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Tárgy: 

1. napirend: Az ÚMVP IV. tengelyre benyújtott projekt adatlapok alapján a javaslatok 
megtárgyalása, HVS-hez való illeszkedés vizsgálata, a projekt adatlapokról való 
döntéshozatal 

Tisztelt Helyi Bíráló Bizottság! 
 
 
A HBB eljárásrendje kimondja, hogy a HBB tag az ülést megelőzően elektronikus formában 
megkapja a munkaszervezettől a beérkezett projekt adatlapokat összefoglaló táblázatot 
legkésőbb a HBB ülést megelőző 3. munkanapon. A HBB elnök által összehívott HBB ülésen 
az ülés napját megelőző 5. napig beérkező projekt javaslatokat kötelezően tárgyalja a HBB, 
azonban az eljárásrend értelmében a projekt adatlap HBB-nek történő utolsó benyújtási 
időpontja a pályázat benyújtási időszak kezdete előtti utolsó nap, azaz szeptember 29. 

A fenti rendelkezés értelmében a HBB az október 5-i ülésén a szeptember 29-ig beérkezett 
projekt adatlapokat tárgyalja, mely adatlapokat összefoglaló táblázatot a 
munkaszervezettől legkésőbb szeptember 30-án elektronikusan megkap. 

A 2011. október 5-én megtartandó HBB ülésre szóló meghívót és előterjesztést 2011. 
szeptember 22-én elektronikus úton megküldtük valamennyi HBB tag részére. A 
szeptember 26-i ülésén a HBB a szeptember 21-ig beérkezett projekt adatlapokról döntött.  
Az előterjesztés kiküldése és előző HBB ülés, vagyis szeptember 21-22. közötti időszakban 
azonban a munkaszervezethez projekt adatlap nem érkezett be, ezért az előterjesztésben 
feltüntetésre került, hogy amennyiben az ülést megelőzően szeptember 29-ig a 
munkaszervezethez érkezik projekt adatlap, az előterjesztés és a projekt összesítő 
megküldésre kerül a HBB tagok részére. 
 
Szeptember 21-29-ig 70 db új projekt adatlap érkezett a munkaszervezethez. A beérkezett 
projekt javaslatokat összefoglaló táblázatot a munkaszervezet elkészítette. Az összefoglaló 
táblázat és a benyújtott projekt adatlapok az előterjesztés mellékletét képezik. 
 
Kérem a T. Bíráló Bizottságot, hogy a beérkezett projekt ötleteket tárgyalja meg, illetve s 

döntsön a LEADER HACS által kidolgozott HVS, azaz a LEADER HACS által megfogalmazott 
LEADER kritériumrendszerhez való illeszkedéséről, a benyújtott projekt javaslatok HVS-hez 

való illeszkedésének megfelelőségéről, ennek kapcsán a projekt javaslatok támogatásáról 
vagy elutasításáról. 
 
 
  
Hajós, 2011. szeptember 30. 
  
        Schőn Ferenc sk. 
        Helyi Bíráló Bizottság elnöke 


