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Zempléni Tájak Helyi Közösség 
Tervezést Koordináló Csoport 
Sárospatak 
 
 
 
A csoport tervezési munkájának ütemezése a helyi vidékfejlesztési 

stratégia elkészítéséhez 
- jóváhagyásra előkészített javaslat -  

 
 
 
A 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet, mely az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 
3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével 
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján 
előzetesen elismert helyi közösségek tervezési folyamatával, és a LEADER 
csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekről alapján 2008. január 4.-i 
ülésén az Akciócsoport tagjai megválasztották a tervezési csoport 7 tagját.  
 
A csoport alakuló ülését 2008. január 11.-én megtartotta Sátoraljaújhelyen, s 
rögzítésre került, hogy az FVM és IH iránymutatásainak megjelenését követően 
ütemezés készül a tervezési munka mindenki számára átlátható tartalmáról és 
menetrendjéről. Jelen munkaterv ezen tervezési dokumentumok alapján készült. 
Forrás: 
http://www.zrva.hu/hvi_elemei/letoltesek/HVS_helyi%20tervezesi_folyamat_20080109.pdf  
 
 
1. A tervezési csoport feladatai: 
 

a) a tervezési segédlet alapján az előzetesen elismert vidékfejlesztési 
akciócsoport által lefedett terület helyzetelemzéséhez szükséges információk, 
adatok begyűjtése, feldolgozása; 

b) a tervezést segítő felmérő kérdőívek feldolgozása, elemzése; 
c) az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által meghatározásra 

kerülőfejlesztési intézkedések megvalósíthatóságának, valamint az 
esélyegyenlőségi és fenntarthatósági szempontok érvényesülésének 
vizsgálata, javaslatok készítése; 

d) a tervezési időszak végén az elkészített tervnek az előzetesen elismert 
vidékfejlesztési akciócsoport tagjai számára véleményezésre, majd 
jóváhagyásra történő benyújtása; 

e) az IH által rendelkezésre bocsátott elektronikus tervezési felület folyamatos 
frissítése; 

f) a csoport kötelezőképviselete az IH és az FVM VKSZI által szervezett 
tervezési képzéseken; 

g) a terv tartalmának megismertetése a tervezési területen élőkkel; 
h) a terv IH általi jóváhagyása után az IH által jelzett esetleges pontosításoknak a 

HVS-en való elvégzése. 
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2. A HVS tervezési folyamat összefoglaló ábrája: 
 
 

 
 

 
 
3. A tervezést koordináló csoport feladatai: 
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4. A TKCS tervezési munkájának ütemezése heti bontásban: 
 
Az üléseket Sátoraljaújhelyben, a Zemplén Európa Házban pénteki napokon 9 órától 
tartjuk az alább jelzett időpontokban. Az ülésekről jegyzőkönyv készül. 
 
Jegyzőkönyvvezető és annak tartalmát, az elfogadott részanyagokat az elektronikus 
tervezési felületre heti rendszerességgel felviszi, továbbá az érintett HVI irodák 
hirdetőtáblájukra kifüggesztik (illetékes HVI irodavezető: Pásztor Zsolt, Sárospatak). 
 
 
1. ülés: január 11.  
Megalakulás, bemutatkozás. 
Az EMVA és az UMVP bemutatása. 
A TKCS feladatai, ülésezési rendje. 
Kistérségenkénti helyzetelemzés megkezdésének elindítása. 
 
2. ülés: január 25. 
A tervezési menet-és munkarend elfogadása a HVS helyi tervezési folyamat 
leírásának és heti bontású javasolt ütemezésének figyelembe vételével. 
Helyzetelemzés 2. Térségi SWOT elemzés kialakítása, megvitatása. 
Tervezési metodika megbeszélése. 
Adatfeltöltés megkezdése az elektronikus felületre. 
 
3. ülés: február 01. 
Helyzetelemzés 3. Szabadszöveges kiegészítések elkészítése. 
Adatfeltöltés megkezdése az elektronikus felületre. 
 
4. ülés: február 08. 
Helyzetelemzés 4. Szabadszöveges kiegészítések elkészítése. 
Adatfeltöltés az elektronikus felületre. 
Az elkészült helyzetelemzés megküldése e-mailben az ACS tagoknak. 
 
5. ülés: február 15. 
Helyzetelemzés lezárása 
Az aktuális állapotú HVS bemutatása, megvitatása és elfogadtatása az 
akciócsoporttal.(1. prezentáció).  
Egyeztetési jkv elkészítése és megküldése a régiós koordinátornak és az IH-nak. 
 
6. ülés: február 22. 
Prioritások és azokhoz kapcsolódó intézkedések kidolgozása, megbeszélése, 
elfogadása elsősorban az UMVP 3. és 4. tengelye alapján, a térségi sajátosságok 
figyelembe vételével. 
 
7. ülés: február 29. 
Prioritásokhoz tartozó intézkedések és azokhoz rendelt források és támogatási 
intenzitások kidolgozása. 
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8. ülés: március 07. 
Prioritásokhoz tartozó intézkedések és azokhoz rendelt források és támogatási 
intenzitások kidolgozása és véglegesítése.  
Szükség szerint szabadszöveges kiegészítések elkészítése, elfogadása és 
felvezetése. 
Egyeztetési jkv. megküldése a régiós koordinátornak. 
Aktuális HVS kiküldése e-mailben az ACS tagoknak. 
 
9. ülés: március 14. 
Az aktuális állapotú HVS bemutatása és elfogadtatása az akciócsoporttal. (2. 
prezentáció) 
Amennyiben a HVS nem kerül elfogadásra, van lehetőség a prioritások , 
intézkedések módosítására. Egyeztetési jkv elkészítése. 
Helyzetelemzés felületének lezárása. 
 
10. ülés: március 21. (Virtuális ülés Nagypéntek miatt!!!) 
Gazdaságfejlesztési javaslatok kidolgozása a sarospataki@hvi.hu címre (Pásztor 
Zsolt) elektronikusan megküldött tagi javaslatok felhasználásával. Elfogadásukra a 
március 28.-i ülésen fog sor kerülni. 
 
11. ülés: március 28. 
Szolgáltatás- falu- és településfejlesztési megoldási javaslatok kidolgozása. 
Prioritások és intézkedések igazítása a megoldási javaslatokhoz.  
A 9. és a 10. ülésre előkészített javaslatok megvitatása és elfogadása. 
 
12. ülés: április 04. 
IV. (LEADER) tengely forrásaival kapcsolatos megoldási javaslatok kidolgozása. 
Aktuális HVS kiküldése e-mailben az ACS tagoknak. 
 
13. ülés: április 11. 
Az aktuális állapotú HVS bemutatása és elfogadtatása az akciócsoporttal. (3. 
prezentáció) 
Amennyiben a HVS nem kerül elfogadásra, van lehetőség a megoldási javaslatok 
módosítására. Egyeztetési jkv elkészítése. 
Prioritások és intézkedések felületeinek lezárása. 
 
14. ülés: április 18. 
További megoldási javaslatok kidolgozása, ezek rögzítése. 
 
15. ülés: április 25. 
A megoldási javasatokhoz tartozó szabadszöveges (speciálisan a térségre definiált) 
elemek kidolgozása. 
HVS átvizsgálása, ellenőrzése. 
 
16. ülés: május 02. (Virtuális ülés munkanap áthelyezés miatt!!!) 
A teljes HVS átvizsgálása szakmai, formai és nyelvhelyességi szempontból, kitérve a 
horizontális elvek érvényesülésének vizsgálatára is. 
Aktuális HVS kiküldése e-mailben az ACS tagoknak. 
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17. ülés: május 09. 
A végleges állapotúnak szánt HVS bemutatása és elfogadtatása az akciócsoporttal. 
(4. prezentáció) 
Amennyiben a HVS nem kerül elfogadásra, van lehetőség a megoldási javaslatok 
rendkívüli módosítására. Ezt az egyeztetési jkv-ben rögzítjük. 
Megoldási javaslatok felületeinek végleges lezárása. 
 
 
5. A TKCS munkarendjének elvei: 
 
A TKCS tevékenységét a hivatkozott FVM rendelet és a „HVS helyi tervezés 
folyamata” c. dokumentum és metodikai előírások, kiadott űrlapformátumok szerint, a 
tagok legjobb szaktudása alapján végzi. 
A választott tagok képviselői ülésenként változhatnak, de ehhez megbízólevelet kell 
hozniuk. 
A TKCS döntéseiben – a kistérségi munkacsoportok javaslatainak alapos 
mérlegelése alapján - az akciócsoport teljes területének fejlesztési érdekeit tekinti 
elsődlegesnek. 
A TKCS döntéseit, az akciócsoport felé készülő prezentációkat igyekszik 
konszenzussal kialakítani, s csak többségi támogató szavazattal bíró javaslatokat 
terjeszt a TKCS vezető az ACS gyűléseken elő. 
A TKCS tervezési feladatának hiánytalan elvégzéséhez - amennyiben az a munka 
elhúzódása miatt indokolttá válik - a 4.pontban tervezett időpontokon túl, további 
ülések összehívására is sor kerülhet, amennyiben ezt a tagok többségi szavazással 
elfogadják. 
 
 
6.  A TKCS vezető fogadónapjai és helyszínei: 
 
A fogadónapok a TKCS ülésnapjain kerülnek megtartásra, olyan formában, hogy 
péntekenként 8.30-12.00-ig Sátoraljaújhelyben az Európa Ház I. emeleti HVI 
irodájában, míg 13.00-16.00-ig Sárospatakon a HVI irodában a TKCS vezető, vagy 
helyettese és a helyet adó HVI iroda vezetője várja az érdeklődőket. 
 
 
Sárospatak 2008. január 22. 
 
 
 
 
Dr. Dankó László sk. 
TKCS vezető 


