
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. február 23., du. 16 óra 

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

Hozzászólások összefoglalója 

A megjelent tagokat Debreceni Lajos, a Társaság ügyvezetője, egyben munkaszervezet
 
vezetője köszöntötte. Elmondta, többen jelezték, hogy sajnos nem tudnak részt venni a
 
mai ülésen.
 
Ismertette az ülés témáit:
 

csoport vezetőjének megválasztása 
nyilvánosság biztosításával kapcsolatos tájékoztatás, alternatív javaslatok 
áttekintése 
technikai információk (tervezett menetrend, 2011. február 22-én, Deszken 
megtartott értekezleten elhangzott útmutatások) 
HVS felülvizsgálat (eredeti célok, eredmények áttekintése, ide értve a partnerség 
kérdését is; végbement gazdasági - társadalmi változások; változtatások 
szükségessége, indokolása; helyzetelemzés elvégzése - SWOT analízis). 

A meghívóban a munkaszervezet jelezte a 6/2011. (11.4.) IH közlemény által biztosított 
azon lehetőséget, mely szerint a munkaszervezet vezetője a tervezői csoport vezetöjévé 
választható. Az adminisztratív, szervezési feladatok hatékony ellátása és több más 
praktikus okból a munkaszervezet javasolta, hogya csoport éljen e lehetőséggel. 

A kérdéssel kapcsolatosan más észrevétel, javaslat nem érkezett, a tervezői csoport jelen 
levő tagjai Debreceni Lajos munkaszervezet vezetőt a tervezői csoport vezetöjévé 
választották. 

HACS munkaszervezet vezető (Jegyzőkönyvvezető) 

Debreceni Lajos (aláírás) 

Tervezői csoport tagok 
Urkom Szilvia 

Dr. Duray Balázs 

Dr. Forján Mihály 

(aláírás) 

(aláírás) 

__________(aláírás) 
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Az ülés jelenléti ívét Urkom Szilvia, jegyzőkönyvét Urkom Szilvia, Dr. Duray Balázs és
 
Dr. Forján Mihály hitelesíti.
 

A nyilvánossággal kapcsolatosan felvetődött, hogya mindig használt kommunikációs
 
csatornákon (ügyfélfogadás, honlapok, fórumok stb.) túl a helyi kábeltelevíziókban, helyi
 
lapokban is érdemes lenne megjelenni. Problémát jelent ugyanakkor a HVS
 
felülvizsgálatra rendelkezésre álló idő rövidsége => így az a megegyezés született, hogya
 
lakossági fórumoknak helyet adó települések helyi televízió adásaiban jelentetünk meg
 
hirdetést, adunk tájékoztatást a Stratégia felülvizsgálatról, illetve kérjük a projektötleteket.
 

A munkaszervezet vezető felvázolta a tervezett menetrendet is: 

2011. március 2-án lakossági fórum Kondoroson, illetve szervezés alatt van egy
 
békésszentandrási civil találkozó is;
 
2011. március 3-án lakossági fórum Mezőberényben;
 

2011. március 8 -án tervezői csoport ülés Békéscsabán;
 
2011. március 10. vagy 11-én tervezői csoport ülés Békéscsabán;
 
2011. március 16-án döntéshozó testületi ülés Békéscsabán;
 
majd ismertette a Vidékfejlesztési Minisztérium illetékes osztályvezetője által tartott
 
tájékoztatón elhangzottakat a felülvizsgálat első szakaszával kapcsolatosan.
 

• a felülvizsgálat első szakaszában előírt feladatok végső határideje 2011. március 
18. (felülvizsgált HVS benyújtásának időpontja); 
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Jövőkép' Helyzetelemzés' Fő célkitűzések'Intézkedések' célterületek
 

•	 nem lesz központi formanyomtatvány, az előírt oldalszámok be nem tartása nem 
von maga után szankciót, de ajánlott tartani a kb. 40 oldalas terjedelmet, a 
mellékietek körét érdemes inkább bővíteni; 

•	 a III. tengely mikro-vállalkozás fejlesztés és turisztikai tevékenységek ösztönzése 

jogcímei az idei évben horizontálisan kerülnek megnyitásra, a tartalékalap terhére 
(ennek indoka, hogya kötelező 45%-os gazdaságfejlesztési mutatót mindenképpen 
teljesíteni tudja a Program); 

•	 ez azonban nem jelenti azt, hogya korábban ezen jogcímekre allokált HACS 
fejlesztési források elvonásra kerülnének, a HVS felülvizsgálat során eldöntendő 

kérdés, hogy átcsoportosítja-e őket a közösség a vidéki örökség megőrzése és 
falumegújítás jogcímekre, vagy tartalékolja a 2. kör után esetlegesen megmaradó 
forrásokat egy 3. körre. (Tanácsos egy kompromisszumos megoldást választanL); 

•	 a felülvizsgálat első szakaszában az útmutató szerinti 3.3. pontig kell megírni a 
dokumentumot, az összesítő űrlapon az intézkedések soron 10 fő témát kell 
feltüntetni, melyek még nem a konkrét HPME-k, a lényeg, hogy az irányokat 
jelöljék; 

•	 a LEADER fejlesztési forrás (újonnan meghatározott) 45%-át gazdaságfejlesztésre 
kell fordítani (folyamatában, és elemeiben is vizsgálják a kiírásokat); 

HACS munkaszervezet vezető (Jegyzőkönyvvezető) 

Debreceni Lajos (aláírás) 

Tervezői csoport tagok 
Urkom Szilvia 

Dr. Duray Balázs 
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(aláírás) 
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•	 egyeztetés alatt van a hátrányos - nem hátrányos helyzetű települések 
megkülönböztetésének megszüntetése, tekintettel a LEADER-ben felírható HPME
k alacsony számára. 

A Stratégia felülvizsgálatát érintő tartalmi kérdések megvitatása nyomán a csoport a 
következő megállapításokat tette, fogalmazta meg: 

Az alaphelyzet, vagyis a térség legfontosabb problémája és legfontosabb 
lehetősége nem változott. Legfontosabb probléma, hogya mg-i, feldolgozóipari és 
ipari termelőegységek bezártak, növekvő munkanélküliséget hagyva maguk után, 
illetve hogya turisztikai vállalkozások szolgáltatásai nincsenek közös programokká 
felfűzve. Legfontosabb lehetőség: a természeti, kulturális és mezőgazdasági 

adottságokat közösen kiaknázva (közös beruházások, megjelenések stb.) terméket 
előállítani és megjelenni a piacon. 
A megfogalmazást illetően azonban pontosításra van szükség: egyrészt még 
inkább érzékeltetni szükséges a munkahelyteremtés fontosságát főként pedig a 
partnerségek, együttműködések súlyát, jelentőségét és valódi jelentését! Szintén 
hangsúlyozandó, hogya munkanélküliség nem csupán az agrárium termelő ágazata 
visszaesésének tudható be, legalább ennyire a feldolgozóipar leépülésének. 

A partnerség elvének előtérbe helyezése továbbra is szükséges, dacára annak, hogy 
az eddigi számszerűsíthető "eredmények" nem támasztják alá a törekvés 
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"jogosultságát". Az "eredményeket", illetve "eredménytelenségeket" vizsgálva 
kijelenthető, hogy nem a fő célkitűzések (értsd: partnerségen alapuló beruházások 
és fejlesztések) módosítására van szükség, hanem az azok elérése érdekében 
megfogalmazott intézkedések és megoldási javaslatok (megvalósítható/támogató 
projektek) korrigálására, valamint az ún. kiegészítő tevékenységek fejlesztésére (pl. 
HACS közösségépítő szerepe). 
A partnerség továbbra is kulcsfontosságú az érdemi elmozduláshoz - kitörési pont. 
Előnyei: kiválthatja akár az alvállalkozói rendszert, a felek nem alárendelt szerepet 
töltenek be egymás mellett, világosak a kompetenciák, a felelősségi viszonyok. Tény 
ugyanakkor, hogy az ilyen típusú projektekhez szükséges szemlélet a térségben 
hiányzik, az együttműködésnek nincs hagyománya, illetve a mindenki által ismert 
erőszakos téeszesítések, közös tulajdon miatti rossz beidegződések még élnek. 
Hiányoznak a hazai vagy külföldi példák, épp ezért kérdés: volna-e egyáltalán 
befogadó készség ilyen típusú programokra? Elhangzott ugyanakkor az is, hogy a 
partnerség célját, típusát stb. tekintve igen sokrétű lehet, e szempont vizsgálata nem 
elhanyagolható. ~ A Stratégia végrehajtás fejezetében erre (is) ki kell térni! 
Hogyan lehet rendszer szinten ösztönözni a partnerségek létrejöttét? 
a) a konkrét támogatási programokban előnyben részesíteni az együttműködés 

keretében megvalósuló fejlesztéseket, valamint az innovatív megoldásokat 
adaptáló projekteket; 
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b)	 a térségi szereplők közötti hálózat építést támogatni/hálózatot építeni a HACS 
által (adatbázis létrehozása, folyamatos kapcsolattartás, partnerkereső 

szolgáltatás, módszertani segítségnyújtás akár konkrét projektekre lebontva stb.) 

A Stratégia korábban megfogalmazott legfőbb célját mindenképpen bővíteni kell,
 
tekintettel arra, hogy az csak a turisztikai fejlesztésekre épít.
 
A fő célok közé a turizmus mellett kerüljön be az agráriumra (alapanyag
 
előállítás, feldolgozás és értékesítés vertikumainak fejlesztése, mezőgazdasági,
 

kézműves, iparművészeti stb. termékek előállítása), és a megújuló energia
 
hasznosítására alapozott növekedés, mely megköveteli az ágazatokon és szférákon
 
átívelő partnerséget, és új munkahelyeket eredményezI Új munkahelyek létrejötte tehát
 
nem elsődleges cél, hanem eredmény!
 

A helyzetelemzés témaköreit illetően egyetértés volt abban, hogya korábban tett
 
megállapítások ma is helytállóak. A helyzet nem változatlan, de a trendek, tendenciák
 
iránya nem változott, az ismert negatívumok a gazdasági válság hatására inkább
 
csak felerősödtek: pl. fiatalok elvándorlása, országos átlaghoz viszonyított fizetések,
 
gazdasági teljesítmény, megváltozott munkaképességűek aránya és
 
fog lalkoztatottsága, munkanélküliségi ráta stb.
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A vonatkozó alátámasztó adatok frissítése meg fog történni! A tagok elfogadták
 
ugyanakkor, hogy az idő rövidsége miatt átfogó, egyes összefüggéseket vizsgáló
 
elemzés készítésére jelen felülvizsgálati időszakban nem kerül sor.
 

A környezeti, infrastrukturális adottságok ismertek, az erősségek, gyengeségek,
 
lehetőségek, veszélyek szintén. Ezek közül azon tényezők kiemelése történjen meg,
 
melyek a jövőkép és a fő célkitűzések elérése szempontjából semmiképpen nem
 
hagyhatók figyelmen kívül:
 

1) természeti értékek (főként a felszín alatti és feletti vizek, ill. jó minőségű
 

termőföldek),
 
2) környezeti állapot, mezőgazdasági termelés gazdasági szerkezetre gyakorolt
 
hatása,
 
3) vállalkozások környezete és a társadalmi helyzet (demográfia, foglalkoztatottság),
 

ugyanakkor tekintettel arra, hogy az adottságok nem egyenlők a lehetőségekkel,
 

vázolni szükséges az alternatív megoldási területeket is (pl. határ menti helyzetből
 

fakadó tennivalók)
 

Megjegyzés: az ülésen egy konkrét témára nem tértünk ki, amely azonban minőségét 

tekintve mindenképpen érdemes a vitára: a hátrányos helyzetű rétegek közül csak a 

HACS munkaszervezet vezető (Jegyzőkönyvvezető) 

Debreceni Lajos (aláírás) 

Tervezői csoport tagok 
Urkom Szilvia 

Dr. Duray Balázs 

Dr. Forján Mihály 

(aláírás) 

(aláírás) 
__________(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: Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. 1/10. 
(munkaszervezet irodája) 

Dátum: 2011. február 23., du. 16 óra 

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

megváltozott munkaképességűeket említettük külön, a leszakadó munkanélküliekről
 

például és roma csoportokról nem esett szó.
 

A Stratégia/térség jövőképe: partnerségben megvalósuló példaértékű beruházások (egyedi
 
projektek vagy a HACS által épített hálózat) ösztönzésével a helyi kompetenciák olyan
 
szintre fejlesztése, hogya helyi termékek (turisztikai szolgáltatások, agrár-termékek,
 
megújuló energia haszn.) előállítása és piaci megjelenése révén a helyi életminőség
 

érdemben javítható legyen.
 

HACS munkaszervezet vezető (Jegyzőkönyvvezető) 

Debreceni Lajos (aláírás) 

Tervezői csoport tagok 

Urkom Szilvia 

Dr. Duray Balázs 

Dr. Forján Mihály 

(aláírás) 

(aláírás) 
__________(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: Tervezői csoport ülés 

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

Az egyeztetés időpontja: 2011. február 23. du. 16 óra 

Résztvevő neve Cím 
Képviselt szervezet (amennyiben 

magánszemélyként vesz részt az egyeztetésen, 
nem kitöltendő) 

egyéni vállalkozó 

Békés Megye Falusi Turizmusáért Esyesület 

Gallicoop Zrt. 

Kolbászgyártó Kft. 

KörösFront Kft. 

egyéni vállalkozó 

Körösök Völgye Natúrpark Szövetség 

geográfus, kutató 

Körös Agrár Kft. 

Körös Vidéki Horgászegyesületek Szövetsége 

1. Bényei Gábor Békés 

2. Frankó Pál Szarvas 

3. Domján Balázs Szarvas 

4. Kruchió Zsolt Békéscsaba 

5. Nelhübel Henriette Mezőberény 

6. Varga János Kondoros 

7. dr. Forján Mihály Békéscsaba 

8. dr. Duray Balázs Békéscsaba 

9. Oláh Géza Békésszentandrás 

10. Nemes Attila Békéscsaba 

11. Urkom Szilvia Békés Békési Szabadidős Lovas Klub 

Hunya Község Önkormányzat 

Mezőberény Város Önkormányzata 

Szarvasért Alapítvány 
..~-~~.-,.---

.~,-,~" 

12. Petényi Szilárdné Hunya 

13. Siklósi István Mezőberény 

14. Mihaleczné Kovács 
Mária 

Szarvas 

Telefonszám 

30/943-3013 

20/915-7662 

30/205-4044 

20/334-7314 

70/386-2961 

30/299-6898 

70/331-0831 

20/413-8993 '-. 

~ 

30/854-0293
 

30/693-6051
 

3D/560-81 01
 

66/294-141 

20/800-4050 

~20/978-5637 
'\ 

,;.;I 

Aláírás 

tvilLv-lUS ~~llL 

, 
~~7
 

-. 

~. ~JA2r 

iL! ..' , ~~j I~z--/:(.-. /'í1 ..... -, 

/,// / ,.- //-.:~::-;~.: -'~:7 

Hitelesítő: Debreceni Lajos HACS munkaszervezet vezetője ~;.~::< ~.-:. :7 (aláírás) 
!J/J lí - ,</~ 

Hitelesítő: tA~.~ ':7~.?:·0!../..r::. tervezői csoport tagja ~.p.Á.::-:-:-=: (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: Tervezői csoport ülés 

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

Az egyeztetés időpontja: 2011. február 23. du. 16 óra 

Résztvevő neve Cím 
Képviselt szervezet (amennyiben 
magánszemélyként vesz részt az 

egyeztetésen, nem kitöltendő) 

Telefonszám Aláírás 
r, l 1\ 

PVLet{L~~15. 
Sonkolyné Szekerezés 
Margit 

Szarvas 
Szarvasi Alternatív Bt. 20/419-5549 

16. Dankó Béla Kondoros Kondoros Nagyközség Önkormányzata 66/589-300 lj 

.,-p' 

c {~ -'" 

17. 
Závoda Ferenc Szarvas Szarvasi Gazdák Nemzetiségi Hagyományőrző 

Egyesület 
70/774-8429 

18. Burai Attila Gyomaendrőd Gyomaendrődi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 70/770-3545 
19. Debreceni Lajos Doboz Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft..~/~·~····~···~·~·~ 201501-0135 

~
 

/~ / r/( 
'" 

." // ~', 
Hitelesítő: Debreceni Lajos HACS munkaszervezet vezetője ':- < ~~ ~ (aláírás) 

Hitelesítő: ~A~.~ (?~I.~..I..~ tervezői csoport tagja ~ #~·::·~ (aláírás) 


