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Jegyzőkönyv az IPTE elnökségi üléséről 

Kivonat 

Helyszín: 2699 Szügy, Rákóczi út 99-101., Tárgyalóterem 

Időpont: 2016. április 28. 16:00 óra 

Résztvevők köre: 10 fő 

 

Napirendi pontok: 

 

1. A 2014-2020-as időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégiával kapcsolatos módosításokat 

tartalmazó útmutatás megvitatása  

Előterjesztő: Halmosi György elnök 

 

2. Egyéb felvetések indítványok 

 

1. napirendi pont:  A 2014-2020-as időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégiával 

kapcsolatos útmutatás megvitatása 

Az Elnök elmondja, hogy az elküldött HFS draft verzióját átolvasták és megküldték a 

javítások iránymutatásához az „Egyedi, minőségi továbbfejlesztési útmutatások és tervezői 

válaszok” adatlapot. A dokumentum tartalmazza a HFS tervezet továbbfejlesztésének 

részletes javaslatait, amelynek figyelembe vételével folytassuk a HFS tervezését. Ezzel 

párhuzamosan kérték, a VP -19.1-15 pályázati felhívás III/2 pontja alapján a csatolt 

dokumentumban a „Tervezői válaszok” oszlopban tüntessük fel, hogy az adott észrevétellel 

egyetértünk és röviden írjuk le, miként tettünk eleget a javaslatban foglaltaknak. Ha az adott 

észrevétellel nem értünk egyet, akkor röviden indokoljuk a javaslat mely részének tettünk 

eleget, és mit nem vettünk figyelembe. A „Módosítások helye a dokumentumban„ oszlopba 

pedig a módosítás helyét (fejezetszám, oldalszám) tüntessük fel. 

Amennyiben a HFS véglegesítéséhez, az adatlap értelmezéséhez és kitöltéséhez segítségre 

van szükségünk az Irányító Hatóság három konzultációs napot szervez. A közgyűlés által 

elfogadott, végleges HFS és az „Egyedi, minőségi továbbfejlesztési útmutatások és tervezői 

válaszok” benyújtási határideje 2016. június 10. 
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Részletes tájokoztatást kapnak az elnökségi tagok erről a 38 észrevételről, amelynek 

segítségével a végleges HFS-t kell elkészítenünk. Kiemeli Halmosi György az intézkedésekre 

vonatkozó részeket, illetve a SWOT elemzésben talált ellentmondásokat. 

Az elnökségi tagok tudomásul vették az elhangzottakat a 38 pontnak az átdolgozását. 

2. napirendi pont: Egyéb felvetések, indítványok 

 

Ebben a napirendi pontban az Elnökség nem kíván semmit megtárgyalni. 

 

Elnök úr megköszöni a figyelmet és a részvételt az Elnökség tagjainak. 

 

 

Szügy, 2016. április 28. 

 

 


