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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 2020. május 13. 14 óra 

HBB ülés helyszíne Fertőszentmiklós, Polgármesteri Hivatal, 
Házasságkötő terem 

Jelenlévők (jelenléti ív 
alapján) 

állandó HBB tagok, 
szavazati joggal (fő) 

13 fő + 1 fő póttag 

meghívott HBB tagok, 
tanácskozási joggal (fő) 

0 fő 

Távol van (állandó, szavazati joggal rendelkező 
tag/ok) 

nem releváns 

Póttagként részt vesz 1 fő – dr. Weisz Miklós 

Érintett helyi felhívás címe Gazdaságfejlesztés az Alpokalja-Fertő táj térség 

mikrovállalkozásainak kisléptékű fejlesztése által  

Érintett helyi felhívás kódszáma VP6-19.2.1.-5-3.2-19 

Támogatási keretösszeg teljes keret: 66 000 000,- Ft  
maradványokkal emelt teljes keret: 

+12 415 902 = 78 415 902,-  
110%-os keret: 86 257 492 Ft.  
 

Meghirdetés időpontja 2019. szeptember 6. 
Kérelem benyújtás 2019. 11.06-tól 2020.01.30-ig. 

Benyújtás határideje Érintett szakaszzáró napok:  
2019.12.13., 2020.01.17., 2020.01.30. 

 
 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: 
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2.1. Gazdaságfejlesztés az Alpokalja-Fertő táj térség mikrovállalkozásainak kisléptékű fejlesztése 

által c. felhívás keretében:  
 

Helyi támogatási kérelem 
pályázója 

Helyi támogatási kérelem 
címe 

Érintett HBB tag 

Rámháp Balázs 
Új generációs technológia a 

reklám eszköz gyártásban egy 
fertőszentmiklósi vállalkozásnál 

- 

dr. Hampl Ágnes Katalin 

Modern radiológiai képalkotó 
diagnosztikai eszköz beszerzése 

állatorvosi 
praxisbővítés céljából Ágfalván 

- 

Benkő Dávid Dániel Dolgozói öltözők kialakítása - 

SACI Könyvelő Bt. Könyvelő iroda bővítése - 

MIGA 95 Bt. 
Miga-95. Bt. Kubota minikotró 

vásárlás - 

Party Rent Kft. 
A Party Rend Kft minőségi 
fejlesztése üvegfal rendszer 

vásárlásával 
- 

SOMNI-MED Egészségügyi 
Kft. Szolgáltató 

Eszközpark fejlesztés a Somni-
Med Kft-nél 

dr. Tóth Melinda 
Keszei Andrea 

Hadarics Csaba 
Élzárógép vásárlása petőházi 

asztalosműhelybe - 

A Z Építészstúdió Kft. 

ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS 
FEJLESZTÉSE 3D-s TELJES 
DIGITAZALIZÁCIÓS (BIM) 

ELJÁRÁSSAL 

- 

Agrion Top Kft. 
Informatikai fejlesztés az Agrion 

Top Kft-nél dr. Weisz Miklós 

Böhm Ferenc 
A fertődi építoipari szolgáltató cég 

gépparkjának fejlesztése - 

Kiss-Szabó Renáta Katalin 

Projekttervezési háttérbázis 
adminisztratív feltételrendszerének 

kialakítása 
a minőségi szolgáltatásnyújtás 

érdekébenDEKÉBEN 

- 

Márkus Barbara Gabriella 

Egészségmegőrzés és szakrális tér 
közösség kialakítása Nagycenken 

és 
vonzáskörzetében 

- 

Völgyi Iván Máté 
KÓPHÁZI LAKATOSMŰHELY 

ESZKÖZEINEK 
KORSZERŰSÍTÉSE 

- 

L+P Épitőipari, Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. 

Új kotrógép beruházás Ivánban - 
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Helyi támogatási kérelem 
pályázója 

Helyi támogatási kérelem 
címe 

Érintett HBB tag 

Fire-Natura Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

Tűzoltó készülék karbantartó 
műhely kialakítása és fejlesztése 

Kópházán 
- 

FÜ-TECH 2003 Ipari, 
Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft. 

A PETőHÁZI FÜ-TECH KFT 
ESZKÖZPARKJÁNAK 

FEJLESZTÉSE 
- 

GOLDENT Fogászati és 
Fogtechnikai Kft. 

A kópházi Goldent Kft röntgen 
berendezéseinek fejlesztése dr. Payrits Ferenc 

Sette Design Kft. 

TERVEZŐIRODA 
KIALAKÍTÁSA, 

TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS 
ÉS ÚJ 

SZOLGÁLTATÁSOK 
BEVEZETÉSE 

- 

Ambrus-Rácz Ramóna 
Minőségi eszközfejlesztés az 

esküvőszervezés és Sportoktatás 
terén 

- 

Balogh Miklós 
Nagy és Balogh Építésziroda 

minőségi szolgáltatásfejlesztése 
Fertőhomokon 

- 

Gasparics Csilla 
Grafikai mikrovállalkozás 

korszerűsítése, új munkaeszközök 
beszerzése 

- 

HAMVAS KÜLLŐ Erdészeti 
és Fatömegcikk-gyártó Kft. 

Az undi Hamvas Küllő Erdészeti 
és Fatömegcikk-gyártó Kft. 

minőségi 
fejlesztése 

- 

Dr. Gergelyné Szemerits Csilla 
A hegykői Anna Szépségstúdió 
felújításának befejező cseppjei - 

Tarnai László 
TarnaiFrames - a minőségi 
vizuális kultúra fejlesztése - 

JURO 2004. Computer 
Kerskedelmi Kft. 

JURO 2004 KFT 
OKTATÓTERMEK 

KIALAKÍTÁSA 
- 

 
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: „Gazdaságfejlesztés az Alpokalja-Fertő táj térség 

mikrovállalkozásainak kisléptékű fejlesztése által” c. felhívás és a beérkezett 
támogatási kérelmek összefoglaló ismertetése (A felhívás 2020.01.30. napján 
lezárult.)  
3. napirend: Az egyes helyi támogatási kérelmek és azok értékelésének megvitatása 
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4.  napirend: Javaslat a helyi támogatási kérelmek rangsoráról 
5. napirend: Egyebek  
6. napirend: Az ülés lezárása 

 
Napirend megtárgyalása 
Szavazás: A jelenlevőket a HBB elnöke kérte a napirendek elfogadására. 
 
A HBB határozata a napirendről: 

 
9/2020 (V.13.) HBB határozat 
A jelenlévők a napirendet 14 fő igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 
tartózkodás mellett elfogadták. 

 
IV. 1. Az egyes intézkedések és projektek bemutatása 
 
A Gazdaságfejlesztés az Alpokalja-Fertő táj térség mikrovállalkozásainak kisléptékű fejlesztése 

által 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) 
 

 Helyi 
támogatási 
kérelmek 

száma (db) 

Helyi támogatási 
kérelmek által igényelt 
támogatás összege (Ft) 

Benyújtási határidőig beérkezett helyi támogatási 
kérelmek ( az elutasításra és a támogatásra javasolt 

kérelmek összesen) 

29 db 121 858 512 Ft 

Elutasításra 
javasolt helyi 
támogatási 
kérelmek az 
elutasítás 
indoka 
alapján 

Nem hiánypótolható dokumentumok 
hiánya, nem megfelelősége 
Visszavont pályázatok 

2 db  nem releváns 

Jogosultsági kritériumoknak való 
nem megfelelés hiánypótlást 
követően 

1 db 6 000 000 Ft 

Tartalmi értékelés során nem érte el 
a helyi felhívásban meghatározott 
minimális pontszámot (ha releváns) 

nem releváns nem releváns 

Elutasításra javasolt projekt 
összesen: 

1 db 6 000 000 Ft 

Támogatásra javasolt helyi támogatási kérelmek 26 db  102 511 965 Ft 
 
A beérkezett pályázatok szakaszzáró naponként:  
VP6-19.2.1.-5-3.2-19 Gazdaságfejlesztés az 

Alpokalja-Fertő táj térség 
mikrovállalkozásainak 
kisléptékű fejlesztése által 

2019.11.06-2019.12.13 28 115 906 870 

2019.12.14-2020.01.17 1 5 951 642 

VP6-19.2.1.-5-3.2-19 Összesen 
29 121 858 512 
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Páliné Keller Csilla munkaszervezet vezető első körben összegzően tájékoztatta a HBB 
tagokat: Az intézkedés keretében 29 pályázat került benyújtásra térségünk 15 különböző 

településéről. A legaktívabbak a petőházi, majd a fertődi, fertőhomoki és kópházi 

mikrovállalkozók voltak. A támogatható pályázatok 70%-a csak eszközbeszerzésre irányult, 

az átlagos támogatási igény 3,9 millió forint volt. Az összességében 200 milliós fejlesztés 

révén 10,5 fő munkahely teremtése valósulhat meg térségünkben, a megvalósításra 18 

hónap áll rendelkezésre a támogatói okiratok kézhezvételét követően.  

 
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  
 

Helyi támogatási kérelem 
sorszáma 

Helyi támogatási kérelem 
címe 

Elutasítás indoka* 

27. Q&Q 2000 Kft. - Modern gépekkel 
a hatékony munkavégzésért 

A vállalkozás a 2004. évi XXXIV. tv. 
alapján nem minősül mikrovállalkozásnak. 

 
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.   
 
VI. Javaslat a helyi támogatási kérelmek rangsoráról  
 
Elutasításra javasolt helyi támogatási kérelmek 
 

Helyi támogatási kérelem 
sorszáma 

Helyi támogatási kérelem 
címe 

Elutasítás indoka* 

27. Q&Q 2000 Kft. - Modern gépekkel 
a hatékony munkavégzésért 

A vállalkozás a 2004. évi XXXIV. tv. 
alapján nem minősül mikrovállalkozásnak. 

 
Támogatásra javasolt helyi támogatási kérelmek (pontszám szerint csökkenő 
sorrendben) 
 
A 75 és 70 pontos pályázatok esetében pontegyezőség áll fenn. A rangsoroláshoz az elnökség 
az alábbi szempontok figyelembe vételét javasolta:  
1. szempontként a többlet foglalkoztatás vállalása (1 fő, majd 0,5 fő);  
2. szempont: a vállalkozások alapítási éve szerint sorrend kialakítása és a fiatal, induló cégek 
támogatása;  
3. szempontként javasolt mérőszám: árbevétel/létszám hányadosa.   
 
Az érintett pályázatok a szempontok szerinti sorrendben a kért szempontokkal:  
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A Gazdaságfejlesztés az Alpokalja-Fertő táj térség mikrovállalkozásainak kisléptékű fejlesztése 

által c. felhívás és a beérkezett támogatási kérelmek esetében: 
 

 

Ügyfél neve Projekt címe 
Javasolt 

pontszám 

Igényelt 
támogatási összeg 

(Ft) 

Kummulált 
összeg 

1. 

Rámháp Balázs 
Új generációs technológia a reklám eszköz 

gyártásban egy 
fertőszentmiklósi vállalkozásnál 

90 2 988 563 Ft 83 268 929 Ft 

2. 

dr. Hampl Ágnes 
Katalin 

Modern radiológiai képalkotó 
diagnosztikai eszköz beszerzése 

állatorvosi 
praxisbővítés céljából Ágfalván 

90 5 999 480 Ft 77 269 449 Ft 

3. 
Benkő Dávid 

Dániel 
Dolgozói öltözők kialakítása 85 4 242 465 Ft 73 026 984 Ft 

4. SACI Könyvelő Bt. Könyvelő iroda bővítése 80 2 926 530 Ft 70 100 454 Ft 

5. MIGA 95 Bt. Miga-95. Bt. Kubota minikotró vásárlás 80 5 529 000 Ft 64 571 454 Ft 

6. 
Party Rent Kft. 

A Party Rend Kft minőségi fejlesztése 
üvegfal rendszer vásárlásával 

80 5 999 998 Ft 58 571 456 Ft 

7. 

SOMNI-MED 
Egészségügyi Kft. 

Szolgáltató 
Eszközpark fejlesztés a Somni-Med Kft-nél 80 5 890 366 Ft 52 681 090 Ft 

8. 
Hadarics Csaba 

Élzárógép vásárlása petőházi 
asztalosműhelybe 

80 5 999 998 Ft 46 681 092 Ft 

9. 

A Z Építészstúdió 
Kft. 

ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS FEJLESZTÉSE 3D-s 
TELJES DIGITAZALIZÁCIÓS (BIM) 

ELJÁRÁSSAL 
80 4 309 297 Ft 42 371 795 Ft 

10. 
Agrion Top Kft. 

Informatikai fejlesztés az Agrion Top Kft-
nél 

80 2 646 973 Ft 39 724 822 Ft 

11. 
Böhm Ferenc 

A fertődi építoipari szolgáltató cég 
gépparkjának fejlesztése 

80 6 000 000 Ft 33 724 822 Ft 

12. 

Kiss-Szabó 
Renáta Katalin 

Projekttervezési háttérbázis 
adminisztratív feltételrendszerének 

kialakítása 
a minőségi szolgáltatásnyújtás 

érdekébenDEKÉBEN 

80 535 293 Ft 33 189 529 Ft 

13. 

Márkus Barbara 
Gabriella 

Egészségmegőrzés és szakrális tér 
közösség kialakítása Nagycenken és 

vonzáskörzetében 
80 5 920 188 Ft 27 269 341 Ft 

14. 

L+P Épitoipari, 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

Új kotrógép beruházás Ivánban 75 5 999 999 Ft 21 269 342 Ft 

15. 
Völgyi Iván Máté 

KÓPHÁZI LAKATOSMŰHELY 
ESZKÖZEINEK KORSZERŰSÍTÉSE 

75 1 877 898 Ft 19 391 444 Ft 

16. 
Gasparics Csilla 

Grafikai mikrovállalkozás korszerűsítése, 
új munkaeszközök beszerzése 

75 1 779 929 Ft 17 611 515 Ft 

17. 
Ambrus-Rácz 

Ramóna 
Minőségi eszközfejlesztés az 

esküvőszervezés és Sportoktatás terén 
75 612 343 Ft 16 999 172 Ft 

18. 

Fire-Natura 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

Tűzoltó készülék karbantartó műhely 
kialakítása és fejlesztése Kópházán 

75 5 484 453 Ft 11 514 719 Ft 
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19. 

Balogh Miklós 
Nagy és Balogh Építésziroda minőségi 

szolgáltatásfejlesztése 
Fertőhomokon 

75 3 517 764 Ft 7 996 955 Ft 

20. 

Sette Design Kft. 
TERVEZŐIRODA KIALAKÍTÁSA, 

TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS ÉS ÚJ 
SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSE 

75 5 379 625 Ft 2 617 330 Ft 

21. 

FÜ-TECH 2003 
Ipari, 

Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

A PETőHÁZI FÜ-TECH KFT 
ESZKÖZPARKJÁNAK FEJLESZTÉSE 

75 1 832 090 Ft 785 240 Ft 

22. 

GOLDENT 
Fogászati és 

Fogtechnikai Kft. 

A kópházi Goldent Kft röntgen 
berendezéseinek fejlesztése 

75 3 294 498 Ft -2 509 258 Ft 

23. 

JURO 2004. 
Computer 

Kerskedelmi Kft. 

JURO 2004 KFT OKTATÓTERMEK 
KIALAKÍTÁSA 

70 5 621 885 Ft -8 131 143 Ft 

24. 
Dr. Gergelyné 

Szemerits Csilla 
A hegykői Anna Szépségstúdió 
felújításának befejező cseppjei 

70 967 402 Ft -9 098 545 Ft 

25. 

HAMVAS KÜLLŐ 
Erdészeti és 

Fatömegcikk-
gyártó Kft. 

Az undi Hamvas Küllő Erdészeti és 
Fatömegcikk-gyártó Kft. minőségi 

fejlesztése 
70 5 820 845 Ft -14 919 390 Ft 

26. 
Tarnai László 

TarnaiFrames - a minőségi vizuális 
kultúra fejlesztése 

70 1 335 083 Ft -16 254 473 Ft 

           102 511 965 Ft   

 
A felhívás szerinti minimum pontszám 60 pont. (alapjogosultság). A HBB megtárgyalta és 
javaslatra az alábbi minimum pontszám meghatározását javasolta: 70 pont.  
 
A 26 pályázat támogathatóságához 16 254 473 Ft többletforrás bevonása szükséges. 
Javasoljuk a ponthatár 70 pontban való megállapítását és a forráshiány végett nem 
támogatható pályázatok tartaléklistára helyezését. Amint megérkezik a többletforrás, 
úgy a pályázatok automatikusan támogathatóvá válnak. 
 
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: 

10/2020 (V.13.) HBB határozat 
 

Jelenlévők kimondják, hogy az Alpokalja – Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület legfőbb 
döntéshozó szerve a Helyi Bíráló Bizottság, a Rámháp Balázs által, „Gazdaságfejlesztés az 

Alpokalja-Fertő táj térség mikrovállalkozásainak kisléptékű fejlesztése által” c. kiírás tárgyában 
kidolgozott, Új generációs technológia a reklám eszköz gyártásban egy fertőszentmiklósi 
vállalkozásnál című benyújtott projektötletét támogatják. 
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A bizottság 14 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 

11/2020 (V.13.) HBB határozat 
 

Jelenlévők kimondják, hogy az Alpokalja – Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület legfőbb 
döntéshozó szerve a Helyi Bíráló Bizottság, a dr. Hampl Ágnes Katalin által, 
„Gazdaságfejlesztés az Alpokalja-Fertő táj térség mikrovállalkozásainak kisléptékű fejlesztése 

által” c. kiírás tárgyában kidolgozott, Modern radiológiai képalkotó diagnosztikai eszköz 
beszerzése állatorvosi praxisbővítés céljából Ágfalván című benyújtott projektötletét 
támogatják. 
 
A bizottság 14 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 

12/2020 (V. 13.) HBB határozat 

 
Jelenlévők kimondják, hogy az Alpokalja – Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület legfőbb 
döntéshozó szerve a Helyi Bíráló Bizottság, a Benkő Dávid Dániel által, „Gazdaságfejlesztés 

az Alpokalja-Fertő táj térség mikrovállalkozásainak kisléptékű fejlesztése által” c. kiírás tárgyában 
kidolgozott, Dolgozói öltözők kialakítása című benyújtott projektötletét támogatják. 
 
A bizottság 14 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 

13/2020 (V.13.) HBB határozat 
 

Jelenlévők kimondják, hogy az Alpokalja – Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület legfőbb 
döntéshozó szerve a Helyi Bíráló Bizottság, a SACI Könyvelő Bt. által, „Gazdaságfejlesztés 

az Alpokalja-Fertő táj térség mikrovállalkozásainak kisléptékű fejlesztése által” c. kiírás tárgyában 
kidolgozott, Könyvelő iroda bővítése című benyújtott projektötletét támogatják. 
 
A bizottság 14 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 

14/2020 (V.13.) HBB határozat 
 

Jelenlévők kimondják, hogy az Alpokalja – Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület legfőbb 
döntéshozó szerve a Helyi Bíráló Bizottság, a MIGA 95 Bt. által, „Gazdaságfejlesztés az 

Alpokalja-Fertő táj térség mikrovállalkozásainak kisléptékű fejlesztése által” c. kiírás tárgyában 
kidolgozott, Miga-95. Bt. Kubota minikotró vásárlás című benyújtott projektötletét 
támogatják. 
 
A bizottság 14 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 

15/2020 (V.13.) HBB határozat 

 
Jelenlévők kimondják, hogy az Alpokalja – Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület legfőbb 
döntéshozó szerve a Helyi Bíráló Bizottság, a Party Rent Kft. által, „Gazdaságfejlesztés az 

Alpokalja-Fertő táj térség mikrovállalkozásainak kisléptékű fejlesztése által” c. kiírás tárgyában 
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kidolgozott, A Party Rend Kft minőségi fejlesztése üvegfal rendszer vásárlásával című 
benyújtott projektötletét támogatják. 
 

A bizottság 13 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 

16/2020 (V.13.) HBB határozat 
 

Jelenlévők kimondják, hogy az Alpokalja – Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület legfőbb 
döntéshozó szerve a Helyi Bíráló Bizottság, a SOMNI-MED Egészségügyi és Szolgáltató 
Kft. által, „Gazdaságfejlesztés az Alpokalja-Fertő táj térség mikrovállalkozásainak kisléptékű 

fejlesztése által” c. kiírás tárgyában kidolgozott, Eszközpark fejlesztés a Somni-Med Kft-nél 
című benyújtott projektötletét támogatják. 
 

A bizottság 14 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 

17/2020 (V. 13.) HBB határozat 
 

Jelenlévők kimondják, hogy az Alpokalja – Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület legfőbb 
döntéshozó szerve a Helyi Bíráló Bizottság, a Hadarics Csaba által, „Gazdaságfejlesztés az 

Alpokalja-Fertő táj térség mikrovállalkozásainak kisléptékű fejlesztése által” c. kiírás tárgyában 
kidolgozott, Élzárógép vásárlása petőházi asztalosműhelybe című benyújtott projektötletét 
támogatják. 
 
A bizottság 14 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 

18/2020 (V. 13.) HBB határozat 
 

Jelenlévők kimondják, hogy az Alpokalja – Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület legfőbb 
döntéshozó szerve a Helyi Bíráló Bizottság, az A Z Építészstúdió Kft. által, 
„Gazdaságfejlesztés az Alpokalja-Fertő táj térség mikrovállalkozásainak kisléptékű fejlesztése 

által” c. kiírás tárgyában kidolgozott, Építészeti tervezés fejlesztése 3d-s teljes 
digitazalizációs (bim) eljárással című benyújtott projektötletét támogatják. 
 
A bizottság 13 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 

19/2020 (V.13.) HBB határozat 
 

Jelenlévők kimondják, hogy az Alpokalja – Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület legfőbb 
döntéshozó szerve a Helyi Bíráló Bizottság az Agrion Top Kft. által, „Gazdaságfejlesztés az 

Alpokalja-Fertő táj térség mikrovállalkozásainak kisléptékű fejlesztése által” c. kiírás tárgyában 
kidolgozott, Informatikai fejlesztés az Agrion Top Kft-nél című benyújtott projektötletét 
támogatják. 
 
A bizottság 14 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 

20/2020 (V.13.) HBB határozat 
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Jelenlévők kimondják, hogy az Alpokalja – Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület legfőbb 
döntéshozó szerve a Helyi Bíráló Bizottság, a Böhm Ferenc által, „Gazdaságfejlesztés az 

Alpokalja-Fertő táj térség mikrovállalkozásainak kisléptékű fejlesztése által” c. kiírás tárgyában 
kidolgozott, A fertődi építőipari szolgáltató cég gépparkjának fejlesztése című benyújtott 
projektötletét támogatják. 
 

A bizottság 14 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 

21/2020 (V.13.) HBB határozat 
 

Jelenlévők kimondják, hogy az Alpokalja – Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület legfőbb 
döntéshozó szerve a Helyi Bíráló Bizottság, a Kiss-Szabó Renáta Katalin által, 
„Gazdaságfejlesztés az Alpokalja-Fertő táj térség mikrovállalkozásainak kisléptékű fejlesztése 

által” c. kiírás tárgyában kidolgozott, Projekttervezési háttérbázis adminisztratív 
feltételrendszerének kialakítása a minőségi szolgáltatásnyújtás érdekében című 
benyújtott projektötletét támogatják. 
 

A bizottság 14 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 

22/2020 (V.13.) HBB határozat 
 

Jelenlévők kimondják, hogy az Alpokalja – Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület legfőbb 
döntéshozó szerve a Helyi Bíráló Bizottság, a Márkus Barbara Gabriella által, 
„Gazdaságfejlesztés az Alpokalja-Fertő táj térség mikrovállalkozásainak kisléptékű fejlesztése 

által” c. kiírás tárgyában kidolgozott, Egészségmegőrzés és szakrális tér közösség 
kialakítása Nagycenken és vonzáskörzetében című benyújtott projektötletét támogatják. 
 
A bizottság 14 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 

23/2020 (V.13.) HBB határozat 
 

Jelenlévők kimondják, hogy az Alpokalja – Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület legfőbb 
döntéshozó szerve a Helyi Bíráló Bizottság, az L+P Épitőipari, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. által, „Gazdaságfejlesztés az Alpokalja-Fertő táj térség mikrovállalkozásainak 

kisléptékű fejlesztése által” c. kiírás tárgyában kidolgozott, Új kotrógép beruházás Ivánban 
című benyújtott projektötletét támogatják. 
 
A bizottság 14 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 

24/2020 (V.13.) HBB határozat 
Jelenlévők kimondják, hogy az Alpokalja – Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület legfőbb 
döntéshozó szerve a Helyi Bíráló Bizottság, a Völgyi Iván Máté által, „Gazdaságfejlesztés az 

Alpokalja-Fertő táj térség mikrovállalkozásainak kisléptékű fejlesztése által” c. kiírás tárgyában 
kidolgozott, Kópházi lakatosműhely eszközeinek korszerűsítése című benyújtott 
projektötletét támogatják. 
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A bizottság 14 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 

25/2020 (V.13.) HBB határozat 
 

Jelenlévők kimondják, hogy az Alpokalja – Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület legfőbb 
döntéshozó szerve a Helyi Bíráló Bizottság, a Gasparics Csilla által, „Gazdaságfejlesztés az 

Alpokalja-Fertő táj térség mikrovállalkozásainak kisléptékű fejlesztése által” c. kiírás tárgyában 
kidolgozott, Grafikai mikrovállalkozás korszerűsítése, új munkaeszközök beszerzése 
című benyújtott projektötletét támogatják. 
 
A bizottság 14 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 

26/2020 (V.13.) HBB határozat 
 
Jelenlévők kimondják, hogy az Alpokalja – Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület legfőbb 
döntéshozó szerve a Helyi Bíráló Bizottság, az Ambrus-Rácz Ramóna által, 
„Gazdaságfejlesztés az Alpokalja-Fertő táj térség mikrovállalkozásainak kisléptékű fejlesztése 

által” c. kiírás tárgyában kidolgozott, Minőségi eszközfejlesztés az esküvőszervezés és 
Sportoktatás terén című benyújtott projektötletét támogatják. 
 
A bizottság 14 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 

27/2020 (V.13.) HBB határozat 

 
Jelenlévők kimondják, hogy az Alpokalja – Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület legfőbb 
döntéshozó szerve a Helyi Bíráló Bizottság, a Fire-Natura Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
által, „Gazdaságfejlesztés az Alpokalja-Fertő táj térség mikrovállalkozásainak kisléptékű 

fejlesztése által” c. kiírás tárgyában kidolgozott, Tűzoltó készülék karbantartó műhely 
kialakítása és fejlesztése Kópházán című benyújtott projektötletét támogatják. 
 
A bizottság 14 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 

28/2020 (V.13.) HBB határozat 
Jelenlévők kimondják, hogy az Alpokalja – Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület legfőbb 
döntéshozó szerve a Helyi Bíráló Bizottság, a Balogh Miklós által, „Gazdaságfejlesztés az 

Alpokalja-Fertő táj térség mikrovállalkozásainak kisléptékű fejlesztése által” c. kiírás tárgyában 
kidolgozott, Nagy és Balogh Építésziroda minőségi szolgáltatásfejlesztése Fertőhomokon 
című benyújtott projektötletét támogatják. 
 
A bizottság 14 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 

29/2020 (V.13.) HBB határozat 
 
Jelenlévők kimondják, hogy az Alpokalja – Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület legfőbb 
döntéshozó szerve a Helyi Bíráló Bizottság, a Sette Design Kft. által, „Gazdaságfejlesztés az 

Alpokalja-Fertő táj térség mikrovállalkozásainak kisléptékű fejlesztése által” c. kiírás tárgyában 
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kidolgozott, Tervezőiroda kialakítása, technológiai fejlesztés és új szolgáltatások 
bevezetése című benyújtott projektötletét támogatják. 
 

A bizottság 14 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 

30/2020 (V.13.) HBB határozat 
 
Jelenlévők kimondják, hogy az Alpokalja – Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület legfőbb 
döntéshozó szerve a Helyi Bíráló Bizottság, a FÜ-TECH 2003 Ipari, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. által, „Gazdaságfejlesztés az Alpokalja-Fertő táj térség mikrovállalkozásainak 

kisléptékű fejlesztése által” c. kiírás tárgyában kidolgozott, A petőházi FÜ-TECH KFT 
eszközparkjának fejlesztése című benyújtott projektötletét támogatják. 
 

Tartaléklistára kerülő, de támogatott pályázatok: 
 
A bizottság 13 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 

31/2020 (V.13.) HBB határozat 

 
Jelenlévők kimondják, hogy az Alpokalja – Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület legfőbb 
döntéshozó szerve a Helyi Bíráló Bizottság, a GOLDENT Fogászati és Fogtechnikai Kft. 
által, „Gazdaságfejlesztés az Alpokalja-Fertő táj térség mikrovállalkozásainak kisléptékű 

fejlesztése által” c. kiírás tárgyában kidolgozott, A kópházi Goldent Kft röntgen 
berendezéseinek fejlesztése című benyújtott projektötletét támogatják. 
 
A bizottság 14 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 

32/2020 (V.13.) HBB határozat 
 
Jelenlévők kimondják, hogy az Alpokalja – Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület legfőbb 
döntéshozó szerve a Helyi Bíráló Bizottság, a JURO 2004. Computer Kerskedelmi Kft. 
által, „Gazdaságfejlesztés az Alpokalja-Fertő táj térség mikrovállalkozásainak kisléptékű 

fejlesztése által” c. kiírás tárgyában kidolgozott, JURO 2004 Kft. oktatótermek kialakítása 
című benyújtott projektötletét támogatják. 
 
A bizottság 14 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 

33/2020 (V.13.) HBB határozat 
 
Jelenlévők kimondják, hogy az Alpokalja – Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület legfőbb 
döntéshozó szerve a Helyi Bíráló Bizottság, a Dr. Gergelyné Szemerits Csilla által, 
„Gazdaságfejlesztés az Alpokalja-Fertő táj térség mikrovállalkozásainak kisléptékű fejlesztése 

által” c. kiírás tárgyában kidolgozott, A hegykői Anna Szépségstúdió felújításának befejező 
cseppjei című benyújtott projektötletét támogatják. 
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A bizottság 14 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 

34/2020 (V.13.) HBB határozat 
 
Jelenlévők kimondják, hogy az Alpokalja – Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület legfőbb 
döntéshozó szerve a Helyi Bíráló Bizottság, a HAMVAS KÜLLŐ Erdészeti és 
Fatömegcikk-gyártó Kft. által, „Gazdaságfejlesztés az Alpokalja-Fertő táj térség 

mikrovállalkozásainak kisléptékű fejlesztése által” c. kiírás tárgyában kidolgozott, Az undi 
Hamvas Küllő Erdészeti és Fatömegcikk-gyártó Kft. minőségi fejlesztése című benyújtott 
projektötletét támogatják. 
 
A bizottság 14 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 

35/2020 (V.13.) HBB határozat 
 
Jelenlévők kimondják, hogy az Alpokalja – Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület legfőbb 
döntéshozó szerve a Helyi Bíráló Bizottság, a Tarnai László által, „Gazdaságfejlesztés az 

Alpokalja-Fertő táj térség mikrovállalkozásainak kisléptékű fejlesztése által” c. kiírás tárgyában 
kidolgozott, 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.  
 




