
2. A SZÖVETSÉG STRATÉGIAI CÉLJA: 

 

A  mikrotérség népességmegtartó képességének helyreállítása, ezen belül különösen: 

 

2.1. Olyan gazdasági potenciál kialakítása , amely 

 megfelel a kor szabadpiaci versenykövetelményeinek, ugyanakkor 

 harmonizál a mikrotérség társadalmi, gazdálkodási hagyományaival és a különös 

természeti értéket képviselő táj természetes adottságaival 

 képes az önfenntartáshoz és fejlődéshez elégséges piaci jövedelmek termelésére és 

amelyet 

 nagyszámú magántulajdonon alapuló egyéni, családi és társas vállalkozás, egyéb 

önálló egzisztencia és ezek egymással önérdekből együttműködő önszerveződése, 

szövetkezése jellemez. 

2.2. A mikrotérség életminőségének javítása a létbiztonság fokozásával, a lakosság önbi-

zalmának, kezdeményező készségének, aktivitásának és önszerveződő képességének 

növelésével, életszínvonalának emelésével. 

2.3. A mikrotérség társadalmának tájhazáját / életterét / képező természet-földrajzi környe-

zet olyan irányultságú és mértékű átalakítása, rehabilitálása, hogy megújuló természeti 

erőforrásként alkalmas legyen az előbbiek biztosítására, azaz 

 vízkormányzó műtárgyak üzembe helyezésével a mikrotérség vízháztartásának 

szabályozása, a mindenkori felszíni  vízkészlet szükséges és elégséges szinten tar-

tására 

 a rehabilitált földrajzi terület adottságainak legjobban megfelelő piacképes, gazda-

ságos mezőgazdasági termékszerkezet kialakítására 

 alternatív térhasznosítás bevezetése 

 a táj-rehabilitáció munkálatai során a munkanélküliség gondjainak enyhítésére. 

2.4. A Szövetség , mint egyesület „kiemelkedően közhasznú tevékenységet végző szerve-

zet” minősítésének elérése. 

 

 

 

3. A SZÖVETSÉG FELADATAI: 

 

 

3.1. Egymásra épülten, ütemezetten részleteiben is megtervezni, végrehajtani, irányítani azt 

a komplex természeti környezet-, gazdaság- és társadalom-rehabilitációs folyamatot, 

amelynek végeredményeként a célként megfogalmazott állapot, a fenntartható fejlődés 

kialakul, ezen belül különösen: 

 elősegíteni az egymásra épülő, tudatosan és összefüggéseiben is tervezett, üteme-

zett, a stratégiát megtestesítő alprogramok (projektek) létrejöttét 

 aktívan és hatékonyan részt venni azok tervezéseiben, végrehajtásuk irányításában 

és ellenőrzésében. 

3.2. A megsemmisített, történelmileg bizonyítottan hatékony társadalmi, gazdasági,  morá-

lis vidéki önszabályozó mechanizmusok helyettesítése azok újjászerveződéséig. 

  



 

 

3.3. A helyi társadalom aktív, kezdeményező, kockázat- és felelősségvállaló, teljesítmény-

orientált hányadát követhető mintaként helyzetbe hozni, önálló és önszerveződő gaz-

dálkodásuk megteremtésének lehetőségét elősegíteni. 

 

3.4. Értékteremtő munkalehetőség (átmenetileg akár nonprofit formában is) biztosításával 

kiváltani, társadalmilag elfogadható szintre csökkenteni az állami forrású (segély alapú 

vagy segélyszerű) 

 tömeges személyiségromboló hatású  munkátlan megélhetés lehetőségeit 

 értékarányos teljesítményt nem  tükröző jövedelmek megszerzésének lehetőségét 

3.5. A stratégia stabilizálása a fejlesztési "kritikus tömeg" elérésével, melynek feltételei: 

 kellő számú, a stratégiának megfelelő tevékenységű, de méretben és vállalkozási 

formában spontán módon változatos termelő és szolgáltató gazdasági profitorien-

tált szervezet kialakulása, valamint 

 ezek létrejöttét,  működését,  piaci érvényesülését elősegítő nonprofit és egyéb kö-

zösségi szervezet létrehozása, 

 melyek időben ütemezett és térben tudatosan tervezett megjelenése nem szórvá-

nyos, esetleges, egymástól elszigetelt vagy egymással konkuráló jelentéktelen 

egyedi próbálkozásokat,  hanem mikrotérségi szinten már érzékelhető,  tudatos fej-

lesztési folyamatot jelent, 

 mely folyamatot megtestesítő fejlesztési potenciál hatása, tőkeereje, gazdasági 

eredményessége és társadalmi beágyazottsága meggyőzően valószínűsíti, hogy 

 a fejlesztési folyamat már képes önfenntartásra és fejlődésre, valamint 

 a stratégiával ellentétes formációk és jelenségek nem képesek tartósan teret nyerni, 

illetve mint "idegentest",  törvényszerűen elhalnak. 

3.6. A terület- és népességarányos,  illetve célirányos források fölötti döntésekben a szub-

szidiaritás elvének érvényesítése. 

 

3.7. Különösen fontos feladata a fejlesztési programot alkotó projektek menedzselése, for-

rásellátásuk elősegítése, optimális tulajdon-, birtok-, és tőkeszerkezetük kialakításának előse-

gítése, a megszerzett források hatékonyságának maximalizálása. 

 

3.8. A tagok önálló fejlesztési elképzeléseit iniciálni, azokat a stratégiába illeszteni, ambí-

cióik esetleges konkurálását megelőzni vagy feloldani, belső verseny helyzetet eredményező 

párhuzamos kapacitások kialakulását megelőzni. 

 

3.9. Hatékonyan képviselni a mikrotérség társadalmát minden olyan fórumon, ahol a  meg-

hozott vagy meghozni elmulasztott döntéseknek közvetlen és jelentős hatása van a 

Szövetség érdekkörére. 

 

3.10. A Szövetség jövőképének, működésének, döntéseinek, eredményeinek és kudarcainak, 

gazdálkodásának a lehető legszélesebb körű, legteljesebb nyilvánosságot biztosítani. 

 

 


