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Jegyzőkönyv az IPTE Közgyűléséről 

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

Időpont: 2016. február 11. 14:00 óra 

Résztvevők köre: 36 fő 

 

Az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesületének (IPTE) elnöke köszönti a közgyűlésen 

megjelenteket. Megállapítja, hogy 14:00 órakor az Egyesület 107 tagjából 36 fő van jelen, így 

a Közgyűlés határozatképtelen.  

Az Elnök a Közgyűlést az alapszabálynak megfelelően egy órával későbbre ismét összehívja. 

15:00 órakor az Elnök megállapítja, hogy az Alapszabály szerint a Közgyűlés a jelenlévő 36 

fővel határozatképes, így elkezdhetik a munkát. 

Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására. 

Napirendi pontok: 

 

1. Új tagok felvétele 

Előterjesztő: Halmosi György elnök 

 

2. A 2014-2020-as időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégia tervezetének 

megvitatása és elfogadása 

Előterjesztő: Halmosi György elnök 

 

3. Az Egyesület Alapszabály módosításának elfogadása 

Előterjesztő: Halmosi György elnök 

 

4. Egyéb felvetések indítványok 

 

1. napirendi pont: 1. Új tagok felvétele 

 

Halmosi György tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 17 új tagfelvételi kérelem érkezett be az 

Egyesülethez. Minden leendő tag a formai követelményeknek megfelel.  

2. napirendi pont: 2. A 2014-2020-as időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) 

tervezetének megvitatása és elfogadása 

 

Halmosi György ismerteti a HFS kidolgozott pontjait, részletesen elmondja az 

intézkedésekben szereplő kritériumokat, a kedvezményezettek körét, a lehatárolási 



    
 

Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete 
2699 Szügy, Rákóczi út 99-101. Tel: 35/544-007 

 

 

  

 

  

 
2 

szempontokat. Tájékoztatja a Stratégia kidolgozásának menetéről a tagokat (fórumok tartása, 

projekt ötlet adatlapok gyűjtése, igények felmérése, összesítése) és arról, hogy 617 100 000 

Ft-ot tudunk kipályáztatni.  A források csökkenése mellett is olyan stratégiát állított össze a 

munkaszervezet, és fogadta el az Elnökség, amely jelentősen támogatja a vállalkozásokat, a 

munkaerőpiacra is pozitív hatást gyakorol. A Stratégiában 8 intézkedés került kidolgozásra, 

melyből 3 a helyi gazdaságfejlesztésre irányul a forrásunk 2/3-ának felhasználásával, az 1/3 

fejlesztési forrásból pedig olyan intézkedések fogalmazódtak meg, melyek 

önkormányzatoknak, civil szervezeteknek és egyházaknak szólnak. Az utolsó intézkedés az 

EFOP 1.7-es intézkedésnek megfelelően került kidolgozásra, ezért nincs hozzárendelve 

forrás. 

 

Az Elnök kéri a tagokat a Stratégia elfogadására. 

 

A Közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete Közgyűlésének 

2016/18. (II.11.) határozata 

A Közgyűlés a Helyi Fejlesztési Stratégia tervezetét elfogadja. 

 

 

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

 

Szügy, 2016. február 11. 


