
                HFS TERVEZŐ MŰHELY LAP 

Szigetköz – Mosoni-sík LEADER Egyesület 

2016.01.14. Kimle 
 

 

Eller Gizella elnök asszony köszöntötte a résztvevőket, majd ismertette, hogy a mai 

ülésen a LEADER intézkedések kerülnek átbeszélésre. 

 

Az ülés meghívott vendégei: Fazekas László a Szigetköz Falusi Turizmusért 

Egyesület elnöke és Szombath Tibor egyéni vállalkozó. A rendezvényeinken nagyon 

alacsony számban jönnek el vállalkozók és civilek, és a beküldött projektötletek is ezt 

támasztják alá, így olyan vendégeket hívtunk, akik a turisztika intézkedésünket - 

szakmai tapasztalataik alapján- véleményezni, optimalizálni tudják. 

 

A megbeszélés a 4. számú intézkedés (Turisztikai szolgáltatások és 

együttműködések fejlesztése) megvitatásával kezdődött. Susovits Vera ismertette 

az intézkedést. Az intézkedés legfontosabb kérdése, hogy új szálláshely építésére 

lehessen-e pályázni.  

A tagok javaslata és benyújtott projektötletek alapján, magánszemély nem építhet 

szálláshelyet, csak civil és önkormányzat. Természetes személy és vállalkozó csak 

eszköz beszerzésre és marketingre pályázhat.  

Mészáros József turisztikai vállalkozó a TKCS tagja jelezte, hogy a látogatóik nagy 

része Budapest és Debrecen térségéből érkezik. Marketingre nagyobb hangsúlyt 

kellene fektetni a térségben. Kiadványok szerepe nagyon fontos: térképek, 

útikönyvek, rövid spotfilm, esetleg érintőképernyős konzolok kihelyezése a 

településeken. Az átfogó térségi marketing nagyobb vonzerőt jelent, minden 

vállalkozásnak, önkormányzatnak. Együttműködő vállalkozásokra lenne szükség, 

akik egymásnak partnerei, nem vetélytársai.  

Szombath Tibor jelezte, hogy a pályázatoknál az kapjon előnyt, aki kiemelt 

turisztikai attrakciót valósít meg /plusz szolgáltatást tud nyújtani /olyan ötlet, ami több 

vállalkozóra is hatással van. Javasolt lenne a pályázathoz egy program tervet 

benyújtani, ami alapján a HBB dönteni tud. Vizi turizmusnál igény van a pár órás 

csónakázásra is. A vendégeket több napra kellene a térségben tartani.  

 

A következő intézkedés az 1. számú intézkedés (Természeti, kulturális, történelmi 

örökségünk fenntartható hasznosítása a társadalom és gazdaság erősítése 

érdekében) ismertetése után, a felmerült kérdések lettek megvitatva. Ebben az 

intézkedésben nem lehet egészségügyi épület, tanintézmények, önkormányzatok és 

temetők felújítására pályázni. 

A 140 millió forint előre láthatólag az intézkedésre nagyon kevés, de ez a teljes forrás 

27,5%-a így is. 

 

A 2. számú intézkedésnél (Helyi vállalkozások fejlesztése) egyedül Papp Zoltán 

jelezte, hogy mindenképp térségi iskolával történjen a vállalkozói együttműködés. 



Érdemes lenne a KLIK-kel felvenni a kapcsolatot, hátha a beleegyezésük szükséges 

az együttműködési megállapodás aláírásához.  

 

A 3. számú intézkedésnek (Helyi termék kínálat fejlesztése) a címe nem igazán 

találó. Susovits Vera arra kérte a tagokat, hogy gondolkodjanak a címen és várja a 

javaslatokat.  

 

Az 5. számú intézkedés (Helyi civil szervezetek fejlesztése): a tagok azt vitatják, 

hogy a civil szervezetek pályázhassanak-e építésre, vagy csak eszköz beszerzésre 

és kiadványra, marketingre. Projektötletek alapján és az előző ciklusban is az volt a 

tapasztalat, hogy a civil szervezetek az előfinanszírozás miatt inkább kisebb 

összegekre pályáznak, túlnyomó többségben eszközre, az építés ritkán fordult elő.    

A 6. számú (A vidéki szellemi és közösségi élet fejlesztését, ismeretanyag átadását 
szolgáló programok, képzések és közösségi kezdeményezések) intézkedés 
ismertetése után, a tagok javaslatára standard költség elszámolás lesz, mivel az 
általányos elszámolás visszaélési veszélyeket rejt magában.  
 

A 7. számú intézkedés (Csodák kertje hálózati projektek) Babos Attila kérdése volt, 

hogy mindenképpen kell-e hátrányos helyzetű csoport bevonása, vagy bármilyen 

iskolai csoport részvétele is megfelel. A tagok úgy határoztak, hogy bármely variáció 

megfelelő. 

 

Eller Gizella elmondja, hogy a javaslatok még a mai nap beépítésre kerülnek az 

intézkedésekbe és úgy kerül kiküldésre a tagoknak. 

 

Eller Gizella és Susovits Vera megköszönte a résztvevőknek a munkájukat és aktív 

részvételüket.  
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