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HVS felülvizsgálati űrlapok 
2. Jegyzőkönyv 

  
Tájékoztató: A HVS felülvizsgálata során tartott egyeztetéseken a jegyzőkönyv készítése kötelező. A 
jegyzőkönyvet a tervezői csoport egy tagja készíti. Hiteles jegyzőkönyv készítéséhez a HACS 
munkaszervezet vezető (jegyzőkönyvvezető) és a tervezői csoport legalább egy tagjának aláírása 
szükséges. 
A kinyomtatott, hitelesített jegyzőkönyvek megőrzése kötelező. A tervezői csoport vezetője által tartott 
fogadónapokon bármely regisztrált akciócsoporttagnak joga van megtekinteni bármely HVS 
felülvizsgálati jegyzőkönyvet.  
Bármely jegyzőkönyvezett egyeztetésen, bármely akciócsoporttagnak joga van részt venni. 
    
Egyeztetés helye  
Helyszín:   Újudvar, Faluház emelete 

Dátum:   2011.03.01., 17:00 

 
Egyeztetés témája (a megfelelő aláhúzandó) 
Jövőkép / Helyzetelemzés / Fő célkitűzések / Intézkedések / célterületek 
 
Hozzászólások összefoglalója 
Ódor László  köszöntötte a jelenlevőket, összegezte a hét eseményeit. A TCS tagok 
személyre szabott feladatot kaptak a stratégia felülvizsgálata során. Az előző ülésen 
már a projektötletekkel foglalkoztunk, de fontos az előzmények, a helyzet pontos 
feltárása. 
Kovácsné Kocsi Zsuzsanna munkaszervezet vezető röviden ismertette a 
beérkezett anyagokat. A partnerszervezetek listáját Szabó Zsolt állította össze.  Több 
javasolt szervezet is lehetne. 
Mihálylovics Béla – Annyit emeljünk be amennyi szükséges és a hálózatépítést 
elősegíti.  
Ódor László  - fontos az egészségügy és a szociális hálózat – mentorhálózattal 
kapcsolatot kell kiépíteni. 
Szabó Csaba – Tisztázni kell mi a partnerek feladata, Miért érdemes kapcsolatot 
építeni? 
Ódor László  - Egészség az ember saját tőkéje. Bagó Mónikáéknál van térségi 
szintű egészségügyi felmérés. Ez fontos lenne. 
Gregor Tiborné -  A civil szervezetek szociális és kulturális területen működnek 
együtt. 
Ódor László  - Az egyházak is lehetnek partnerek. Újudvaron évente szerveznek 
közösségépítő ifjúsági tábort. 
Több javaslat érkezett a partnerszervezetek számának bővítésére. 
Turisztika célkitűzések 
Gregor Tiborné -  A TDM Nagykanizsán és környékén nem jött létre. Minden 
turisztikai fejlesztésben 3-4 településben kellene gondolkodni. 
Kovácsné Kocsi Zsuzsanna munkaszervezet vezető –Ezt nehéz megoldani, mert 
az UMVP nem ismeri a konzorciumi  formát. 
Szabó Csaba – És a közös gazdasági társaság nem lehetne erre megoldás? 
Kovácsné Kocsi Zsuzsanna munkaszervezet vezető – Nem hiszem, hogy 5-10 
millió Ft motiválhat közös szervezet létrehozására. 
Gregor Tiborné – Itt jönnek be a civil szervezetek. Ők át tudják hidalni ezt a 
problémát. 
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Tatai István – Turisztikai fejlesztéseknél az infrastruktúra kiépítését kell 
szorgalmazni. Pl. szepetneki horgásztóhoz kerékpárút. 
Ódor László  – Turisztikánál mindenképp fontos, hogy van Zalakaros, ahol évi 400 
ezer vendégéjszaka van. Tehát a látogató már térségen belül van, csak ki kell vinni a 
kistelepülésekre. 
Mihálylovics Béla – A vendégek nem biztos, hogy 1 hétig akarnak lubickolni, 
unatkoznak, rendezvények, más élmények is kellenek. 
Ódor László – Paradigmaváltás kell. Térségi szolgáltatásokat kell fejleszteni. 
Nemzetiségek  
Tatai István – Jelentős horvát nemzetiség már alig beszéli anyanyelvét. Szükséges 
a nyelvi oktatás megerősítése. Helyi oktatási formák támogatása, akár felnőttek 
részére is. 
Civil szervezetek  
Mihálylovics Béla – A civil szervezetek nehéz helyzetben vannak. Felvállalt 
feladataikhoz nehezen biztosítanak forrást. A civil szervezetekben a foglalkoztatás 
nehezen megoldható. Szükséges önkormányzat és ernyőszervezetek támogatása. 
Jó lenne egy térségi civil alapot létrehozni. 
A civil szerepet tanulni kell, ehhez képzések szükségesek.  
Ódor László  – Jó példa erre a devecseri közösségi rádió. 
Szabó Csaba – Ez egy kicsit bonyolult lenne itt létrehozni. 
Kovácsné Kocsi Zsuzsanna munkaszervezet vezető – talán a térségi közösségi 
portál lenne a megoldás. 
Ódor László – Idős emberek nem interneteznek. 
Vállalkozások, együttműködési lehetőségek 
Szabó Csaba – Amit biztosan tudunk, hogy a vállalkozások tőkeszegények. Sok 
esetben segítene, ha az önkormányzat a tulajdonában lévő területet, épületet 
beaportálná a vállalkozásba.  Mi teszi lehetővé, hogy vállalkozás kistelepülésre 
települjön le: 

- infrastruktúra 

- létesítmény (épület) 

- munkaerő 

- kedvezmények 

Első 3 nélkül a 4-t nem mérlegeli a vállalkozó. 

Tatai István – Az együttműködés elsődlegesen a rendezvényszervezés területén 
működik. 

Gregor Tiborné – Mi az 1. körös LEADER-ben már ilyenre pályáztunk. 

Ódor László – Szigetszerű rendezvények nem jók. Fontos, hogy a rendezvények 
keretében is az együttműködést támogassuk. 

Tatai István – Gasztronómiai fesztiválok felkarolása is fontos lenne. 

Ódor László – Mit nem érintettünk ma: 

természet és környezetvédelem (pl. illegális hulladéklerakók kérdése) 

vízek, Mura és horgásztavak 

Eddigi pályázati tapasztalat – a térségben 22 település nem adott be UMVP-s 
pályázatot. 

Probléma: elöregedés, vállalkozások, civil szervezetek gyengesége. 

Feladat: munkaanyagok folyamatos véleményezése 

Swot analízis készítése 2011. március 4-ig. 
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Anyagok véleményezésre 7-én mennek ki. 9-ig lehet reflektálni. 

10-én történik meg a véglegesítés és a HACS általi jóváhagyás. 

             

HACS munkaszervezet vezető (Jegyzőkönyvvezető)  
 

Név Kovácsné Kocsi Zsuzsanna         (aláírás) 

 

Tervezői csoport tagok 
Tervezői csoport tagja Gregor Tiborné         (aláírás) 

 


