
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. február 25. 13.30 

 
Egyeztetés témája (a megfelelő aláhúzandó) 
Jövőkép / Helyzetelemzés / Fő célkitűzések / Intézkedések / célterületek 
 
Hozzászólások összefoglalója 
 
Hutvágnerné Kasper Judit köszönti a megjelenteket és megnyitja az ülést. Majd 
Turiné Menczel Andrea a munkaszervezet munkatársa beszámol az utolsó ülés óta 
végzett munkáról. Az útmutató szerint a meglévő HVS-t felhasználva, az adatok 
frissítésével elkészült a Helyzetelemzés word formátuma. Következő feladat a 
célterületek és a hozzájuk tartozó intenzitások meghatározása.   
E munkánál a TKCS csoport az elfogadott HVS-t vette alapul és vizsgálta át a már 
beérkezett projektgyűjtő adatlapok figyelembe vételével. Bányai Tibor javasolta, hogy 
vegyük fel a kapcsolatot azokkal az ügyfelekkel, akik a HVS megalkotásakor jutatták 
el ötleteiket, miért nem adtak be rá pályázatot, esetleg most megvalósítanák –e a 
projektötletüket.  
Hutvágnerné Kasper Judit kiemelte, hogy nagy hangsúlyt kell fektetni a vállalkozókra, 
eddig ugyanis kevés pályázat érkezett be tőlük. Cél olyan célterületek kialakítása, 
amivel tudunk nekik segíteni. A 45 %-os gazdaságfejlesztési aránynak meg kell 
felelnünk. 
A fórumok során sokan jelezték, hogy helyi termék feldolgozására szeretnének 
pályázni (pl. káposztasavanyítás, sajtgyártás, gombatermesztés, ital palackozás 
stb.). Volt ilyen kiírásunk, de arra nem érkezett be pályázat. A kiírás nem volt 
szerencsés, át kellene alakítani.  
Majd Varga Gábor elmondta, hogy a HVS- ben szereplő intézkedések között több 
olyan is van, ami más forrásból valósítható meg (pl. KEOP). Annak idején mindent 
össze kellett szedni, most ki kell azokból gyűjteni az UMVP forrásból 
megvalósíthatókat. 
Turiné Menczel Andrea vállalta, hogy ezt megcsinálja és minden TKCS tagnak 
eljuttatja.  
A TKCS tagjai egyetértenek azzal a javaslattal, hogy az intézkedések közé kerüljön 
bele a képzés és a kereskedelmi szálláshely kialakítása, ami a városokat sem zárná 
ki. 
A jelenlévők a következő tervezői csoport ülés időpontjának és helyszínének 
2011.03.04-e, 15.00 órát, és az egyesület irodáját jelölik meg. Addig az eljuttatott 



anyag alapján mindenki átgondolja mely célkitűzések és a hozzájuk kapcsolódó 
intézkedések maradjanak.  
Az ülést Hutvágnerné Kasper Judit 16.50-kor zárja be. 
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