
HVS felülvizsgálati űrlapok 

2. Jegyzőkönyv 

Tájékoztató: A HVS felülvizsgálata. során tartott egyeztetéseken a jegyzőkönyv készítése kötelező. A
 
jegyzőkönyvet a tervezői csoport egy tagja készíti. Hiteles jegyzőkönyv készítéséhez a HACS
 
munkaszervezet vezető (jegyzőkönyvvezető) és a tervezői csoport legalább egy tagjának aláírása
 
szükséges.
 
A kinyomtatott, hitelesített jegyzőkönyvek megőrzése kötelező. A tervezői csoport vezetője által tartott
 
fogadónapokon bármely regisztrált akciócsoporttagnak joga van megtekinteni bármely HVS felülvizsgálati
 
jegyzőkönyvet.
 

Bármely jegyzőkönyvezett egyeztetésen, bármely akciócsoporttagnak joga van részt venni.
 

Egyeztetés helye 
Helyszín: Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. 1/10. 
(munkaszervezet irodája) 
Dátum: 2011. április 4., du. 16 óra 

Egyeztetés témája (a megfelelő aláhúzandó)
 
Jövőkép 1Helyzetelemzés 1Fő célkitűzések 1 Intézkedések 1célterületek Ivéglegesítés
 

Hozzászólások összefoglalója 

A megjelent tagokat Debreceni Lajos munkaszervezet vezető köszöntötte. Elmondta, az 
ülés munkaanyagául szolgáló, helyben kézhez kapott dokumentumok a Stratégia 10 db 
leader forrással érintett megoldási javaslatát/célterületét tartalmazzák, illetve azok 
munkaszervezet által javasolt formáját. 

A 10 célterület kidolgozásának alapjául a tervezői csoport 2011. március 31-i ülésén 
elhangzottak szolgáltak, vagyis acélterületek = intézkedések = megoldási javaslatok köre, 
címe, jogcíme lényegében nem változott. A korábbi leader pályázati fordulóban teljes 
egészében, vagy legalábbis részben előforduló célterületek kidolgozásakor a 
munkaszervezet nagyban támaszkodott a korábbi, 2009-es döntésekre, de figyelembe 
véve a végrehajtás tapasztalatait, jelentősen egyszerűsödtek a feltételrendszerek. 
Általános szabályokat is alkalmazott a munkaszervezet a munka során, ezek: 
- a célterületekhez kapcsolódó településlisták gyakorlatilag minden esetben teljes listák, 
figyelembe véve, hogy 1. a jövőben nem kötelező meghatározott összeg elkülönítése a 
hátrányos helyzetű települések részére, 2. a 240/2006-os és a 311/200?-es 
kormányrendeletek együttes figyelembe vételével a 18 településből 2 kivételével 
(Békéscsaba és Telekgerendás) mind hátrányos helyzetűnek minősül. 

- a támogatási intenzitásokat minden esetben a központilag meghatározott rendelet 
tervezet szerint tüntettük fel, negatív irányban sehol nem tértünk el. 
- egy célterület esetében sem határoztunk meg jogkövetkezményt - az általános 
szabályozás keretében meghatározott szankciókat elegendőnek ítéltük. 
- az elszámolható kiadások meghatározásakor, amennyiben az nem helyi termék 
népszerűsítéséhez, kóstoltatásához kötődik, az étel - ital fogyasztás elszámolásának 
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lehetőségét egy célterület esetében sem javasoltuk támogatni;
 
- az értékelési szempontrendszerek összeállítása szintén nagyban tükrözi a 2009-ben
 
kidolgozott pontozási kritériumokat, ügyelve persze itt is a korábbi hibák kiküszöbölésére.
 
- legfeljebb 10 értékelési szempont kidolgozására van mód - több esetben a szempontok
 
száma nem éri el a 1O-et, de az elérhető összes pontszám minden esetben 100. Ez
 
egyrészt megkönnyíti az adminisztratív ellenőrzést, másrészt alkalmat ad az egyes
 
szempontok célterületen belüli és célterületek közötti súlyozásra.
 
- az Irányító Hatóság péntek este egy új, javított célterület táblázatot küldött meg
 
számunkra, a kidolgozott javaslatok már ebben a formában készültek el.
 
- a 10 célterületből 9 kidolgozása gyakorlatilag teljes egészében megtörtént, 1 esetben "új"
 
döntést kell majd hozni a támogatott cél kapcsán. Az előző ülésen is volt már szó arról,
 
hogya helyi termékek előállítói és elsődlegesen a turisztikai szolgáltatók közötti beszállítói
 
rendszer infrastruktúrájának megteremtésére támogatnánk egy térségi logisztikai központ
 
kialakítását. Ugyanakkor az is felmerüit, hogy mivel a helyi termékek mennyiségi és
 
minőségi fejlesztése is "csak most kezdődik el", indokolt lehet ezt a megoldási javaslatot
 
átütemezni a következő benyújtási időszakra. E helyett azonban új terület fejlesztéséről
 

kell döntenünk, lehetőség szerint a gazdaságfejlesztés kategórián belül.
 

A tervezői csoport tételesen megvitatta a 9 kidolgozott célterület javaslatot, az esetleges
 
módosítások az anyagban rögzítésre kerültek. (Az ülés munkaanyaga a jegyzőkönyv
 

mellékletét képezi.)
 

Az egyeztetés során felmerült lényeges módosítások, illetve vitatémák: 
1. célterület:
 
- támogatás vehető igénybe fejezet: digitális, nyomtatott forma egészüljön ki az
 
elektronikus felületekkel (pl. honlap);
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- biztos elő kell írni 2 db képzést? => véglegesítés előtt még egyszer visszatérni rá! 
2. célterület: 

3. célterület: 

4. célterület: 

5. célterület: 

7. célterület:
 
- minimálisan igényelendő összeget 10 millió Ft-ra felemelni
 
- vita: elő legyen-e írva, hogy 3 alternatívenergiaforrást kelljen bemutatni, vagy legyen
 
elég a 2? => véglegesítés előtt még egyszer visszatérni rá. Alternatív javaslat - 2 típus
 
bemutatása kötelező, de! forrás típusonként legfeljebb 10 millió Ft igényelhető.
 

- egyértelműen le kell írni, hogy az alternatív energiaforrásként jelentkező alapanyag
 
előállítás =gazdálkodási tevékenység nem támogatható;
 
- de! a vállalkozó hasznosíthatja a megújuló energiát, illetve értékesítheti azt.
 

8. célterület:
 
- kérdés: fedeles lovarda belefér-e a szabadtéri sportlétesítménybe?
 
- Vita: kell-e pozitívan diszkriminálni a kis településeket a pontozás során?
 
Kompromisszumos megoldás született => legyen pozitív megkülönböztetés, de kisebb
 
mértékű. 

9. célterület: 

10. célterület: 
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- az együttműködésben ne legyen kötelező minden települési kisebbségi önkormányzat
 
részvétele, mivel az veszélyeztetheti a sikert => 213-os arány legyen az előírás.
 

6. célterület: 
- térségi logisztikai központ "helyett" az idei benyújtási szakaszban falusi szálláshely 
kialakításra lehessen pályázni, de! csak Békéscsaba, Békés külterületen, illetve Szarvas 
bel -és külterületen. A célterületben előírt szempontoknak tulajdonképpen egyezniük kell a 
160/2009. (XI.19.) FVM rendelet 1. célterületére vonatkozó előírásokkal ~ a térség más 
településein ilyen célra igénybe vehető támogatásokra vonatkozó szabályokat e rendelet 
tartalmazza, így egyik település sem kerül előnybe, vagy hátrányba. 
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(Megjegyzés: A hitelességhez a Munkaszervezet vezető és legalább 1 tervezői csoport tag aláírása szükségesi) 
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3. Jelenléti ív 
(Munkaszervezet vezetője és a tervezői csoport tagjai részére) 

Az egyeztetés célja: 

Az egyeztetés helyszíne: 

Az egyeztetés időpontja: 

Tervezői csoport ülés 

Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. 1110. 

2011. április 04. du. 16 óra 

Résztvevő neve 

1. Bényei Gábor 

2. Frankó Pál 

3. Damján Balázs 

Cím 

Békés 

Szarvas 

Szarvas 

Képviselt szervezet (amennyiben 
magánszemélyként vesz részt az egyeztetésen, 

nem kitöltendő) 

egyéni vállalkozó 

Békés Megye Falusi Turizmusáért Egyesület 

Gallicoop Zrt. 

Telefonszám Aláírás 

30/943-3013 

20/915-7662 

30/205-4044 -~---'--~- D...,r:::::::.. ... , ,

4. Kruchió Zsolt Békéscsaba Kolbászgyártó Kft. 20/334-7314 

5. Nelhübel Henriette 

6. Varga János 

Mezőberény 

Kondoros 

KörösFront Kft. 

Eddy Bt. 

70/386-2961 

30/299-6898 
Wl,l~~LLL~ ~l'cL 

7. dr. Forján Mihály 

8. dr. Duray Balázs 

Békéscsaba 

Békéscsaba 

Körösök Völgye Natúrpark Szövetség 

geográfus, kutató 

70/331-0831 

20/413-8993 

-r \ 
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9. Oláh Géza 

10. Nemes Attila 

11. Urkom Szilvia 

12. Petényi Szilárdné 

Békésszentandrás 

Békéscsaba 

Békés 

Hunya 

Körös Agrár Kft. 

Körös Vidéki Horgászegyesületek Szövetsége 

Békési Szabadidős Lovas Klub 

Hunya Község Önkormányzat 

30/854-0293 

30/693-6051 

30/560-8101 

66/294-141 
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13. Siklósi István Mezőberény Mezőberény Város Önkormányzata 20/800-4050 

14. Mihaleczné Kovács 
Mária 

Hitelesítő: Debrecenr LaJOS 
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HACS munkaszervezet vezetoje
u· 

20/978-5637 

~ --r.;:.-;.~ 

_.~// 
/,d 

(alalras) " , 

Hitelesítő: tervezői csoport tagja _---~~ ~~ (aláírás) 
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Képviselt szervezet (amennyiben 
magánszemélyként vesz részt az 

e eztetésen, nem kitöltendó) 
Telefonszám 

, 

Aláírás 

15. 
Sonkolyné Szekerezés 
Mar it 

Szarvas 
Szarvasi Alternatív Bt. 20/419-5549 

20/501-0135 
70/770-3545 

70/774-8429 

66/589-30016. Dankó Béla Kondoros 

17. 
Závoda Ferenc Szarvas 

18. Burai Attila G omaendrőd 

19. Debreceni La'os Doboz 

Hitelesítő: Debreceni Lajos HACS munkaszervezet vezetője .
 

Hitelesítő: tervezői csoport tagja.............................. .: (aláírás)
 


