
   

 

Jegyzőkönyv 
 

a HVS általános felülvizsgálat indító megbeszéléséről 

 

Helyszín: 8778 Újudvar Fő út 75., Kultúrház 

Résztvevők: a jelenléti ív szerint (35 fő, ebből HACS tag 30 fő) 

Kezdési időpont: 17.00 óra 

 

A megbeszélés tervezett napi rendi pontjai: 

1. A HVS felülvizsgálat ütemezésének áttekintése 

2. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) felülvizsgálat érdekében tervező csoport tagjainak 

megválasztása 

3. Egyebek 

Előzmény: 

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület meghívójában közölte az indító megbeszélésen történő 
tervezői csoport megválasztásához kapcsolódó alábbi kritériumokat: 
Az ÚMVP IH 6/2011 (II.4.) közleménye előírja, hogy a tervező csoport megválasztásához a HACS 
tagságának (egyesület tagságának) min. 25 %-ának személyes jelenlétében kerülhet sor. A 
jelenlévők 50 %+1-főnek támogatása mellett lehet valaki Tervező Csoport tag. A jelenlévő HACS tagság 
számában biztosítani kell a min. 50 %-os civil és üzleti szféra jelenlétet. 
Ennek értelmében az egyesület tagsága (2011. január 31-i állapotban: 120 fő) 21 fő civil/vállalkozó és 9 
fő állami szférából képviseltette magát a megbeszélésen személyesen vagy meghatalmazással. 
 
Ódor László - az egyesület elnöke köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, milyen fontosnak tartja a civil 
szervezetek és vállalkozások szerepét a HVS megalkotásában. Továbbá célként fogalmazta meg az 
elkövetkező időszakra egy programcsomag megalkotását, melynek következményeként kiírásra kerülő 
Leader rendelet után, lehetőség lesz pályázatok benyújtására. 
Kovácsné Kocsi Zsuzsanna munkaszervezet-vezető - PPT előadása a 2011 HVS felülvizsgálatról (1. 
melléklet).  
Ismertette a 2 szakaszt: HVS általános felülvizsgálat és a HPME katalógus kidolgozásával kapcsolatos 
legfontosabb tudnivalókat. Kitért a tervezői csoport, valamint a HACS (egyesületi tagság) feladataira. 
Illetve közölte az elkövetkező hetekben tartandó Projekt-ötletbörzék (4db) helyszínét és időpontját. 
Tájékoztatta a tagságot a nyilvánosság folyamatos biztosításáról. 
 
Ódor László - Előzetes egyeztetés után a munkaszerzet-vezető, elnök és alelnök felvázolt egy lehetőséget 
a tervezői csoport tagjait illetően.  
Kovácsné Kocsi Zsuzsanna - egy jelöltet kért a munkaszervezet-vezető, hogy jelöljenek a jelenlévők az 
esetleges tagságra – a jelölt a civil, vagy vállalkozói szférából kerülhet ki. Miután a tagságból jelölés nem 
érkezett, javasolta Gregor Tibornét, a helyi Zalatáj Egyesület elnökét. 
Gregor Tiborné - a jelölést elfogadta és szintén felkerült az esetleges jelöltek neve mellé a 
szavazószelvényre. 



   

 

Ódor László - felkérte Tóth Luciát (polg.mester) és Borda Norbertet (vállalkozó) a szavazatok 
számlálására. 
Megkezdődött a szavazószelvények nyomtatása és kiosztása jelenléti ív alapján. 
 
Tóth Lucia ismertette az eredményt, a tervezői csoport megválasztott tagjait: 

1.  Ódor László (Zalamerenyei Polgárőr Egyesület)   30 szavazat 
2. Tatai István (Fityeház K. Közalapítvány)    28 szavazat 
3. Mihálylovics Béla (DDRM Egyesület)     26 szavazat 
4. Kovácsné Kocsi Zsuzsanna (Teach-In Bt; munkaszerv.vez)  29 szavazat 
5. Szabó Csaba (Logo 96 Bt)      29 szavazat 
6. Bali Veronika (egyéni vállalkozó)     29 szavazat 
7. Szabó Zsolt (Hahót polgármestere)     28 szavazat 
8. Réti Alfréd (Kerecseny polgármestere)     28 szavazat 
9. Varga Miklós (Zalakomár polgármestere)    28 szavazat 
10. Gregor Tiborné (Zalatáj Egyesület)     28 szavazat 

 
Ódor László - A tervezői csoport tagjai közül kijelöli majd a vezetőt az 1. ülésen. 
Kovácsné Kocsi Zsuzsanna – jelezte előreláthatóan minden kedd délután tart megbeszélést a tervezői 
csoport –  
Ódor László - a HVS felülvizsgálat indító megbeszélése lezárta, kérte, hogy a honlapon és a facebook-on 
kövessék nyomon az eseményeket. 
 
 
 

 

Újudvar, 2011.02.16.        

Jegyzőkönyvezető: 

 

Baracskai Zsanett munkaszerv. munkatárs 

 

Jegyzőkönyvet hitelesítette: 

 

Mihálylovics Béla TCS tag    Kovácsné Kocsi Zsuzsanna munkasz.vezető 
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