
Tisztelt Polgármester Úr/Úrhölgy! 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Magyarországon megkezdődött a 2014-2020 közötti programozási időszak – Európai Uniós 
forrásokra támaszkodó – Vidékfejlesztési Programjának (VP) helyi szintű tervezése, amely a Helyi 
Fejlesztési Stratégia (HFS) nevet kapta.  
 
A HFS megalkotásának első lépcsője a HFS tervezési terület előzetes elismerése, amelynek 
folyamatát az EMVA TÁRSFINANSZÍROZÁSÚ INTÉZKEDÉSEK IRÁNYÍTÓ HATÓS ÁGA  
a 5./2014(II.6.) sz. Közleményében szabályozta. Ennek lényege, hogy a 2014-2020 közötti 
programozási időszak vidékfejlesztését bonyolító Helyi Akció Csoportok (HACS-ok) területi 
szerveződése új alapokon történik, amelynek vezérelve a megyehatárhoz, és a járási lefedettséghez 
(egy vagy több járás) való igazodás, valamint az, hogy a tervezési terület legalább 20 ezer fő 
lakossággal rendelkezzen. 
A Tapolcai Járás – Tapolca Város külterületével együtt – minden szükséges kritériummal 
rendelkezik ahhoz, hogy önálló HFS tervezési területet alkosson, és ennek következtében önálló 
Helyi Akció Csoport bonyolíthassa későbbiekben a programozási időszak vidékfejlesztését. A 
területalapú szerveződés legfőbb döntéshozója helyi szinten a Város és a Község Önkormányzata. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a soron következő testületi ülésen, de legkésőbb 2014. 
február 28-ig testületi határozatban nyilvánítsák ki, hogy „előzetes csatlakozási szándékkal részt 
kívánnak venni a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület 2014-2020. közötti 
programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia 
elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének előzetes elismerésében”. 
 
Úgy gondolom, hogy nem szükséges a Tisztelt Képviselő-testületek előtt részleteznem egy 
túlméretezett szervezet – két, három járás településhalmaza – működésének nehézségeit, akár az 
információáramlás, akár a döntéshozatal, de legfőképp az érdekek összehangolása tekintetében. Úgy 
gondolom továbbá, hogy Tapolca Járás településeinek nem érdeke, hogy a helyi vidékfejlesztési 
program végrehajtása során „hozzácsapjanak” bennünket egy másik HACS szervezethez, 
szerveződéshez, miközben önállóan is életképesek vagyunk. 
Ehhez szükséges a Tisztelt Képviselő-testületek pozitív hozzáállása és döntése, amelyben feltétlenül 
bízom. 
 
Tisztelettel kérnénk minél gyorsabb visszajelzést ezen értesítés kézhezvételéről és a várható testületi 
ülés időpontjáról. 
 
Tapolca, 2014. január 10. 
 
  Mészáros László János    Csiza Elemér 
            Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyégi Egyesület    
   elnök           munkaszervezet vezető 
         06-30-719-7188  
      



                                      

1 A megfelelő rész aláhúzandó      

 
3. számú melléklet 

              CSATLAKOZÁSI SZÁNDÉKNYILATKOZAT 
 

Alulírott Sárvári Attila  Szentbékkálla Község Önkormányzata szervezet {települési 

önkormányzat/alapítvány/egyesület/egyházi jogi személy (belső egyház)/gazdasági 

társaság (egyéni vállalkozó is)}1 képviselőjeként nyilatkozom, hogy az általam 

képviselt szervezet előzetes csatlakozási szándékkal részt kíván venni a Zalai 

Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig  Egyesület 2014-2020. közötti programozási 

időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia 

(HFS) elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének előzetes elismerésében. 

Szervezet neve: Szentbékkálla Község Önkormányzata  
 
Szervezet képviselőjének neve: Sárvári Attila polgármester  

 
Székhelye/telephelye: 8281 Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.  
 

Adószám:  15427968-1-19 
 
Telefon: 87/478-369, 87/464-017 

 
E-mail cím: onkormanyzat@szentbekkalla.hu  

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat aláírására jogosult vagyok, továbbá az általam 
megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a Nemzeti 
Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet a nyilvántartásba vételi 
eljárás során további információkat kérhet be.  

Hozzájárulok ahhoz, hogy a nyilvántartásba vételhez megadott adatokat a 
Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és 
Vidékfejlesztési Intézet nyilvántartsa, valamint azokat a nyilvántartásba vételi 
folyamat során kezelje, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. 

 
Szentbékkálla, 2014. február 26. 

 
_____________________________________ 
cégszerű aláírás/ képviseletre jogosult aláírása 


