HVS véleményezı őrlap

HVS véleményezı őrlap
Tájékoztató
Bármely akciócsoporttag véleményezheti a készülı HVS bármely fejezetét. A véleményezési
őrlapokat az illetékes HVI irodavezetınek kell leadni, aki téma szerint rendszerezi és felvezeti
azokat a legközelebbi egyeztetésen.
Csak azok az őrlapok kerülnek feldolgozásra az illetékes HVI által, amelyekben a véleményezni
kívánt fejezet minden rubrikája ki van töltve (ahol ettıl el lehet térni, azt az aktuális oldalakon
jeleztük).
Az egyeztetéseken csak azok a véleményezési őrlapok kerülnek megvitatásra, amelyek kitöltıje,
vagy egy általa megjelölt képviselı részt vesz az egyeztetésen. Más esetben a vélemény nem kerül
bemutatásra az egyeztetésen.
A vélemény magyarázatakor törekedjenek minél konkrétabb megfogalmazásra.

Véleményezés alapadatai
Véleményezés idıpontja
Év/hónap/nap:

Véleményezés témája (karikázza be a megfelelıt, többet is karikázhat)
a) Helyzetelemzés szabadszöveges elemei
b) Fı fejlesztési prioritások, intézkedések és forrásallokáció (és az ezekhez tartozó
szabadszöveges elemek)
c) Megoldási javaslatok (és az ezekhez tartozó szabadszöveges elemek)

Véleményezı
Név

Cím

Telefonszám

Képviselt szervezet

Aláírás
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Szabadszöveges elemek véleményezése
Véleményezett szabadszöveges elem megnevezése (bármely fejezet bármely eleme
véleményezhetı)

Mivel nem ért egyet a szövegben?

Javaslat
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Fı fejlesztési prioritások, intézkedések és forrásallokáció véleményezése
Véleményezni kívánt prioritás, intézkedés és/vagy forrásallokáció
HVS-ben szereplı prioritás*

HVS-ben hozzá tartozó intézkedés* (ha csak a prioritás kerül véleményezésre, akkor nem
kötelezı kitölteni)

Intézkedéshez allokált forrás* (ha csak a prioritás kerül véleményezésre, vagy ha nincs még
hozzá forrás allokálva, akkor nem kötelezı kitölteni)
Ft
Javasolt prioritás, intézkedés és/vagy forrásallokáció
HVS-ben szereplı prioritás helyett javasolt prioritás**

HVS-ben hozzá tartozó intézkedés helyett javasolt intézkedés** (ha csak a prioritás kerül
véleményezésre, akkor nem kötelezı kitölteni)

Új forrásallokációs javaslat** (ha csak a prioritás kerül véleményezésre, vagy ha nincs még
hozzá forrás allokálva, akkor nem kötelezı kitölteni)
Ft
Magyarázat

*

Ha nem egy meglévı elemet akar véleményezni, hanem egy teljesen újat akar javasolni, akkor “-“ jelet tegyen a rubrikába
Ha nem akar új javaslattal elıállni, csak töröltetni szeretné az adott elemet, akkor “-“ jelet tegyen a rubrikába

**
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Megoldási javaslatok véleményezése
Véleményezni kívánt megoldási javaslat* (bármely fejezet bármely megoldási javaslata
véleményezhetı)
Helyzet/adottság

Probléma/lehetıség

Megoldás

Szektor/fejlesztési téma

*

Ha nem egy meglévı elemet akar véleményezni, hanem egy teljesen újat akar javasolni, akkor “-“ jelet tegyen a rubrikákba
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Meglévı helyett javasolt megoldási javaslat*
Helyzet/adottság

Probléma/lehetıség

Megoldás

Szektor/fejlesztési téma

Magyarázat

*

Ha nem akar új javaslattal elıállni, csak töröltetni szeretné az adott elemet, akkor “-“ jelet tegyen a rubrikákba

