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Jegyzőkönyv 

Készült: Hajóson, 2011. október 10. napján 10.00 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. Schindler János HBB tag Öreghegy Szőlőbirtok Kft. 
9. Schőn Ferenc HBB elnök Petrás Farm a Hajósi Gyermekotthonért 

Alapítvány 
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. 
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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.  

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 volt. Az október 5-i ülésen a HBB a szeptember 29-ig 
postára adott és szeptember 30-ig be érkezett projekt adatlapokat tárgyalta. Jelen ülésen a 
szeptember 30. után beérkezett adatlapokról dönt a HBB, melyekről az október 5-i ülésén 
nem tudott dönteni. Szeptember 29-én postára adott, de szeptember 30. után beérkezett 
projekt adatlap 4 db érkezett a munkaszervezethez. 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 5-én 
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.  
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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 90. 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 Apostag Községi Sporttelep felújítása, karbantartási eszközök 
beszerzése 

A célterület megnevezése Civil szervezetek eszközbeszerzésének és felújításainak 
támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

Jelen támogatási lehetőségből szeretnék a sporttelep öltöző 
északi oldalának előtetőjét kialakítani megfelelő 

infrastruktúrával (padok, asztalok). Sportfelszerelések 
beszerzése (mezek, labdák, hálók). Önjáró fűnyíró, és 

öntözőberendezés beszerzése.  

A benyújtó neve Apostag Községi Sportegyesület 

A benyújtó címe 6088 Apostag, Kossuth L. u. 1. 

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. 

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 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-090/2011.(10.10.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Apostag Községi Sportegyesület „Apostag Községi Sporttelep felújítása, 
karbantartási 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 a 
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. 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 17. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat 
alapján ismerteti a 91. 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 Juniális Apostagon 2012 

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

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

A rendezvény tervezett költségvetésének az a része, melyet 
támogatásból finanszíroznának: érmek, kupák, díjak; élőzenei 

koncert; hangtechnika bérlése; vendéglátás ktg-e; Fradi 
öregfiúk fellépési díja; sátorbérlés, standkialakítás; tűzijáték 

A benyújtó neve Apostag Község Önkormányzata 

A benyújtó címe 6088 Apostag, Kossuth L. u. 1. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 
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A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

hálózatépítés és együttműködés; alulról építkező 
megközelítés; terület alapú 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 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-091/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Apostag Község Önkormányzata „Juniális Apostagon 2012” című projekt 
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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. 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 17. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat 
alapján ismerteti a 92. 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 XVII. Ladik fesztivál 

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

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

A Ladik Fesztivál szervezésénél felmerülő költségek 
finanszírozására szeretnék kérni a támogatást: hang- és 

színpadtechnika bérlése és üzemeltetése; zenekarok 
vendéglátása; útiköltségek, fellépési díjak; rendezvény 
hirdetési költsége; kiegészítő programelemek bérlése. 

A benyújtó neve Ladik Ifjúsági Egyesület 

A benyújtó címe 6088 Apostag, Kossuth L. u. 1. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 
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A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

hálózatépítés és együttműködés; alulról építkező 
megközelítés; terület alapú megközelítés; 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.  

05.7/II.



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

Székhelye: 6344 Hajós, Rákóczi Ferenc utca 10. 

6

A Helyi Bíráló Bizottság a következő határozatot hozta: 

HBB-092/2011.(10.05.) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat nélkül, egy tartózkodással 
egyhangúlag támogatja a Ladik Ifjúsági Egyesület „XVII. Ladik fesztivál” 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. hálózatépítés és együttműködés; 
2. alulról építkező megközelítés; 
3. terület alapú megközelítés; 
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 17. 

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető előzetesen megküldött összesítő táblázat 
alapján ismerteti a 93. 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 Köztéri kamerarendszer kiépítése Apostagon 

A célterület megnevezése Civil szervezetek eszközbeszerzésének és felújításainak 
támogatása 

Projekt javaslat rövid 
összefoglalása 

A bűnözés megfékezése érdekében a helyi Közrendvédelmi 
Egyesület célul tűzte ki, hogy a település központjában 

kamerákat helyez ki. Ehhez igényelnek támogatást. 

A benyújtó neve Apostag Község Önkormányzat Közrendvédelmi Egyesület 

A benyújtó címe 6088 Apostag, Kossuth l. u. 1. 

A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok száma 
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A Projekt javaslatban kiválasztott 
LEADER kritériumok megnevezése 

hálózatépítés és együttműködés; alulról építkező 
megközelítés; alulról építkező megközelítés; 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.  

05.7/II.
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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-093/2011.(10. 05. ) HBB.  számú határozat 

A Helyi Bíráló Bizottság 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
támogatja Apostag Község Önkormányzat Közrendvédelmi Egyesület „Köztéri 
kamerarendszer kiépítése Apostagon” 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 
1 018 062 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. 

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 17.  

Helyi Bíráló Bizottság befejezte az 1. napirendi pont tárgyalását. A határidőig benyújtott 
összes, azaz 4 db új projekt adatlap vonatkozásában meghozta döntését. 

2. napirend: Egyéb ügyek 

Schőn Ferenc HBB elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a HBB összesen 93 db projekt 
adatlapról döntött, összesen 5 ülést tartott. 1 db projekt adatlap került elutasításra, mert 
nem illeszkedett a HVS-hez, azaz 4 LEADER kritériumhoz. További HBB ülés tartása nem 
szükséges. Megköszöni a HBB és a munkaszervezet munkáját. 

Más észrevétel, felvetés a napirend kapcsán nem érkezett. 

Schőn Ferenc a HBB elnöke megköszöni a részvételt a jelenlévőknek. 

Más napirendi pont, észrevétel nem lévén az ülés 10.45 órakor véget ért. 
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