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A 7. Helyi Bíráló Bizottság (HBB) ülés jegyzőkönyve 
 
 
Sopron, 2020. 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 2020. augusztus 14. 13.00 óra 

HBB ülés helyszíne Sopron, Erhardt Étterem 

Jelenlévők (jelenléti ív 
alapján) 

állandó HBB tagok, 
szavazati joggal (fő) 

11 fő  

meghívott HBB tagok, 
tanácskozási joggal (fő) 

0 fő 

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

Udvardi Imréné, Cséryné Oláh Mária 

Póttagként részt vesz 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: 93 192 696,- 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 12 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. Gazdaságfejlesztés az Alpokalja-Fertő táj térség mikrovállalkozásainak kisléptékű fejlesztése 

által c. felhívás keretében:  
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Helyi támogatási kérelem 

pályázója 
Helyi támogatási kérelem 

címe 
Érintett HBB tag 

Rámháp Balázs 
Új generációs technológia a 

reklám eszköz gyártásban egy 
fertőszentmiklósi vállalkozásnál 

- 

 
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  
3. napirend: Az egyes helyi támogatási kérelmek és azok értékelésének megvitatása 
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: 

 
36/2020 (VIII.14.) HBB határozat 

A jelenlévők a napirendet 12 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) 

1 db 4 661 283 Ft 

Elutasításra 
javasolt helyi 

Nem hiánypótolható dokumentumok 
hiánya, nem megfelelősége 

nem releváns nem releváns 
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támogatási 
kérelmek az 
elutasítás 
indoka 
alapján 

Visszavont pályázatok 
Jogosultsági kritériumoknak való 
nem megfelelés hiánypótlást 
követően 

nem releváns nem releváns 

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

nem releváns nem releváns 

Elutasításra javasolt projekt 
összesen: 

nem releváns nem releváns 

Támogatásra javasolt helyi támogatási kérelmek 1 db  4 661 283 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 

 
Páliné Keller Csilla munkaszervezet vezető első körben összegzően tájékoztatta a HBB 
tagokat: Rámháp Balázs pályázatához kapcsolódóan önrevízióban visszamozgatást kértünk a 
pályázó kérésére és felülvizsgáltuk az általa igényelt támogatás mértékét és a benyújtott 
árajánlatok tartalmát és összegét. Hiánypótlási felszólításban kértük az ellentmondás 
feloldását, amelyet megkaptunk. Így az eredetileg 6. HBB ülésen jóváhagyott támogatási 
összeg, 2 988 563,-Ft 4 661 283 Ft-ra emelkedett.  A magasabb támogatási összeg végett 
szükséges a projektet újabb HBB ülésen tárgyalni.  
 
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* 

   

 
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 
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Helyi támogatási kérelem 
sorszáma 

Helyi támogatási kérelem 
címe 

Elutasítás indoka* 

   

 
Támogatásra javasolt helyi támogatási kérelmek (pontszám szerint csökkenő 
sorrendben) 
 
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 4 661 283 Ft  

 
A felhívás szerinti minimum pontszám 60 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 12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 

37/2020 (VIII.14.) 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. 
 
 
 
 
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.  
 




