
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 Uegyzőkönyvvezető) 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: Szarvas, Kossuth u. 19. (Körös-Szögi Kistérségi
 
Társulás irodája)
 

Dátum: 2011. május 19., du. 16 óra
 

Egyeztetés témája (a megfelelő aláhúzandó)
 
Jövőkép / Helyzetelemzés / Fő célkitűzések / Intézkedések / célterületekjvéglegesítés
 

Hozzászólások összefoglalója 

A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. 15 közös üzletrészből áll, a közös üzletrésze1mek 
összesen 219 tagja van, így a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elfogadása tárgyban döntésre jogosult 
tagok száma 219. 

Az ülésen jelen van 64 tag és további 3 személy. 

A taggyűlés témái: 
•	 a leader célterületeket tartalmazó tervező excel elfogadása; 

•	 a felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elfogadása; 

•	 tájékoztató a mikro-vállalkozások létrehozása és fejlesztése valamint a turisztikai 
tevékenységek ösztönzése intézkedés keretében igénybe vehető támogatások részletes 
szabályairól; 

•	 tájékoztató a leader jogcímek keretében elérhető támogatások részletes szabályairól. 

A megjelent tagokat Debreceni Lajos ügyvezető/munkaszervezet vezető köszöntötte. Ismertette az 
ülés témáját: a 10 leader célterületet tartalmazó tervező excel elfogadása, valamint a HVS 
elfogadása, illetve az aktuális információk megosztása. A témákhoz kapcsolódó, elfogadásra 
javasolt munkaanyagokat a meghívóval együtt megküldésre került. 

Debreceni Lajos ügyvezető: Amint azt a meghívóban is jeleztük, a mai napon a Helyi 

HACS munkaszervezet vezető (Jegyzőkönyvvezető) 

Debreceni Lajos (aláírás) 

Tervezői csoport tag 
(aláírás) 



HVS felülvizsgálati űrlapok 

2. Jegyzőkönyv 

Tájékoztató: A HVS felülvizsgálata során tartott egyeztetéseken a jegyzökönyv készítése kötelezö. A 
jegyzökönyvet a tervezöi csoport egy tagja készíti. Hiteles jegyzökönyv készítéséhez a HACS 
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szükséges. 
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Jövőkép / Helyzetelemzés / Fő célkitűzések / Intézkedések / célterületekjvéglegesítés
 

Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának utolsó szakaszához értünk. A felülvizsgálat második 
szakaszában 3 fő feladatot kellett elvégeznünk, ezek: döntés a beérkezett projektötletekről, a 10 
leader forrással érintett célterület kidolgozása, egyeztetés az Irányító Hatóság és a Mezőgazdasági 

és Vidékfejlesztési Hivatal illetékeseivel, majd véglegesítés, a HVS véglegesítése. A projektötletek 
elfogadására 20 ll. március 24-én került sor, a csoport úgy döntött, hogy a tervezői csoportnak 
minden benyújtott projekt adatlapot figyelembe kell vennie munkája során. 
A tervezői csoport a korábban elvégzett helyzetelemzés és a jelzett igények alapján, betartva a 
központilag meghatározott adminisztratív és tartalmi feltételeket, meghatározta a 10 leader 
forrásból finanszírozható célterületet, kidolgozta az azokhoz kapcsolódó részletes feltételeket. A 
munka alapjául egy igen terjedelmes excel táblázat szolgált, melyet az egyes munkafázisok 
elvégzésekor közzé is tettünk weboldalunkon. A kidolgozott célterületek kapcsán 2011. április 15
én került sor az IH-MVH-HACS kötelező egyeztetésre. Tartalmi szinten kisebb jelentőségű 

módosításokat kértek az illetékesek, egyebekben a tervezői csoport által összeállított szakmai 
anyagot jóváhagyták. Tekintettel a feszített munkarendre, illetve arra, hogyatervezéssel 
egyidejűleg több pályázati jogcím formálása is zajlik, egyes esetekben kiegészítéseket, korrekciókat 
kértünk az Irányító Hatóságtól (lista a tagok számára minden más anyaggal együtt elérhető), ezek 
jóváhagyása folyamatban van. A célterületeken túl a tervezői csoport elvégezte a HVS 
véglegesítését. Az első szakaszban meghatározott 19 intézkedés részletesen kifejtésre került, illetve 
külön fejezet foglalkozik a végrehajtás kérdéseivel. E szerint a jelenlegi struktúrában folyna tovább 
a végrehajtás, nagyobb hangsúlyt kell azonban fektetni a HACS és a munkaszervezet 
projektgeneráló, partnerség ösztönző szerepére. A HVS-nek több mellékiete van, ezek elsősorban 

néhány beszédes képi, illetve számadattal kívánják alátámasztani a helyzetelemzés fejezeteit. A 
Stratégia keretében rendelkezésre álló források kapcsán több szempontból közelítő táblák is 
találhatóak itt, s külön pont foglalkozik a nyilvánosság kérdésével - hogy hogyan, milyen módon 
biztosítottuk a részvételi lehetőséget a felülvizsgálat folyamatában. A stratégia szöveges részében 
nem került külön részletezésre, hogy az egyes támogatott jogcímekre, célterületekre hány kérelmet 
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nyújtottak be és hogy azokból mennyi részesült támogatásban. A mellékietek között erre 
vonatkozóan is található információ, bár a III. tengely négy jogcímét illetően még csak 2011. május 
l3-i állapotot tudtunk bemutatni. Bár nem tartozik szorosan a tárgyhoz, de itt szeretném elmondani, 
hogy a III. tengely 4 jogcímére 2009. év végén benyújtott kérelmek esetében 3 jogcím kapcsán már 
megszülettek a döntések, a turisztikai tevékenységek ösztönzése intézkedésről is reméljük, hogy 
rövid időn belül elmondhatjuk ugyanezt. 
A 10 leader forrásból finanszírozott célterületre összesen 243 millió Ft keretösszeg áll 
rendelkezésre. Korábban már beszámoltunk arról, hogy az Irányító Hatóság a még meglévő 

forrásainkhoz valamivel több, mint 100 millió Ft kiegészítő forrást ítélt meg. A teljes rendelkezésre 
álló forrás így több mint 246 millió Ft, a különbözet célja, hogy az esetleges fellebbezésekhez 
fedezetet biztosítson. A célterület tervező táblázatot mindenki számára elérhetővé tettünk, így 
ezekre, ha nincs kérdés, külön nem témék ki, már csak azért sem, mert az ülés második részében Dr. 
Kozák Réka részletes tájékoztatást nyújt majd a jelenleg aktuális, illetve a jövőben aktuálissá váló 
pályázati lehetőségekről. 

Van-e valakinek kérdése, észrevétele? 

Kérdés, észrevétel nem volt. 

Debreceni Lajos ügyvezető: Amennyiben kérdés, észrevétel, hozzászólás nincsen, ismertetném a 
határozati javaslatokat, s kérem, hogyaszavazásban az Akciócsoport tagjai vegyenek részt. 

Határozati javaslat: 
A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. Taggyűlése a "Sokszínű természet, sokszínű 

társadalom a Körösök Völgyében" c. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia keretében kidolgozott, az 
előterjesztés mellékletét képező LEADER célterület tervező táblázatot, valamint azok Irányító 
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Hatóság jóváhagyásával történő, az előterjesztés mellékletét képező dokumentum szerinti 
kiegészítését elfogadja. Utasítja az ügyvezető t, hogy a dokumentumot az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának megküldje. 

Felelős: Debreceni Lajos ügyvezető
 

Határidő: Értelem szerint
 

Debreceni Lajos ügyvezető: Amennyiben a Tisztelt Taggyűlés egyetért az imént ismertetett 

határozati javaslattal, kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 

A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. Taggyűlése .... igen és O nem szavazattal, O 

tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg: 

023/2011.(V.16) számú határozat a LEADER célterület táblázat elfogadásáról 

A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. Taggyűlése a "Sokszínű természet, sokszínű 

társadalom a Körösök Völgyében" c. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia keretében kidolgozott, az 
előterjesztés mellékletét képező LEADER célterület tervező táblázatot, valamint azok Irányító 

Hatóság jóváhagyásával történő, az előterjesztés mellékletét képező dokumentum szerinti 
kiegészítését elfogadja. Utasítja az ügyvezetőt, hogy a dokumentumot az Új Magyarország 

Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának megküldje. 

Debreceni Lajos ügyvezető: Ismerteti a határozati javaslatot. 

Határozati javaslat: 
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A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. Taggyűlése a 6/2011. (lIA.) számú Irányító 
Hatósági közlemény alapján felü1vizsgált "Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök 
Völgyében" c. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát az előterjesztés mellékletét képező dokumentum 
szerint elfogadja. Utasítja az ügyvezetőt, hogy a dokumentumot az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának megkü1dje, és a Társaság weboldalán 
megjelentesse. 

Felelős: Debreceni Lajos ügyvezető 

Határidő: Értelem szerint 

Debreceni Lajos ügyvezető: Amennyiben a Tisztelt Taggyűlés egyetért az imént ismertetett 

határozati javaslattal, kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 

A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. Taggyűlése igen és O nem szavazattal, O 

tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg: 

024/2011.(V.16) számú határozat a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felü1vizsgálatának 

elfogadásáról 

A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. Taggyűlése a 6/2011. (11.4.) számú Irányító 
Hatósági közlemény alapján felülvizsgált "Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök 

Völgyében" c. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát az előterjesztés mellékletét képező 

dokumentum szerint elfogadja. Utasítja az ügyvezetőt, hogy a dokumentumot az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának megküldje, és a Társaság 

weboldalán megjelentesse. 
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Debreceni Lajos ügyvezető: Felkéri Dr. Kozák Adrienn Rékát, hogy tartsa meg előadását az 
aktuális pályázati lehetőségekről. 

Dr. Kozák Adrienn Réka: Köszönti a jelenlevőket. Átfogó tájékoztatást ad az EMVA mikro
vállalkozások létrehozása és fejlesztése c. jogcím, az EMVA turisztikai tevékenységek ösztönzése 
jogcím, valamint a LEADERjogcímek keretében elérhető támogatások részletes feltételeiről. 

A mikro-vállalkozások létrehozása és fejlesztése c. jogcím keretében elérhető támogatás kapcsán a 
következőkre tért ki részletesen: keretfeltételek, melyeket a 33/2011. VM rendelet tartalmaz, 
ügyfélkör, támogatható tevékenységek, támogatás formája és mértéke, kizáró okok, pontozási 
szempontok és csatolandó dokumentumok. Külön kiemelte a korábbi kiírásokhoz képest 
bekövetkezett változásokat: jogosult települések között a városi rangú települések nem szerepelnek, 
az árajániatok és együttműködési megállapodások formai-tartalmi elemei kötelezően előírtak, a 
kéreimeket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz kell benyújtani, hiánypótlásra 
gyakorlatilag nem lesz lehetőség. 

A turisztikai tevékenységek ösztönzése és fejlesztése c. jogcím keretében elérhető támogatás 
kapcsán a következőkre tért ki részletesen: a keretfeltételeket tartalmazó jogszabály egyelőre nem 
jelent meg, várhatóan két héten belül megtörténik a kihirdetése, de a jogszabály tervezet alapján 
már meg lehet kezdeni a felkészülést, ügyfélkör, támogatható tevékenységek, támogatás formája és 
mértéke, kizáró okok, pontozási szempontok és csatolandó dokumentumok. Külön kiemelte a 
korábbi kiírásokhoz képest bekövetkezett változásokat: jogosult települések között a városi rangú 
települések nem szerepelnek, az árajánlatok és együttműködési megállapodások formai-tartalmi 
elemei kötelezően előírtak, a kéreimeket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz kell 
benyújtani, hiánypótlásra gyakorlatilag nem lesz lehetőség. 

A LEADER célterületekre vonatkozó előírásokat jogcímenként csoportosítva ismertette, részletesen 
kitért a támogatható tevékenységekre, ügyfelek körére, támogatási intenzitásokra, jogosult 
települések körére, speciális feltételekre, illetve kizáró okokra. Tájékoztatást adott a LEADER 

HACS munkaszervezet vezető (Jegyzőkönyvvezető) 

Debreceni Lajos (aláírás) 

Tervezői csoport tag 
(aláírás) 



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: Szarvas, Kossuth u. 19. (Körös-Szögi Kistérségi 
Társulás irodája) 

Dátum: 2011. május 19., du. 16 óra 

Egyeztetés témája (a megfelelő aláhúzandó)
 
Jövőkép I Helyzetelemzés I Fő célkitűzések I Intézkedések I célterületekJvéglegesítés
 

jogcím rendelet - tervezete szerinti általános feltételekről is, illetve a pályázatok benyújtásának 
folyamatáról (projektjavaslat benyújtása a Helyi Bíráló Bizottsághoz, Helyi Bíráló Bizottság 
támogató határozata birtokában pályázat benyújtása, csak! Elektronikusan). Elmondta, a pályázatok 
elektronikus benyújtásában az Akciócsoport munkaszervezete segítséget nyújt, az ilyen irányú 
igényeket azonban időben jelezniük kell az ügyfeleknek. 
Az előadáshoz kérdés, észrevétel nem érkezett. 

Debreceni Lajos ügyvezető: Az elhangzott előadások kapcsán kiemelte, hogy 20lI-ben tehát a 

mikro-vállalkozások fejlesztése és a turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímek központi forrás 

terhére, központi kiírás és elbírálás alapján vehetők igénybe, így sajnos előfordulhat, hogy a 

kevésbé fejlett térségekbe kevesebb forrás jut. Erre vonatkozóan az ÚMVP Monitoring 

Bizottságának LEADER Albizottsága is megfogalmazott kritikát, illetve javaslatokat, reméli, a 

turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímet szabályozó rendelet kialakításakor figyelembe 

veszik. Az Akciócsoportok ugyanezen célokra még meglévő forrásukat a tárca tájékoztatása szerint 

2012-ben nyithatják meg újra. A falumegújítás és fejlesztés, illetve vidéki örökség megőrzése 

jogcímekre a hatályos rendeletek alapján 2011. novemberétől lehet majd támogatási kéreimeket 

benyújtani. 

Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

HACS munkaszervezet vezető (Jegyzőkönyvvezető) 

Debreceni Lajos (aláírás) 

Tervezői csoport tag 
(aláírás) 



HVS felülvizsgálati űrlapok 

2. Jegyzőkönyv 

Tájékoztató: A HVS felülvizsgálata során tartott egyeztetéseken a jegyzőkönyv készítése kötelezö. 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: Szarvas, Kossuth u. 19. (Körös-Szögi Kistérségi
 
Társulás irodája)
 

Dátum: 2011. május 19., du. 16 óra
 

Egyeztetés témája (a megfelelő aláhúzandó)
 
Jövőkép I Helyzetelemzés I Fő célkitűzések I Intézkedések I célterületekJvéglegesítés
 

Más téma nem lévén a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. ügyvezetője megköszönte a 

megjelenést és az ülést bezárta. 

Kmf. 

Békéscsaba, 2011. május 19. 

Mellékletek: 

• Jelenléti ív 

• Előterjesztések 

HACS munkaszervezet vezető (Jegyzőkönyvvezető) 

Debreceni Lajos (aláírás) 

Tervezői csoport tag 
(aláírás) 



(Megjegyzés: A hitelességhez a Munkaszervezet vezető és legalább 1 tervezői csoport tag aláírása szükséges!) 

HVS felülvizsgálati űrlapok 

3. Jelenléti ív 
(Munkaszervezet vezetője és a tervezői csoport tagjai részére) 

02> \1, 

Az egyeztetés célja: Felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elfogadása 

Az egyeztetés helyszíne: Szarvas Kossuth u. 19. 

Az egyeztetés időpontja: 2011. május 19. du. 16 óra 

Képviselt szervezet (amennyiben 
Résztvevő neve Cím magánszemélyként vesz részt az egyeztetésen, Telefonszám Aláírás 

nem kitöltendő) 
1. Békés Békési Szabadidős Lovas Klub 

í , 

2. 
J~~Y~ G-4~ 

Békés Bényei Gábor egyéni vállalkozó 
!xJ/~q/fo -::-h~ r1) t~ M 

3. 
G-''P.J~Ci,~~ 

Békés Bényei Gáborné egyéni vállalkozó I 
0d~.t0_.,- ~ 

,~~Y~ (1~v 

4. Békés Békés Város Önkormányzata 

.' ) _...--;:;/'

~..//_f">-~/

]j/4:!'-~ 

Hitelesítő: Debreceni Lajos \ , ' ,HACS munkaszervezet vezetője """""""", :""r""a.:::--J"""""""""""""""(alálrásl 

Hitelesítő: 'H~~~.~~ ~\J.~~.? ?jt}.\.~~.~ tervezői csoport tagja ~ ~ (aláírás) 



(Megjegyzés: A hitelességhez a Munkaszervezet vezetlí és legalább 1 tervezlíi csoport tag aláírása szükséges!) 

HVS felülvizsgálati űrlapok 

3. Jelenléti ív 
(Munkaszervezet vezetője és a tervezői csoport tagjai részére) 

C~ \\. 

Az egyeztetés célja: Felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elfogadása 

Az egyeztetés helyszíne: Szarvas Kossuth u. 19. 

Az egyeztetés időpontja: 2011. május 19. du. 16 óra 

Résztvevő neve 

G>.f\(JGdJ-yA 

Cím 
Képviselt szervezet (amennyiben 
magánszemélyként vesz részt az 

eaveztetésen, nem kitöltendő) 
Telefonszám Aláírás 

I 

5. 
Békéscsaba "Békés Megye Műszaki Haladásért Alap" 

Alapítvánv 6(, /5,,) -"J .- ,Q r ;L ~~j. -c: if(;:T([..

6. 
Békéscsaba Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 

7. ~I\J-Gd>J.-YA 
Békéscsaba Békéscsabai Civil Szervezetek Szövetsége 

GG ( /tS A  tiG ~ C- "J-f,y'
. \:.7t:-VC.. 

8. :J)L , ~~\~ rt l 'rt1\\t:r 
Békéscsaba Magyar Natúrpark Szövetség 

dc I !J1f':::(' - f!:>If- ~.,~Á 
9. Gd:> J-YA, ~A lJ.-

Békéscsaba Műszaki és Természettudományi Egyesületek 
Szövetséae 

I 

~ld--+-:j 
10. 

~V\C.fh '" ~~J-T 
Békéscsaba Békéscsabai Kolbászgyártó Kft. 

rl.P /33+ -13(4: 6~-J~'h}t-
11. 

'1)~\t\::L-e ~ h~ ~ 
Békéscsaba EXTOL Kft. 

.&J !<-5}ffJ ~ bJOÓT~VÚJ~\ 
12. 

Békéscsaba Gyeraj Lovastanya Kft. ( 

13. 
Békéscsaba Pauló Andrásné egyéni vállalkozó 

14. 
Békéscsaba Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 

~~ 
Hitelesítő: Debreceni Lajos \ HACS munkaszervezet vezetője {~~ ) (aláíráS) 

Hitelesítő: .. ~.\ \J1).I?".<:~ .. M\!.I~i.c.? Ijf\~.It tervezői csoport tagja ~ ~ (aláírás) 

J 



(Megjegyzés: A hitelességhez a Munkaszervezet vezető és legalább 1 tervezői csoport tag aláírása szükségesI) 

HVS felülvizsgálati ürlapok 
3. Jelenléti ív 

(Munkaszervezet vezetője és a tervezői csoport tagjai részére) 

Az egyeztetés célja: Felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elfogadása 

Az egyeztetés helyszíne: Szarvas Kossuth u. 19. 

Az egyeztetés időpontja: 2011. május 19. du. 16 óra 

Résztvevő neve	 Cím 

15 u ,\ . " f) \ I ',' é- Békésszentandrás 
· H~ \/1 I, /LO,JC... 

16 Békésszentandrás 
· 

17.	 Békésszentandrás 

18 '"'\' - ',I ,_ Békésszentandrás 
· '~,i ri ~~)....I c I:J ,T 

19 Békésszentandrás 
· 

20.	 Békésszentandrás 

21.	 Békésszentandrás 

22	 -:-> ,- _ Békésszentandrás 
· $:;:'=) \ ~).s ~1J \\ 

23.	 'R0-.'4~ L~~ Békésszentandrás 

24.	 L Békésszentandrás
3JA.:l..:n+-~- Jl!:L'f'A--D 

25 ' l LJ.~ 'ah Békésszentandrás 
· OLltfl IY-'-'-"7 

. . - A - ~. ,,qlcs Hltlufl.-
HIteiesIto: HHt. M;Z.(~ ~	 : 

Képviselt szervezet (amennyiben 
magánszemélyként vesz részt az Telefonszám 

eaveztetésen, nem kitöltendő) 

Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző (/... / J21- v ~ /-
Eavesület L;; I ' c, \l 

Békésszentandrási Hunyadi Mátyás Kajak-Kenu ' 
és Szabadidős Sportklub 
Békésszentandrási Kézilabda Club 

Békésszentandrási Kézmüvesek Egyesülete ......; I d ... 1' P'" r " 
'to: 'T'-' () U iD ,:J 

Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási 
Eavesülete 
Vitéz Sinka Mátyás Alapítvány 

Agrifitt Bt. 

Argomex Epítészeti és Kereskedelmi Kft. I L. 
./'0/So I .- C' / -/~ 

Bagaméri László egyéni vállalkozó	 /;.)/.2.. - 8C:< - ~C; l 

Bartha Arpád egyéni vállalkozó	 ~I 1l.Y1I 
~ 5 L:l- -f,J(J<J 

Körös Agrár Mezőgazdasági és Szolgáltató ~-"I / ' "-r
~ ~/:c7 bG I:;" r tf ~GTl 

~ 
....	 ft)t.4

tervezol csoport tagja	 .Y~ " 

Aláírás 

l, /":'.. /) lL 
~~ 

C ~	 n.' ,~, " 
~I:), LJ..;.t 

r; ~.." '=":"{ ), 
~~ .) ~ J 

~Li 
1"/'
'i-~>J CYJ,- 21.,\ 

I 
J " l I~ 

\.. ' !	 l' 

........ (~~íráS)
 
...


(alalras) 



(Megjegyzés: A hitelességhez a Munkaszervezet vezető és legalább 1 tervezői csoport tag aláirása szükséges!) 

HVS felülvizsgálati űrlapok 

3. Jelenléti ív 
(Munkaszervezet vezetője és a tervezői csoport tagjai részére) 

Az egyeztetés célja: 

Az egyeztetés helyszíne: 

Az egyeztetés időpontja: 

Felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elfogadása 

Szarvas Kossuth u. 19. 

2011. május 19. du. 16 óra 

Résztvevő neve Cím 
Képviselt szervezet (amennyiben 
magánszemélyként vesz részt az 

egyeztetésen, nem kitöltendő) 
Telefonszám Aláírás 

26. 
Békésszentandrás Körös-Aqua Tervezési, Beruházási és 

Kereskedelmi Kft. 

27. 
Békésszentandrás ORYZA-KAREX Kft. 

28. 
Békésszentandrás Rusz Zoltán egyéni vállalkozó 

29. 
Békésszentandrás Szécsi Balázs egyéni vállalkozó 

30. 
Békésszentandrás Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata 

Hitelesítő: Debreceni Lajos HACS munkaszervezet vezetője ~ (aláirás)
 

Hitelesítő: .~\.~.~.~~ ~~~~0~ ~!!~~tervezői csoport tagja b ! ~~ (aláírás)
 



(Megjegyzés: A hitelességhez a Munkaszervezet vezető és legalább 1 tervezői csoport tag aláírása szükséges!) 

HVS felülvizsgálati űrlapok 

3. Jelenléti ív 
(Munkaszervezet vezetője és a tervezői csoport tagjai részére) 

O·IJ; , 1 . 

Az egyeztetés célja: Felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elfogadása 

Az egyeztetés helyszíne: Szarvas Kossuth u. 19. 

Az egyeztetés időpontja: 2011. május 19. du. 16 óra 

Résztvevő neve 

kiv~~Ml r:~ ~ 141'7j) A 

Cím 
Képviselt szervezet (amennyiben 
magánszemélyként vesz részt az 

egyeztetésen, nem kitöltendő) 

Telefonszám Aláírás 

A~ lc4 J{~~.31. 
Csabacsűd Csabacsűd Sportegyesület 

32. 
Csabacsűd Csabacsűdi Vadásztársaság 

0;a::t:~· ~33. 
r.., ,.--l

.". I;."''' IV ""'" c::> (
iZ ""'.Di/4AJ;- I U.2..=Jt9

Csabacsűd Tiszta Környezetünkért Alapítvány 
UJ 55Jro 126 

34. 
Csabacsűd Apimella Szövetkezet 

v {j 

35. 
Csabacsűd Hraskó Jenő Gergely egyéni vállalkozó 

~ 

\ .. / /I 

36. 
Csabacsűd Kovács János egyéni vállalkozó 

37. 
_.. 

l 

Ii.SL l"A.9 M / (-1'iL";' 
Csabacsűd Tisljar Mihály egyéni vállalkozó 

38. 
A.~~J A11( (til 

Csabacsűd Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata /4... GlIAt4 .~ , 

) 

- ~-,•••F 

I "lele.1l0. Ooo'o=nl Lojv. HACS munkaszervezet vezetOje 
~.,.-'" 

........ .",/

-r~~:;:L (aláfrás) 

Hitelesítő: ~.\.%.~~ ~~0.\.~? t(~~~.~ tervezői csoport tagja ~ ..~h (aláírás) 



(Megjegyzés: A hitelességhez a Munkaszervezet vezető és legalább 1 tervezői csoport tag aláírása szükséges!) 

HVS felülvizsgálati űrlapok 

3. Jelenléti ív 
(Munkaszervezet vezetője és a tervezői csoport tagjai részére) 

C011. 

Az egyeztetés célja: Felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elfogadása 

Az egyeztetés helyszíne: Szarvas Kossuth u. 19. 

Az egyeztetés időpontja: 2011. május 19. du. 16 óra 

Résztvevő neve Cím 
Képviselt szervezet (amennyiben 
magánszemélyként vesz részt az 

egyeztetésen, nem kitöltendő) 

Telefonszám Aláírás 

39. 
Csárdaszállás Csárdaszállási Agrár Zrt. 

40. 
Csárdaszállás Csárdaszállás Község Önkormányzata 

~ -~ 
HIteleSltD: Deorecem LaJos • HACS munkaszervezet vezetöje 

.-,....... ,_., .•. 

~?; (alálrás)
 

Hitelesítő: .'0.\B1\~c.~~ ~vfh9 r.7~(.~.r::.. tervezői csoport tagja ~ ~.~ (aláírás) 



(Megjegyzés: A hitelességhez a Munkaszervezet vezet6 és legalább 1 tervez6i csoport tag aláírása szükséges!) 

HVS felülvizsgálati űrlapok 

3. Jelenléti ív 
(Munkaszervezet vezetője és a tervezői csoport tagjai részére) 

ű2J\ \. 

Az egyeztetés célja: 

Az egyeztetés helyszíne: 

Az egyeztetés időpontja: 

Felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elfogadása 

Szarvas Kossuth u. 19. 

2011. május 19. du. 16 óra 

Résztvevő neve Cím 

41. Doboz 

42. Doboz 
~, '-.~\~P1L C~ 

43. Doboz 

44. Doboz 

45. Doboz 

46. Doboz 
. -:'mL ,.~l--.ffi~ c..~ 

47. Doboz 

48. Doboz 

49. Doboz 

Képviselt szervezet (amennyiben 
magánszemélyként vesz részt az Telefonszám Aláírás 

eaveztetésen, nem kitöltendő) 

Dobozi Óvodáért Alapítvány 
J 

Doboziak Dobozért Közalapítvány 
GG Ic2Gff ~TbJ-~\ 

Kettős-Körös Menti Vadásztársaság I I 

Petőfi Horgászegyesület 

Csontos és Társa Ker., Vendéglátói és Szolg. Bt. 
,~ /" 

Dobozpharma Bt. 
QG /t7--G ~ -"ThJ rt4\ 

Gáza-Coop Kft. ti ' I 

ME-DEZS Bt. 

Doboz Nagyközség Önkormányzata 

,/. 

1">" 

Hitelesítő: .H.l.lt:1\.~.~~.~ ~f.\.\~.~ tf(!:!~.~.. tervezői csoport tagja ~ 0 (aláíráS) 



(Megjegyzés: A hitelességhez a Munkaszervezet vezető és legalább 1 tervezői csoport tag alálrása szükséges!) 

HVS felülvizsgálati űrlapok 

3. Jelenléti ív 
(Munkaszervezet vezetője és a tervezői csoport tagjai részére) 

(2) \ , . 

Az. egyeztetés célja: Felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elfogadása 

Az. egyeztetés helyszíne: Szarvas Kossuth u. 19. 

Az. egyeztetés időpontja: 2011. május 19. du. 16 óra 

Résztvevő neve Cím 
Képviselt szervezet (amennyiben 
magánszemélyként vesz részt az 

egyeztetésen, nem kitöltendő) 

Telefonszám Aláírás 

• I' r 
k~~(~ ~(~ft . 

50. Gyomaendrőd 

Bethlen Gábor Mezőgazdasági és 
Élelmiszergazdasági Oktatási-Képzési 
Alaoítvánv 

51. ~'#VJé'OL,--'''-' ~ .r-
ti~ t='-' U ~ ~ ~ iL(j...l~ 

Gyomaendrőd 
ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő 

EQvesület rftJ /Ji 13 - m~ 
52. Gyomaendrőd 

Endrődi Szent Imre Egyházközségért Közhasznú 
Közalapítvánv 

,j 

c/ 

53. Gyomaendrőd 
Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesülete 

54. Gyomaendrőd 
Kis Bálint Altalános Iskola Sportegyesület 

55. Gyomaendrőd 
Templárius Alapítvány 

56. Gyomaendrőd 
Közalapítvány Gyomaendrőd Város 
KözQvűiteménveiért 

57. Gyomaendrőd 
Utakon Kulturális Egyesület 

58. Gyomaendrőd 
Babos László egyéni vállalkozó 

59. Gyomaendrőd 
Balog Károlyné egyéni vállalkozó 

-
~ / 
/%-

~//:--- ~~ 
. f' ·\"(17·~Hitelesítő: .~.I.1t1\.~C~~ ~1?YB.\(:? tf!!.~~.IJ-: tervezői csoport tagja ~~~ (aláírás) 



(Megjegyzés: A hitelességhez a Munkaszervezet vezető és legalább 1 tervezői csoport tag aláirása szükséges!) 

HVS felülvizsgálati űrlapok 

3. Jelenléti ív 
(Munkaszervezet vezetője és a tervezői csoport tagjai részére) 

O:!Jl\. 

Az egyeztetés célja: Felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elfogadása 

Az egyeztetés helyszíne: Szarvas Kossuth u. 19. 

Az egyeztetés időpontja: 2011. május 19. du. 16 óra 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70 

Résztvevő neve 

I .<;i/Eb/I 1f/4/0/; fi 
V /~ 

Cím 
Képviselt szervezet (amennyiben 
magánszemélyként vesz részt az 

egyeztetésen, nem kitöltendő) 
Telefonszám Aláírás 

Gyomaendrőd 
Dajkó Lászlóné Bélteki Eva 

Gyomaendrőd 
Körösi Halértékesítő, Halfeldolgozó Szövetkezet ~/t;7/f"(~j};~ "

Gyomaendrőd 
Németh Dezső egyéni vállalkozó 

Gyomaendrőd 
Németh Kft. 

Gyomaendrőd 
TrendI Kft. 

Gyomaendrőd 
Búza Tamás egyéni vállalkozó 

Gyomaendrőd 
Fülöp István Béla egyéni vállalkozó 

Gyomaendrőd 
Gellai László egyéni vállalkozó 

Gyomaendrőd 
Gold Menü Kft. 

Gyomaendrőd 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata -'~~ 

Gyomaendrőd 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 

_... 
• • u •• u' .:.:.;;:.-'-/ ..... .~ .. • 

J-1,to)oc,to: Dobroccml LSJos HACS munkaszervezet vezetoje ~ .. \ (a/arras) 

\ / . 
HilelesItő: .YLff1I .1.&.~ ~éc.:e, Hfl~.I''( lervezői csoport tagja :D (aláírás) 



(Megjegyzés: A hitelességhez a MunkaszeIVezet vezető és legalább 1 telVezc5i csoport tag aláírása szükséges!) 

HVS felülvizsgálati űrlapok 

3. Jelenléti ív 
(Munkaszervezet vezetője és a tervezői csoport tagjai részére) 

Q~\ l. 

Az. egyeztetés célja: Felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elfogadása 

Az. egyeztetés helyszíne: Szarvas Kossuth u. 19. 

Az. egyeztetés időpontja: 2011. május 19. du. 16 óra 

71. 

72. 

73. 

74. 

75. 

76. 

77. 

78. 

Résztvevő neve Cím 
Képviselt szervezet (amennyiben 
magánszemélyként vesz részt az 

eaveztetésen, nem kitöltendő) 
Telefonszám Aláírás 

Hunya 
Gépfarm Szövetkezet 

Hunya 
Kiszely Lajos egyéni vállalkozó 

Hunya 
Kond Coop Kft. 

Hunya 
PE-Ra-DO Kft. 

Hunya 
Talajprofi Kft. 

Hunya 
Torna-Hús Kft. 

Hunya 
Várkonyi Elemér Tibor egyéni vállalkozó 

Hunya Hunya Község Önkormányzata 
GG (c1fJ/f ~ ~Jt;\ ~kLy1' ~2-dol* /-=r~~~~1 t2IUA~~ 

·.u .. u. ~:? ...~a.~/.HIteiesIto: Debreceni LaJos . HACS munkaszervezet vezetoje ~ \ (alalras) 

. ' .. rLJrLl.ALJJ6C~~ .vY\~.M.ic.s HIf\Uft '" rtt' " ( l'" )HIteiesIto: .n..I.I.~ ~t-:' !;1 tervezol csopo agJa a alras 



(Megjegyzés: A hitelességhez a Munkaszervezet vezető és legalább 1 tervezői csoport tag aláirása szükséges!) 

HVS felülvizsgálati űrlapok 

3. Jelenléti ív 
(Munkaszervezet vezetője és a tervezői csoport tagjai részére) 

027 

Az. egyeztetés célja: Felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elfogadása 

Az. egyeztetés helyszíne: Szarvas Kossuth u. 19. 

Az. egyeztetés időpontja: 2011. május 19. du. 16 óra 

Résztvevő neve Cím 
Képviselt szervezet (amennyiben 
magánszemélyként vesz részt az 

eaveztetésen, nem kitöltendő) 

Telefonszám Aláírás 

79. Kamut 
Kamuti Faluvédők Közhasznú Egyesület 

80. Kamut 
Mester Mária egyéni vállalkozó 

81. Kamut 
Vasvágó Fémmegmunkáló Szolgáltató és 
Kereskedelmi Bt. 

82. Kamut 
Kamut Község Önkormányzata 

c/? 
I

)/

Hltele.ltO; Debreoenl laJo. HACS munkaszervezel vezetője ~(~ (aláírás) 

Hitelesítő: 18.\.tt1\~.~~ tf..:p.,:-!.~~c;? q-jf.\.\~:B- tervezői csoport tagja l1t (aláírás) 



(Megjegyzés: A hitelességhez a Munkaszervezet vezető és legalább 1 tervezői csoport tag aláírása szükséges!) 

HVS felülvizsgálati űrlapok 

3. Jelenléti ív 
(Munkaszervezet vezetője és a tervezői csoport tagjai részére) 

02)\ \. 

Az egyeztetés célja: 

Az egyeztetés helyszíne: 

Az egyeztetés időpontja: 

Felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elfogadása 

Szarvas Kossuth u. 19. 

2011. május 19. du. 16 óra 

Résztvevő neve Cím 
Képviselt szervezet (amennyiben 
magánszemélyként vesz részt az 

egyeztetésen, nem kitöltendő) 

Telefonszám Aláírás 

83. Kardos 
Kardos Seva Kft. 

84. Kardos 
Kardosi Malom Ker. és Szolg Kkt. 

85. Kardos 
Laluska Zsolt egyéni vállalkozó 

86. Kardos 
Kardos Kőzség Önkormányzata 

87. Kardos 
Kardos Szlovák Önkormányzata 

~-,< .. " ....--

~ 'J~. 

• • uHIteiesIto: U 1-$ . Iv' \C~.I.~ ~ ~ ~ Hft(UA u· •tervezol csoport tagja 
~ evn· .~

..c.OV, " •(alalras) 



(Megjegyzés: A hitelességhez a Munkaszervezet vezető és legalább 1 tervezői csoport tag aláírása szükséges!) 

HVS felülvizsgálati űrlapok 

3. Jelenléti ív 

Obi \. 

(Munkaszervezet vezetője és a tervezői csoport tagjai részére) 

Az egyeztetés célja: Felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elfogadása 

Az egyeztetés helyszíne: Szarvas Kossuth u. 19. 

Az egyeztetés időpontja: 2011. május 19. du. 16 óra 

Résztvevő neve Cím 
Képviselt szervezet (amennyiben 
magánszemélyként vesz részt az 

egyeztetésen, nem kitöltendő) 

Telefonszám Aláírás 

88. Kétsoprony 
Kétsoprony Község Önkormányzata 

~.__.-J 
~//:~ ..Hltele.itöc oeb",,,,,nI LaJo. . HACS munkaszervezet vezetöje . n G2 <aláíráS)

t 
Hitelesítő: ..t0.(.~ ..~~.~~ ~'.q-:~ ~t!:\.~.Jt. tervezői csoport tagja ~ ~ (aláírás) 



(Megjegyzés: A hitelességhez a Munkaszervezet vezető és legalább 1 tervezői csoport tag aláírása szükséges!) 

HVS felülvizsgálati űrlapok 

3. Jelenléti ív 
(Munkaszervezet vezetője és a tervezői csoport tagjai részére) 

ú?J11' 

Az egyeztetés célja: Felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elfogadása 

Az egyeztetés helyszíne: Szarvas Kossuth u. 19. 

Az egyeztetés idöpontja: 2011. május 19. du. 16 óra 

Résztvevő neve Cím 
Képviselt szervezet (amennyiben 
magánszemélyként vesz részt az 

egyeztetésen, nem kitöltendő) 

Alapítvány a Kondorosi Altalános Iskolásokért 

Telefonszám Aláírás 

~·l :/
._~ ~. -(-(f~, ic-?c.· tA.-' . (. 

89. Kondoros 

90. 
'~A . ~..~ 7 . '.!;:/ l -\/ v~ ,-,!Z-fA tv . ' Kondoros 

Iciri-Piciri Alapítvány 
~ 'J,)'.~~' (:+,, .~ 

91. Kondoros 
Kondoros és Hanhof Testvértelepülés Baráti 
Társaság Egyesület 

92. Kondoros 
Kondoros és Környéke Polgári Együttműködés 

Egyesület 

93. Kondoros 
Kondorosi Baptista Gyülekezet 

94. Kondoros 
Kondorosi Testedzök Egyesület 

95. Kondoros 
KON-TOUR Kondorosi Falusi Turizmus 
Támogatók Közhasznú Eayesülete 

96. Kondoros 
Községi Gazdakör 

97. Kondoros 
Molnár Lajos 

98. Kondoros Pont Mi Közhasznú Egyesület 

99. Kondoros Széchenyi István Lótenyésztési EgyeSÜI~R 
- '" 

(
port tagj 



(Megjegyzés: A hitelességhez a Munkaszervezet vezető és legalább 1 tervezői csoport tag aláírása szükséges!) 

O~, \. 
HVS felülvizsgálati űrlapok 

3. Jelenléti ív 
(Munkaszervezet vezetője és a tervezői csoport tagjai részére) 

Az egyeztetés célja: Felülvizsg~lt Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elfogadása 

Az egyeztetés helyszíne: Szarvas Kossuth u. 19. 

Az egyeztetés időpontja: 2011. május 19. du. 16 óra 

100. 

101. 

102. 

103. 

104. 

105. 

106. 

107. 

108. 

109. 

110. 

111. 

Résztvevő neve 

[ffi-~ tGlf\~~ 

, .'Al t--A. ~;lV'C"ó 

Cím 
Képviselt szervezet (amennyiben 
magánszemélyként vesz részt az 

egyeztetésen, nem kitöltendő) 
Telefonszám Aláírás 

Kondoros 
Dankó László egyéni vállalkozó 

Z. ? / f l ~ - 4~~ 3 <8-J LÁ' 

Kondoros 
Dr. Kalhammer Mátyás egyéni vállalkozó I 

t 

Kondoros 
Eddy Bt. 

Df/~J Zr.(JtK3J 00:(jaV)J 
Kondoros 

EPCENTER Kft. ,l 

Kondoros 
Fejér Gábor egyéni vállalkozó 

Kondoros 
Kondorosi Gabona Zrt. 

Kondoros 
Kozsuch Kornél egyéni vállalkozó 

Kondoros 
Kunstár János egyéni vállalkozó 

Kondoros 
Opivill Kft. 

Kondoros Pádár Erika Győrgyi egyéni vállalkozó 

Kondoros 
Paluska György egyéni vállalkozó 

Kondoros Szárító és Tároló Mezőgazdasági Zrt. 
~ ~ 

j
 



(Megjegyzés: A hitelességhez a Munkaszervezet vezető és legalább 1 tervezői csoport tag aláírása szükséges!) 

CGI l.
HVS felülvizsgálati űrlapok 

3. Jelenléti ív 
(Munkaszervezet vezetője és a tervezői csoport tagjai részére) 

Az egyeztetés célja: Felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elfogadása 

Az egyeztetés helyszíne: Szarvas Kossuth u. 19. 

Az egyeztetés időpontja: 2011. május 19. du. 16 óra 

Résztvevő neve 

r;;:? . t· \ 

'\~ l\) ~k:;,'~- U-(.; T~\J 

Cím 
Képviselt szervezet (amennyiben 
magánszemélyként vesz részt az 

egyeztetésen, nem kitöltendő) 
Telefonszám 

Z ~\L;l'=J r6'Gl~'-

Aláírás 

..-' ,~'zJ).4-'t (*\112. Kondoros 
VERKER Kersekdelmi, Mérnöki és Szolgáltató 
Kft. 

113. Kondoros 
Körpavilon Bt. 

("fc·, . ·~."L).'"') , .:; ü 'j .;) ~ 
114. / vt:.ú.·~'\ i~~~\_ -\ ,,~', ,,- Kondoros 

Kondoros Nagyközség Önkormányzata 

115. Kondoros 
Szlovák Önkormányzat 

.(:;;2"/~//~/~)C::;:::/2,...y .. Hitelesítő: Debreceni Lajos HAC.S munkaszervezet vezetője : ~~ (aláíráS) 

\ .~
Hitelesítő: .HrH1d:.:~~:·.q.:~ ~?1\;'f? HJ:\:~Pr: .. tervezői csoport tagja (aláírás) 



---

(Megjegyzés: A hitelességhez a Munkaszervezet vezető és legalább 1 tervezői csoport tag aláírása szükséges!) 

ObIl. 
HVS felülvizsgálati ürlapok 

3. Jelenléti ív 
(Munkaszervezet vezetője és a tervezői csoport tagjai részére) 

Az egyeztetés célja: Felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elfogadása 

Az egyeztetés helyszíne: Szarvas Kossuth u. 19. 

Az egyeztetés időpontja: 2011. május 19. du. 16 óra 

Képviselt szervezet (amennyiben 
Résztvevő neve Cím magánszemélyként vesz részt az Telefonszám Aláírás 

.,._.... ~ '(l.S·' (V--\. . ~"'~ 't. T+-.).7 

eayeztetésen, nem kitöltendő) 

Alapítvány az ázsiai missziókért GC hJ' . '+ ~ l\. e...t "', 
.~)' ou h Jíf)~' -' 

116. 
Mezőberény 

117. I ; r " 'Q I r ;~. l t ~ \.; :;'__ _i_ -. , ,.. .Ji v ~ 

Mezőberény 
MECSES Szolgáló Közösség Egyesülete 

Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület 

C /" :, II - ':l "- 0'- ', ./ 

é G f, J. i_ 71 v 

L ~,.../ G tYU:~ 

C . t ~!~cl., ,)'g0 V. J 

118, Mezőberény 

119. r I S7el: p.. I ~:' )2..l0 \\V b Mezőberény 
ANDILHEN Kft. 

120. .v '. \ 1
f-I SiA I d f~ ~L. ~ I\..-é'"' 

Mezőberény 
Körösfront Kft. 

Landmark Kft. 

Pipefarm Bt. 

Precíz Munka Bt. 

Sztankóné Párkányi Judit egyéni vállalkozó 

Berényi Textil Kft. 

~ 

CC L,) !, ::f 7v 

6'G LJI :r ,U 

C. ')·'t ~üu ~ ..'hl 

élt,-f A--, 

121. Mezőberény 

122. Mezőberény 

123. 
Cu1J~ 1\ r·, V'0 ~. r:. s Mezőberény 

124. Mezőberény 

125. Mezőberény 

1...-"'1 

! 

.-
~ 

~ 

~ 
\ I ~~ 

Hitelesítő: .~.1ttA-.g.~.~~ ~Y~.~? ~.~!~t1:tervezői csoport tagja j. : (aláírás) 



(Megjegyzés: A hitelességhez a Munkaszervezet vezető és legalább 1 tervezői csoport tag aláírása szükséges!) o~1 
HVS felülvizsgálati űrlapok 

3. Jelenléti ív 
(Munkaszervezet vezetője és a tervezői csoport tagjai részére) 

Az egyeztetés célja: Felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elfogadása 

Az egyeztetés helyszíne: Szarvas Kossuth u. 19. 

Az egyeztetés időpontja: 2011. május 19. du. 16 óra 

126. 

127 

128 

Résztvevő neve Aláírás 

~U~S~ [51-v<::-~ "'- tY4· ef; 

Cím 
Képviselt szervezet (amennyiben 
magánszemélyként vesz részt az 

egyeztetésen, nem kitöltendő) 

Telefonszám 

Mezőberény 
Marton Mihály egyéni vállalkozó 

Mezőberény 
Tánczos Imre egyéni vállalkozó 

Mezőberény 
Mezőberény Város Önkormányzata Jc/?co 40§C 

/ .. 

/~~ --.- ~ .·n;;··~Hitelesitő: Debreceni Lajos \ \ I HACS munkaszervezet vezetője (aláirás) 

Hitelesítő: .t:H.'.%.~S-~~ ~<Y?~~.~~ rt<.~.~.~.. tervezői csoport tagja ~ ~ (aláírás) 



(Megjegyzés: A hitelességhez a Munkaszervezet vezető és legalább 1 tervezői csoport tag aláírása szükséges!) 

HVS felülvizsgálati űrlapok 

3. Jelenléti ív 
(Munkaszervezet vezetője és a tervezői csoport tagjai részére) 

O'-~\ 1. 

Az egyeztetés célja: Felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elfogadása 

Az egyeztetés helyszíne: Szarvas Kossuth u. 19. 

Az egyeztetés időpontja: 2011. május 19. du. 16 óra 

Résztvevő neve Cím 
Képviselt szervezet (amennyiben 
magánszemélyként vesz részt az 

egyeztetésen, nem kitöltendő) 

Telefonszám Aláírás 

129. ,~t'%:~<1\1 ~ IH( ft'~ J.-~ Murony 
Buzgán Mihály egyéni vállalkozó 

Ja /).2-3 --i---5&o I~ 
130. Murony 

Murony Község Önkormányzata I f 

H'lele':l~. Deb,ecen; L:~ ~ ljAI Có t1~:CS munk~szervezet vezetője (al~:~S) 

HIteiesIto: .0~.~..~ tervezol csoport tagja ····· 

~ ~. ~~:. \ ..~ 

l!-?:-: ~ (alalras) 



(Megjegyzés: A hitelességhez a Munkaszervezet vezető és legalább 1 tervezői csoport tag aláírása szükséges!) 

O~;\ l. 
HVS felülvizsgálati űrlapok 

3. Jelenléti ív 
(Munkaszervezet vezetője és a tervezői csoport tagjai részére) 

Az egyeztetés célja: Felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elfogadása 

Az egyeztetés helyszíne: Szarvas Kossuth u. 19. 

Az egyeztetés időpontja: 2011. május 19. du. 16 óra 

Résztvevő neve Cím 
Képviselt szervezet (amennyiben 
magánszemélyként vesz részt az 

egyeztetésen, nem kitöltendő) 

Telefonszám Aláírás 

131. Örménykút 
Dekor Labor Bt. 

132. Örménykút 
Örménykúti Granárium Szövetkezet 

133. Örménykút 
Privát Good Kft. 

134. Örménykút 
Szarvasi Mozzarella Kft. 

135. Örménykút 
Turkey Egg Kft. 

136. Örménykút 
Witalcoo Bt. 

137. Örménykút 
Örménykút Község Önkormányzata 

, "10100"&' Dob,own; Lgjvo HACS munka.ze"'eze! veze!öje ~ (aláírás) 

Hitelesítő: .H.\\~.~~~ :~~:~\::? ~t.':\~-!..!':t tervezői csoport tagja J!.k- ~~ (aláírás) 



(Megjegyzés: A hitelességhez a Munkaszervezet vezető és legalább 1 tervezői csoport tag aláírása szükséges!) 

HVS felülvizsgálati űrlapok 

3. Jelenléti ív 
(Munkaszervezet vezetője és a tervezői csoport tagjai részére) 

Az egyeztetés célja: 

Az egyeztetés helyszíne: 

Az egyeztetés időpontja: 

Felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elfogadása 

Szarvas Kossuth u. 19. 

2011. május 19. du. 16 óra 

CímRésztvevő neve 

138.ltiautc( 1>a/ 1 Szarvas 

139. 1bn:uÁ w-:)J.,\ b~)~~ 1 Szarvas 

140.1 Hr'~o( LOl>d r:J 1 Szarvas 

141. 1J)~\-t..U-C1l A \\lkA: 1 Szarvas 

142.1]>..- »erz,'"lÓ' JI-v~V\. 1 Szarvas 

143.1 f6-/J)C 6A\~'~J<:'!t.., I Szarvas 

rt.144.1 HI ·({{)j~.J-1úL Cír. t0t1~. Szarvas 

145.1 ).c;,,'//,,o(0 (il-eú e- 1 Szarvas 

146.1 Lcvor'h CtcY71 1 Szarvas 
l 

147. l<j<CVA e.-() Ja1rJ..OS 1 Szarvas 

Képviselt szervezet (amennyiben 
magánszemélyként vesz részt az 

eayeztetésen, nem kitöltendő) 

Békés Megye Falusi Turizmusáért Egyesület 

Gyermekünkért, Jövőnkért Alapítvány 

Középhalmi Evangélikus Misszió Alapítvány 

Pannon Motoros és Szabadidő Egyesület 

Szarvas Város Barátainak Köre Egyesület 

Szarvas-Békésszentandrás Körös-Holtág 
Hasznosító Eavesület 
Szarvasért Alapítvány 

AláírásTelefonszám 

4J/<~FcY ?2ri /\ /llt~3i! 
0(;(10 2J'8S-~J,fJ I~ vti 
lo!r;-J~ -4PC'fl <. ~'-

~ [13ovo ~ I I'-p.(0Lu M=---'
I .1(\ ( 

/)r0!g&S22~;~~· ~ 

fv/'!J~. sra 3'Jr I ~/ ci 
Szarvasi Gazdák Hagyományőrző Egyesület 

+C!7t~ -tP[12JI~r----
Szarvasi Harcművész és Küzdősport Egyesület 

60/:51 r-le :;ll t-rt--- f~ 
Szarvasi Ifjúságért Akciócsoport Egyesület --ll-C'(L~\ clL q( ~ /::t~/ ~~ 

~ ..-. 
~"'_/".~ 

- . - - -
HIteiesIto: Debreceni LaJOS 

".
HACS munkaszervezet vezetoje 

/ ../ /~----7/~/ 
:... ... r ..'Í .. ,

(alalraS) 

Hitelesítő: ~.\rt!r.~.~~~ .. ~~!.~.\.~ Hf.l.I:~.r tervezői csoport tagja ~ (aláíráS) 



(Megjegyzés: A hitelességhez a Munkaszervezet vezető és legalább 1 tervezői csoport tag aláírása szükséges!) 

HVS felülvizsgálati űrlapok 

3. Jelenléti ív 
(Munkaszervezet vezetője és a tervezői csoport tagjai részére) 

Az egyeztetés célja: Felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elfogadása 

Az egyeztetés helyszíne: Szarvas Kossuth u. 19. 

Az egyeztetés időpontja: 2011. május 19. du. 16 óra 

Képviselt szervezet (amennyiben 
Résztvevő neve Cím magánszemélyként vesz részt az Telefonszám Aláírás 

egyeztetésen, nem kitöltendő) f 

148 JtxtJ'L alO,h Szarvas 
Szarvasi Lovas Klub Egyesület 60/3[;J -~)Z1 L U IÁ

'...,. ff»j Ir it' ~r r 
Szarvasi Város és Környezetvédő Egyesület 1Clr1'r-1C3b 

I , 
149. jr l li crOc. ! arz)C'{'-t Szarvas .p.Jl/~r 

150. Szarvas 
A "Szeretet Epületeiért" Alapítvány 

151. l]>Aloicja-i"\' It-~~I LtZ I Szarvas 
Dél-Alföldi Biokultúra Egyesület 

ÁO/j)f -33/-0 
152. Ilf);! - d: I Szarvas 

Emberöltő Alapítvány G()-~/-~b~ '17 ~ l~'; ~J Q t;1.;-J '«t-'_.I, \.l /7 
--...J Kajak-Kenu Vizisport és Szabadidő Club

153. Szarvas 

154. Pt~ Ft~t~U--. Szarvas MTTSZ Szabadidős és Lövészklub 
10!45fS{2g ~Itu!u)-' . ~ ;~ 

," 
Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete 2o(JOiJ -82 13, ~/h~'~155. ir " I')'~ Szarvas--1JC~UíttVt7' 

JCt.a3 lQ00S'LL-
, 

Szarvasi Fiatalok a Holnapért )Q;jtLt; -J?-a(. 'J~~156. Szarvas 

157. -J)~(CIJ t:-{ • f/c'VJ (Ict . Szarvas 
Szarvasi Kézműves Egyesület 

~oI155O--')ifO Ít' r~
""7 

158. HCfVf'LÚ1 ieyc's Szarvas Szarvasi Körö~ Asztalitenisz sportegyes~ b/J'l( -ll?, 

~ '1' .. '\ 

( 

Hitelesítő: .8.\B.1\-.~.~:~.~ 1.~~'.~(.~? ~'7.~.'7:-. tervezői csoport tagja : ~.~ (aláíráS) ~ 



(Megjegyzés: A hitelességhez a Munkaszervezet vezető és legalább 1 tervez6i csoport tag aláírása szükséges!) 

HVS felülvizsgálati űrlapok 

3. Jelenléti ív 
(Munkaszervezet vezetője és a tervezői csoport tagjai részére) 

Az. egyeztetés célja: 

Az. egyeztetés helyszíne: 

Az. egyeztetés időpontja: 

Felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elfogadása 

Szarvas Kossuth u. 19. 

2011. május 19. du. 16 óra 

Résztvevő neve 

159. 

160. 

161. l1cUU,4~ Hl1t4iY 
162. \ \ 

60RC3~ A P-P A. O 

163. ~~bl-t t;:J:6.Yt"SI 

164. 
~,~~~ ~ 

165. ~Lt1JA r L~Vf-(Vte 

166. 

167. 

168 

169. 

Cím 

Szarvas 

Szarvas 

Szarvas 

Szarvas 

Szarvas 

Szarvas 

Szarvas 

Szarvas 

Szarvas 

Szarvas 

Szarvas 

Képviselt szervezet (amennyiben 
magánszemélyként vesz részt az Telefonszám 

eaveztetésen, nem kitöltendő) 

Szarvasi Röplabdások Baráti Köre 
SporteQvesület 
Szarvasi Táncsport Egyesület 

Molnár Mihály egyéni vállalkozó 
60P~(f' -2.3 1-~ 

Boross Arpád egyéni vállalkozó 
) cl5..,')~ -A182. 

Cool-Airconditional Kereskedelmi és Szolgáltató J... ()IBjfD-~+-OO 
Kft. 
Dr. Skorka András egyéni vállalkozó 'í' c r .r.1! _Let-~ { 
Pavilon 2000 Kft. 

Szarvas Penta Műszaki Kereskedelmi Kft. 

Szarvasi Unitrans Kft. 

Szarvasi VADKER Kft. 

Szarvasi-Kenyér Kft. 
~? 

./ ""'.,.-' './ 

Aláírás 

t~ 

11~ 
~ 
:t~ 

//--

, •• 1Y11-\1>,/vE C~~ liJJufJlcS HIt~~ /1- .' ,n'''~fc;u ,(al~ír~S) 
HIteiesIto: tervezol csoport tagja · r ~ (alalras) 



(Megjegyzés: A hitelességhez a Munkaszervezet vezető és legalább 1 tervezői csoport tag aláfrása szükséges!) 

HVS felülvizsgálati úrlapok 
3. Jelenléti ív 

(Munkaszervezet vezetője és a tervezői csoport tagjai részére) 

Az egyeztetés célja: 

Az egyeztetés helyszíne: 

Az egyeztetés időpontja: 

Felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elfogadása 

Szarvas Kossuth u. 19. 

2011. május 19. du. 16 óra 

Résztvevő neve 

170. 

171. ~f-Jc.j c~~-t0"

172. 

173. 

174. '?EUXtLl')i' l/ItllúIIJ ~ 

175. 

176. 

177. 

178. 

179. ~C' H ~A "J "'b~ ip.s 
180. 

181. li'o v~::t' e/J 

Cím 

Szarvas 

Szarvas 

Szarvas 

Szarvas 

Szarvas 

Szarvas 

Szarvas 

Szarvas 

Szarvas 

Szarvas 

Szarvas 

Szarvas 

Képviselt szervezet (amennyiben 
magánszemélyként vesz részt az Telefonszám Aláírás 

eaveztetésen, nem kitöltendő) 

Balczó Sándor egyéni vállalkozó 

Benkő László Péter egyéni vállalkozó f I f; r 'J120 l2-Jkrr k3C ~(ti..4') ~ Gt' (, 

BioHungaricum Kft. 
, 

Bozánné Békefi Emese egyéni vállalkozó 

Dier Job Bt. 
J~ !S ~ 'j  ~8 SO b "..., ti \ I· l ' 

\c. ~lVL. '-
Dobruczky Kft. 

Eden Werk Kft. 

Ezüstszarvas Kft. 

FARTRE Kft. 

Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt. 
..!x:> IJ-OS - Jj() 11 ~::::A~ )

, "-----"'" 
GOAS Bt. J 

Inter Puppe Kft. 
~ -" 

- ('''')..........., a a/ras
 

Hitelesítő: csoport tagja ..N.~~.~(~~ ~.~:~(.(? .. J..:-:f11:~~Vttervezői ~ ~..'!.'?~ (aláíráS)~ 



(Megjegyzés: A hitelességhez a Munkaszervezet vezető és legalább 1 tervezői csoport tag aláírása szükséges!) 

HVS felülvizsgálati űrlapok 

3. Jelenléti ív 
(Munkaszervezet vezetője és a tervezői csoport tagjai részére) 

Az egyeztetés célja: 

Az egyeztetés helyszíne: 

Az egyeztetés időpontja: 

Felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elfogadása 

Szarvas Kossuth u. 19. 

2011. május 19. du. 16 óra 

Résztvevő neve Cím 
Képviselt szervezet (amennyiben 
magánszemélyként vesz részt az 

egyeztetésen, nem kitöltendő) 
Telefonszám Aláírás 

182. Szarvas 
Kovács Győrgy Egyéni vállalkozó 

183. Szarvas 
Kovácsné Komár Katalin egyéni vállalkozó 

184. Szarvas 
Körös TMT 

185. Szarvas 
Körösszolg-Szarvas Kft. 

186. Szarvas 
Lau-Federn Kft. 

187. Szarvas 
Mecomnet Kft. 

188. r5;"t1JAbJU~7b5i 
Szarvas 

Mikoszoft Számítástechnikai, Vállalkozási 
Tanácsadó-Szolgáltató Bt. G6 (3(2 -1A!fr ~~~'fV~ 

189. Szarvas 
Mótyán György Tibor egyéni vállalkozó 

190. Szarvas 
Pioneer Hi-Bred Termelő és Szolgáltató Zrt. 

191. Szarvas 
Plasto Ball Kft. 

192. Szarvas 
Plastolus Ipari és Szolgáltató Kft. 

')0< HACS munka<zervezet vezetője '=é:. (aláírás)~. ··tr 
Hitelesitő: Hlf.\:1I;: 1\%.. ~Jé1':'. ~ <>t:AJ.C!ltt-':' ~.IJ:. tervezői csoport tagja ~ Qy .';'":7. (alálrás) 



(Megjegyzés: A hitelességhez a Munkaszervezet vezet6 és legalább 1 teIVez6i csoport tag alálrása szükséges!) 

HVS felülvizsgálati űrlapok 

3. Jelenléti ív 
(Munkaszervezet vezetője és a tervezői csoport tagjai részére) 

Az egyeztetés célja: Felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elfogadása 

Az egyeztetés helyszíne: Szarvas Kossuth u. 19. 

Az egyeztetés időpontja: 2011. május 19. du. 16 óra 

Képviselt szervezet (amennyiben 
Résztvevő neve Cím magánszemélyként vesz részt az Telefonszám Aláírás 

eaveztetésen, nem kitöltendő) 
Prjevara Zoltán egyéni vállalkozó 

193·	 Szarvas 

194.	 Szarvas PUMKIN Bt. 

RETC Kht.
195· Szarvas 

Springel István Zsolt egyéni vállalkozó 
196·	 Szarvas 

197. Szarvas	 Szarvas Lux Szolgáltató és Vendéglátó Kft. 

Szarvas-Bútor Kft.
198· S~rv~	 r

/"'. r /' I 
~Q/\.}.v ~ 'r~ ~	 Szarvasi Alternatív Epületgépészeti, .f ( rr [lrj) . 

199. r.:2~'}(~V)c:Ai. ~ ~~(1 Szarvas Kereskedelmi, Szolgáltató Bt. Jol ~I r~ -TT~I '?J Du.. (~ ""ov '\ 
200. Szarvas	 Szarvasi Kacsafarm Kft. '--"" 

Szenzor Kkt. 
201 ·	 Szarvas 

202. Szarvas	 Sztancsik Ep-Ker Kft. 

VígKend Bt.
203·	 Szarvas 

204. Szarvas	 Work Metal Kft ./"ÍL>/
/.--~/~ 

/ ./ .--'..,..,.", 

Hitelesítő: )0 \. \\:kg C.~ ol:fJc'i'\.t:? ..H":~ '7.. tervezői csoport tagja	 /~Lb~ (aláirás) 



(Megjegyzés: A hitelességhez a Munkaszervezet vezető és legalább 1 tervezői csoport tag alálrása szükséges!) 

HVS felülvizsgálati űrlapok 

3. Jelenléti ív 
(Munkaszervezet vezetője és a tervezői csoport tagjai részére) 

Az egyeztetés célja: 

Az egyeztetés helyszíne: 

Az egyeztetés időpontja: 

Felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elfogadása 

Szarvas Kossuth u. 19. 

2011. május 19. du. 16 óra 

Résztvevő neve Cím 
Képviselt szervezet (amennyiben 
magánszemélyként vesz részt az 

eaveztetésen, nem kitöltendő) 

Telefonszám Aláírás 

205. ll1 Vo'+>A TE lC2-S/VL. Szarvas 
Závoda Ferenc egyéni vállalkozó iOJ tr-i'-- ó0 L~ ~~ 

206. Szarvas 
Art-farm Bt. 

207. Szarvas 
Barex Kft. 

208. Szarvas 
GEOMARK MezőgazdaságiTermelő, Kereskedő 

és Szolgáltató Kft. 

209. Szarvas 
Rózsás Major Kft. 

210. QitLro V C'(8-rl6 7/ Szarvas 
Szarvasi Agrár Zrt. 

06" ~ Jq~;f:,o ~ 
211. Szarvas 

Szarvasi Medicago Kutatási és 
VetőmaatermeltetőKft. 

212. Szarvas 
Szarvas Város Cigány Kisebbségi 
Önkormánvzata 

213. S{ ~t()f.J ft t~tlJt3 Szarvas 
Szarvas Város Önkormányzata Jc;!'~39 - ~9l~ {J-L\.~J 

214. \-1. oT[ (4 l\) ~] (]~ Szarvas 
Szarvas Város Szlovák Önkormányzat 

--

Hitelesítő: Debreceni Lajos . HACS munkaszervezet vezetője 
~ ~ 

.... 

. .' 
. ./< /' 

.>' . "-~i3: : r.C (aláiráS) 

Hitelesítő: .Hl.~.. ~~.~~ ~~.::fr.((-? .. a-:-:-m:~.~ tervezői csoport tagja 4 (aláíráS) 



(Megjegyzés: A hitelességhez a Munkaszervezet vezető és legalább 1 tervezői csoport tag aláírása szükséges!) 

O~\' .

HVS felülvizsgálati ürlapok 

3. Jelenléti ív 
(Munkaszervezet vezetője és a tervezői csoport tagjai részére) 

Az egyeztetés célja: Felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elfog~dása 

Az egyeztetés helyszíne: Szarvas Kossuth u. 19. 

Az egyeztetés idöpontja: 2011. május 19. du. 16 óra 

Résztvevő neve Cím 
Képviselt szervezet (amennyiben 
magánszemélyként vesz részt az 

eaveztetésen, nem kitöltendő) 

Telefonszám Aláírás 

215. Tarhos 
Kürti Sándor egyéni váll. 

216. Tarhos 
Makoviczki András egyéni vállalkozó 

217. Tarhos 
Molnár István egyéni vállalkozó 

218. Tarhos Tarhos Község Önkormányzata 

-;/ 

HIteiesrtO; DeOrecem LaJos HACS rnunKaszervezet vezetöje í ~ (aláíráS) 

. '"HIteiesIto: 
\ 

l I l LL.. ~ ~ t" ~ I~.M. .IT.t;\.~.~o:-:-l~j:( 
[.v rlUD... CS~ '.J N YJ 

rT i1...A -l1 ,.. rt t .tervezol csopo agJa 
)
11.~l ( I" , )a alras 

~~~



(Megjegyzés: A hitelességhez a Munkaszervezet vezető és legalább 1 tervezői csoport tag aláírása szükséges!) 

HVS felülvizsgálati űrlapok 

3. Jelenléti ív 
(Munkaszervezet vezetője és a tervezői csoport tagjai részére) 

wi' . 

Az egyeztetés célja: 

Az egyeztetés helyszíne: 

Az egyeztetés időpontja: 

Felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elfogadása 

Szarvas Kossuth u. 19. 

2011. május 19. du. 16 óra 

Résztvevő neve Cím 
Képviselt szervezet (amennyiben 
magánszemélyként vesz részt az 

egyeztetésen, nem kitöltendő) 

Telefonszám Aláírás 

219. Telekgerendás 
Telekgerendás Kőzségi Önkormányzat 

""""c.It", Oc"",_enl LaJo, HACS munkaszervezet vezetője ~ (aláírás) 

Hitelesítő: ..Y\~ ..~.~.~~ ~~.~~~S? t1.~~~.~ervezői csoport tagja ........................................•.............~.~ (aláíráS)
 



Résztvevő neve Cím 
Képviselt szervezet (amennyiben 
magánszemélyként vesz részt az 

egyeztetésen, nem kitöltendő) 

v.. lA dl f! c:. ' <;,~ ..... /",·,l'fc (fi) () I, r.; I, (/Jc,,-, 

Telefonszám Aláírás 

cpe~J:,O~Jh.( ,C (':' c, 
220. ~'r c-\. V, O ~~ 4' cAl(i ~ 6!( L r L;-e e. qed. 

6JOl.o<f'.Ic.hrJ' <iG~.'J,/1 ()~l c~ JS?f?i..< 'b 
221. bpt5>;Cf.J.(1 cd l< (

.' (-,-1 ""j~ o-c 
5V,.L..tr~~ L 
/ I II /~' , 7 ,f 

l . 

. 
00 G:::71~' ':::.' 
';:'(p (f \ . .(j"" • t:c ~"). '. iL-i K.__ ••../ 

,5010065,(Jt
i. rC> "l ~ 

(jrju.,/L) (dltJ222. '74 6'J~{ ~ t(.tJ~ I-Q~ t r A5gf1 r'/:(,6"\ ·~l·~ ,; ~ 

Ad u. ett' \.>rJB.-! 4 
223. I , 

224. 

225. 

226. 

227. 

228. 

229. 

230. 
./~ 

(Megjegyzés: A hitelességhez a Munkaszervezet vezett! és legalább 1 tervezt!i csoport tag aláírása szükséges!) 

~~Il. 
HVS felülvizsgálati űrlapok 

3. Jelenléti ív 
(Munkaszervezet vezetője és a tervezői csoport tagjai részére) 

Az egyeztetés célja: Felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elfogadása 

Az egyeztetés helyszíne: Szarvas Kossuth u. 19. 

Az egyeztetés idöpontja: 2011. május 19. du. 16 óra 

...-:../-----../ / 



o~l \.
 

MEGHATALMAZÁS
 

Alulírott ~~,..N.~ ~~~ (név) (anyja neve: 

S;:-2-~"---'")~ E~Z~;::.t.~T ,születési hely: ~t.e~~~Q~~l 

szül. idő.: ~ 9Q;;2 J v. AH. ), mint a 

~~"~S4~~ \:)~G-'1LL~~~ 6~~_~~'í'~A.~~ (név) szervezet 

Q~~~C~::~l &;:~A~~~'Q, ~". kA. (cím) képviseletére 

jogosult meghatalmazom A.~~~ .~~\~ (név), (anya neve: 

~~~~~ ~\l , születési hely: <;;z",~A~~\A...,~ 

szül. idő.: A~~· ..of, IG ' ), hogyaKörösök Völgye Akciócsoport Nonprofit 

Kft. 201 L május 19-én, a Körös-Szögi Kistérségi Iroda I. emeleti Tárgyalótermében (Szarvas, 

Kossuth u. 19.) megrendezésre kerülő, HVS és LEADER célterület táblázat elfogadása tárgyú 

ülésén a ~~Q~~ ~~. 6\!:)te:.Of>~~~v) szervezet nevében teljes 

jugkürrd djáIjun. 

.~~~~~ .. JQ.Kelt , 2011. maJus . 

~ /-;;::;,~ 
.......C..~\~.~~ ...~"::'rF.ne/~l .... ::.(':~f?{~4: ... lJ/hCo................................
 

;'; , ~',I ". 

Meghatalmazó \~~\ ~.'~,/ .il
1 

Meghatalmazott 
' .. S>-,} (.... -';:; "#" 

"',,~;:: * ';:":/ 
C,'-4;....~~ 

Tanú I: Tanú II: 
1"" I (1\/ \ '1 ..I ...

~í~1...l.,. L-: \(..."\U.A!La... G::;; ....g",.' (név) '.txAPf-AA-L "V"\N~ ~{ lUL-.. ....- ... 
1'2><;;'-:1-"· o s. o;).. 4lo ....dg...o~ (születési idő,hely) 5'av~b, ~ 31 S, 06 .16' . 

L\...~.... u~ Il~......., (anyja neve) &rn 'jfDML-

I 

(;.~ 5 5~ ~ TA. (szem.ig.szám) ~J3.LS~A-A 

o 
(y 



----------

Oo! ~.
 

MEGHAT ALMAZÁS
 

Alulírott .':J AU<lU.J 'U1:::: t~ A (név) (anyja neve: 
J 

~tJ f1j:)(~ 'YU l'] il , születési hely: Slfi~\IA: 

szül. idő.: 6gs"'3. íj ~ r 'IJ ), mint a 

1x00r~n,} ;JJ-~ = \0 FI Sj "Lx::)j":-Jt: c: o \vX)y~r'--,\.1Id1JF \(: (név) szervezet 

)"'Y"J-,\ l:L;,J'kJj:J:::>VJ,);! };OS0C -;:~JL)= h <~ (cím) képviseletére 

jogosult meghatalmazom ,'7 ~:J--kS \ fl "j~)Á~.J(~ /_' I~ (név), (anya neve: 

G t-; (~ L E'~~ ~- ,l) .~~ ;jS\)yí (-, , születési hely: _0=_-:;_-i_i_~_fJ_--\ . 

szül. idő.: r:;rr'C;. I)g J-..r- ), hogyaKörösök Völgye Akciócsoport Nonprofit 

Kft. 2011. május 19-én, a Körös-Szögi Kistérségi Iroda I. emeleti Tárgyalótermében (Szarvas, 

Kossuth u. 19.) megrendezésre kerülő, HVS és LEADER célterület táblázat elfogadása tárgyú 

ülésén a di/)IJP:)\1 o....") ~ '0F-r;'1~.lS.i'-.S( r; ,5 UX3)U.Ji. (név) szervezet nevében teljes 

jogkörrel eljárjon. 

\ } ,'" " J;)'V.J0 A
eJ+n ,.Kelt: ..~~;.'~! ~ , 2011. maJus i' . 

<C.-a~---=---=~-_
 

Meghatalmazó Meghatalmazott 

Tanú I: 

:ÍJ ~. I I J '~ I (') 
r 

~ (; lL'OQVJ 2 k.~ VlU UO ..ll.... nev t 
foUJD1..ClJ. 1902. Ol jJ. (születési idő,hely) 

.s;ec ~a f ~pfB'e f (anyja neve) 

(;185;}) g :b If (szem.ig.szám) 



KJ3) \.
 

MEGHATALMAZÁS
 

Alulírott Dr. Csoma Antal (név) (anyja neve: 

Gu1 yás Ilona , születési hely: Tiszalök 

szül. idő.: 1942.10.15 ), mint a 

~nrn~i ~~lprtpkp~ít6, Halfeldolgozó Szövetkezet 

5500. Gyomaendrőd, Kossuth u.27 

Miskolc 

szül. idő.: 1951. OB. 27 ), hogyaKörösök Völgye Akciócsoport Nonprofit 

Kft. 2011. máj us 19-én, a Körös-Szögi Kistérségi Iroda I. emeleti Tárgyalótermében (Szarvas, 

Kossuth u. 19.) megrendezésre kerülő, HYS és LEADER célterület táblázat elfogadása tárgyú 

ütésén a Körösi Halért . Halfe1do1gozó Szövetkeze\név) szervezet nevében teljes 

jogkörrel eljárjon. 

Kelt: .. ~.Y.Sl.f1)?E;~.9ré?~.'.. , 2011. május .. }~ 

..........~ .;{,f/&-7

,I/,~ ..........................................
••••• 'O •••• 'O . 

Meghatalmazó Meghatalmazott 
KORÖSI HALÉRTtKESíTÖ 

KÖRÖSI HALÉRTÉKESíTŐHALFELDOLGOZÓ SZÖVETKEZET 
5500 Gyomaendr6d, Kossuth u. 27 HALFELDOLGOZÓ SZÖVETKEZET 

5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 27 

Tan~ I: . \, \ak UJ C)i ~\\ (név) 

)C""'" \ ~051c~t. (<(; . (születési idő,hely) 

>. C~ L0clJ ~ ~ OU~ (anyja neve) ( / 1./ ({Ii--P,r 

31 ~ ~Jrj ~ A (szem.ig.szám) JJi 'Z/tFf [J/4: 



ü~}I,
 

MEGHATALMAZÁS
 

I / ,I I 

Alulírott lc~Ji'L cJll~CJ .LI1./';f!LC (név) (anyja neve: 

1I/17t/.2 c!c2JCfgET , születési hely: ("b:=K.f/;;fZLJJT/fVb12l/J' 

szül. idő.: .f!lrJ /(). ..zr. ), mint a 

A.tGCY7c,.t ILTT. (név) szervezet 

/761 0c'rf:.C///zcJ./r/tA.J,6W (J:j/r/7{Clb~ CI so (cím) képviseletére
I 

jogosult meghatalmazom ;;(fc/ml eb)TeT (név), (anya neve: 

/1/JTI l/(/í~ , születési hely: f3t!W'Ct7f.!3/t 

szül. idő.: .~&. Cd, :::;1, ), hogyaKörösök Völgye Akciócsoport Nonprofit 

Kft. 2011. május 19-én, a Körös-Szögi Kistérségi Iroda L emeleti Tárgyalótermében (Szarvas, 

Kossuth u. 19.) megrendezésre kerülő, HVS és LEADER célterület táblázat elfogadása tárgyú 

üIésén a #I2Go!íC~ vr (név) szervezet nevében teljes 

jogkörrel eljárjon. 
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#I:hl?'f>cfT ( 1241 Cl :l1- (születési idő,hely) jOK:!J. 05,JJO, I, diBb6-YEeEa-ytt7T'~ 

j{JlX-fS-yi /lM/eM/é t~4 (anyja neve) .-.p;u ~'5-5~.L{ qt, 1b ,'T dL-JM7td---i U 

CJEcSif" 1.2 II:; (szem.ig.szám) OAJJt l-=f- ::DA. 
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A.lulírott J)r<:::Do ~o ,JC:> .sJu~..:Jlo J (név) (anyja neve: 
I ~ , 

C~LJ:, O- t- ~";)/ , születési hely: :bILI '- ic p e-~ If 

"1 jClcr.:.- 'd" \ c-f ).
~ZU. .) ~)-) ! l O.: Ir l< I~, ~ I ' mmt a
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,MGI f'\ h--?\,u :J dl,): )~, Cv,' hAtu',) le ",II (név) szervezet 

l' ( r nl ft \ 1''1... (' ) képviseletéreJJ >-..::) \J C--..Q (~ ~,. ro ~\ L\ elm 
f\ I ' 1 \
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szül. idő.: ifj c~f) fe l>iJuJ--, fr, ), hogyaKörösök Völgye Akeióesoport Nonprofit 

Kft. 2011. május 19-én, a Körös-Szögi Kistérségi Iroda L emeleti Tárgyalótermében (Szarvas, 

Kossuth u. 19.) megrendezésre kerülő, HVS és LEADER eélterület táblázat elfogadása tárgyú 
, ' I. 

,
r 

\
' 

üIésén a ,.fuor' \~h,-), "L .J 2-~' I'M ;.u' },n) ? ct..... v (név) szervezet nevében teljes 

jogkörrel eljárjon. 
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Alulírott J[vc/:, ,'n - Jjú.~ J,y) C/~ (név) (anyja neve: 
'3 \ 

:;V() C,\ l o h:li ~ MrI.. U\ ül\. , születési hely: ~'H ~' ,2J..o lV'

szül. ) ~GS idő.: ~/\A.,\Qd U ), mint a 
, \ ('" -, n. ;' • 

Ih t tc) oc::>}.)? C<ce,U, l.J/', (nev) szervezet 
l \ 

• , n ~ lj 'I'~A C 2<:) (I í ccd L---s '1 C Ah' ~l, e:::)l.1 (cím) képviseletére 

jogosult meghatalmazom tI' stJ:0'\' I~o1:j,-.21\i (név), (anya neve: 

n - ~ , ,,' " " cD' Ic' .1"-'Dd rI \ ~ J A,\).1,\.- 'v' ['1 , SZUletesl nelY: ,I') (.I ~I 'J (<>'-)l-tJ ('1 

~l. idő.: ,.Je) ~C' \" (-, ~I J ,"" i, ), hogyaKörösök Völgye Akciócsoport Nonprofit 

Kft. 2011. május 19-én, a Körös-Szögi Kistérségi Iroda L emeleti Tárgyalótermében (Szarvas, 

Kossuth u. 19.) megrendezésre kerülő, HVS és LEADER célterület táblázat elfogadása tárgyú 

,\ G' lülésén a A\. ('no::> -i'L:-::JlI LL' (név) szervezet nevében teljes 
j 

jogkörrel eljárjon. 
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Alulírott )0 J.d~ i~,L ,K~ c H-z (név) (anyja neve: 
\ 
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jogosult meghatalmazom C'')r <\_"1 I' [J. \L-.cJ"Y\,) (név), (anya neve: 

(\ ",' L l . "1 " h l 1/', \ " 
.,:-' f\tv'- eX, ~- , if /" vL", I' C' , szu etesI e y: ,~,. CI /' '"-~ ') b (i" , 

szül. idő.: / I)' 'C3G'JJ, O il ), hogyaKörösök Völgye Akciócsoport Nonprofit 

Kft. 2011. május 19-én, a Körös-Szögi Kistérségi Iroda L emeleti Tárgyalótermében (Szarvas, 

Kossuth u. 19.) megrendezésre kerülő, HVS és LEADER célterület táblázat elfogadása tárgyú 

ülésén a 1/,; í yo ~")1!) J "'f í- (név) szervezet nevében teljes 

jogkörrel eljárjon. ' 
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, l1í th}· ~-0\'" \\ "(\ ttk 

r;) \ ro/ (')j rac Gl J ,b I nev szervezet 

i bA ~ J ~ ('2 id Í\----. vJ' vr ()..' u" LI r:; (cím) képviseletére 

jogosult meghatalmazom G'Ab<iV n. ,fuJ/'J c (név), (anya neve: 
c;;r: I' ( ,\ j ,,' '. ~ - n"l l ( 

. ) \'"""' C,o / t>.J :c.'\' (1 , sZUletesl nelY· f \ il\ 0? ,li 
c , \ u ~l 

szül. idő.: ) ,C) ,L,.J \ II \ 0 ,V~ 1']- ), hogyaKörösök Völgye Akclócsoport Nonprofit 

Kft. 2011. május 19-~n, av~örös-Szögi Kistérségi Iroda I. emeleti Tárgyalótermében (Szarvas, 

Kossuth u. 19.) megrendezésre kerülő, HYS és LEADER célterület táblázat elfogadása tárgyú 
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ülésén a rt N cl :t.... P ! (név) szervezet nevében teljes 

jogkörrel eljárjon. 
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ELŐTERJESZTÉS 

A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. Taggyűlésének 

20ll. május 19-i ülésére 

Tisztelt Taggyűlés! 

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák végrehajtása során elért eredmények, az országban és a világban 
zajló társadalmi és gazdasági folyamatok szükségessé teszik a helyi fejlesztési dokumentumok 
fe Iülvizsgálatát. 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága 6/2011. (lIA.) számú közleményében 
a LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák ismételt felülvizsgálatáról rendelkezett. 

A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. tagsága által megválasztott tervezői csoport az 
Irányító Hatósági közleményben foglaltak szerint elvégezte a "Sokszínű természet, sokszínű 

társadalom a Körösök Völgyében" c. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia általános felülvizsgálatát, a 
helyzetelemzés és az elfogadott projektötletek alapján a LEADER tengelyben felírható 10 célterület 
részletes kidolgozását. A LEADER célterületeket az Irányító Hatóság és a Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Hivatal 20 II. április IS-én jóváhagyta. A jóváhagyott célterületek esetében szükséges 
további kiegészítések, korrekciók Irányító Hatóság általi jóváhagyása folyamatban van. 
A felülvizsgált Helyi Vidékfej lesztési Stratégia munkaanyagát és a LEADER célterület tervező 

táblázatot, valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő dokumentumot a Tagok számára a meghívóval 
együtt elérhetővé tettük. 

Kérjük a Tisztelt Taggyűlést az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslatok 
eIfogadására: 

Határozati javaslat: 
A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. Taggyűlése a ,,sokszínű természet, sokszínű 

társadalom a Körösök Völgyében" c. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia keretében kidolgozott, az 
előterjesztés mellékletét képező LEADER célterület tervező táblázatot, valamint azok Irányító 
Hatóság jóváhagyásával történő, az előterjesztés mellékletét képező dokumentum szerinti 
kiegészítését elfogadja. Utasítja az ügyvezetőt, hogy a dokumentumot az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának megküldje. 

Felelős: Debreceni Lajos ügyvezető 

Határidő: Értelem szerint 

Határozati javaslat: 
A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. Taggyűlése a 6/2011. (11.4.) számú Irányító 
Hatósági közlemény alapján felülvizsgált ,,sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök 
Völgyében" c. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát az előterjesztés mellékletét képező dokumentum 
szerint elfogadja. Utasítja az ügyvezetőt, hogy a dokumentumot az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának megküldje. 

Felelős: Debreceni Lajos ügyvezető 

Határidő: Értelem szerint 


