
HVS felülvizsgálati űrlapok 
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:   Zirc, Egyesület Irodája (Petőfi S. u. 4.) 

Dátum:   2011. március 18. 16:00  

 
Egyeztetés témája (a megfelelő aláhúzandó) 
Jövőkép / Helyzetelemzés / Fő célkitűzések / Intézkedések / célterületek 
 
Hozzászólások összefoglalója 
 
Hutvágnerné Kasper Judit köszönti a megjelenteket és megnyitja az ülést. Majd 
átadja a szót Turiné Menczel Andreának, aki tájékoztatja a megjelenteket a mai ülés 
témájáról. Feladat a közgyűlés által egyhangúlag elfogadott intézkedésekre való 
forrás tervezése, projekt méretek meghatározása, max. támogatási összegek. E 
kialakítása kapcsán javasolta a feldolgozott projektgyűjtő adatlapok alapján a 
beérkezett igények figyelembe vételét. 
Az egyesület LEADER kerete: 288 646 072 Ft, amelynek most 79,8%-a kerülne 
lekötésre. Hutvágnerné Kasper Judit szerint először a kis értékű intézkedésekre 
szánt összeget határozzuk meg. Itt figyelni kell az előírt 10%-os korlátra. Ez alapján a 
kis értékű rendezvényekre 7 500 000 Ft a kis értékű fejlesztésre vállalkozások 
számára 15 500 000 Ft került. 
A helyi termék előállítása, a termékek, szolgáltatások piacra jutása intézkedésre a 
TKCS tagjai egyhangúlag 60 000 000 Ft  Ft –ot javasoltak, az egy ügyfél által 
igényelhető összeget 20 000 000 Ft –ban maximalizálták. Az Új turisztikai szállás- és 
vendéglátóhelyek létesítése és meglévők színvonalának fejlesztése intézkedése 
esetén 55 500 000 Ft Ft –ot került az intézkedésre (max. 10 000 000 Ft). 
A többi intézkedés esetén is egyhangú döntés született a TKCS tagjai között. 
Ez alapján: 
- Műemlék építmények megóvása-felújítása: 34 064 718 Ft (nincs maximum) 
- Szabadidős létesítmények kialakítása, fejlesztése 30 000 000 Ft (max. 4 000 000 
Ft) 
- Lókút faluközpont-belső terek felújítása 4 916 380 Ft 
- Rendezvény, rendezvénysorozat megvalósulásának elősegítése 16 000 000 Ft 
(max. 2 000 000 Ft) 
- Térségen belüli, térségek közötti együttműködés generálása 7 000 000 Ft 
Mivel a III. tengelyből a mikrovállalkozások fejlesztését és a turisztikai tevékenységek 
ösztönzését központilag hirdetik meg, ezért a TKCS tagjai javasolják a keret nagy 
részének vállalkozás alapú kipályáztatását. Így összességében a 
vállalkozásfejlesztésre allokált forrás 74%.  



A jelenlévők átbeszélik a közgyűlés részére készítendő előterjesztés vázlatát. A 
következő tervezői csoport ülés időpontjának és helyszínének 2011.03.24-e, 12:30 
órát, és az egyesület irodáját jelölik meg. Az ülést Hutvágnerné Kasper Judit 18:30- 
kor zárja be. 
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