
Dunamellék – Felső-Kiskunság – Homokhátság – Sárköz Leader Egyesület 
HELYI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGA 

Székhelye: 6344 Hajós, Rákóczi Ferenc utca 10. 

 

1 

 

Jegyzőkönyv 

Készült: Kecelen, 2011. október 5. napján 11.00 órakor megtartott Dunamellék Leader Egyesület 
Helyi Bíráló Bizottsági ülésén. 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 8 fő HBB tag, 2 fő HBB póttag, 1 fő vendég 

Vendég: Borbényi Laura munkaszervezet-vezető 

Ssz. Név Képviselt szervezet 
1. András István HBB tag Harta Nagyközség Önkormányzata 
2. Aranyi János HBB alelnök Dunavecse és Vidéke Sporthorgász Egyesület 
3. Eifert Ferenc HBB tag Bócsai Birkózó és Labdarúgó Egyesület 
4. Fekete József HBB tag  
5. Hévizi János HBB póttag Aktív Kft. 
6. Kecskés Gábor HBB tag Haladás Mg. Zrt. 
7. Kovács Sándor HBB tag Sporthorgász Egyesületek BKM-i Szövetsége 
8. Schőn Ferenc HBB elnök Petrás Farm a Hajósi Gyermekotthonért Alapítvány 
9. Schindler János HBB tag Öreghegy Szőlőbirtok Kft. 
10. Vasaji Sándor HBB póttag Profilmester Kft. 
11. Borbényi Laura 

munkaszervezet-vezető 
Dunamellék Leader Egyesület 

Schőn Ferenc HBB elnök köszönti a megjelenteket. Megnyitja az ülést, megállapítja annak 
határozatképességét, tekintettel arra, hogy a 9 + 2 fős bizottságból 5 fő mandátummal rendelkező 
HBB tag jelen van, valamint a jelenlévő és mandátummal rendelkező tagság legalább 50%-a az üzleti 
és civil szféra képviseletében van jelen; és az ülés megtartása ellen egyikük sem tiltakozik. 

Felhívja a jelenlévők figyelmét, hogy a póttagok jelenléte kötelező minden HBB ülésen, de 
tanácskozási és szavazati joguk csak abban az esetben van, ha a HBB rendes tagjainak valamelyike 
nem tud részt venni az ülésen, vagy összeférhetetlenség miatt nem szavazhat, abban az esetben, ha a 
póttag bevonása hiányában a HBB határozatképtelen lenne. 

A HBB elnöke ismerteti a Helyi Bíráló Bizottsági ülés napirendi pontjait: 

Napirendi pontok: 

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

2. napirend: Egyéb ügyek. 

A HBB elnöke kéri a napirendi pontok elfogadását, melyet a jelenlévők egyhangúlag jóváhagynak. 

A HBB elnöke jegyzőkönyv-vezetőnek jelöli Borbényi Laura munkaszervezet-vezetőt. Jegyzőkönyv-
hitelesítőnek jelöli Schindler János HBB tagot. A Helyi Bíráló Bizottság egyhangúlag Borbényi Laurát 
választotta jegyzőkönyv-vezetőnek és Schindler Jánost jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

Schőn Ferenc HBB elnök a napirendi pontok tárgyalása előtt tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 
pártatlansági adatvédelmi nyilatkozatot valamennyi tag aláírta az első HBB ülés keretében. Felhívja 
a figyelmet, hogy amennyiben a beérkezett projekt adatlap kapcsán valamely HBB tag 
vonatkozásában összeférhetetlenség áll fent, az érintett HBB tag nem szavazhat.  
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Borbényi Laura munkaszervezet-vezető elmondja, hogy a projekt javaslat elbírálása 
szempontjából összeférhetetlenség áll fenn azon HBB taggal kapcsolatban, aki  

1. az adott Projekt adatlapot benyújtotta vagy a benyújtó szervezetnek a képviselője, vagy az 
ügyfélnek a Ptk-ban meghatározott hozzátartozója;  
2. vagy akinek a Ptk-ban meghatározott hozzátartozója a pályázóval azonos gazdasági társaságban 
tagsággal rendelkezik;  
3. a döntéssel érintett projekt javaslatot benyújtó szervezet tagja  
4. az ügyféllel folyamatban levő peres eljárásban érintett.  

A tájékoztatást követően a Helyi Bíráló Bizottság megkezdi a napirendi pontok tárgyalását. 

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

Schőn Ferenc HBB elnök megkérdezi a tagokat, hogy az ülésre kiküldött előterjesztést 
áttekintették-e. Felkéri a munkaszervezet-vezetőt, hogy ismertesse a napirendhez kapcsolódó főbb 
információkat. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető elmondja, hogy a HBB eljárásrend értelmében az ülés 
előtt 5. napig beérkezett projekt adatlapokat tárgyalja a HBB. Azonban a projekt adatlap HBB-nek 
történő utolsó benyújtási időpontja a pályázat benyújtási időszak kezdete előtti utolsó nap, azaz 
szeptember 29. Az előző ülés határnapjától (szeptember 21.) a jelenlegi ülés határnapjáig, vagyis 
szeptember 29-ig 70 db új projekt adatlap került benyújtásra. A beérkezett projekt javaslatokat 
összefoglaló táblázatot a munkaszervezet elkészítette. Az összefoglaló táblázat és a benyújtott 
projekt adatlapok az előterjesztés mellékletét képezik, melyek a HBB eljárásrendje értelmében az 
ülést megelőző 3. munkanapig, vagyis szeptember 30-ig megküldésre kerültek elektronikus úton a 
HBB-nek. 

Felhívja a HBB tagok figyelmét a döntéssel kapcsolatos főbb tudnivalókra. A HBB az eljárásrendnek 
megfelelően a projekt javaslatok értékelése során kizárólag a LEADER pályázati felhívás keretében 
előre meghirdetett LEADER kritériumoknak való megfelelésről hozhat döntést. A projekt ötletnek a 
célterületenként előre meghatározott LEADER-kritériumrendszerből 4-nek meg kell felelnie. 

A HBB a benyújtott projekt adatlapok alapján egyenként egyszerű többséggel dönt a projektek 
támogatásáról, illetve elutasításáról. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni.  

Schőn Ferenc HBB elnök javasolja, hogy a projekt javaslatokat egyenként tárgyalja meg a HBB az 
összefoglaló táblázat alapján. Felkéri Borbényi Laura munkaszervezet-vezetőt, hogy ismertesse a 
beérkezett projekt adatlapok tartalmát. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 20. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Állattartás gépészeti fejlesztése 

A célterület megnevezése Kis értékű mezőgazdasági eszközök, gépek beszerzésének 
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támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

Állattenyésztéssel foglalkozó őstermelőként a fejlesztés során 
szeretne egy komplett fejőegységet beszerezni. Továbbá 

szüksége lenne még egyedi borjú ketrecekre és 
takarmánykiosztó kocsira is. 

A benyújtó neve Tamás Ferenc 

A benyújtó címe 6311 Öregcsertő, Kossuth L. u. 58 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

4 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

köz-és magánszféra partnersége, területalapú megközelítés, 
alulról építkező megközelítés, integrált és ágazatközi 

fellépések 

Schőn Ferenc HBB elnök megkérdezi, hogy észrevétel, hozzászólás van-e a projekt javaslat 
kapcsán. 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 4-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-020/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Tamás Ferenc „Állattartás gépészeti fejlesztése” című projekt javaslatát. A beterjesztett 
projekt javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia céljai alapján megfogalmazott LEADER 
kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi pontokon illeszkedik a HVS céljai alapján a 1 017 689 
azonosító számú Kis értékű mezőgazdasági eszközök, gépek beszerzésének támogatása 
célterület vonatkozásában megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 

1. köz-és magánszféra partnersége; 
2. terület alapú megközelítés 
3. alulról építkező megközelítés; 
4. integrált és ágazatközi fellépések. 

A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 21. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 
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A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Sajtelőállítás technológiai fejlesztése 

A célterület megnevezése Helyi termékek feldolgozásának és piacra jutásának elősegítése 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

Évek óta foglalkozik sajtelőállítással, a fejlesztés keretében 
szüksége lenne: tejkezelés technológiai gépeire, egyedi borjú 
ketrecekre, takarmánykiosztó kocsira, átemelő szivattyúkra, 

szellőztető berendezésre, automatákra. 

A benyújtó neve Tamás Ferencné 

A benyújtó címe 6311 Öregcsertő, Kossuth L. u. 58 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

4 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

hálózatépítés és együttműködés, területalapú megközelítés, 
innováció, integrált és ágazatközi fellépések 

Schőn Ferenc HBB elnök megkérdezi, hogy észrevétel, hozzászólás van-e a projekt javaslat 
kapcsán. 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 4-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-021/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja a Tamás Ferencné „Sajtelőállítás technológiai fejlesztése” című projekt javaslatát. A 
beterjesztett projekt javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia céljai alapján 
megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi pontokon illeszkedik a HVS 
céljai alapján a 1 017 672 azonosító számú Helyi termékek feldolgozásának és piacra jutásának 
elősegítése célterület vonatkozásában megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 

1. hálózatépítés és együttműködés; 
2. terület alapú megközelítés; 
3. integrált és ágazatközi fellépések; 
4. innováció. 

A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 22. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
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összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe 2012. évi hagyományőrző jakabszállási falunap 

A célterület megnevezése Települési kulturális értékek, hagyományok bemutatására 
szolgáló vidéki rendezvények támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

Civil szervezetekkel és helyi vállalkozókkal összefogva kívánják 
megvalósítani a kétnapos rendezvényt, amelyen részt vesz min. 

5 helyi termelő és min. 5 kézműves. 

A benyújtó neve Jakabszállás Község Önkormányzata 

A benyújtó címe 6078 Jakabszállás, Petőfi Sándor u. 14. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

4 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

hálózatépítés és együttműködés, alulról építkező megközelítés, 
terület alapú megközelítés, integrált és ágazatközi fellépések 

Schőn Ferenc HBB elnök megkérdezi, hogy észrevétel, hozzászólás van-e a projekt javaslat 
kapcsán. 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 4-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 

A Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-022/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat nélkül, egy tartózkodással egyhangúlag 
támogatja a Jakabszállás Község Önkormányzata „2012. évi hagyományőrző jakabszállási 
falunap” című projekt javaslatát. A beterjesztett projekt javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégia céljai alapján megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi 
pontokon illeszkedik a HVS céljai alapján a 1 018 079 azonosító számú Települési kulturális 
értékek, hagyományok bemutatására szolgáló vidéki rendezvények támogatása célterület 
vonatkozásában megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 

1. integrált és ágazatközi fellépések; 
2. hálózatépítés és együttműködés; 
3. alulról építkező megközelítés; 
4. terület alapú megközelítés. 

A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 
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Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 23. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Helyi termékek bemutatója a Kunszentmiklósi Kistérségben 

A célterület megnevezése Települési kulturális, hagyományok bemutatására szolgáló 
vidéki rendezvények támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

A két napos rendezvény első napja Kunszentmiklóson kerül 
megrendezésre, a második nap pedig Tasson. A kistérség 
területéről élelmiszer kiállítások, helyi termékbemutatók 
megtekintésére és kóstolására lesz lehetőség, valamint 

kézműves kiállítások, egészséges táplálkozással kapcsolatos 
előadásokat is meg lehet tekinteni. 

A benyújtó neve Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás 

A benyújtó címe 6090 Kunszentmiklós Damjanich 17/d 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

4 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

hálózatépítés és együttműködés, alulról építkező 
megközelítés, integrált és ágazatközi fellépések, innováció 

Schőn Ferenc HBB elnök megkérdezi, hogy észrevétel, hozzászólás van-e a projekt javaslat 
kapcsán. 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 4-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-023/2011.(10. 05. ) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás „Helyi termékek 
bemutatója a Kunszentmiklósi Kistérségben” című projekt javaslatát. A beterjesztett projekt 
javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia céljai alapján megfogalmazott LEADER 
kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi pontokon illeszkedik a HVS céljai alapján a 1 018 079 
azonosító számú Települési kulturális, hagyományok bemutatására szolgáló vidéki 
rendezvények támogatása célterület vonatkozásában megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 

1. integrált és ágazatközi fellépések; 
2. hálózatépítés és együttműködés; 
3. alulról építkező megközelítés; 
4. innováció. 
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A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 24. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Kunszentmiklós Gondoskodás Alapítvány iroda helység 
kialakítása 

A célterület megnevezése Civil szervezetek eszközbeszerzésének és felújításának 
támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

Jelenleg az alapítvány nem rendelkezik külön helységgel az 
ügyeinek intézésére, így a projekt során megvalósul az épület 
belső felújítása, infrastruktúra-fejlesztés és eszközbeszerzés. 

A benyújtó neve Kunszentmiklósi Gondoskodás Alapítvány 

A benyújtó címe 6090 Kunszentmiklós, Felsőszenttamás dűlő 8. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

4 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

hálózatépítés és együttműködés, alulról építkező 
megközelítés, innováció, integrált és ágazatközi fellépések 

Schőn Ferenc HBB elnök véleménye szerint a projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER 
kritériumok közül 4-nek megfelel, támogatásra javasolj. Megkérdezi, hogy észrevétel, hozzászólás 
van-e a projekt javaslat kapcsán. 

Észrevétel nem érkezett. Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. 
Tájékoztatásul elmondja, hogy összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag 
bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-024/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja  Kunszentmiklósi Gondoskodás Alapítvány „Kunszentmiklós Gondoskodás 
Alapítvány iroda helység kialakítása” című projekt javaslatát. A beterjesztett projekt javaslat 
megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia céljai alapján megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a 
projekt javaslat az alábbi pontokon illeszkedik a HVS céljai alapján az 1 018 062 azonosító számú 
Civil szervezetek eszközbeszerzésének és felújításának támogatása célterület vonatkozásában 
megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 
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1. hálózatépítés és együttműködés;  
2. alulról megközelítés; 
3. innováció; 
4. integrált és ágazatközi fellépések. 

A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 25. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Tárcsa beszerzés 

A célterület megnevezése Kis értékű mezőgazdasági eszközök, gépek beszerzésének 
támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

A fejlesztést követően saját maga végezheti a 
munkafolyamatot, csökkenne a kiszolgáltatottsága, a 

munkavégzés célravezetőbb és költségkímélőbb. 

A benyújtó neve Kecskés József 

A benyújtó címe 6323 Dunaegyháza, Béke u. 16. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

4 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

köz- és magánszféra partnersége, terület alapú megközelítés, 
alulról építkező megközelítés, integrált és ágazatközi 

fellépések 

Kecskés Gábor HBB tag jelzi a HBB felé, hogy a projekt adatlap kapcsán személyével szemben 
összeférhetetlenség áll fent, hiszen a projekt adatlap benyújtója hozzátartozója, ezért elbírálást 
befolyásoló összeférhetetlenségi tényező áll fenn, így nem vehet részt a projekt javaslat 
elbírálásában.  

Schőn Ferenc HBB elnök megkérdezi, hogy észrevétel, hozzászólás van-e a projekt javaslat 
kapcsán. 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 4-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök megkérdezi, hogy további észrevétel, hozzászólás van-e a projekt javaslat kapcsán. 
Tájékoztatásul elmondja, hogy összeférhetetlenség miatt Kecskés Gábor HBB tag nem szavaz. Póttag 
kizárólag a rendes tag akadályoztatása esetén szavazhat, abban az esetben, ha a póttag bevonása 
hiányában a HBB határozatképtelen lenne. Mivel a HBB határozatképessége az 5 fő mandátummal 
rendelkező tag jelenlétével teljesül, így nincs szükség póttag bevonására. 
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Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-025/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja  Kecskés József „Tárcsa beszerzés”  című projekt javaslatát. A beterjesztett projekt 
javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia céljai alapján megfogalmazott LEADER 
kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi pontokon illeszkedik a HVS céljai alapján az 1 017 689 
azonosító számú Kis értékű mezőgazdasági eszközök, gépek beszerzésének támogatása célterület 
vonatkozásában megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 

1. köz-és magánszféra partnersége;  
2. terület alapú megközelítés; 
3. alulról építkező megközelítés; 
4. integrált és ágazatközi fellépések. 

A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 26. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Jakab-napi falunap 

A célterület megnevezése Települési kulturális értékek, hagyományok bemutatására 
szolgáló vidéki rendezvények támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

A rendezvény célja, hogy a falu lakosai, barátok, családok, 
ismerősök kellemesen, jó hangulatban tölthessenek el egy 

napot. Elszámolni kívánt ktg.-ek: fellépők ktg-ei, sátorbérlet, 
helyi termék bemutatójának ktg.-e, köz és egészségbiztosítás 

ktg-ei, étel-, italfogyasztás, marketing ktg. 

A benyújtó neve Fajsz Község Önkormányzata 

A benyújtó címe 6352 Fajsz, Szent István u. 20. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

5 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

hálózatépítés és együttműködés, alulról építkező 
megközelítés, innováció, terület alapú megközelítés, 

integrált és ágazatközi fellépések 
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Schőn Ferenc HBB elnök véleménye szerint a projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER 
kritériumok közül 5-nek megfelel, támogatásra javasolja. Megkérdezi, hogy észrevétel, hozzászólás 
van-e a projekt javaslat kapcsán. 

Észrevétel nem érkezett. Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. 
Tájékoztatásul elmondja, hogy összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag 
bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-026/2011.(10. 05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Fajsz Község Önkormányzata „Jakab-napi falunap” című projekt javaslatát. A 
beterjesztett projekt javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia céljai alapján 
megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi pontokon illeszkedik a HVS 
céljai alapján az 1 018 079 azonosító számú Települési kulturális értékek, hagyományok 
bemutatására szolgáló vidéki rendezvények támogatása célterület vonatkozásában 
megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 

1. hálózatépítés és együttműködés;  
2. alulról építkező megközelítés; 
3. terület alapú megközelítés; 
4. innováció; 
5. integrált és ágazatközi fellépések. 

A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 27. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Betegápoláshoz szükséges alapvető eszközök beszerzése 

A célterület megnevezése Civil szervezetek eszközbeszerzésének és felújításainak 
támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

A fejlesztés során beszerzendő eszközök: elektromosan 
állítható betegágy, változó nyomású elektromos 

antidekubitusz matrac és pumpa, elektromosan állítható 
betegfotel, kerekesszék, elektromos betegemelő, szoba wc, 

váladékszívó berendezések, betegmonitor, lélegeztető. 

A benyújtó neve Alfa Életmentő Betegápoló Közhasznú Egyesület 
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A benyújtó címe 6070 Izsák, Dózsa György tér 15. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

4 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

hálózatépítés és együttműködés, alulról építkező 
megközelítés, innováció, integrált és ágazatközi fellépések 

Eifert Ferenc HBB tag véleménye szerint a projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER 
kritériumok közül 4-nek megfelel, támogatásra javasolja. 

További észrevétel nem érkezett. Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. 
Tájékoztatásul elmondja, hogy összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag 
bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-027/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja  Alfa Életmentő Betegápoló Közhasznú Egyesület „Betegápoláshoz szükséges 
alapvető eszközök beszerzése” című projekt javaslatát. A beterjesztett projekt javaslat megfelel a 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia céljai alapján megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt 
javaslat az alábbi pontokon illeszkedik a HVS céljai alapján az 1 018 062 azonosító számú Civil 
szervezetek eszközbeszerzésének és felújításainak támogatása célterület vonatkozásában 
megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 

1. hálózatépítés és együttműködés;  
2. alulról építkező megközelítés; 
3. innováció; 
4. integrált és ágazatközi fellépések. 

A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 28. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Életmentő eszközök beszerzése 

A célterület megnevezése Civil szervezetek eszközbeszerzésének és felújításának 
támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

A projekt során beszerzendő eszközök: defibrillátor, 
hordozható betegmonitor, pulzoximéter, ultrahang készülék, 

05.7/I.



Dunamellék – Felső-Kiskunság – Homokhátság – Sárköz Leader Egyesület 
HELYI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGA 

Székhelye: 6344 Hajós, Rákóczi Ferenc utca 10. 

 

12 

 

készenléti táska, mobil GPS navigációs készülék 

A benyújtó neve Izsák Mentőállomás Alapítvány 

A benyújtó címe 6070 Izsák Dózsa György tér 15. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

4 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

hálózatépítés és együttműködés, alulról építkező 
megközelítés, innováció, integrált és ágazatközi fellépések 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 4-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-028/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Izsák Mentőállomás Alapítvány „Életmentő eszközök beszerzése” című projekt 
javaslatát. A beterjesztett projekt javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia céljai alapján 
megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi pontokon illeszkedik a HVS 
céljai alapján az 1 018 062 azonosító számú Civil szervezetek eszközbeszerzésének és 
felújításának támogatása célterület vonatkozásában megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 

1. integrált és ágazatközi fellépések; 
2. hálózatépítés és együttműködés;  
3. innováció; 
4. alulról építkező megközelítés. 

A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 29. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Polgárőr munkát segítő kamerarendszer alapeszközeinek 
beszerzése 

A célterület megnevezése Civil szervezetek eszközbeszerzésének és felújításainak 
támogatása 

Projekt javaslat rövid A projekt során az őrző-védő munkát szeretnék fejleszteni 
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összefoglalása azáltal, hogy multimédiás, közbiztonsági célra jól használható 
technikai eszközöket szereznek be. 

A benyújtó neve Izsáki Sárfehér Polgárőr Egyesület 

A benyújtó címe 6070 Izsák Szabadság tér 1. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

4 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

hálózatépítés és együttműködés,alulról építkező megközelítés, 
innováció, integrált és ágazatközi fellépések 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 4-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-029/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Izsáki Sárfehér Polgárőr Egyesület „Polgárőr munkát segítő kamerarendszer 
alapeszközeinek beszerzése” című projekt javaslatát. A beterjesztett projekt javaslat megfelel a 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia céljai alapján megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt 
javaslat az alábbi pontokon illeszkedik a HVS céljai alapján az 1 018 062 azonosító számú Civil 
szervezetek eszközbeszerzésének és felújításainak támogatása célterület vonatkozásában 
megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 

1. hálózatépítés és együttműködés;  
2. alulról építkező megközelítés; 
3. innováció; 
4. integrált és ágazatközi fellépések. 

A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 30. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Oktatótermi bútorok és teremvilágítás-technikai eszközök 
beszerzése 

A célterület megnevezése Civil szervezetek eszközbeszerzésének és felújításainak 
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támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

Az alapítvány fő tevékenységéhez az oktatáshoz szükséges a 
még nem rendelkezésre álló eszközök beszerzése: szekrények, 

polcok, digitális képkeretek, asztalok, székek, mennyezeti 
csillárok, asztali lámpák. 

A benyújtó neve Ügyesvásárló.hu Alapítvány 

A benyújtó címe 6070 Izsák, Dózsa György tér 15. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

4 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

hálózatépítés és együttműködés, alulról építkező 
megközelítés, alulról építkező megközelítés, integrált és 

ágazatközi fellépések 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 4-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-030/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Ügyesvásárló.hu Alapítvány „Oktatótermi bútorok és teremvilágítás-technikai 
eszközök beszerzése” című projekt javaslatát. A beterjesztett projekt javaslat megfelel a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégia céljai alapján megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt javaslat 
az alábbi pontokon illeszkedik a HVS céljai alapján az 1 018 062 azonosító számú Civil szervezetek 
eszközbeszerzésének és felújításainak támogatása célterület vonatkozásában megfogalmazott 
LEADER kritériumokhoz: 

1. hálózatépítés és együttműködés; 
2. alulról építkező megközelítés; 
3. alulról építkező megközelítés 
4. integrált és ágazatközi fellépések. 

A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 31. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 
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A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Gyerekek számára kézműves tábor szervezéséhez faházak és 
kézműves eszközök beszerzése 

A célterület megnevezése Civil szervezetek eszközbeszerzésének és felújításának 
támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

A 2007-ben létrehozott Piknik és szabadidőparkhoz 
szeretnének beszerezni 3 db faházat melyben kézművesek 

mutathatnák be mesterségüket az érdeklődőknek. 

A benyújtó neve Kunszentmiklósi Szülők Egyesülete 

A benyújtó címe 6090 Kunszentmiklós, Akácfa utca 2. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

4 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

hálózatépítés és együttműködés, innováció, alulról építkező 
megközelítés, integrált és ágazatközi fellépések 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 4-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-031/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Kunszentmiklósi Szülők Egyesülete „Gyerekek számára kézműves tábor 
szervezéséhez faházak és kézműves eszközök beszerzése”  című projekt javaslatát. A 
beterjesztett projekt javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia céljai alapján 
megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi pontokon illeszkedik a HVS 
céljai alapján az 1 018 062 azonosító számú Civil szervezetek eszközbeszerzésének és 
felújításának támogatása célterület vonatkozásában megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 

1. hálózatépítés és együttműködés; 
2. innováció; 
3. alulról építkező megközelítés; 
4. integrált és ágazatközi fellépések. 

A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 32. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
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összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Eszközfejlesztés mezőgazdasági őstermelőként 
Szabadszálláson 

A célterület megnevezése Kis értékű mezőgazdasági eszközök, gépek beszerzésének 
támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

Növénytermesztéssel foglalkozó mezőgazdasági 
őstermelőként a következő eszközöket szeretné megvásárolni: 

szántóföldi permetező, függesztett műtrágyaszóró, 
függesztett szántóföldi kombinátor. 

A benyújtó neve Almási István 

A benyújtó címe 6080 Szabadszállás, Ady Endre utca 15. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

4 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

terület alapú megközelítés, alulról építkező megközelítés, 
köz- és magánszféra partnersége, integrált és ágazatközi 

fellépések 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 4-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-032/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat nélkül, egy tartózkodással egyhangúlag 
támogatja Almási István „Eszközfejlesztés mezőgazdasági őstermelőként Szabadszálláson”  
című projekt javaslatát. A beterjesztett projekt javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 
céljai alapján megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi pontokon 
illeszkedik a HVS céljai alapján az 1 017 689 azonosító számú Kis értékű mezőgazdasági eszközök, 
gépek beszerzésének támogatása célterület vonatkozásában megfogalmazott LEADER 
kritériumokhoz: 

1. köz- és magánszféra partnersége; 
2. terület alapú megközelítés; 
3. alulról építkező megközelítés; 
4. integrált és ágazatközi fellépések. 

A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 
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Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 33. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Öntöződob és permetezőgép vásárlása versenyképesség 
javításához 

A célterület megnevezése Kis értékű mezőgazdasági eszközök, gépek beszerzésének 
támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

Többek között dinnyetermesztéssel foglalkozó őstermelőként 
egy öntözőberendezést és egy permetezőgépet szeretne 

megvásárolni. 

A benyújtó neve Jagicza József 

A benyújtó címe 6353 Dusnok, Damjanich u. 5. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

4 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

köz- és magánszféra partnersége, terület alapú megközelítés, 
alulról építkező megközelítés, integrált és ágazatközi 

fellépések 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 4-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-033/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Jagicza József „Öntöződob és permetezőgép vásárlása versenyképesség javításához”  
című projekt javaslatát. A beterjesztett projekt javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 
céljai alapján megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi pontokon 
illeszkedik a HVS céljai alapján az 1 017 689 azonosító számú Kis értékű mezőgazdasági eszközök, 
gépek beszerzésének támogatása célterület vonatkozásában megfogalmazott LEADER 
kritériumokhoz: 

1. köz- és magánszféra partnersége; 
2. terület alapú megközelítés; 
3. alulról építkező megközelítés; 
4. integrált és ágazatközi fellépések. 

A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 
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Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 34. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Hajósi Hagyományőrző Sváb Néptánc Egyesület 
eszközbeszerzése, ruházat beszerzése, felújítása 

A célterület megnevezése Civil szervezetek eszközbeszerzésének és felújításának 
támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

A hajósi felnőtt tánccsoport számára fellépő cipőket, ruhákat 
illetve a zenei anyagok rögzítésére, digitalizálására, 

hangosítására technikai eszközöket szeretnének beszerezni. 

A benyújtó neve Hajósi Hagyományőrző Sváb Néptánc Egyesület 

A benyújtó címe 6344 Hajós Jókai utca 1. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

4 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

hálózatépítés és együttműködés, alulról építkező 
megközelítés, integrált és ágazatközi fellépések,innováció 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 4-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-034/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Hajósi Hagyományőrző Sváb Néptánc Egyesület „Hajósi Hagyományőrző Sváb 
Néptánc Egyesület eszközbeszerzése, ruházat beszerzése, felújítása”  című projekt javaslatát. A 
beterjesztett projekt javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia céljai alapján 
megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi pontokon illeszkedik a HVS 
céljai alapján az 1 018 062 azonosító számú Civil szervezetek eszközbeszerzésének és 
felújításának támogatása célterület vonatkozásában megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 

1. hálózatépítés és együttműködés; 
2. integrált és ágazatközi fellépések; 
3. alulról építkező megközelítés; 
4. innováció. 

05.7/I.
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A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 35. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Szőlőtermesztési eszközök beszerzése 

A célterület megnevezése Kis értékű mezőgazdasági eszközök, gépek beszerzése 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

Szőlőtermesztéssel foglalkozó termelőként szeretne 
beszerezni kettő elektromos metszőollót és kettő elektromos 

vesszőkötözőt. 

A benyújtó neve Beck Ottó 

A benyújtó címe 6344 Hajós, Petőfi Sándor utca 58. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

4 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

köz- és magánszféra partnersége, alulról építkező 
megközelítés, területalapú megközelítés, integrált és 

ágazatközi fellépések 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 4-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-035/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Beck Ottó „Szőlőtermesztési eszközök beszerzése”   című projekt javaslatát. A 
beterjesztett projekt javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia céljai alapján 
megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi pontokon illeszkedik a HVS 
céljai alapján az 1 017 689 azonosító számú Kis értékű mezőgazdasági eszközök, gépek 
beszerzésének támogatása célterület vonatkozásában megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 

1. köz- és magánszféra partnersége; 
2. alulról építkező megközelítés; 
3. területalapú megközelítés; 
4. integrált és ágazatközi fellépések. 

05.7/I.
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A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 36. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Fajsz község térfigyelő rendszer kiépítése 

A célterület megnevezése Civil szervezetek eszközbeszerzésének és felújításának 
támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

Az alapítvány a fejlesztés során a közbiztonság javítása 
érdekében 5 db térfigyelő kamerát szeretne beszerezni. 

A benyújtó neve Fajsz Községért Alapítvány 

A benyújtó címe 6352 Fajsz, Szent István u. 20. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

4 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

hálózatépítés és együttműködés, alulról építkező 
megközelítés, alulról építkező megközelítés, integrált és 

ágazatközi fellépések 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 4-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-036/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Fajsz Községért Alapítvány „Fajsz község térfigyelő rendszer kiépítése”  című projekt 
javaslatát. A beterjesztett projekt javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia céljai alapján 
megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi pontokon illeszkedik a HVS 
céljai alapján az 1 018 062 azonosító számú Civil szervezetek eszközbeszerzésének és 
felújításának támogatása célterület vonatkozásában megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 

1. hálózatépítés és együttműködés; 
2. alulról építkező megközelítés; 
3. alulról építkező megközelítés; 
4. integrált és ágazatközi fellépések. 

05.7/I.
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A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 37. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Baromfitelep technológiai korszerűsítése Bócsán 

A célterület megnevezése Kis értékű mezőgazdasági eszközök, gépek beszerzésének 
támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

A projekt során a vállalkozó 1 db kistraktort szeretne 
beszerezni, ami nagyban megkönnyítené a munkáját a 

baromfitelepén. 

A benyújtó neve Bodoki Amália Brigitta 

A benyújtó címe 6235 Bócsa II. körzet 100. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

4 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

köz- és magánszféra partnersége, terület alapú megközelítés, 
alulról építkező megközelítés, integrált és ágazatközi 

fellépések 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 4-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-037/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Bodoki Amália Brigitta „Baromfitelep technológiai korszerűsítése Bócsán”  című 
projekt javaslatát. A beterjesztett projekt javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia céljai 
alapján megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi pontokon illeszkedik a 
HVS céljai alapján az 1 017 689 azonosító számú Kis értékű mezőgazdasági eszközök, gépek 
beszerzésének támogatása célterület vonatkozásában megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 

1. köz- és magánszféra partnersége; 
2. terület alapú megközelítés; 
3. alulról építkező megközelítés; 
4. integrált és ágazatközi fellépések. 

05.7/I.
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A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 38. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Sportöltöző épület felújítása 

A célterület megnevezése Civil szervezetek eszközbeszerzésének és felújításának 
támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

A projekt során az egyesület az öltözőt szeretné felújítani. A 
fejlesztés külső és belső felújítást egyaránt tartalmaz és a 

sportöltözőn lévő lapos tetőt sátortetőre kívánják felváltani. 

A benyújtó neve Fajsz Sportegyesület 

A benyújtó címe 6352 Fajsz, Szent István u. 20. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

4 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

hálózatépítés és együttműködés, alulról építkező 
megközelítés, alulról építkező megközelítés, innováció 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 4-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-038/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Fajsz Sportegyesület „Sportöltöző épület felújítása”  című projekt javaslatát. A 
beterjesztett projekt javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia céljai alapján 
megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi pontokon illeszkedik a HVS 
céljai alapján az 1 018 062 azonosító számú Civil szervezetek eszközbeszerzésének és 
felújításának támogatása célterület vonatkozásában megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 

1. hálózatépítés és együttműködés; 
2. alulról építkező megközelítés; 
3. alulról építkező megközelítés; 
4. innováció. 

05.7/I.
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A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 39. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Dusnok, Nyugati iparterület ivóvíz és tüzivíz ellátása 

A célterület megnevezése Ipari területek kialakítása, fejlesztése 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

Dusnok község külterületén az 51. sz. főút mellett 
elhelyezkedő településrendezési tervben ipari területnek 

minősített terület ivóvíz és tűzivíz közművel történő ellátása. 

A benyújtó neve Dusnok Község Önkormányzata 

A benyújtó címe 6353 Dusnok, István király u. 9. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

5 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

köz- és magánszféra partnersége, hálózatépítés és 
együttműködés, alulról építkező megközelítés, 

innováció, integrált és ágazatközi fellépések 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 5-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-039/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Dusnok Község Önkormányzata „Dusnok, Nyugati iparterület ivóvíz és tüzivíz 
ellátása”  című projekt javaslatát. A beterjesztett projekt javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégia céljai alapján megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi 
pontokon illeszkedik a HVS céljai alapján az 1 017 658 azonosító számú Ipari területek kialakítása, 
fejlesztése célterület vonatkozásában megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 

1. köz- és magánszféra partnersége; 
2. hálózatépítés és együttműködés; 
3. alulról építkező megközelítés; 
4. integrált és ágazatközi fellépések; 
5. innováció. 

05.7/I.
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A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 40. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Rác Pünkösd 2012 

A célterület megnevezése Települések kulturális értékek, hagyományok bemutatására 
szolgáló vidéki rendezvények támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

2012-ben 20-dik alakalommal kerül megrendezésre a rendezvény. 
Elszámolni kívánt ktg-ek: hang –fény és színpadtechnikai szolg.; 

sátrak, asztalok, székek bérlése; mobil illemhely bérlése; esetkocsi 
biztosítása; marketing ktg.; fellépők ktg-ei. 

A benyújtó neve Dusnok Község Önkormányzata 

A benyújtó címe 6353 Dusnok, István király u. 9. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

5 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

hálózatépítés és együttműködés, alulról építkező megközelítés, 
terület alapú megközelítés, integrált és ágazatközi fellépések, 

innováció 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 5-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-040/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Dusnok Község Önkormányzata „Rác Pünkösd 2012” című projekt javaslatát. A 
beterjesztett projekt javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia céljai alapján 
megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi pontokon illeszkedik a HVS 
céljai alapján az 1 018 079 azonosító számú Települések kulturális értékek, hagyományok 
bemutatására szolgáló vidéki rendezvények támogatása célterület vonatkozásában 
megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 

1. hálózatépítés és együttműködés; 
2. terület alapú megközelítés; 
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3. alulról építkező megközelítés; 
4. integrált és ágazatközi fellépések; 
5. innováció. 

A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 41. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Villanymotoros horgászcsónak beszerzése 

A célterület megnevezése Civil  szervezetek eszközbeszerzésének és felújításának 
támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

A fejlesztés során 4,7 méter hosszú villanymotoros csónak 
kerül beszerzésre, az orvhalászok és az engedély nélküli 

horgászók megfigyelésére és bírságolására. 

A benyújtó neve Dusnoki Sporthorgász Egyesület 

A benyújtó címe 6353 Dusnok, István király u. 9. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

5 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

hálózatépítés és együttműködés, alulról építkező 
megközelítés, alulról építkező megközelítés, innováció, 

integrált és ágazatközi fellépések 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 5-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-041/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Dusnoki Sporthorgász Egyesület „Civil  szervezetek eszközbeszerzésének és 
felújításának támogatása”  című projekt javaslatát. A beterjesztett projekt javaslat megfelel a 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia céljai alapján megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt 
javaslat az alábbi pontokon illeszkedik a HVS céljai alapján az 1 018 062 azonosító számú Civil 
szervezetek eszközbeszerzésének és felújításának támogatása célterület vonatkozásában 
megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 
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1. hálózatépítés és együttműködés; 
2. alulról építkező megközelítés; 
3. alulról építkező megközelítés 
4. integrált és ágazatközi fellépések; 
5. innováció. 

A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 42. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Dusnoki Kulturális Egyesület eszközbeszerzése 

A célterület megnevezése Civil szervezetek eszközbeszerzésének és felújításának 
támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

A fejlesztés során az egyesület népviseleteket, kiegészítőket, 
valamint hangszereket és technikai eszközöket szerez be. 

A benyújtó neve Dusnoki Kulturális Egyesület 

A benyújtó címe 6353 Dusnok, Köztársaság u. 2. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

5 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

hálózatépítés és együttműködés, alulról építkező 
megközelítés, alulról építkező megközelítés, innováció, 

integrált és ágazatközi fellépések 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 5-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-042/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Dusnoki Kulturális Egyesület „Dusnoki Kulturális Egyesület eszközbeszerzése”  című 
projekt javaslatát. A beterjesztett projekt javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia céljai 
alapján megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi pontokon illeszkedik a 
HVS céljai alapján az 1 018 062 azonosító számú Civil szervezetek eszközbeszerzésének és 
felújításának támogatása célterület vonatkozásában megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 
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1. hálózatépítés és együttműködés; 
2. alulról építkező megközelítés; 
3. alulról építkező megközelítés; 
4. integrált és ágazatközi fellépések; 
5. innováció. 

A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 43. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Csévélődobos öntözőgép beszerzése 

A célterület megnevezése Civil szervezetek eszközbeszerzésének és felújításának 
támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

Az egyesület kiemelt feladata a sportpálya gyepének 
karbantartása, gyepének ápolása. Jelenleg nem rendelkeznek 

öntözőgéppel, melyet a fejlesztés során szeretnének 
beszerezni. 

A benyújtó neve Dusnok Községi Sportegyesület 

A benyújtó címe 6353 Dusnok, István király u. 9. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

5 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

hálózatépítés és együttműködés, alulról építkező 
megközelítés, alulról építkező megközelítés, innováció, 

integrált és ágazatközi fellépések 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 5-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-043/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Dusnok Községi Sportegyesület „Csévélődobos öntözőgép beszerzése”  című projekt 
javaslatát. A beterjesztett projekt javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia céljai alapján 
megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi pontokon illeszkedik a HVS 
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céljai alapján az 1 018 062 azonosító számú Civil szervezetek eszközbeszerzésének és 
felújításának támogatása célterület vonatkozásában megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 

1. hálózatépítés és együttműködés; 
2. alulról építkező megközelítés; 
3. alulról építkező megközelítés; 
4. integrált és ágazatközi fellépések; 
5. innováció. 

A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 44. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Népviseleti ruha vásárlás a néptánccsoport számára 

A célterület megnevezése Civil szervezetek eszközbeszerzésének és felújításának 
támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

A projekt során a tánccsoport számára népviseleti ruha kerül 
beszerzése. 

A benyújtó neve Néptánccsoport Szalkszentmárton 

A benyújtó címe 6086 Szalkszentmárton Jókai u. 2. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

4 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

innováció, alulról építkező megközelítés, integrált és 
ágazatközi fellépések, hálózatépítés és együttműködés 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 4-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-044/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Néptánccsoport Szalkszentmárton „Népviseleti ruha vásárlás a néptánccsoport 
számára”  című projekt javaslatát. A beterjesztett projekt javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégia céljai alapján megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi 
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pontokon illeszkedik a HVS céljai alapján az 1 018 062 azonosító számú Civil szervezetek 
eszközbeszerzésének és felújításának támogatása célterület vonatkozásában megfogalmazott 
LEADER kritériumokhoz: 

1. hálózatépítés és együttműködés; 
2. alulról építkező megközelítés; 
3. integrált és ágazatközi fellépések; 
4. innováció. 

A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 45. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Szabó Zoltán méhészetének fejlesztése 

A célterület megnevezése Helyi termék feldolgozásának és piacra jutásának elősegítése 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

A méhész a fejlesztés során az alábbi eszközöket kívánja 
beszerezni: kaptárok, konténer, fedelező gép, pörgető, 

mézpumpa, mézmelegítő, saválló tároló, honlapkészítés, helyi 
termék bemutató ktg.-e. 

A benyújtó neve Szabó Zoltán 

A benyújtó címe 6090 Kunszentmiklós, Kossuth L. u. 67/A 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

 
4 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

hálózatépítés és együttműködés, alulról építkező 
megközelítés, innováció, integrált és ágazatközi fellépések 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 4-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-045/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Szabó Zoltán „Szabó Zoltán méhészetének fejlesztése”  című projekt javaslatát. A 
beterjesztett projekt javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia céljai alapján 
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megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi pontokon illeszkedik a HVS 
céljai alapján az 1 017 672 azonosító számú Helyi termék feldolgozásának és piacra jutásának 
elősegítése célterület vonatkozásában megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 

1. hálózatépítés és együttműködés; 
2. alulról építkező megközelítés; 
3. innováció; 
4. integrált és ágazatközi fellépések. 

A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 46. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe A sporthorgász egyesület eszközbeszerzése 

A célterület megnevezése Civil szervezetek eszközbeszerzésének és felújításának 
támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

A projekt során felújításra kerülne az egyesület rendezvény 
háza, a nyilvántartások kezelésére számítástechnikai 

eszközöket vásárolnának, valamint egy éjjellátó távcső is 
beszerzése kerülne a hatékonyabb vagyonvédelem 

érdekében. 

A benyújtó neve Dunavecse és Vidéke Sporthorgász Egyesület 

A benyújtó címe 6087 Dunavecse Fő u. 43. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

4 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

hálózatépítés és együttműködés, alulról építkező 
megközelítése, innováció, integrált és ágazatközi fellépések 

Aranyi János HBB alelnök jelzi a HBB felé, hogy a projekt adatlap kapcsán személyével szemben 
összeférhetetlenség áll fent, hiszen a projekt adatlap benyújtója volt, illetőleg a benyújtó szervezet 
tagja (az Egyesületben képviselője), ezért elbírálást befolyásoló összeférhetetlenségi tényező áll 
fenn, így nem vehet részt a projekt javaslat elbírálásában.  

Schőn Ferenc HBB elnök megkérdezi, hogy észrevétel, hozzászólás van-e a projekt javaslat 
kapcsán. 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 4-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  
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Az elnök tájékoztatásul elmondja, hogy összeférhetetlenség miatt Aranyi János HBB alelnök nem 
szavaz. Póttag kizárólag a rendes tag akadályoztatása esetén szavazhat, abban az esetben, ha a 
póttag bevonása hiányában a HBB határozatképtelen lenne. Mivel a HBB határozatképessége az 5 fő 
mandátummal rendelkező tag jelenlétével teljesül, így nincs szükség póttag bevonására. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-046/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Dunavecse és Vidéke Sporthorgász Egyesület „A sporthorgász egyesület 
eszközbeszerzése”  című projekt javaslatát. A beterjesztett projekt javaslat megfelel a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégia céljai alapján megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt javaslat 
az alábbi pontokon illeszkedik a HVS céljai alapján az 1 018 062 azonosító számú Civil szervezetek 
eszközbeszerzésének és felújításának támogatása célterület vonatkozásában megfogalmazott 
LEADER kritériumokhoz: 

1. hálózatépítés és együttműködés; 
2. alulról építkező megközelítés; 
3. integrált és ágazatközi fellépések; 
4. innováció. 

  
A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 47. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Dunaegyházi Polgárőr Egyesület feladat ellátásának 
minőségét, javulását szolgáló, a feladat ellátáshoz szükséges 

eszközbeszerzése 

A célterület megnevezése Civil szervezetek eszközbeszerzésének és felújításának 
támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

A polgárőrök a projekt szeretnének 1 db rendszám felismerő 
rendszert, 1 db járőr ellenőrző rendszert, 4 db zseblámpát, 30 

db láthatósági kabátot, 1 db fényhídat, 1 db éjjellátót, 1 db 
aggregátor, 1 db keresőlámpát, 8 db reflektort, 4 db mobil 

bóját beszerezni. 

A benyújtó neve Dunaegyázi Polgárőr Egyesület 

A benyújtó címe 6323 Dunaegyháza Pincesor 9/b 
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A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

4 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

hálózatépítés és együttműködés, alulról építkező 
megközelítés, integrált és ágazatközi fellépések, innováció 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 4-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-047/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Dunaegyázi Polgárőr Egyesület „Dunaegyházi Polgárőr Egyesület feladat 
ellátásának minőségét, javulását szolgáló, a feladat ellátáshoz szükséges eszközbeszerzése” 
című projekt javaslatát. A beterjesztett projekt javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 
céljai alapján megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi pontokon 
illeszkedik a HVS céljai alapján az 1 018 062 azonosító számú Civil szervezetek 
eszközbeszerzésének és felújításának támogatása célterület vonatkozásában megfogalmazott 
LEADER kritériumokhoz: 

1. hálózatépítés és együttműködés; 
2. alulról építkező megközelítés; 
3. integrált és ágazatközi fellépések; 
4. innováció. 

  
A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 48. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Tűzvédelmi felszerelés 

A célterület megnevezése Civil szervezetek eszközbeszerzésének és felújításának 
támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

Az önkéntes tűzoltó egyesület a fejlesztés során szeretne 
beszerezni 4 db légzőkészülék palackot, 4 db tűzoltó bevetési 

öltönyt, 4 db tűzoltó védőcsizmát, valamint 4 db tűzoltó 
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védősisakot. 

A benyújtó neve Hartai Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

A benyújtó címe 6326 Harta, Kossuth L. u. 139. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

4 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

hálózatépítés és együttműködés, integrált és ágazatközi 
fellépések, alulról építkező megközelítés, innováció 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 4-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-048/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Hartai Önkéntes Tűzoltó Egyesület „Tűzvédelmi felszerelés” című projekt javaslatát. A 
beterjesztett projekt javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia céljai alapján 
megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi pontokon illeszkedik a HVS 
céljai alapján az 1 018 062 azonosító számú Civil szervezetek eszközbeszerzésének és 
felújításának támogatása célterület vonatkozásában megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 

1. hálózatépítés és együttműködés; 
2. alulról építkező megközelítés; 
3. integrált és ágazatközi fellépések; 
4. innováció. 

  
A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 49. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Eszközbeszerzés a Hajós FC számára 

A célterület megnevezése Civil szervezetek eszközbeszerzésének és felújításának 
támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

A labdarúgócsapat szeretne beszerezni egy fűnyíró kistraktor, 
54 db mezt, 10 focilabdát, focikaput és kapuhálót. 
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A benyújtó neve Hajósi Football Club 

A benyújtó címe 6344 Hajós, Szigeti-fő utca 74. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

4 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

hálózatépítés és együttműködés, alulról építkező 
megközelítés, alulról építkező megközelítés, integrált és 

ágazatközi fellépések 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 4-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-049/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Hajósi Football Club „Eszközbeszerzés a Hajós FC számára” című projekt javaslatát. A 
beterjesztett projekt javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia céljai alapján 
megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi pontokon illeszkedik a HVS 
céljai alapján az 1 018 062 azonosító számú Civil szervezetek eszközbeszerzésének és 
felújításának támogatása célterület vonatkozásában megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 

1. hálózatépítés és együttműködés; 
2. alulról építkező megközelítés; 
3. alulról építkező megközelítés; 
4. integrált és ágazatközi fellépések. 

A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti az 50. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Sporthorgász Egyesület eszközbeszerzésének és a 
horgásztanya felújítása 

A célterület megnevezése Civil szervezetek eszközbeszerzésének és felújításainak 
támogatása 

Projekt javaslat rövid A projekt során szeretnék a Szelidi-tó partján lévő 
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összefoglalása horgásztanyát külsőleg és belsőleg is felújítani. Szükséges 
számukra egy csónak és egy éjjellátó készülék beszerzése is. 

A benyújtó neve Sporthorgász Egyesület Dunapataj 

A benyújtó címe 6328 Dunapataj, Nefelejcs u. 19. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

4 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

hálózatépítés és együttműködés, alulról építkező 
megközelítés, alulról építkező megközelítés, integrált és 

ágazatközi fellépések 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 4-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-050/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Sporthorgász Egyesület Dunapataj” Sporthorgász Egyesület eszközbeszerzésének és 
a horgásztanya felújítása” című projekt javaslatát. A beterjesztett projekt javaslat megfelel a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégia céljai alapján megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt javaslat 
az alábbi pontokon illeszkedik a HVS céljai alapján az 1 018 062 azonosító számú Civil szervezetek 
eszközbeszerzésének és felújításának támogatása célterület vonatkozásában megfogalmazott 
LEADER kritériumokhoz: 

1. hálózatépítés és együttműködés; 
2. alulról építkező megközelítés; 
3. alulról építkező megközelítés; 
4. integrált és ágazatközi fellépések. 

A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti az 51. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Pataji Ősz rendezvénysorozat 2012. szeptember 7-8-9. 
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A célterület megnevezése Települési kulturális értékek, hagyományok bemutatására 
szolgáló vidéki rendezvények támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

A 3 napos rendezvényre az elszámolni kívánt ktg-ek között 
szerepel a fellépők ktg-einek elszámolása, vérnyomás és 

vércukormérés. 

A benyújtó neve Dunapataj Nagyközség Önkormányzata 

A benyújtó címe 6328 Dunapataj, Petőfi Sándor utca 20. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

4 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

hálózatépítés és együttműködés, alulról építkező 
megközelítés, terület alapú megközelítés, integrált és 

ágazatközi fellépések 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 4-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Észrevétel nem érkezett. Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. 
Tájékoztatásul elmondja, hogy összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag 
bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-051/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Dunapataj Nagyközség Önkormányzata „Pataji Ősz rendezvénysorozat 2012. 
szeptember 7-8-9.” című projekt javaslatát. A beterjesztett projekt javaslat megfelel a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégia céljai alapján megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt javaslat 
az alábbi pontokon illeszkedik a HVS céljai alapján az 1 018 079 azonosító számú Települési 
kulturális értékek, hagyományok bemutatására szolgáló vidéki rendezvények támogatása 
célterület vonatkozásában megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 

1. hálózatépítés és együttműködés; 
2. alulról építkező megközelítés; 
3. terület alapú megközelítés; 
4. integrált és ágazatközi fellépések. 

A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti az 52. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 
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A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Pataji Múzeum felújítása 

A célterület megnevezése Kiállítóhelyek fejlesztése, művészek, alkotók kiállításainak, 
alkotótáborainak szervezése 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

Az épület rendeltetésszerű használatához, műemlék jellegű 
értékei megőrzéséhez szükséges a szakszerű állagmegóvás, 

külső-belső felújítás anélkül, hogy jellegében megváltoztatásra 
kerülne. 

A benyújtó neve Dunapataj Nagyközség Önkormányzata 

A benyújtó címe 6328 Dunapataj Petőfi Sándor u. 20. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

4 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

hálózatépítés és együttműködés, alulról építkező 
megközelítés, területalapú megközelítés, integrált és 

ágazatközi fellépések 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 4-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Észrevétel nem érkezett. Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. 
Tájékoztatásul elmondja, hogy összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag 
bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-052/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Dunapataj Nagyközség Önkormányzata „Pataji Múzeum felújítása” című projekt 
javaslatát. A beterjesztett projekt javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia céljai alapján 
megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi pontokon illeszkedik a HVS 
céljai alapján az 1 017 887 azonosító számú Kiállítóhelyek fejlesztése, művészek, alkotók 
kiállításainak, alkotótáborainak szervezése célterület vonatkozásában megfogalmazott LEADER 
kritériumokhoz: 

1. hálózatépítés és együttműködés; 
2. alulról építkező megközelítés; 
3. terület alapú megközelítés; 
4. integrált és ágazatközi fellépések; 

A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 
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Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti az 53. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe MTZ traktor beszerzése 

A célterület megnevezése Kis értékű mezőgazdasági eszközök, gépek beszerzésének 
támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

A mezőgazdasági tevékenység végzéséhez egy MTZ traktor 
szeretne beszerezni, melyet vetéshez, talajműveléshez, 

szántáshoz, vegyszerezéshez, szállításhoz, kaszáláshoz és 
bálázáshoz használna. 

A benyújtó neve Iván Sándor 

A benyújtó címe 6328 Dunapataj, Madách u. 37. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

4 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

köz- és magánszféra partnersége, terület alapú megközelítés, 
alulról építkező megközelítés, integrált és ágazatközi 

fellépések 
 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 4-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Észrevétel nem érkezett. Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. 
Tájékoztatásul elmondja, hogy összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag 
bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-053/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Iván Sándor „MTZ traktor beszerzése” című projekt javaslatát. A beterjesztett projekt 
javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia céljai alapján megfogalmazott LEADER 
kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi pontokon illeszkedik a HVS céljai alapján az 1 017 689 
azonosító számú Kisértékű mezőgazdasági eszközök, gépek beszerzésének támogatása 
célterület vonatkozásában megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 

1. köz- és magánszféra partnersége; 
2. terület alapú megközelítés; 
3. alulról építkező megközelítés; 
4. integrált és ágazatközi fellépések. 

A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 
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Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti az 54. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Saját tulajdonú géppark korszerűsítésére, fejlesztése 

A célterület megnevezése Kis értékű mezőgazdasági eszközök, gépek beszerzése 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

A projekt során szeretne beszerezni egy vontatott 
nehéztárcsás boronát valamint egy elmunkáló hengert. 

A benyújtó neve Csorba Nándor 

A benyújtó címe 6341 Homokmégy, Kalocsai u. 1. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

4 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

köz- és magánszféra partnersége, terület alapú megközelítés, 
alulról építkező megközelítés, integrált és ágazatközi 

fellépések 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 4-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-054/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Csorba Nándor „Saját tulajdonú géppark korszerűsítésére, fejlesztése” című projekt 
javaslatát. A beterjesztett projekt javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia céljai alapján 
megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi pontokon illeszkedik a HVS 
céljai alapján az 1 017 689 azonosító számú Kisértékű mezőgazdasági eszközök, gépek 
beszerzésének támogatása célterület vonatkozásában megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 

1. köz- és magánszféra partnersége; 
2. terület alapú megközelítés; 
3. alulról építkező megközelítés; 
4. integrált és ágazatközi fellépések. 

A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 
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Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti az 55. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Dunamelléki Helyi termék bolt kialakítása, térségi kézművesek 
és termelők összefogása  

A célterület megnevezése Helyi termékház kialakítása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

A projekt részeként egy hajósi borospince kerülne átépítésre, 
helyi termék-bolt kialakítására, melyben polcrendszer, 

pénztárgép, alsópincében bemutatóterem, tároló helység 
alakulna ki. 

A benyújtó neve Kákonyi Nándor E.V. 

A benyújtó címe 6344 Hajós, Dózsa Gy. u. 32. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

5 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

köz- és magánszféra partnersége, alulról építkező 
megközelítés, terület alapú megközelítés, integrált és 

ágazatközi fellépések, innováció 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 5-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-055/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Kákonyi Nándor E.V. „Dunamelléki Helyi termék bolt kialakítása, térségi kézművesek 
és termelők összefogása” című projekt javaslatát. A beterjesztett projekt javaslat megfelel a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégia céljai alapján megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt javaslat 
az alábbi pontokon illeszkedik a HVS céljai alapján az 1 017 870 azonosító számú Helyi termékház 
kialakítása célterület vonatkozásában megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 

1. köz- és magánszféra partnersége; 
2. alulról építkező megközelítés; 
3. terület alapú megközelítés; 
4. integrált és ágazatközi fellépések; 
5. innováció. 
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A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti az 56. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Cifra-hídi Tó vízutánpótlás biztosítása 

A célterület megnevezése Civil szervezetek eszközbeszerzésének és felújításának 
támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

A projekt során egy vízszivattyú kerül beszerezésre, amelynek 
köszönhetően a tó minimális vízszintje mindig biztosítva lesz. 

A benyújtó neve József Attila Sporthorgász Egyesület 

A benyújtó címe 6344 Hajós, Dózsa utca 7/a 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

4 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

hálózatépítés és együttműködés, innováció, 
alulról építkező megközelítés, integrált és ágazatközi 

fellépések 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 4-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-056/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja József Attila Sporthorgász Egyesület „Cifra-hídi Tó vízutánpótlás biztosítása” című 
projekt javaslatát. A beterjesztett projekt javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia céljai 
alapján megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi pontokon illeszkedik a 
HVS céljai alapján az 1 018 062 azonosító számú Civil szervezetek eszközbeszerzésének és 
felújításának támogatása célterület vonatkozásában megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 

1. hálózatépítés és együttműködés; 
2. alulról építkező megközelítés; 
3. integrált és ágazatközi fellépések; 
4. innováció. 
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A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti az 57. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Jakabszállási ökogazdálkodás eszközbeszerzése 

A célterület megnevezése Kis értékű mezőgazdasági eszközök, gépek beszerzése 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

Az ökogazdaság fejlesztéshez szüksége lenne egy gyomfésűre, 
egy 6 soros sorközmű kultivátorra, egy 2 dobos kaszára, egy 3 

fejes ágyekre és egy két labdás fagymentes itatóra. 

A benyújtó neve Vancsai Ferencné 

A benyújtó címe 6078 Jakabszállás Népfront utca 6. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

4 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

köz- és magánszféra partnersége, terület alapú megközelítés, 
alulról építkező megközelítés, integrált és ágazatközi 

fellépések 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 4-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-057/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Vancsai Ferencné „Jakabszállási ökogazdálkodás eszközbeszerzése” című projekt 
javaslatát. A beterjesztett projekt javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia céljai alapján 
megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi pontokon illeszkedik a HVS 
céljai alapján az 1 017 689 azonosító számú Kisértékű mezőgazdasági eszközök, gépek 
beszerzésének támogatása célterület vonatkozásában megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 

1. köz- és magánszféra partnersége; 
2. alulról építkező megközelítés; 
3. terület alapú megközelítés; 
4. integrált és ágazatközi fellépések. 
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A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti az 58. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Mezőgazdasági területeim műveléséhez gépek beszerzése 

A célterület megnevezése Kis értékű mezőgazdasági eszközök, gépek beszerzésének 
támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

Mezőgazdasági területének műveléséhez a következő 
eszközöket szeretné beszerezni: szántó eke, magágyelőkészítő 

kombinátor, henger 

A benyújtó neve Miskei Vince 

A benyújtó címe 6353 Dusnok Rózsa F. u. 17. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

4 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

köz- és magánszféra partnersége, területalapú megközelítés, 
alulról építkező megközelítés, integrált és ágazatközi 

fellépések 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 4-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Észrevétel nem érkezett. Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. 
Tájékoztatásul elmondja, hogy összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag 
bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-058/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Miskei Vince „Mezőgazdasági területeim műveléséhez gépek beszerzése” című projekt 
javaslatát. A beterjesztett projekt javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia céljai alapján 
megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi pontokon illeszkedik a HVS 
céljai alapján az 1 017 689 azonosító számú Kisértékű mezőgazdasági eszközök, gépek 
beszerzésének támogatása célterület vonatkozásában megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 

1. köz- és magánszféra partnersége; 
2. alulról építkező megközelítés; 
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3. terület alapú megközelítés; 
4. integrált és ágazatközi fellépések. 

A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti az 59. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Sporteszközök beszerzése, fűnyírós traktor és locsoló 
berendezés beszerzése, edzőterem felújítása 

A célterület megnevezése Civil szervezetek eszközbeszerzésének és felújításainak 
támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

A projekt során a pálya karbantartásához szeretnének egy 
fűnyíró kistraktort és locsoló berendezéseket beszerezni. A 

sporteszközök elhasználódtak, így ezeket is cserélni szeretnék. 
Az edzőterem is lehasznált állapotban van, így ennek a 

felújítására is szeretnének támogatást kérni. 

A benyújtó neve Bócsai Birkózó Labdarúgó Sportegyesület 

A benyújtó címe 6235 Bócsa Kecskeméti út 2. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

4 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

hálózatépítés és együttműködés, alulról építkező 
megközelítés, alulról építkező megközelítés, integrált és 

ágazatközi fellépések 

Eifert Ferenc HBB tag jelzi a HBB felé, hogy a projekt adatlap kapcsán személyével szemben 
összeférhetetlenség áll fent, hiszen a benyújtó szervezetnek tagja (az Egyesületben képviselője), 
ezért elbírálást befolyásoló összeférhetetlenségi tényező áll fenn, így nem vehet részt a projekt 
javaslat elbírálásában.  

Schőn Ferenc HBB elnök megkérdezi, hogy észrevétel, hozzászólás van-e a projekt javaslat 
kapcsán. 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 4-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök tájékoztatásul elmondja, hogy összeférhetetlenség miatt Eifert Ferenc HBB tag nem 
szavaz. Póttag kizárólag a rendes tag akadályoztatása esetén szavazhat, abban az esetben, ha a 
póttag bevonása hiányában a HBB határozatképtelen lenne. Mivel a HBB határozatképessége az 5 fő 
mandátummal rendelkező tag jelenlétével teljesül, így nincs szükség póttag bevonására. 

05.7/I.



Dunamellék – Felső-Kiskunság – Homokhátság – Sárköz Leader Egyesület 
HELYI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGA 

Székhelye: 6344 Hajós, Rákóczi Ferenc utca 10. 

 

45 

 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-059/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Bócsai Birkózó Labdarúgó Sportegyesület „Sporteszközök beszerzése, fűnyírós 
traktor és locsoló berendezés beszerzése, edzőterem felújítása” című projekt javaslatát. A 
beterjesztett projekt javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia céljai alapján 
megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi pontokon illeszkedik a HVS 
céljai alapján az 1 018 062 azonosító számú Civil szervezetek eszközbeszerzésének és 
felújításának támogatása célterület vonatkozásában megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 

1. hálózatépítés és együttműködés; 
2. alulról építkező megközelítés; 
3. alulról építkező megközelítés; 
4. integrált és ágazatközi fellépések. 

 
A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 60. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Hűtőház és manipuláló épület építése 

A célterület megnevezése Helyi termék feldolgozásának és piacra jutásának elősegítése 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

A beruházás keretében egy épületet szeretnének építeni, ahol 
a hűtőház kapna helyet, illetve egy manipuláló-csomagoló 

részt, ahol a gyümölcsök feldolgozása, aszalása, csomagolása 
történne. 

A benyújtó neve Gasztro Baromfi Kft. 

A benyújtó címe 6235 Bócsa II. körzet 82. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

4 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

hálózatépítés és együttműködés, alulról építkező 
megközelítés, innováció, integrált és ágazatközi fellépések 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 4-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  
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Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-060/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Gasztro Baromfi Kft. „Hűtőház és manipuláló épület építése” című projekt javaslatát. A 
beterjesztett projekt javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia céljai alapján 
megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi pontokon illeszkedik a HVS 
céljai alapján az 1 017 672 azonosító számú Helyi termék feldolgozásának és piacra jutásának 
elősegítése célterület vonatkozásában megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 

1. hálózatépítés és együttműködés; 
2. alulról építkező megközelítés; 
3. integrált és ágazatközi fellépések; 
4. innováció. 

 
A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 61. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Kézműves műhely kialakítása, eszközbeszerzése 

A célterület megnevezése Kézműves műhelyek fejlesztése 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

Meglévő ingatlanon szeretne kialakítani egy kézműves alkotó, 
illetve gyártó műhelyt. A projekt során szeretne még az 

ezekhez szükséges eszközöket beszerezni. 

A benyújtó neve Bócsa Gép Rent Kft. 

A benyújtó címe 6235 Bócsa II. körzet 82. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

5 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

hálózatépítés és együttműködés, alulról építkező 
megközelítés, terület alapú megközelítés, integrált és 

ágazatközi fellépések, innováció 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 5-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

05.7/I.



Dunamellék – Felső-Kiskunság – Homokhátság – Sárköz Leader Egyesület 
HELYI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGA 

Székhelye: 6344 Hajós, Rákóczi Ferenc utca 10. 

 

47 

 

Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-061/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Bócsa Gép Rent Kft. „Kézműves műhely kialakítása, eszközbeszerzése” című projekt 
javaslatát. A beterjesztett projekt javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia céljai alapján 
megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi pontokon illeszkedik a HVS 
céljai alapján az 1 017 894 azonosító számú Kézműves műhelyek fejlesztése célterület 
vonatkozásában megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 

1. hálózatépítés és együttműködés; 
2. alulról építkező megközelítés; 
3. terület alapú megközelítés; 
4. integrált és ágazatközi fellépések; 
5. innováció. 

 
A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 62. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Munkagépek vásárlása 

A célterület megnevezése Kis értékű mezőgazdasági eszközök, gépek beszerzésének 
támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

A projekt során egy munkagépet és egy traktor szeretnének 
beszerezni, amely nagyban megkönnyítené a 

gyümölcsszállítást. 

A benyújtó neve Szabadi Endre 

A benyújtó címe 6235 Bócsa Felszabadulás tér 9. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

4 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

köz- és magánszféra partnersége, terület alapú megközelítése, 
alulról építkező megközelítés, integrált és ágazatközi 

fellépések 

05.7/I.



Dunamellék – Felső-Kiskunság – Homokhátság – Sárköz Leader Egyesület 
HELYI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGA 

Székhelye: 6344 Hajós, Rákóczi Ferenc utca 10. 

 

48 

 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 4-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-062/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Szabadi Endre „Munkagépek vásárlása” című projekt javaslatát. A beterjesztett projekt 
javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia céljai alapján megfogalmazott LEADER 
kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi pontokon illeszkedik a HVS céljai alapján az 1 017 689 
azonosító számú Kis értékű mezőgazdasági eszközök, gépek beszerzésének támogatása 
célterület vonatkozásában megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 

1. köz- és magánszféra partnersége; 
2. alulról építkező megközelítés; 
3. terület alapú megközelítés; 
4. integrált és ágazatközi fellépések. 

A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 63. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Közösségi célú fejlesztés, mobil színpad, rendezvény sátor 
beszerzése, rendezvényi eszközök beszerzése 

A célterület megnevezése Civil szervezetek eszközbeszerzésének és felújításának 
támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

A rendezvényeken való megjelenéshez szükséges egy 
rendezvénysátor, padozat és székek és egy mobil színpad. 

A benyújtó neve Bócsai Civilek Közhasznú Szociális Szövetkezet 

A benyújtó címe 6235 Bócsa, I. kerület 17. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

5 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

hálózatépítés és együttműködés, alulról építkező 
megközelítés, alulról építkező megközelítés, innováció 

 integrált és ágazatközi fellépések 
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HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 5-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-063/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Bócsai Civilek Közhasznú Szociális Szövetkezet” Közösségi célú fejlesztés, mobil 
színpad, rendezvény sátor beszerzése, rendezvényi eszközök beszerzése” című projekt javaslatát. 
A beterjesztett projekt javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia céljai alapján 
megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi pontokon illeszkedik a HVS 
céljai alapján az 1 018 062 azonosító számú Civil szervezetek eszközbeszerzésének és 
felújításának támogatása célterület vonatkozásában megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 

1. hálózatépítés és együttműködés; 
2. alulról építkező megközelítés; 
3. alulról építkező megközelítés 
4. integrált és ágazatközi fellépések; 
5. innováció. 

 
A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 64. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Bócsa és környéke helyi termeinek népszerűsítése 

A célterület megnevezése Helyi termék ház kialakítása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

A projekt keretében pályázni kívánnak épület kialakításra, 
továbbá a szükséges eszközök beszerzése: hűtőpultok, tárolók, 

szekrények, berendezések. 

A benyújtó neve Vidéki Partner Kommuna Bt. 

A benyújtó címe 6235 Bócsa II. körzet 159. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

5 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

köz- és magánszféra partnersége, terület alapú megközelítés, 
alulról építkező megközelítés, innováció, integrált és 
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ágazatközi fellépések 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 5-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-064/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Vidéki Partner Kommuna Bt. „Bócsa és környéke helyi termeinek népszerűsítése” 
című projekt javaslatát. A beterjesztett projekt javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 
céljai alapján megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi pontokon 
illeszkedik a HVS céljai alapján az 1 017 870 azonosító számú Helyi termék ház kialakítása 
célterület vonatkozásában megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 

1. köz- és magánszféra partnersége; 
2. terület alapú megközelítés; 
3. alulról építkező megközelítés; 
4. integrált és ágazatközi fellépések; 
5. innováció. 

 
A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 65. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Nádarató beszerzése 

A célterület megnevezése Kis értékű mezőgazdasági eszközök, gépek, berendezések 
támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

A nádterületének a betakarításához szeretne egy nádarató 
kombájnt. 

A benyújtó neve Suba Ferenc 

A benyújtó címe 6085 Fülöpszállás Erkel u. 1. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

4 

A Projekt javaslatban kiválasztott köz- és magánszféra partnersége, terület alapú megközelítés, 
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LEADER kritériumok megnevezése alulról építkező megközelítés, integrált és ágazatközi 
fellépések 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 4-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-065/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Suba Ferenc „Nádarató beszerzése” című projekt javaslatát. A beterjesztett projekt 
javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia céljai alapján megfogalmazott LEADER 
kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi pontokon illeszkedik a HVS céljai alapján az 1 017 689 
azonosító számú Kis értékű mezőgazdasági eszközök, gépek, berendezések támogatása 
célterület vonatkozásában megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 

1. köz- és magánszféra partnersége; 
2. terület alapú megközelítés; 
3. alulról építkező megközelítés; 
4. integrált és ágazatközi fellépések. 

A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 66. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Munkagépek vásárlása 

A célterület megnevezése Kis értékű mezőgazdasági eszközök, gépek beszerzésének 
támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

Vízi szárnyas tenyésztéssel foglalkozó termelőnek a 
hatékonyabb munkavégzéshez szüksége lenne 

szervestrágyaszóróra. 

A benyújtó neve Szentgyörgyi Judit 

A benyújtó címe 6235 Bócsa Kossuth u. 52. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

4 
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A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

köz- és magánszféra partnersége, terület alapú megközelítés, 
alulról építkező megközelítés, integrált és ágazatközi 

fellépések 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 4-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-066/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Szentgyörgyi Judit „Munkagépek vásárlása” című projekt javaslatát. A beterjesztett 
projekt javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia céljai alapján megfogalmazott LEADER 
kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi pontokon illeszkedik a HVS céljai alapján az 1 017 689 
azonosító számú Kis értékű mezőgazdasági eszközök, gépek, berendezések támogatása 
célterület vonatkozásában megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 

1. köz- és magánszféra partnersége; 
2. terület alapú megközelítés; 
3. alulról építkező megközelítés; 
4. integrált és ágazatközi fellépések 

A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 67. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Munkagépek vásárlása 

A célterület megnevezése Kis értékű mezőgazdasági eszközök, gépek beszerzésének 
támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

Őstermelő gazdálkodóként szüksége lenne egy 
homlokrakodóra és egy gödörfúróra. 

A benyújtó neve Odrobina András 

A benyújtó címe 6235 Bócsa, II. körzet 80. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

4 
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A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

köz- és magánszféra partnersége, terület alapú megközelítés, 
alulról építkező megközelítés, integrált és ágazatközi 

fellépések 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 4-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-067/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Odrobina András „Munkagépek vásárlása” című projekt javaslatát. A beterjesztett 
projekt javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia céljai alapján megfogalmazott LEADER 
kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi pontokon illeszkedik a HVS céljai alapján az 1 017 689 
azonosító számú Kis értékű mezőgazdasági eszközök, gépek, berendezések támogatása 
célterület vonatkozásában megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 

1. köz- és magánszféra partnersége; 
2. terület alapú megközelítés; 
3. alulról építkező megközelítés; 
4. integrált és ágazatközi fellépések 

A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 68. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Bócsai Falunapok 2012, Liba és Kacsafesztivál, Szent István 
Államalapítása és Újkenyér Ünnepe 

A célterület megnevezése Települési kulturális értékek, hagyományok bemutatására 
szolgáló vidéki rendezvények támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

A projekt keretében a következőkre szeretnének támogatást 
igényelni: hang –fény és színpadtechnikai szolgáltatás, 

esetkocsi biztosítás, népzenei szolgáltatás igénybevétele, 
zenei műsorszolgáltatás, marketing ktg., vendéglátás ktg. 

A benyújtó neve Bócsa Község Önkormányzata 
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A benyújtó címe 6235 Bócsa Rákóczi Ferenc u. 27. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

5 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

hálózatépítés és együttműködés, alulról építkező 
megközelítés, terület alapú megközelítés, integrált és 

ágazatközi fellépések,  innováció 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 5-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-068/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Bócsa Község Önkormányzata „Bócsai Falunapok 2012, Liba és Kacsafesztivál, Szent 
István Államalapítása és Újkenyér Ünnepe” című projekt javaslatát. A beterjesztett projekt 
javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia céljai alapján megfogalmazott LEADER 
kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi pontokon illeszkedik a HVS céljai alapján az 1 018 079 
azonosító számú Települési kulturális értékek, hagyományok bemutatására szolgáló vidéki 
rendezvények támogatása célterület vonatkozásában megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 

1. hálózatépítés és együttműködés; 
2. alulról építkező megközelítés; 
3. terület alapú megközelítés; 
4. integrált és ágazatközi fellépések; 
5. innováció. 

 
A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 69. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Permetezőgép, kasza, pótkocsi, bálarakó és szárzúzó 
beszerzése 

A célterület megnevezése Kis értékű mezőgazdasági eszközök, gépek beszerzésének 
támogatása 
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Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

A fejlesztés során szeretne beszerezni egy permetezőgépet, 
egy kaszát, egy pótkocsit, bálarakót és egy szárzúzót. 

A benyújtó neve Temesváry Katalin 

A benyújtó címe 6088 Apostag Arany János u. 15. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

4 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

köz- és magánszféra partnerség, terület alapú megközelítés, 
alulról építkező megközelítés, integrált és ágazatközi 

fellépések 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 4-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-069/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Temesváry Katalin „Permetezőgép, kasza, pótkocsi, bálarakó és szárzúzó beszerzése” 
című projekt javaslatát. A beterjesztett projekt javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 
céljai alapján megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi pontokon 
illeszkedik a HVS céljai alapján az 1 017 689 azonosító számú Kis értékű mezőgazdasági eszközök, 
gépek, berendezések támogatása célterület vonatkozásában megfogalmazott LEADER 
kritériumokhoz: 

1. köz- és magánszféra partnersége; 
2. terület alapú megközelítés; 
3. alulról építkező megközelítés; 
4. integrált és ágazatközi fellépések 

A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 70. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Öszkerékmeghajtású Traktor 

A célterület megnevezése Kis értékű mezőgazdasági eszközök, gépek beszerzésének 
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támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

A mezőgazdasági őstermelőnek a hatékonyabb 
földműveléshez szüksége lenne egy kistraktorra. 

A benyújtó neve Ötvös Sándor 

A benyújtó címe 6088 Apostag Arany János u. 15. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

4 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

köz- és magánszféra partnersége, terület alapú megközelítés, 
alulról építkező megközelítés, integrált és ágazatközi 

fellépések 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 4-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-070/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Ötvös Sándor „Öszkerékmeghajtású Traktor” című projekt javaslatát. A beterjesztett 
projekt javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia céljai alapján megfogalmazott LEADER 
kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi pontokon illeszkedik a HVS céljai alapján az 1 017 689 
azonosító számú Kis értékű mezőgazdasági eszközök, gépek, berendezések támogatása 
célterület vonatkozásában megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 

1. köz- és magánszféra partnersége; 
2. terület alapú megközelítés; 
3. alulról építkező megközelítés; 
4. integrált és ágazatközi fellépések 

A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 71. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe A Gombolyag Alapítvány infrastruktúrájának fejlesztése 

A célterület megnevezése Civil szervezetek eszközbeszerzésének és felújításának 
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támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

Az alapítvány szeretne irodai tevékenység ellátásához 
szükséges számítástechnikai eszközöket, fedett színpad és 

hangosítástechnika felújítását, gémeskút és kemence 
felújítást. Tervezik egyéb szabadidősport eszközök beszerzését 

is pl. udvari trambulin, asztali foci, játszótérfejlesztés. 

A benyújtó neve Gombolyag Alapítvány 

A benyújtó címe 6336 Gombolyag 31. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

4 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

hálózatépítés és együttműködés, alulról építkező 
megközelítés, alulról építkező megközelítés, 

integrált és ágazatközi fellépések 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 4-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-071/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Gombolyag Alapítvány „A Gombolyag Alapítvány infrastruktúrájának fejlesztése” 
című projekt javaslatát. A beterjesztett projekt javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 
céljai alapján megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi pontokon 
illeszkedik a HVS céljai alapján az 1 018 062 azonosító számú Civil szervezetek 
eszközbeszerzésének és felújításának támogatása célterület vonatkozásában megfogalmazott 
LEADER kritériumokhoz: 

1. hálózatépítés és együttműködés; 
2. alulról építkező megközelítés; 
3. alulról építkező megközelítés; 
4. integrált és ágazatközi fellépések. 

A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 72. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 
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A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Takács Árpád méhészetének fejlesztése 

A célterület megnevezése Helyi termékek feldolgozásának és piacra jutásának 
elősegítése 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

A méhészeti fejlesztés során a következő eszközöket szeretné 
beszerezni: kaptárak, fedelező gép, pörgető, mézpumpa, 

mézmelegítő, műanyag tároló beszerzés, utánfutó. Elszámolni 
kívánt ktg. még honlap készítés ktg-e, szórólapok, bemutatók 

ktg-ei. 

A benyújtó neve Takács Árpád 

A benyújtó címe 6090 Kunszentmiklós Erkel Ferenc u. 44. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

4 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

innováció, hálózatépítés és együttműködés, alulról építkező 
megközelítés, integrált és ágazatközi fellépések 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 4-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-072/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Takács Árpád Takács Árpád méhészetének fejlesztése című projekt javaslatát. A 
beterjesztett projekt javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia céljai alapján 
megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi pontokon illeszkedik a HVS 
céljai alapján az 1 017 672 azonosító számú Helyi termékek feldolgozásának és piacra jutásának 
elősegítése célterület vonatkozásában megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 

1. hálózatépítés és együttműködés; 
2. alulról építkező megközelítés; 
3. integrált és ágazatközi fellépések; 
4. innováció. 

 
A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 73. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
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összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Horányi Péter őstermelő versenyképességének növelése az 
eszközállomány korszerűsítése 

A célterület megnevezése Kis értékű mezőgazdasági eszközök, gépek beszerzésének 
támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

A termelési hatékonyság növeléséhez szüksége lenne egy 
mélytalajlazítóra, hidraulikus fogas kombinátorra, valamint 

egy 3 fejes váltvaforgató eke. 

A benyújtó neve Horányi Péter 

A benyújtó címe 6353 Dusnok, József Attila utca 48. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

4 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

köz- és magánszféra partnersége, terület alapú megközelítés, 
alulról építkező megközelítés, integrált és ágazatközi 

fellépések 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 4-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-073/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Horányi Péter „Horányi Péter őstermelő versenyképességének növelése az 
eszközállomány korszerűsítése” című projekt javaslatát. A beterjesztett projekt javaslat megfelel a 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia céljai alapján megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt 
javaslat az alábbi pontokon illeszkedik a HVS céljai alapján az 1 017 689 azonosító számú Kis értékű 
mezőgazdasági eszközök, gépek, berendezések támogatása célterület vonatkozásában 
megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 

1. köz- és magánszféra partnersége; 
2. terület alapú megközelítés; 
3. alulról építkező megközelítés; 
4. integrált és ágazatközi fellépések 

A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 
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Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 74. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Homokmégy Falunap 2012 

A célterület megnevezése Települések kulturális értékeinek, hagyományainak 
bemutatására szolgáló vidéki rendezvények támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

Homokmégyen 2012-ben a 14. falunap kerül megrendezésre. A 
rendezvény szervezéséhez, költségeihez szeretnének 

támogatást igényelni. 

A benyújtó neve Homokmégy Község Önkormányzat 

A benyújtó címe 6341 Homokmégy, Kossuth. L. u. 16. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

4 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

alulról építkező megközelítés, terület alapú megközelítés, 
hálózatépítés és együttműködés, integrált és ágazatközi 

fellépések 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 4-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-074/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Homokmégy Község Önkormányzat „Homokmégy Falunap” című projekt javaslatát. A 
beterjesztett projekt javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia céljai alapján 
megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi pontokon illeszkedik a HVS 
céljai alapján az 1 018 079 azonosító számú Települések kulturális értékeinek, hagyományainak 
bemutatására szolgáló vidéki rendezvények támogatása célterület vonatkozásában 
megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 

1. hálózatépítés és együttműködés; 
2. terület alapú megközelítés; 
3. alulról építkező megközelítés; 
4. integrált és ágazatközi fellépések 

A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

05.7/I.



Dunamellék – Felső-Kiskunság – Homokhátság – Sárköz Leader Egyesület 
HELYI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGA 

Székhelye: 6344 Hajós, Rákóczi Ferenc utca 10. 

 

61 

 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 75. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Nyílászárók cseréje, külső hőszigetelés és helyiségek festése a 
Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete Solti Kisdunán 
található horgásztanyáján a közösségi élet fejlesztése 

érdekében 

A célterület megnevezése Civil szervezetek eszközbeszerzésének és felújításainak 
támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

A horgásztó Solt külterületén található. Taglétszám: 400 fő. 
Felújítást terveznek: nyílászárócsere, hőszigetelés, festés. 

A benyújtó neve Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete 

A benyújtó címe 7020 Dunaföldvár, Duna u. 2. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

 
4 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

hálózatépítés és együttműködés, alulról építkező megközelítés; 
alulról építkező megközelítés; integrált és ágazatközi fellépések 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 4-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-075/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete „Nyílászárók cseréje, külső hőszigetelés és 
helyiségek festése a Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete Solti Kisdunán található 
horgásztanyáján a közösségi élet fejlesztése érdekében” című projekt javaslatát. A beterjesztett 
projekt javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia céljai alapján megfogalmazott LEADER 
kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi pontokon illeszkedik a HVS céljai alapján az 1 018 062 
azonosító számú Civil szervezetek eszközbeszerzésének és felújításainak támogatása célterület 
vonatkozásában megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 

1. hálózatépítés és együttműködés; 
2. alulról építkező megközelítés; 
3. alulról építkező megközelítés; 
4. integrált és ágazatközi fellépések. 
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A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 76. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe A Szakmár és Környéke Gyermekeiért Alapítvány 
infrastruktúrájának fejlesztése 

A célterület megnevezése Civil szervezetek eszközbeszerzésének és felújításainak 
támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

A fejlesztés során szükségük van székek, asztalok 
beszerzésére, továbbá a következő irodai eszközökre: 

miditorony, winchester, RAM, processzor, alaplap 

A benyújtó neve Szakmár és Környéke Gyermekeiért Alapítvány 

A benyújtó címe 6336 Szakmár, Erzsébet u. 15. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

4 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

hálózatépítés és együttműködés; alulról építkező 
megközelítés; alulról építkező megközelítés; integrált és 

ágazatközi fellépések 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 4-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-076/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Szakmár és Környéke Gyermekeiért Alapítvány „A Szakmár és Környéke 
Gyermekeiért Alapítvány infrastruktúrájának fejlesztése” című projekt javaslatát. A beterjesztett 
projekt javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia céljai alapján megfogalmazott LEADER 
kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi pontokon illeszkedik a HVS céljai alapján az 1 018 062 
azonosító számú Civil szervezetek eszközbeszerzésének és felújításainak támogatása célterület 
vonatkozásában megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 

1. hálózatépítés és együttműködés; 
2. alulról építkező megközelítés; 
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3. alulról építkező megközelítés; 
4. integrált és ágazatközi fellépések 

A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 77. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Szakmári Falunapi Rendezvény 2012. 

A célterület megnevezése Települések kulturális értékeinek, hagyományainak 
bemutatására szolgáló vidéki rendezvények támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

A rendezvény szervezési költségeit támogatásból kívánják 
finanszírozni. 

A benyújtó neve Szakmár Község Önkormányzata 

A benyújtó címe 6336 Szakmár, Bajcsy-Zs. u. 24. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

4 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

hálózatépítés és együttműködés; terület alapú megközelítés; 
integrált és ágazatközi fellépések; alulról építkező 

megközelítés 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 4-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-077/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Szakmár Község Önkormányzata „Szakmári Falunapi Rendezvény 2012.” című 
projekt javaslatát. A beterjesztett projekt javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia céljai 
alapján megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi pontokon illeszkedik a 
HVS céljai alapján az 1 018 079 azonosító számú Települések kulturális értékeinek, 
hagyományainak bemutatására szolgáló vidéki rendezvények támogatása célterület 
vonatkozásában megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 

1. hálózatépítés és együttműködés; 
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2. terület alapú megközelítés; 
3. alulról építkező megközelítés; 
4. integrált és ágazatközi fellépések 

A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 78. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe XXIX. Sárfehér Napok 2012. szeptember 28-30. 

A célterület megnevezése Települések kulturális értékeinek, hagyományainak 
bemutatására szolgáló vidéki rendezvények támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

A rendezvény a 29. alkalommal kerül megrendezésre és 76 
éves múltra tekint vissza. A támogatási összeget marketing 

tevékenységhez kívánjuk felhasználni. 

A benyújtó neve Izsák Város Önkormányzata 

A benyújtó címe 6070 Izsák, Szabadság tér 1. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

 
5 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

hálózatépítés és együttműködés, alulról építkező 
megközelítés; terület alapú megközelítés; integrált és 

ágazatközi fellépések; innováció 

Eifert Ferenc HBB tag véleménye szerint a projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER 
kritériumok közül 5-nek megfelel, támogatásra javasolja 

Az elnök megkérdezi, hogy további észrevétel, hozzászólás van-e a projekt javaslat kapcsán. Kéri a 
T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-078/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Izsák Város Önkormányzata „XXIX. Sárfehér Napok 2012. szeptember 28-30”. című 
projekt javaslatát. A beterjesztett projekt javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia céljai 
alapján megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi pontokon illeszkedik a 
HVS céljai alapján az 1 018 079 azonosító számú Települések kulturális értékeinek, 
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hagyományainak bemutatására szolgáló vidéki rendezvények támogatása célterület 
vonatkozásában megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 

1. hálózatépítés és együttműködés; 
2. terület alapú megközelítés; 
3. alulról építkező megközelítés; 
4. integrált és ágazatközi fellépések; 
5. innováció. 

A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 79. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Munkagépek vásárlása 

A célterület megnevezése Kis értékű mezőgazdasági eszközök, gépek beszerzésének 
támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

Mg-i őstermelőként gyümölcstermesztéssel foglalkozik, 
valamint állattenyésztéssel. Egy kardántengely hajtású AT 30-

200 hidraulikus oldalmozgatású, rögtörő hengerrel ellátott 
talajmaróra lenne szükségem, továbbá egy Mtz traktorra 
szerelhető homlokrakodóra, hozzá tartozó földkanálra, és 

trágyavillára. 

A benyújtó neve Rázsonyi László 

A benyújtó címe 6235 Bócsa, I. körzet 17. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

 
4 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

köz- és magánszféra partnersége; terület alapú megközelítés; 
alulról építkező megközelítés; integrált és ágazatközi 

fellépések 

Schőn Ferenc HBB elnök véleménye szerint a projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER 
kritériumok közül 4-nek megfelel, támogatásra javasolj. Megkérdezi, hogy észrevétel, hozzászólás 
van-e a projekt javaslat kapcsán. 

Észrevétel nem érkezett. Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. 
Tájékoztatásul elmondja, hogy összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag 
bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 
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HBB-079/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Rázsonyi László „Munkagépek vásárlása” című projekt javaslatát. A beterjesztett 
projekt javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia céljai alapján megfogalmazott LEADER 
kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi pontokon illeszkedik a HVS céljai alapján az 1 017 689 
azonosító számú Kis értékű mezőgazdasági eszközök, gépek, berendezések támogatása 
célterület vonatkozásában megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 

1. köz- és magánszféra partnersége; 
2. terület alapú megközelítés; 
3. alulról építkező megközelítés; 
4. integrált és ágazatközi fellépések 

A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 80. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Munkagépek vásárlása 
 

A célterület megnevezése Kis értékű mezőgazdasági eszközök, gépek beszerzésének 
támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

Mezőgazdasági vállalkozóként földműveléssel valamint 
erdőgazdálkodással foglalkozik. Egy BRANTNER HBE7538 

pótkocsival a munkafolyamataim felgyorsulnának. 

A benyújtó neve Rázsonyiné Majer Szilvia e. v. 

A benyújtó címe 6235 Bócsa, I. körzet 17. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

 
4 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

köz- és magánszféra partnersége; alulról építkező 
megközelítés; terület alapú megközelítés; integrált és 

ágazatközi fellépések 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 4-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 
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Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-080/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Rázsonyiné Majer Szilvia e. v. „Munkagépek vásárlása” című projekt javaslatát. A 
beterjesztett projekt javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia céljai alapján 
megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi pontokon illeszkedik a HVS 
céljai alapján az 1 017 689 azonosító számú Kis értékű mezőgazdasági eszközök, gépek, 
berendezések támogatása célterület vonatkozásában megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 

1. köz- és magánszféra partnersége; 
2. terület alapú megközelítés; 
3. alulról építkező megközelítés; 
4. integrált és ágazatközi fellépések 

A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 81. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Az Újteleki Polgárőrség infrastruktúrájának fejlesztése 

A célterület megnevezése Civil szervezetek eszközbeszerzésének és felújításainak 
támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

A gyalogos szolgálathoz igényel 2 db kerékpárt. Továbbá: 1 db 
Leaser nyomtatót, 10 db inget, 10 db nyakkendőt, polgárőrség 

feliratú mágneses csíkot az autókra, 1 db fényhidat. 

A benyújtó neve Újteleki Polgárőrség 

A benyújtó címe 6337 Újtelek, Alkotmány u. 17. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

5 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

hálózatépítés és együttműködés; alulról építkező 
megközelítés; alulról építkező megközelítés; innováció; 

integrált és ágazatközi fellépések 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 5-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 
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Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-081/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Újteleki Polgárőrség „Az Újteleki Polgárőrség infrastruktúrájának fejlesztése” című 
projekt javaslatát. A beterjesztett projekt javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia céljai 
alapján megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi pontokon illeszkedik a 
HVS céljai alapján az 1 018 062 azonosító számú Civil szervezetek eszközbeszerzésének és 
felújításainak támogatása célterület vonatkozásában megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 

1. hálózatépítés és együttműködés; 
2. alulról építkező megközelítés; 
3. alulról építkező megközelítés; 
4. innováció; 
5. integrált és ágazatközi fellépések. 

A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 82. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Mezőgazdasági eszközfejlesztés őstermelőként 
Szabadszálláson 

A célterület megnevezése Kis értékű mezőgazdasági eszközök, gépek beszerzésének 
támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

A helyi gazdáknál keletkező növényi szárhulladékot, mint 
megújuló energiaforrást bebáláznám, és fűtési célokra 

hasznosítanám. A következő eszközök beszerzését tervezem: 
kisméretű bálázó, 2 dobos fűkasza, nagyobb teljesítményű 

villanypásztor 

A benyújtó neve Sövény Sándor 

A benyújtó címe 6080 Szabadszállás, Alsószőlők 148/a 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

4 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

terület alapú megközelítés; alulról építkező megközelítés; köz- 
és magánszféra partnersége; integrált és ágazatközi fellépések 
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HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 4-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-082/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Sövény Sándor „Mezőgazdasági eszközfejlesztés őstermelőként Szabadszálláson” 
című projekt javaslatát. A beterjesztett projekt javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 
céljai alapján megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi pontokon 
illeszkedik a HVS céljai alapján az 1 017 689 azonosító számú Kis értékű mezőgazdasági eszközök, 
gépek, berendezések támogatása célterület vonatkozásában megfogalmazott LEADER 
kritériumokhoz: 

1. köz- és magánszféra partnersége; 
2. terület alapú megközelítés; 
3. alulról építkező megközelítés; 
4. integrált és ágazatközi fellépések 

A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 83. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Klubhelyiség, öltöző kialakítása egyesületünk számára 

A célterület megnevezése Civil szervezetek eszközbeszerzésének és felújításainak 
támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

Tervezik az egyesület által bérelt épületben egy klubszoba és 
öltöző kialakítását. Szükség lenne faljavításra, meszelésre, 

padozatra, 2 ablakra, ajtó felújításra, zuhanyzó kialakításra wc-
vel, 4 db gerincvédőt, egy fényképezőgépet 

A benyújtó neve Lófogó Szabadidő- és Hobbi Sportlovas Egyesület 

A benyújtó címe 6080 Szabadszállás, Alsószőlő 148/a 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

 
5 

A Projekt javaslatban kiválasztott alulról építkező megközelítés; alulról építkező megközelítés; 
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LEADER kritériumok megnevezése innováció; integrált és ágazatközi fellépések; hálózatépítés és 
együttműködés 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 5-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-083/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Lófogó Szabadidő- és Hobbi Sportlovas Egyesület „Klubhelyiség, öltöző kialakítása 
egyesületünk számára” című projekt javaslatát. A beterjesztett projekt javaslat megfelel a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégia céljai alapján megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt javaslat 
az alábbi pontokon illeszkedik a HVS céljai alapján az 1 018 062 azonosító számú Civil szervezetek 
eszközbeszerzésének és felújításainak támogatása célterület vonatkozásában megfogalmazott 
LEADER kritériumokhoz: 

1. hálózatépítés és együttműködés; 
2. innováció; 
3. alulról építkező megközelítés; 
4. alulról építkező megközelítés; 
5. integrált és ágazatközi fellépések 

A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 84. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Termékház átalakítás Fülöpszálláson 

A célterület megnevezése Helyi termék ház kialakítása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

Fülöpszálláson tervezik a helyi termékház kialakítását. A 
tervezett fejlesztés: ingatlan felújítás kívül-belül, 

bemutatóterem kialakítása, weblap készítés, 
vagyonvédelemmel kapcsolatos beruházás, reklám költségek, 

termékbemutatók szervezése, 1 fő hátrányos helyzetű 
munkavállaló foglalkoztatása heti 6 napot 6 órában. 
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A benyújtó neve Agro Gold Invest Kft 

A benyújtó címe 6080 Szabadszállás, Vasvári Pál u. 12. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

 
4 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

köz- és magánszféra partnersége; terület alapú megközelítés; 
alulról építkező megközelítés; integrált és ágazatközi 

fellépések 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 4-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-084/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Agro Gold Invest Kft „Termékház átalakítás Fülöpszálláson” című projekt javaslatát. A 
beterjesztett projekt javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia céljai alapján 
megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi pontokon illeszkedik a HVS 
céljai alapján az 1 017 870 azonosító számú Helyi termék ház kialakítása célterület 
vonatkozásában megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 

1. köz- és magánszféra partnersége; 
2. terület alapú megközelítés; 
3. alulról építkező megközelítés; 
4. integrált és ágazatközi fellépések 

A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 85. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Öltöző és sportpálya felújítás 

A célterület megnevezése Civil szervezetek eszközbeszerzésének és felújításainak 
támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

Az öltözőnek helyet adó épület renoválása pl: kőműves 
munkák, festés, burkoló munkálatok, nyílászárók cseréje 
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szükséges. Labdarúgó pálya felújítása (tereprendezés, 
füvesítés). 

A benyújtó neve Szalkszentmárton Közösségi Sportegyesület 

A benyújtó címe 6086 Szalkszentmárton, Bacsó B. u. 7.  

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

 
4 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

hálózatépítés és együttműködés; alulról építkező 
megközelítés; alulról építkező megközelítés; integrált és 

ágazatközi fellépések 

Schőn Ferenc HBB elnök véleménye szerint a projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER 
kritériumok közül 4-nek megfelel, támogatásra javasolj. Megkérdezi, hogy észrevétel, hozzászólás 
van-e a projekt javaslat kapcsán. 

Észrevétel nem érkezett. Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. 
Tájékoztatásul elmondja, hogy összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag 
bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-085/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Szalkszentmárton Közösségi Sportegyesület „Öltöző és sportpálya felújítás” című 
projekt javaslatát. A beterjesztett projekt javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia céljai 
alapján megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi pontokon illeszkedik a 
HVS céljai alapján az 1 018 062 azonosító számú Civil szervezetek eszközbeszerzésének és 
felújításainak támogatása célterület vonatkozásában megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 

1. hálózatépítés és együttműködés; 
2. alulról építkező megközelítés; 
3. alulról építkező megközelítés; 
4. integrált és ágazatközi fellépések 

A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 86. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Állattartás technológiai fejlesztése Újsolton 
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A célterület megnevezése Kis értékű mezőgazdasági eszközök, gépek beszerzésének 
támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

Új eszköz beszerzésére, ezen belül 1 fűkasza és 1 
bálacsomagoló beszerzésére szeretne pályázni. 

A benyújtó neve Murányi Annamária 

A benyújtó címe 6321 Újsolt, Rákóczi u. 37. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

 
4 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

köz- és magánszféra partnersége; terület alapú megközelítés; 
alulról építkező megközelítés; integrált és ágazatközi 

fellépések 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 4-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-086/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Murányi Annamária „Állattartás technológiai fejlesztése Újsolton” című projekt 
javaslatát. A beterjesztett projekt javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia céljai alapján 
megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi pontokon illeszkedik a HVS 
céljai alapján az 1 017 689 azonosító számú Kis értékű mezőgazdasági eszközök, gépek, 
berendezések támogatása célterület vonatkozásában megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 

1. köz- és magánszféra partnersége; 
2. terület alapú megközelítés; 
3. alulról építkező megközelítés; 
4. integrált és ágazatközi fellépések 

A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 87. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Állattartó gazdák összefogása Apostag környékén 
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A célterület megnevezése Kis értékű mezőgazdasági eszközök, gépek beszerzésének 
támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

10 ha szántón és 15 ha legelőn dolgozik. A pályázat 
segítségével rendösszerakó gépet szeretne vásárolni. 

A benyújtó neve Pap Tibor 

A benyújtó címe 6088 Apostag, Gyóni Géza u. 3/a 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

 
4 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

köz- és magánszféra partnersége; terület alapú megközelítés; 
alulról építkező megközelítés; integrált és ágazatközi 

fellépések 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 4-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-087/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Pap Tibor „Állattartó gazdák összefogása Apostag környékén” című projekt javaslatát. 
A beterjesztett projekt javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia céljai alapján 
megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi pontokon illeszkedik a HVS 
céljai alapján az 1 017 689 azonosító számú Kis értékű mezőgazdasági eszközök, gépek, 
berendezések támogatása célterület vonatkozásában megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 

1. köz- és magánszféra partnersége; 
2. terület alapú megközelítés; 
3. alulról építkező megközelítés; 
4. integrált és ágazatközi fellépések 

A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 88. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 

Projekt javaslat címe Öregcsertő Falunap 2012. 
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A célterület megnevezése Települések kulturális értékeinek, hagyományainak 
bemutatására szolgáló vidéki rendezvények támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

A rendezvény költségeinek finanszírozására pályáznak. 

A benyújtó neve Öregcsertő Község Önkormányzat 

A benyújtó címe 6311 Öregcsertő, Kossuth L. u. 141. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

4 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

hálózatépítés és együttműködés; terület alapú megközelítés; 
integrált és ágazatközi fellépések; alulról építkező 

megközelítés 

HBB egyhangúlag megállapítja, hogy projekt javaslat illeszkedik a HVS-hez, a LEADER kritériumok 
közül 4-nek megfelel. További észrevétel nem érkezett.  

Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért póttag bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-088/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Öregcsertő Község Önkormányzat „Öregcsertő Falunap 2012.” című projekt javaslatát. 
A beterjesztett projekt javaslat megfelel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia céljai alapján 
megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt javaslat az alábbi pontokon illeszkedik a HVS 
céljai alapján az 1 017 689 azonosító számú Települések kulturális értékeinek, hagyományainak 
bemutatására szolgáló vidéki rendezvények támogatása célterület vonatkozásában 
megfogalmazott LEADER kritériumokhoz: 

1. hálózatépítés és együttműködés; 
2. terület alapú megközelítés; 
3. alulról építkező megközelítés; 
4. integrált és ágazatközi fellépések 

A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat alapján 
ismerteti a 89. számú projekt javaslatot: a projekt javaslat címét, a célterület megnevezését, 
összefoglalót, a benyújtóra vonatkozó információkat, a kiválasztott LEADER kritériumokat az 
alábbiak szerint: 

A Projekt javaslat adatai 
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Projekt javaslat címe Vontatott középrendképző munkagép GA-8502 

A célterület megnevezése Kis értékű mezőgazdasági eszközök, gépek beszerzésének 
támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

Gazdaságuk több mint 50 éve sikeresen működik. Rendképző 
gép beszerzésével újítanák gépparkjukat. 

A benyújtó neve Kungabona Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft 

A benyújtó címe 6090 Kunszentmiklós, Baksay S. u. 12. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 

 
2 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

köz- és magánszféra partnersége; alulról építkező 
megközelítés;  

Schőn Ferenc HBB elnök véleménye szerint a projekt javaslat nem illeszkedik a HVS-hez, a 
LEADER kritériumok közül 2-nek megfelel, támogatásra nem javasolja. Megkérdezi, hogy észrevétel, 
hozzászólás van-e a projekt javaslat kapcsán. 

A HBB tagok az észrevétellel egyetértettek. Az elnök kéri a T. Bizottságot, hogy döntsön a projekt 
javaslatról. Tájékoztatásul elmondja, hogy összeférhetetlenségét egyik HBB tag sem jelezte, ezért 
póttag bevonására nincs szükség. 

Az Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-089/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
elutasítja Kungabona Mezőgazdasági  Termelő és Szolgáltató Kft „Vontatott középrendképző 
munkagép GA-8502” című projekt javaslatát. A beterjesztett projekt javaslat nem felel meg a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégia céljai alapján megfogalmazott LEADER kritériumoknak, a projekt javaslat 
nem illeszkedik a HVS céljai alapján az 1 017 689 azonosító számú Kis értékű mezőgazdasági 
eszközök, gépek, berendezések támogatása célterület vonatkozásában megfogalmazott LEADER 
kritériumokhoz, ugyanis csak 2-nak felel meg: 

1. köz- és magánszféra partnersége; 
2. alulról építkező megközelítés; 

A Helyi Bíráló Bizottság felhatalmazza a HBB elnökét, illetőleg a LEADER HACS képviselőjét, 
valamint a munkaszervezet-vezetőt a projekt javaslatot benyújtó ügyfél HBB eljárásrendnek 
megfelelően történő kiértesítésére. 

Felelős: Schőn Ferenc HBB elnök, Schindler János LEADER HACS képviselő, Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 

Határidő: döntéstől számított 5 munkanap, azaz legkésőbb 2011. október 12. 

A Helyi Bíráló Bizottság befejezte az 1. napirendi pont tárgyalását. A határidőig benyújtott összes, 
azaz 70 db új projekt adatlap vonatkozásában meghozta döntését. 

2. napirend: Egyéb ügyek 
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Schőn Ferenc HBB elnök felhívja a jelenlévők figyelmét, hogy a HBB következő ülésére, a pótölésre 
az előző HBB ülésen történt egyeztetések alapján október 10-én kerül sor.  

A jelenlévők az elhangzott javaslattal és az ülés időpontjával egyetértettek. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető tájékoztatásul közli, hogy a HBB a mai ülésig összesen 89 
projekt adatlap tárgyában döntött. A pótülésen már csak azok a projekt adatlapok kerülnek 
megvitatásra, melyeket szeptember 29-ig postára adtak, viszont szeptember 30-t követően érkeztek 
az Akciócsoport irodájába. 

Schőn Ferenc a HBB elnöke megköszöni a részvételt a jelenlévőknek. 

Más napirendi pont, észrevétel nem lévén az ülés 13.30 órakor véget ért. 
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