A 4. Helyi Bíráló Bizottság (HBB) ülés jegyzőkönyve
Fertőszéplak, 2019. augusztus 14.
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A Helyi Bíráló Bizottság (HBB) ülés jegyzőkönyve
I. Alapadatok
A HBB az alábbi intézkedésekhez és szakaszzáró napokhoz kapcsolódóan tartotta meg ülését:
HACS MEGNEVEZÉSE

Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület

HBB ülés időpontja

2019. augusztus 14. 14.00 óra

HBB ülés helyszíne

Fertőszéplak, Széchényi kastély

állandó HBB tagok,
szavazati joggal (fő)
meghívott HBB tagok,
tanácskozási joggal (fő)
Távol van (állandó, szavazati joggal rendelkező
tag/ok)
Póttagként részt vesz

12 fő + 2 fő póttag

Érintett helyi felhívás címe

Turizmus Kislépték
Az Alpokalja - Fertő táj kerékpáros és aktív turizmusát
erősítő KISLÉPTÉKŰ kezdeményezések támogatása
VP6-19.2.1.-5-2.1-17

Jelenlévők (jelenléti ív
alapján)

Érintett helyi felhívás kódszáma
Támogatási keretösszeg

0 fő
Taschner Tamás
dr. Weisz Miklós, Keszei Andrea

teljes keret: 117 367 000,- Ft
teljes keret a HKFS módosítást követően:
97 367 000,-Ft
eddigi kötelezettségvállalások:
2.HBB alkalmával: 26 191 215,- (8db)
3.HBB alkalmával: 25 323 131,- (7db)

Meghirdetés időpontja

rendelkezésre álló keret: 45 852 654,- Ft
2017.10.30.

Benyújtás határideje

Érintett szakaszzáró napok:
2018.10.03
2019.03.22
2019.04.18

Érintett helyi felhívás címe

Vidék Minősége védjegy hálózat fejlesztése
Gazdaságfejlesztés a Vidék Minősége jegyében A
Vidék Minősége-Alpokalja-Fertő táj védjeggyel
rendelkező termelők és szolgáltatók
tevékenységének fejlesztése
VP6-19.2.1.-5-3-17

Érintett helyi felhívás kódszáma
Támogatási keretösszeg

teljes keret: 120 000 000,- Ft
teljes keret a HKFS módosítást követően:
52 141 126,-Ft
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eddigi kötelezettségvállalások:
3.HBB alkalmával: 43 214 494,- (15db)

Meghirdetés időpontja
Benyújtás határideje

rendelkezésre álló keret: 8 926 632,- Ft
2017.10.30.
Érintett szakaszzáró napok:
2019.03.29

II. Az ülés megnyitása, határozatképesség megállapítása, összeférhetetlenség
A HBB elnöke, Hospely Károlyné köszönti a megjelenteket és megvizsgálja a
határozatképességet. Megállapítja, hogy a HBB összesen 17 fő szavazati joggal rendelkező
tagja közül 14 fő jelen van. A jelen lévő szavazati joggal rendelkező tagok száma alapján a
szektorok aránya megfelel a HBB ügyrendjében foglaltaknak. Az ehhez kapcsolódó összegző
táblát lsd. jk. 2. sz. mellékletében.
Fentiek alapján megállapította a Bizottság határozatképességét és az ülést megnyitotta.
Felkérte egyúttal a munkaszervezet jelenlévő képviselőjét, Kovács Katalint a jegyzőkönyv
elkészítésére, illetve Szigethi István állandó tagot a hitelesítésére, Horváth Tibor egyesületi
elnök urat az ellenjegyzésére.
Az elnök megállapította, hogy a megtárgyalandó helyi támogatási kérelmekkel kapcsolatosan
összeférhetetlenség az alábbi helyi támogatási kérelmekkel kapcsolatosan merült fel:
2.1. Az Alpokalja - Fertő táj kerékpáros és aktív turizmusát erősítő KISLÉPTÉKŰ kezdeményezések
támogatása c. felhívás keretében:
Helyi támogatási
kérelem pályázója

Juronits Norbert
Hegykő Község
Önkormányzata
Esőné Bogár
Katalin
Hospely Károly
Fertőd Város
Önkormányzat
Módos István
SAJGÓ-INVEST Kft.
Horváth Norbert

Helyi támogatási kérelem címe

Relax vendégház minőségi fejlesztése
Fertődön
Turisztikai szolgáltatások bővítése
Hegykon
A völcseji vendéglátás fejlesztése
A fertőhomoki Rózsa Vendégház
korszerűsítése
Kerékpáros és ifjúsági turizmus
fejlesztése Fertődön
A fertődi Kata vendégház minőségi
fejlesztése
Minőségi vendéglátás Zsirán a turisták
elégedettségének fokozásáért
A fertődi Horváth Apartmanház minőségi
fejlesztése
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Érintett HBB tag
Szigethi István
Keszei Andrea
Hospely Károlyné
Keszei Andrea
-

2.2. Gazdaságfejlesztés a Vidék Minősége jegyében A Vidék Minősége-Alpokalja-Fertő táj védjeggyel
rendelkező termelők és szolgáltatók tevékenységének fejlesztése c. felhívás keretében:
Helyi támogatási kérelem pályázója

Ábrahám Zoltán
Végerbauer István
Schmaler Petra

Helyi támogatási kérelem címe

Eszközbeszerzés az Ábrahám
Gyümölcsfeldolgozó Üzemben
Fertőszentmiklóson
Sajtkészítő műhely
eszközbeszerzések
Megújuló arculat, innovatív
technikai háttér biztosítása

Érintett HBB tag

-

-

Az érintett HBB tagok a releváns támogatási kérelem megvitatásában és az azzal kapcsolatos
döntéshozatalban nem vesznek részt.
III. A napirend elfogadása
Az elnök ismerteti a tervezett napirendi pontokat:
1. napirend: A napirend elfogadása
2. napirend: A „Turizmus Kislépték - Az Alpokalja - Fertő táj kerékpáros és aktív
turizmusát erősítő KISLÉPTÉKŰ kezdeményezések támogatása” c. felhívás és a
beérkezett támogatási kérelmek összefoglaló ismertetése (A 2018-as utolsó szakaszzáró
napra és 2019-ben az első két szakasznapra beérkezett pályázatok; A felhívás még
nyitott.)
3. napirend: A „Vidék Minősége védjegy hálózat - Gazdaságfejlesztés a Vidék
Minősége jegyében A Vidék Minősége-Alpokalja-Fertő táj védjeggyel rendelkező
termelők és szolgáltatók tevékenységének fejlesztése” c. felhívás és a beérkezett

támogatási kérelmek összefoglaló ismertetése (A 2019-es első szakaszzáró napra
beérkezett pályázatok; A felhívás még nyitott.)
4. napirend: Az egyes helyi támogatási kérelmek és azok értékelésének megvitatása
5. napirend: Javaslat a helyi támogatási kérelmek rangsoráról
6. napirend: Egyebek
7. napirend: Az ülés lezárása
Napirend megtárgyalása
Szavazás: A jelenlevőket a HBB elnöke kérte a napirendek elfogadására.
A HBB határozata a napirendről:
24/2019 (VIII.14.) HBB határozat

A jelenlévők a napirendet 14 fő igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett elfogadták.
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IV. 1. Az egyes intézkedések és projektek bemutatása
Az Alpokalja - Fertő táj kerékpáros és aktív turizmusát erősítő KISLÉPTÉKŰ kezdeményezések
támogatása c. felhívás és a beérkezett támogatási kérelmek összefoglaló ismertetése. A

munkaszervezet képviselője, Páliné Keller Csilla röviden ismertette a felhívást, valamint
áttekintést nyújtott a beérkezett támogatási kérelmekről az alábbiak alapján. (lsd. 3. sz.
mellékletet a részletes adatokkal)

Benyújtási határidőig beérkezett helyi támogatási
kérelmek ( az elutasításra és a támogatásra javasolt
kérelmek összesen)
Nem hiánypótolható dokumentumok
hiánya, nem megfelelősége
Elutasításra
Jogosultsági kritériumoknak való nem
javasolt helyi
megfelelés hiánypótlást követően
támogatási
Tartalmi értékelés során nem érte el a
kérelmek az
helyi felhívásban meghatározott
elutasítás
minimális pontszámot (ha releváns)
indoka alapján
Elutasításra javasolt projekt
összesen:
Támogatásra javasolt helyi támogatási kérelmek

Helyi
támogatási
kérelmek
száma (db)
8 db

Helyi támogatási kérelmek
által igényelt támogatás
összege (Ft)

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

0 db

0 Ft

8 db

28 680 057 Ft

28 680 057 Ft

Vita, kérdések: Páliné Keller Csilla tájékoztatta a HBB tagokat az adott intézkedéshez
kapcsolódóan kérdés nem merült fel.
IV. 2.
Vidék Minősége védjegy hálózat fejlesztése - „Gazdaságfejlesztés a Vidék Minősége jegyében A Vidék
Minősége-Alpokalja-Fertő táj védjeggyel rendelkező termelők és szolgáltatók tevékenységének
fejlesztése” c. felhívás és a beérkezett támogatási kérelmek összefoglaló ismertetése. A

Védjegy Tanács képviselője, Hospely Károlyné röviden ismertette a felhívást, valamint
áttekintést nyújtott a beérkezett támogatási kérelmekről az alábbiak alapján. (lsd. 3. sz.
mellékletet a részletes adatokkal)

Benyújtási határidőig beérkezett helyi támogatási kérelmek
( az elutasításra és a támogatásra javasolt kérelmek
összesen)
Nem hiánypótolható dokumentumok
hiánya, nem megfelelősége
Elutasításra
Jogosultsági kritériumoknak való nem
javasolt helyi
megfelelés hiánypótlást követően
támogatási
kérelmek az
Tartalmi értékelés során nem érte el a
elutasítás
helyi felhívásban meghatározott
indoka alapján
minimális pontszámot (ha releváns)
Elutasításra javasolt projekt összesen:
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Helyi
támogatási
kérelmek
száma (db)
3 db

Helyi támogatási
kérelmek által igényelt
támogatás összege (Ft)

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

0 db

0 Ft

4 130 436 Ft

Támogatásra javasolt helyi támogatási kérelmek

3 db

4 130 436 Ft

Vita, kérdések: az adott intézkedéshez kapcsolódóan kérdés nem merült fel.
V. A HBB ülésre felterjesztett helyi támogatási kérelmek és azok értékelésének
megvitatása
A munkaszervezet képviselője egyenként bemutatja a helyi támogatási kérelmeket és azok
értékelését. (Az értékelő lapok a jk. 4. sz. mellékletét képezik.)
V.1 Az HACS munkaszervezete által a jogosultság ellenőrzése alapján elutasításra
javasolt helyi támogatási kérelmek bemutatása egyenként, a helyi projekt értékelési
lapja alapján
Ezen napirendi pont a IV. napirend szerint nem releváns.
V.2 A HACS munkaszervezte által jogosultnak ítélt, tartalmi értékelésen átesett helyi
támogatási kérelmek egyenként, a helyi projekt értékelési lapja alapján
Háttér dokumentációként lsd. 3. sz. mellékletben található összegző táblázatokat és 4. sz.
mellékletben található értékelési lapokat.
Vita, kérdések: Hospely Károlyné tájékoztatta a HBB tagokat arról, hogy a Védjegy Tanács
is megtárgyalta a „Gazdaságfejlesztés a Vidék Minősége jegyében A Vidék MinőségeAlpokalja-Fertő táj védjeggyel rendelkező termelők és szolgáltatók tevékenységének
fejlesztése” c. felhívásra beérkezett projektötleteket a beadásuk előtt, és erről igazolást is
állított ki a pályázók számára.
VI. Javaslat a helyi támogatási kérelmek rangsoráról
Elutasításra javasolt helyi támogatási kérelmek
Helyi támogatási kérelem
sorszáma

Helyi támogatási kérelem
címe

Elutasítás indoka*

Támogatásra javasolt helyi támogatási kérelmek (pontszám szerint csökkenő
sorrendben)
Turizmus Kislépték – „Az Alpokalja - Fertő táj kerékpáros és aktív turizmusát erősítő KISLÉPTÉKŰ
kezdeményezések támogatása” c. felhívás és a beérkezett támogatási kérelmek esetében:

Helyi támogatási
kérelem
projektgazdája

Juronits Norbert
Hegykő Község

Helyi támogatási kérelem
címe

Tartalmi
értékelésen
elért
pontszám

A támogatás
javasolt összeg

81

3 993 424 Ft

41 859 230 Ft

81

3 997 389 Ft

37 861 841 Ft

Relax vendégház
minőségi fejlesztése
Fertődön
Turisztikai
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A helyi támogatási
kérelem támogatása
esetén fennmaradó
forrás (elvi keret) (Ft)

Önkormányzata
Módos István
SAJGÓ-INVEST
Kft.
Esőné Bogár
Katalin
Hospely Károly
Fertőd Város
Önkormányzat
Horváth Norbert

szolgáltatások bővítése
Hegykőn
A fertődi Kata
vendégház minőségi
fejlesztése
Minőségi vendéglátás
Zsirán a turisták
elégedettségének
fokozásáért
A völcseji vendéglátás
fejlesztése
A fertőhomoki Rózsa
Vendégház
korszerűsítése
Kerékpáros és ifjúsági
turizmus fejlesztése
Fertődön
A fertődi Horváth
Apartmanház minőségi
fejlesztése

80

3 547 685 Ft

34 314 156 Ft

78

4 000 000 Ft

30 314 156 Ft

75

1 183 609 Ft

29 130 547 Ft

73

3 999 999 Ft

25 130 548 Ft

73

3 957 955 Ft

21 172 593 Ft

71

3 999 996 Ft

17 172 597 Ft

A felhívás szerinti minimum pontszám 65 pont. (alapjogosultság)
A HBB megtárgyalta és javaslatra az alábbi minimum pontszám meghatározását javasolta: 70
pont.
Ezt követően a HBB egyenként szavazott az egyes támogatható pályázatokról:
A bizottság 14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
25/2019 (VIII.14.) HBB határozat
Jelenlévők kimondják, hogy az Alpokalja – Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület legfőbb döntéshozó
szerve a Helyi Bíráló Bizottság, Juronits Norbert által, Turizmus Kislépték – „Az Alpokalja - Fertő táj
kerékpáros és aktív turizmusát erősítő KISLÉPTÉKŰ kezdeményezések támogatása” kiírás
tárgyában kidolgozott, „Relax vendégház minőségi fejlesztése Fertődön” című benyújtott
projektötletét támogatják.
A bizottság 13 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
26/2019 (VIII.14.) HBB határozat
Jelenlévők kimondják, hogy az Alpokalja – Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület legfőbb döntéshozó
szerve a Helyi Bíráló Bizottság, a Hegykő Község Önkormányzata által, Turizmus Kislépték – „Az
Alpokalja - Fertő táj kerékpáros és aktív turizmusát erősítő KISLÉPTÉKŰ kezdeményezések
támogatása” kiírás tárgyában kidolgozott, „Turisztikai szolgáltatások bővítése Hegykőn” című
benyújtott projektötletét támogatják.
A bizottság 14 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:

7

27/2019 (VIII.14.) HBB határozat
Jelenlévők kimondják, hogy az Alpokalja – Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület legfőbb döntéshozó
szerve a Helyi Bíráló Bizottság, a Módos István által, Turizmus Kislépték – „Az Alpokalja - Fertő táj
kerékpáros és aktív turizmusát erősítő KISLÉPTÉKŰ kezdeményezések támogatása” kiírás
tárgyában kidolgozott, „A fertődi Kata vendégház minőségi fejlesztése” című benyújtott
projektötletét támogatják.
A bizottság 13 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
28/2019 (VIII.14.) HBB határozat
Jelenlévők kimondják, hogy az Alpokalja – Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület legfőbb döntéshozó
szerve a Helyi Bíráló Bizottság, a SAJGÓ-INVEST Kft. által, Turizmus Kislépték – „Az Alpokalja Fertő táj kerékpáros és aktív turizmusát erősítő KISLÉPTÉKŰ kezdeményezések támogatása” kiírás
tárgyában kidolgozott, „Minőségi vendéglátás Zsirán a turisták elégedettségének fokozásáért”
című benyújtott projektötletét támogatják.
A bizottság 13 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
29/2019 (VIII.14.) HBB határozat
Jelenlévők kimondják, hogy az Alpokalja – Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület legfőbb döntéshozó
szerve a Helyi Bíráló Bizottság, az Esőné Bogár Katalin által, Turizmus Kislépték – „Az Alpokalja Fertő táj kerékpáros és aktív turizmusát erősítő KISLÉPTÉKŰ kezdeményezések támogatása” kiírás
tárgyában kidolgozott, „A völcseji vendéglátás fejlesztése” című benyújtott projektötletét
támogatják.
A bizottság 13 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
30/2019 (VIII.14.) HBB határozat
Jelenlévők kimondják, hogy az Alpokalja – Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület legfőbb döntéshozó
szerve a Helyi Bíráló Bizottság, a Hospely Károly által, Turizmus Kislépték – „Az Alpokalja - Fertő
táj kerékpáros és aktív turizmusát erősítő KISLÉPTÉKŰ kezdeményezések támogatása” kiírás
tárgyában kidolgozott, „A fertőhomoki Rózsa Vendégház korszerűsítése” című benyújtott
projektötletét támogatják.
A bizottság 14 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
31/2019 (VIII.14.) HBB határozat
Jelenlévők kimondják, hogy az Alpokalja – Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület legfőbb döntéshozó
szerve a Helyi Bíráló Bizottság, a Fertőd Város Önkormányzat által, Turizmus Kislépték – „Az
Alpokalja - Fertő táj kerékpáros és aktív turizmusát erősítő KISLÉPTÉKŰ kezdeményezések
támogatása” kiírás tárgyában kidolgozott, „Kerékpáros és ifjúsági turizmus fejlesztése Fertődön”
című benyújtott projektötletét támogatják.
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A bizottság 14 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
32/2019 (VIII.14.) HBB határozat
Jelenlévők kimondják, hogy az Alpokalja – Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület legfőbb döntéshozó
szerve a Helyi Bíráló Bizottság, a Horváth Norbert által, Turizmus Kislépték – „Az Alpokalja - Fertő
táj kerékpáros és aktív turizmusát erősítő KISLÉPTÉKŰ kezdeményezések támogatása” kiírás
tárgyában kidolgozott, „A fertődi Horváth Apartmanház minőségi fejlesztése” című benyújtott
projektötletét támogatják.

Támogatásra javasolt helyi támogatási kérelmek (pontszám szerint csökkenő
sorrendben)
A Vidék Minősége védjegy hálózat fejlesztése - „Gazdaságfejlesztés a Vidék Minősége jegyében A
Vidék Minősége-Alpokalja-Fertő táj védjeggyel rendelkező termelők és szolgáltatók
tevékenységének fejlesztése” c. felhívás és a beérkezett támogatási kérelmek esetében:
Helyi támogatási
kérelem
projektgazdája

Ábrahám Zoltán
Végerbauer István
Schmaler Petra

Helyi támogatási kérelem címe
Eszközbeszerzés az Ábrahám
Gyümölcsfeldolgozó Üzemben
Fertőszentmiklóson
Sajtkészítő műhely
eszközbeszerzések
Megújuló arculat, innovatív technikai
háttér biztosítása

Tartalmi
értékelésen
elért
pontszám

A támogatás
javasolt
összeg

A helyi támogatási
kérelem támogatása
esetén fennmaradó
forrás (elvi keret)
(Ft)

90

3 522 550 Ft

5 404 082 Ft

88

260 100 Ft

5 143 982 Ft

75

347 786 Ft

4 796 196 Ft

A felhívás szerinti minimum pontszám 65 pont. (alapjogosultság)
A HBB megtárgyalta és javaslatra az alábbi minimum pontszám meghatározását javasolta: 70
pont.
Ezt követően a HBB egyenként szavazott az egyes támogatható pályázatokról:
A bizottság 14 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
33/2019 (VIII.14.) HBB határozat
Jelenlévők kimondják, hogy az Alpokalja – Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület legfőbb döntéshozó
szerve a Helyi Bíráló Bizottság, az Ábrahám Zoltán által, Vidék Minősége védjegy hálózat fejlesztése
- „Gazdaságfejlesztés a Vidék Minősége jegyében A Vidék Minősége-Alpokalja-Fertő táj védjeggyel
rendelkező termelők és szolgáltatók tevékenységének fejlesztése” kiírás tárgyában kidolgozott,
„Eszközbeszerzés az Ábrahám Gyümölcsfeldolgozó Üzemben Fertőszentmiklóson” című
benyújtott projektötletét támogatják.
A bizottság 14 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
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34/2019 (VIII.14.) HBB határozat
Jelenlévők kimondják, hogy az Alpokalja – Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület legfőbb döntéshozó
szerve a Helyi Bíráló Bizottság, a Végerbauer István által, Vidék Minősége védjegy hálózat fejlesztése
- „Gazdaságfejlesztés a Vidék Minősége jegyében A Vidék Minősége-Alpokalja-Fertő táj védjeggyel
rendelkező termelők és szolgáltatók tevékenységének fejlesztése” kiírás tárgyában kidolgozott,
„Sajtkészítő műhely eszközbeszerzések” című benyújtott projektötletét támogatják.
A bizottság 14 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
35/2019 (VIII.14.) HBB határozat
Jelenlévők kimondják, hogy az Alpokalja – Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület legfőbb döntéshozó
szerve a Helyi Bíráló Bizottság, a Schmaler Petra által, Vidék Minősége védjegy hálózat fejlesztése „Gazdaságfejlesztés a Vidék Minősége jegyében A Vidék Minősége-Alpokalja-Fertő táj védjeggyel
rendelkező termelők és szolgáltatók tevékenységének fejlesztése” kiírás tárgyában kidolgozott,
„Megújuló arculat, innovatív technikai háttér biztosítása” című benyújtott projektötletét
támogatják.

VIII. Egyebek
Mivel egyéb hozzászólás az ülés napirendi pontjaihoz nem érkezett, Hospely Károlyné
elnökasszony az ülést bezárta.

IX. Az ülés lezárása
Az elnök megköszönte a bizottsági tagok munkáját és megállapította, hogy a döntési folyamat
mindenben megfelelt a vonatkozó ügyrendnek. A HBB ülése során eljárási szabálytalanság
nem merült fel, az ülést lezárta.
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