
HVS felülvizsgálati ürlapok 
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: Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. 1/10. 
(munkaszervezet irodája) 
Dátum: 2011. április 29., du. 14 óra 

Egyeztetés témája (a megfelelő aláhúzandó)
 
Jövőkép I Helyzetelemzés I Fő célkitűzések I Intézkedések I célterületek_/véglegesítés
 

Hozzászólások összefoglalója 

A megjelent tagokat Debreceni Lajos munkaszervezet vezető köszöntötte. Ismertette az 
ülés témáját: a 10 leader célterület és a word alapú HVS véglegesítése, adminisztratív 
feladatok elvégzése. 

Tájékoztatást adott arról, hogy a tervezői csoport által kidolgozott, a 2011. április 4-i ülésen 
elfogadott célterület tervező táblázat alapján a munkaszervezet 2011. április 15-én 
lefolytatta az IH-MVH kötelező egyeztetést. Az egyeztetés során kisebb volumenű 

változtatásokra sor került: néhány célterület esetében jogkövetkezményeket volt 
szükséges meghatározni a speciális alanyi és tárgyi feltételekhez, illetve egy-két esetben 
a pontozási szempontok megfogalmazásán kellett módosítani, valamint az ún. leader 
szerűségi kritériumok kapcsán került sor plusz feltételek meghatározására (erről a 
későbbiekben lesz szó). Az IH-MVH által jóváhagyott, véglegesített, lezárt állapotú 
célterületek a www.korosokvolgye.hu weboldal dokumentumtárában bárki számára 
hozzáférhetőek. A feszített munkatempó és az elektronikus rendszer anomáliái miatt 
azonban néhány, utólag észlelt hiba, pontatlanság javítására szükség lesz, ezek 
elvégzését már kértük az Irányító Hatóságtól. Felmerült azonban két további kérdés, 
melyek súlyuknál, jelentőségüknél fogva a tervezői csoport jóváhagyása nélkül nem 
módosíthatók. Az 5., Egészséges élelmiszer előállítás c. célterület esetében az 
igényelhető támogatás legalább 500 OOO Ft, legfeljebb 10 OOO OOO Ft. A munkaszervezet 
javasolná a felső határt 15 OOO OOO Ft-ra emelni annak érdekében, hogy valóban komplex, 
több munkahely teremtésére is képes beruházások is megvalósulhassanak. 

A tervezői csoport jelen levő tagjai egyhangúlag támogatták a javaslatot. 
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Tervezői csoport tagok 
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A másik módosító javaslat szintén a vállalkozásfejlesztési jogcímhez sorolt célterületekhez
 
kapcsolódik. A leader rendelet tervezete szerint csak olyan működő mikro-, kis- és
 
középvállalkozás nyújthatna be pályázatot a jogcímre, amely igazolja, hogy a
 
megvalósítás helye szerint illetékes LEADER HACS területén a pályázati felhívás
 
megjelenését legalább 3 hónappal megelőzően székhellyel vagy telephellyel rendelkezett,
 
amennyiben a LEADER HACS eltérően nem rendelkezik. A hivatkozott pont által előírt
 

szűkítő feltétel egyfelől jogos, hisz így nagy valószínűséggel kizárható, hogy pl. egy
 
budapesti cég a magasabb támogatási intenzitás érdekében telephelyet jegyeztessen be
 
pár nap alatt. Ugyanakkor a térség más vállalkozásait is megfoszthatjuk a lehetőségtől:
 

gondolva itt elsődlegesen Békés és Békéscsaba településekre, akik bár az
 
Akciócsoporthoz tartoznak, de csak külterülettel. Ezért a munkaszervezet javasolja, hogya
 
hivatkozott pontot a leader célterületek kapcsán ne kelljen alkalmazni.
 

Sonkolyné Szekerezés Margit, a tervezői csoport tagja javasolja, hogy csak az
 
Akcióterülethez tartozó, de nem LEADER jogosult településeken működő vállalkozások
 
kapcsán tegyen engedményt az Akciócsoport.
 

A javaslatok megtárgyalása után a következő megegyezés született: 

A munkaszervezet a következő módosítási kérelmet terjeszti az Irányító Hatóság elé: 

'~ vonatkozó LEADERjogcímrendelet 12.§ (2) bekezdés a) pontját azon mikro-kis, és középvállalkozás 
esetében, melya pályázati felhívás megjelenését legalább 3 hónappal megelőzően székhellyel vagy 
telephellyel rendelkezett az illetékes LEADER HACS területéhez külterülettel tartozó település belterületén, 
nem kell alkalmazni. " 
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Amennyiben a fenti szövegrészt az IH valamely okból nem hagyja jóvá, a következő módosítást kérjük 
átvezetni: 

'~ vonatkozó LEADER jogcímrendelet 12. § (2) bekezdés a) pontját a célterület keretében nem kell 
alkalmazni. " 

A stratégia véglegesítése kapcsán a tervezői csoport a következőkről egyeztetett. A 
célkitűzések változatlanul maradnak, a meghatározott 19 intézkedés címében csak olyan 
jellegű változtatások elvégzése aktuális, melyek a célterületek miatt válnak szükségessé. 
A felülvizsgálat során végzett tevékenységek összefoglalása, különös tekintettel a 
nyilvánossági intézkedésekre a munkaszervezet kompetenciája - a tényadatok alapján 
elkészül az összefoglalás. A végrehajtást illetően: a jelenlegi működési - szervezeti forma 
ismertetésére kerül sor röviden, hosszabban pedig az Akciócsoport projektgeneráló, 
partnerség ösztönző, "jó gyakorlat bemutató" szerepére tér ki a fejezet. A stratégia 
mellékleteként a következők csatolására kerül sor: 
- térképek (az akciócsoport elhelyezkedését bemutató, a hátrányos, nem hátrányos 
helyzetű településeket, a kistérségeket bemutató térkép, a Körösöket és holtágaikat 
bemutató térkép, a megújuló energia potenciált bemutató térkép); 
- statisztikai adatok (települések lakosságszáma, munkanélküliségi arány vagy 
foglalkoztatottság, esetleg életkor görbe); 
- vállalkozások száma szektoronként, településenként 
- Stratégia forrásallokációs táblája 
- benyújtott és támogatott projektek listája üogcímenként, településenként) 
- védett természeti területek listája 
- turisztikai vonzerőleltár 

A tervezői csoport utolsó harmadában az ún. leader szerűségi kritériumokról esett szó. 
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Debreceni Lajos ismertette, a tervezett eljárásrend szerint egy ún. Helyi Bíráló Bizottság 
lesz jogosult dönteni arról, hogy az ügyfelek által előzetesen benyújtott ún. projekt 
javaslatokat támogatja-e vagy sem, s így azok pályázatként benyújthatóak-e a leader 
célterületekre. A támogató döntés alapja, hogya benyújtott projekt javaslat 1) illeszkedik-e 
a stratégiához, 2) megfelel-e a célterülethez előírt ún. leader szerűségi kritériumoknak. E 
kritériumokat a leader alapelvekre építve az Akciócsoport határozza meg, célterületenként 
legalább négyet. E kritériumoknak nem tanácsos sem túl konkrétnak, sem túl általánosnak 
lenniük. Debreceni Lajos elmondta, e feladattal kapcsolatosan egyelőre teljes a 
bizonytalanság: azon túl, hogya rendszerben tulajdonképpen csak még egy további 
lépcsőt jelentenek, ezáltal bonyolítják az eljárásrendet, a munkaszervezetek eddig nem 
kaptak érdemi segítséget kidolgozásukhoz. Nem derült ki az sem, hogya 6 leader alapelv 
közül legalább 4-et át kell-e ültetni ezen kritériumokba, vagy "csak" legalább 4 kritérium 
meghatározása szükséges, mely akár egyetlen leader alapelvbőllevezethető? 

Az eddigi egyeztetések tapasztalatai alapján inkább az első verzió követendő a 
munkaszervezet szerint. 

További téma nem lévén, Debreceni Lajos megköszönte a részvételt, a több hónapos 
munkát és az ülést bezárta. 
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(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: Tervezői csoport ülés 

Az egyeztetés helyszíne: Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. 1/10. 

Az egyeztetés időpontja: 2011. április 29. du. 14 óra 

Résztvevő neve Cím 
Képviselt szervezet (amennyiben 

magánszemélyként vesz részt az egyeztetésen, 
nem kitöltendó) 

egyéni vállalkozó 

Telefonszám Aláírás n \.. v\ 

VI~'" ~~1. Bényei Gábor Békés 30/943-3013 

2. Frankó Pál Szarvas Békés Megye Falusi Turizmusáért Egyesület 20/915-7662 
\l 

~ ~~.~{ "d ~; 

3. Domján Balázs Szarvas Gallicoop Zrt. 30/205-4044 

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

5. Nelhübel Henriette Mezőberény KörösFront Kft. 70/386-2961 

~ ' s::
~c ~.,\)S-i 

6. Varga János Kondoros egyéni vállalkozó 30/299-6898 

7. dr. Forján Mihály Békéscsaba Körösök Völgye Natúrpark Szövetség 70/331-0831 

8. dr. Duray Balázs Békéscsaba geográfus, kutató 20/413-8993 

9. Oláh Géza Békésszentandrás Körös Agrár Kft. 30/854-0293 

10. Nemes Attila Békéscsaba Körös Vidéki Horgászegyesületek Szövetsége 30/693-6051 

11. Urkom Szilvia Békés Békési Szabadidős Lovas Klub 30/560-8101 

12. Petényi Szilárdné Hunya Hunya Község Önkormányzat 66/294-141 

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

14. Mihaleczné Kovács 
Mária 

Szarvas Szarvasért Alapítvány 
~-/ 

20/978-5637 

~ j.,..,.----"\_---<~~::::--/7 

Hitelesítő: Debreceni Lajos . HACS munkaszervezet vezetője ;.~~~;? (aláíráS) 

Hitelesítő: ~ ~~~~?':. :J?I].rt:!:.~~? tervezői csoport tagja ~~~~~C.~.$:.!~ (aláírás) 
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Az egyeztetés célja: 
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Tervezői csoport ülés 

Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. 1/10. 

2011. április 29. du. 14 óra 

Résztvevő neve 

Sonkolyné Szekerezés 
15. 

Margit 

16. Dankó Béla 

Cím 

Szarvas 

Kondoros 

Képviselt szervezet (amennyiben 
magánszemélyként vesz részt az 

egyeztetésen, nem kitöltendő) 

Szarvasi Alternatív Bt. 

Kondoros Nagyközség Önkormányzata 

Telefonszám 

20/419-5549 

66/589-300 

.; \. 
ft,. 

Aláírás 
;. 

" 

\ : ~~ { \. ~. r\ \" ~ l i' \. I ,\.~. V\.'\. • \. 

"

17. 
Závoda Ferenc 

18. Burai Attila 
19. Debreceni Lajos 

HIteiesIto. Debrecem LaJOSI " 

Szarvas 

Gyomaendrőd 

Doboz 

Szarvasi Gazdák Nemzetiségi Hagyományőrző 70/774-8429 
Egyesület 
Gyomaendrődi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 70/770-3545 
Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft._ 20/501-0135 
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