
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ 

az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület 

20 18. év október hónap 1. nap – december hónap 31. nap időszak tevékenységéről 

 

1. Kérjük, mutassa be a negyedévben a HFS megvalósításával kapcsolatos tevékenységeket!  

 

1.1. Helyi felhívás tervezetek egyeztetési folyamata, időpontjai. 

 

Pályázati felhívásainkhoz kapcsolódóan többször kezdeményeztünk módosításokat, főként 

újabb szakaszzáró napok beiktatása, illetve a összes dokumentum hiánypótoltatásának 

lehetségessé tétele érdekében. A Fecskeház intézkedésünkhöz kapcsolódó belső arányokat 

az IIER rendszere rosszul kezelte, így itt is módosításokat kezdeményeztünk. December 

hónapban elkészítettünk még egy felhívás tervezetet, amelynek célja a térségi 

mikrovállalkozások elképzeléseinek támogatása. Terveink szerint ezt az intézkedést 2019. 

nyarán nyitnánk meg.  

 

A 2018. évi tapasztalatok azt mutatták, hogy egy évben sokkal egyszerűbb, ha minden 

intézkedés esetében egy tavaszi és egy őszi fordulót adunk meg, lehetőleg ugyanazon 

napokat. Így az ügyintézési feladatok és a projektfejlesztési, tanácsadási tevékenységek is 

jobban tervezhetőek, a pályázóknak pedig csak két dátumot kell megjegyezniük a beadáshoz 

kapcsolódóan.  
 

1.2. A HFS fejlesztési források felhasználásának nyomon követésével kapcsolatos információk. 

 

2018. október 3-ig 77 pályázat érkezett be, 7 pályázat az időszakokban visszavontak, így 

összesen 70 pályázat közel 285 millió Ft támogatási igényt realizált. Jelenleg két 

intézkedésünk nyitott még a turisztikai kisléptékű és a védjegyes felhívások. (egy tavaszi és 

egy őszi beadási lehetőséggel a 2019-es évben), ill. terveink közt szerepel egy általános 

mikrovállalkozásokat támogató pályázati felhívás megnyitása. 

 

A beszámolási időszakban számos hiánypótlási felszólítás került tőlünk kiküldésre annak 

ellenére is, hogy az ország számos egyesülete nem ezt a gyakorlatot követte. A 2018-as 

évben az alábbi szakaszzáró napokat tartottuk felhívásainkhoz kapcsolódóan: 

 2018. / Szakaszzáró napok 

Intézkedés 

címe 
március április május június július augusztus szeptember október 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Kultúrháló 

Kislépték 
   4.   3. 3. 

Kultúrháló 

Komplex 
5. 5. 4. 1.     

Fecskeház 5.  4.      

Turizmus 

Kislépték 
 20.  22.   3. 3. 

Turizmus 

Komplex 
5. 3. 31.      

Vidék Minősége 

Védjegy 
  4. 4. 2.  3. 1. 

 

Turizmus Komplex intézkedés május 31. napján lezárt, a Kultúrháló Komplex intézkedés 

június 1. napján, a Fecskeház intézkedés pedig május 4. napján és a Kultúrháló Kislépték 

szintén október 3. napján. A lezárt intézkedésekben a keretösszeg erejéig, ill. túligényléssel 

nyújtottak be pályázatokat.  

 

Összesen 17 db további pályázat érkezett be október hónapban, az alábbiak szerint:  
 

Turizmus Kislépték: 

2018.10.02 

HRVATI-HORVÁTOK 

Egyesület 

A horvát nemzetiségi ifjúsági turizmus 

fejlesztése Kópházán 1 358 529 Ft 2 717 059 Ft 

2018.10.02 
Nagylózsi Sport Horgász 

Egyesület 
Tóhoz köthető turisztikai fejlesztések 4 000 000 Ft 8 167 370 Ft 

2018.10.03 Juronits Norbert 
Relax vendégház minőségi fejlesztése 

Fertődön 
3 999 999 Ft 7 999 999 Ft 

2018.10.03 Németh Csaba József ev. 
Négyévszakos Lovaspálya kialakítása 

Széchenyi falujában 
4 000 000 Ft 8 725 193 Ft 

2018.10.03 Nyikos Mihály Nyikos Vendégház megújul korszerűsödik 4 000 000 Ft 8 485 829 Ft 

2018.10.03 
Petőháza Község 
Önkormányzata 

Petőháza turizmus fejlesztése. Tervezünk, 
rajzolunk, építünk, fejlődünk 

4 000 000 Ft 8 000 000 Ft 

2018.10.03 
WINELIFE Borászati és 

Kereskedelmi Kft. 

Linzer-Orosz borászat helybeni eladás 
fejlesztése - a vendéglátás 

minőségi fejlesztése a fertőrákosi 
borházban 

4 000 000 Ft 8 083 417 Ft 

 

 

 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Vidék Minősége Védjegy: 

2018.10.01 Németh Ibolya 
A fertőszentmiklósi Barackfarm minőségi 
fejlesztése 

923 981 Ft 1 847 962 Ft 

 

 

Kultúrháló Kislépték: 

2018.10.01 
HRVATI-HORVÁTOK 
Egyesület 

"A Borostyánkő út titkai" 2 496 506 Ft 2 937 066 Ft 

2018.10.02 
Alpokalja Kistérség 
Társulás 

Közszereplők, közösségi szerepvállalók 
kommunikációs fejlődésének 
támogatása 

2 499 991 Ft 2 941 166 Ft 

2018.10.03 
Fertőszentmiklós 
Városi 
Önkormányzat 

A fertőszentmiklósi kulturális élet és 
szolgáltatások minőségi fejlesztése 

2 500 000 Ft 2 998 908 Ft 

2018.10.02 
Petőházi Polgári Kör 
Egyesület 

Kiállítási tárlók és szabadidős játékok 
beszerzése, gyermektábor 
szervezése 

2 109 989 Ft 2 482 340 Ft 

2018.10.03 
Répceszemere 
Községi 
Önkormányzat 

Répceszemere kulturális életének 
erősítése 

2 466 800 Ft 2 740 970 Ft 

2018.10.03 
Római Katolikus 
Egyházközség 
Petőháza 

Petőháza Temploma megújul 2 451 597 Ft 2 884 126 Ft 

2018.10.03 
Sarród Község 
Önkormányzata 

"Adj teret, nyárligeti közösségi színtér 
megújítása, a közösségfejlesztés 
korszerű módszereinek segítségével." 

2 492 030 Ft 2 931 800 Ft 

2018.10.03 
Sopronkövesd 
Fejlődéséért 
Egyesület 

Egészségesebb Sopronkövesdért 2 500 000 Ft 2 941 176 Ft 

2018.10.03 
Zanshin Aikido 
Sportegyesület 

Zanshin dojo táborozás és tatami 
beszerzés 2019 

2 500 000 Ft 2 970 394 Ft 

  

Az adott negyedév fontos mérföldkövei voltak a megtartott HBB ülések:  

A Helyi Bíráló Bizottság Hospely Károlyné elnökletével két LEADER intézkedésben döntött 
2018. november 15-én este. 11 pályázat 103 millió Forint fejlesztési forrást kaphatott 
kezdeményezéseik megvalósítására. Az egyik intézkedés célja a legalább mikrotérségi szinten 
megjelenő turisztikai együttműködések erősítése, a másik intézkedésé pedig a kulturális-
közösségi-nemzetiségi komplex kezdeményezések támogatása. 
 
Az ún. TURIZMUS KOMPLEX intézkedésben az alábbi pályázatok támogatását javasolta 
35.079.665,- Forinttal a HBB: 
 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

1. Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.: Desztinációs szintű kezdeményezése az 
Alpokalja - Fertő táj turizmusában 

2. Napnyugat Turisztikai Egyesület: Közösségi aktív turizmus fejlesztése az Alpokalján 
3. Soproni Borút Egyesület: Soproni Borvidék újratöltve - komplex borturisztikai program 

megvalósítása 
4. Fertő-Táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület: Örökségünk a jövőnk 

 
A KULTÚRHÁLÓ KOMPLEX intézkedésben benyújtott pályázatok többsége több partner 
együttműködésében valósul meg, a HBB az alábbi pályázatok támogatását javasolta 67.735.204 
Forinttal: 

1. Friends of Europe Nagycenk Egyesület (Partner: Sopronkövesd Önkormányzata): Lépjünk 
együtt tovább 

2. Nagylózs Község Önkormányzat (Partnerek: Kópháza Község Önkormányzata, Lövő Község 
Önkormányzata és a Porpáczy Aladár Középiskola): A térségi Közösségi Videó hálózat 
fejlesztése és FotóSuli elindítása 

3. Petőházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Partnerek: Hegykői, Fertőszentmiklósi és Nagycenki 
tűzoltó egyesületek): Lépj előre! Kompetenciafejlesztés az önkéntes tűzoltóknál, térségi 
együttműködésben 

4. Alpokalja Társulás (19 alpokaljai település): Alpokalja Kultúrháló, a térségi közösségi élet 
fejlődéséért 

5. Ágfalva Községi Önkormányzat (Partner: Iván Önkormányzata): Kulturális közösségi háló 
fejlesztése - tájház létesítés és felújítás konzorciumban 

6. Kópháza Község Önkormányzata (Partner: Hrvati Horvátok Egyesülete): Többfunkciós 
közösségi nemzetiségi tér kialakítása, fejlesztése Kópházán 

7. Soproni Szakképzési Centrum (Partner: Fertőd Város Önkormányzata): Kulturakadémia- 
fertődi közösségi intézmények kulturális és oktatási kezdeményezései című pályázat 

2018. december 19-én a 2. Helyi Bíráló Bizottsági ülését tartotta meg egyesületünk, 35 
pályázatról, 107 millió forint fejlesztési támogatás sorsáról. A Helyi Bíráló Bizottság 13 tagja, 
Hospely Károlyné elnökletével három LEADER intézkedéshez kapcsolódóan ülésezett: az egyik 
intézkedés célja a turisztikai célú vállalkozásfejlesztési (szálláshelyfejlesztés, vendéglátás, aktív 
turisztikai (agro-öko-vízi-lovas-kerékpáros-horgász)) elképzelések támogatása volt. A másik 
intézkedés az önkormányzatok számára ún. „fecskelakások” kialakítását teszi lehetővé, amellyel 
a magasan kvalifikált, térségünkben hiányszakmának számító munkakörökre fiatal munkaerőt 
tudnak bevonzani, ingyenes lakhatás biztosításának a felajánlásával. A harmadik intézkedés a 
térség civil szervezeteinek, önkormányzatainak nyújt lehetőséget kulturális, sport, rekreációs 
elképzeléseinek megvalósítására. 

A „Fecskeház” intézkedés keretében az alábbi önkormányzatok nyertek támogatást, összesen 
20 millió Ft-ot:   

1. Nagylózs Község Önkormányzata: Fecskelakások kialakítása Nagylózson 
2. Újkér Község Önkormányzat: Fecskeház program indítása Újkéren 

 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

A „Kultúrháló Kislépték” intézkedés keretében 2018. október 3-ig 25 pályázatot nyújtottak be 
főként civil szervezetek több, mint 60 millió forintos igénnyel, 85% támogatási intenzitás 
mellett, 15%-os önerőt vállalva. 

1. Csér Községi Önkormányzat: Cséri közösségi ház felújítása 
2. Egyházasfalu Község Önkormányzata: Közösségi tér korszerűsítése Egyházasfaluban 
3. Fertő-Hanság Kultúrális Életéért és Kézműves Hagyományaiért Alapítvány: 

Kelengyeládák története - kultúrális élet Fertőhomok központjában 
4. Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület: Fertőrákos Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 

fejlesztése a tűzoltási-, ifjúság nevelési- és hagyományőrzési tevékenységéhez 
kapcsolódóan 

5. Fertőszéplak Községi Önkormányzat: Kalandozások a Fertő-tájon 
6. Friends of Europe Nagycenk Egyesület: Kultúra- és közösségépítés a nagycenki 

alkotóházban 
7. Harka Község Önkormányzata: Harka település közösségeinek, kultúrális kapcsolatainak 

fejlesztése 
8. Hegykő Községért Egyesület: Hangszerbeszerzés a hegykői tűzoltózenekar részére 
9. Nagycenkért Alapítvány: A sokszínű közösségi életért Nagycenken 
10. Nagycenki Iparos Kör: Holokauszt emlékmű megvalósítása - Emlékezni és emlékeztetni 
11. Önkéntes Tűzoltó Egyesület Harka Egyesület: Harka Község Önkéntes Tűzoltó 

Egyesületének fejlesztése a tűzoltási-, ifjúság nevelési- és hagyományőrzési 
tevékenységéhez kapcsolódóan 

12. Sopronkövesd Községi Önkormányzat: Kultúrpajta kialakítása a sopronkövesdi tájház 
udvarán 

13. Yacht Club Fertőrákos Egyesület: A Yacht Club Fertőrákos Egyesület fejlesztése a vitorlás 
sportok népszerűsítése érdekében 

14. Petőháza Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület: Vizes gyakorlat térségi 
együttműködésben. Cseréljük le a régi technikát, 
győzzön a gyorsabb és az ügyesebb 

15. Ügyesen Egyesület: Civil Központ létrehozása Nagylózson 
16. Alpokalja Kistérség Társulás: Közszereplők, közösségi szerepvállalók kommunikációs 

fejlődésének támogatása 
17. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat: A fertőszentmiklósi kulturális élet és 

szolgáltatások minőségi fejlesztése 
18. HRVATI-HORVÁTOK Egyesület: "A Borostyánkő út titkai" 
19. Nagylózsi Naplemente Idősek Klubja Egyesület: Alkotóház mindenkinek! 
20. Petőházi Polgári Kör Egyesület: Kiállítási tárlók és szabadidős játékok beszerzése, 

gyermektábor 
szervezése 

21. Répceszemere Községi Önkormányzat: Répceszemere kulturális életének erősítése 
22. Római Katolikus Egyházközség Petőháza: Petőháza Temploma megújul 
23. Sarród Község Önkormányzata: "Adj teret, nyárligeti közösségi színtér megújítása, a 

közösségfejlesztés korszerű módszereinek segítségével." 
24. Sopronkövesd Fejlodéséért Egyesület: Egészségesebb Sopronkövesdért 
25. Zanshin Aikido Sportegyesület: Zanshin dojo táborozás és tatami beszerzés 2019 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

A „Turizmus Kislépték” intézkedés első két szakaszzáró napjáig (2018. június 22-ig) 
beérkezett pályázatokról hozott döntést a HBB. A beérkezett 8 db pályázat 50% támogatási 
intenzitás mellett, 26 millió forint fejlesztési támogatást igényelt turisztikai fejlesztési 
elképzelései megvalósításához. 

1. Sáros Viktor ev.: Határtalan élmények az Alpokalja - Fertő-tájon - kerékpárkölcsönző 
minőségi fejlesztése és kapacitás bővítése Fertőrákoson 

2. Zsenga Kft.: Varázs Lópanzió (Ágfalva) 
3. Innovatív Platform Nonprofit Kft.: A zsirai Nyugat-Bringa Kerékpáros Központ fejlesztése 
4. ROBIGUS KFt.: Lovasturisztikai szolgáltatások minőségi fejlesztése Zsirán 
5. Dr. Németh Ádám Attila: Turisztikai fejlesztés a Madárlátta Vendégházban (Fertőrákos) 
6. MEDIPROF Egészségügyi és Szolgáltató Kft.: Kerékpáros pihenőhely Völcsejen 
7. Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület: Turisztikai pihenőhely elindítása Sopronkövesden 
8. Széplak Lovasudvar: Széplak Lovasudvar komplex fejlesztési programja 

A turisztikai és védjegyes felhívásaink még nyitottak, folyamatosan beadhatóak a pályázatok, a 
következő szakaszzáró nap 2019. márciusában lesz. A védjegyes felhíváshoz kapcsolódóan a 
Védjegy Tanács 2019. március 14. napján ülésezik, az ötletek előzetes vizsgálatáról. 

A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása 

 

Egyesület által szervezett:  

Az adott időszakban ilyen jellegű rendezvényt nem tartottunk. Ezen időszakban az 

egyéni tanácsadások a legjellemzőbbek, részben a projektfejlesztéshez kapcsolódóan, 

részben pedig a megküldött hiánypótlások tartalmának az egyeztetésére. A tanácsadói 

feladatellátás részben személyesen, részben telefonos ügyfélszolgálattal, részben pedig 

e-mailes kommunikáción keresztül zajlik. Többnyire ezek kombinációja jellemző az 

egyes projekteknél.  

Más szervezetek által szervezett, de témájában idevágó rendezvények, amelyeken részt 

vettünk:  

Időpont Esemény 

október 15-17. 
Rust, ENRD 
nemzetközi LEADER konferencia 

november 29.  
Bátonyterenye, Városi CLLD 
A CLLD-k működési sajátosságairól előadás tartása 

december 3.  
Soproni Egyetem,  
Tájobszervatóriumi megbeszélés (UNESCO Világörökség) 

 

2. Kérjük, mutassa be a negyedévben a működési és animációs feladatokkal kapcsolatos 

tevékenységeket!  



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

2.1.  A helyi szereplők animálási, vagy egyéb célú képzése 

Egyesületünk számos hálózati programot indított már az előző időszakban, melyeket 

folyamatosan működtetünk, illetve továbbfejlesztésükön dolgozunk. A hálózati programok 

mellett további képzési – nevelési programban is részt veszünk, valamint fogadtunk Bulgáriából 

egy HACS tagokból álló csoportot, nemzetközi tapasztalatátadás tárgyában, amelyekről az 

alábbiakban számolunk be.  

Vidék Minősége Védjegy Hálózati program 

Védjegy hálózatunk ebben a negyedévben főként a védjegyes 

pályázók szakmai segítségnyújtására és a Védjegy Tanács 

ülések megtartására koncentrált. A védjegyes pályázati 

felhívásunk kétkörös pályázást ír elő, azaz a hivatalos 

benyújtás előtt minden pályázó köteles projekttervét és 

költségtervét a Védjegy Tanács elé felvezetni, addig a 

munkaszervezettel közösen a szakmai tartalmat fejleszteni, majd a Tanácson kapott instrukciók 

alapján esetlegesen további módosításokat eszközölni.  

Az időszakban Tanácsülést nem tartottunk, mivel ezévben az október 1-jei szakasznap volt az 
utolsó beadási nap, viszont a 2019. március 29-i benyújtásra már elkezdődtek a felkészülések, 
egyeztetések védjegyes pályázóink részéről.  
 
Ezen időszakban egy minősítést folytattunk le:  

- Végerbauer István – őstermelőnél, aki kecsketejből készít kézműves sajtokat, joghurtot, 
sajtkrémet  

 

Adventi Vásár a Vidék Minősége jegyében 
- előkészületek, megbeszélések: november 22-én, délután a Tornácos Házban Hegykőn 
- A rendezvényről:  

Immáron másodszor került megrendezésre, hagyományteremtő jelleggel Hegykőn a 

Tornácos Házban, a Karácsonyi Kézműves 

Vásár a Vidék Minősége jegyében, 

december 16-án vasárnap. A karácsonyi 

vásárt az étterem Télikertjében tartottuk, 

ahol divatékszereket, festményeket, verses 

köteteket, lekvárokat, kerámiákat, 

díszárukat és egyéb kézműves termékeket 

csodálhattak meg és élvezhettek a 

résztvevők.  

További részletek a melléklet csatolt 
emlékeztetőben.  



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Értékőr Program elindítása 

Fertőd városa egy nyertes EFOP pályázatuk kapcsán megbízta az egyesületet a fejlesztési 

szakaszban javasolt ún. Értékőr program teljes értékű kidolgozására és megvalósítására. Az 

alábbi keretprogramot állítottuk össze, amelynek megvalósítása a 2019-es év egyik fontos és 

kiemelt feladata lesz. A képzők és végső tematika összeállítása még ebben az évben, 

decemberben történik meg.  Az EFOP pályázatnak köszönhetően a legjobb 6 főből kettő a 

mentoring idő alatt már munkaszerződéssel fejlesztheti Fertőd város és mikrotérsége közösségi-

művelődési-ifjúsági fejlesztési feladatait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

2.1. A helyi tájékoztató rendezvények tartása 

 

Jerezai horvátok látogatása – 2018. október 12-13. 

 

  

A csoport programja az itt töltött 2 napon, október 12-13. 

2018. október 12. 

9.00-10.30 Fertőszéplak, 

Széchényi kastély 

 

elnöki köszöntő, az Alpokalja-Fertő táj Helyi 

Akciócsoport irodájában 

indító előadás a Leader működéséről, tapasztalatairól, 

jógyakorlatairól; valamint a térségi márkáról – Vidék 

Minősége - Alpokalja-Fertő táj  

www.alpokalja-fertotaj.hu 

www.videkminosege.hu 

11.00 – 12.00 Fertőszentmiklós Fertőszentmiklós – Ábrahám család –

gyümölcstermesztők, saját feldolgozó üzemmel és 

értékesítő helyekkel 

 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

12.30- 14.00 Hegykő, Tornácos Ház Hospely Klára, az igazgatóság tagja 

a turizmus szektor vezetője és a ház tulajdonosa 

www.tornacos.hu  

Rövid megtekintése a háznak és az ebéd alatt 

beszélgetés a Fertő tó turizmusáról és annak 

fontosságáról, mely az UNESCO védett régiója is. 

14.30 – 15.30 Hegykő  a hegykői Tehénfarm– dr. Varga Gábor 

15.30 – 16.30 Hegykő, 

családi répafarm 

Som zöldség farm – Som Brigitta 

 

17.00 – 18.00 Hegykő, 

Pálinkaház 

1 Csepp Pálinka  

Látvány pálinkaház és főzde, kóstolóval 

(Magyarország legjobb pálinkája, 2018.) 

www.1csepppalinka.hu  

18.30 -  

 

Kópháza/ 

vacsora és találkozó a 

horvát faluban, 

Kópházán 

 

a horvát projektek és tevékenységek bemutatása a 

Leader Programon keresztül 

azt követően vacsora a Levanda étteremben 

2018. október 13. 

12.00 – 

14.00 

Fertőszéplak, 

Tájházak 

- idegenvezetés a Porpáczy Szakközépiskola 
diákjaival  

- beszélgetés a Porpáczy Szakközépiskola 
igazgatójával, Wellner Andreával  

- részvétel a Tökfesztivál programjain, helyi 
magyar ételek kóstolása 

14.30 –  

17.30 

Sarród-Fertőújlak 

Nemzeti Park 

részvétel a szürkemarha és tenyészbika vásáron 

ismerkedés a Fertő-Hanság Nemzeti Park vadon élő 

állataival 

solár hajózás a Fertő tavon 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

Október 18. –NMI látogatása nálunk . előadás tartása 

 

A Vas megyei Nemzeti Művelődéséi Intézet "látóútjának" egyik állomása volt egyesületünk 
irodája Fertőszéplakon, a Széchényi kastélyban. A nálunk töltött időben az elmúlt évtized 
vidékfejlesztési jó gyakorlatairól beszéltünk, dióhéjban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A HACS működésével kapcsolatos aktualitások, változások bemutatása. 

A beszámoló időszakában egyesületünk folyamatosan működött fertőszéplaki irodánkban, 
a szakmai, minőségi munka ellátásához szükséges humán erőforrás biztosításával, 3 fő teljes 
munkaidőben foglalkoztatott kollégával, valamint Varga Krisztina külső szakértőként való 
bevonásával.  
 
A Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdasági és Élelmiszertudományi Karáról érkezett 
hozzánk egy hetes kötelező gyakorlatára Turnay Zsolt, II. évfolyamos - Vidékfejlesztési 
agrár mérnök BsC szakos hallgató, november 26-án. A fiatal urat bevontuk a pályázatok 
ügyintézési folyamataiba, adminisztrációs feladatokba, valamint védjegyes tevékenységekbe 
is. 
 

Az iroda és a munkaszervezet fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítése, különös 
tekintettel a TO-ban szereplő indikátoroknak megfelelően. Az irodára és/vagy a 
munkaszervezetre vonatkozóan a beszámolási időszakban bekövetkezett változások.  

 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Az egyesület működése, finanszírozása stabil, jelenleg a működést az előlegnek 
köszönhetően képesek vagyunk megoldani, teljesítjük a TO-ban szereplő indikátor értékeket 
is.  
 
2018. október 11. napjáig benyújtottuk a 2018. év harmadik negyedévéhez kapcsolódó 
kifizetési kérelmünket, melyhez kapcsolódóan 2018. december 19. napon megkaptuk a KK 

jóváhagyását 4.830.514,-Ft-ról, és ezt követően az összeg átutalásra is került a 
bankszámlánkra. A negyedik negyedév kifizetési kérelmét is összeállítottuk, 5 340 726 Ft 
igénnyel, melyet 2019. január elején benyújtjuk.  
 
Jelenleg egyesületünk a korábbi megtakarításoknak köszönhetően két hónapnyi működést 
képes előfinanszírozni, és a májusi közgyűlés határozatai alapján előkészülünk már ezen 
évtől kezdődően a mostani és a 2020+-os programozási időszak közötti átmeneti időszak 
áthidalására. Ennek több lépése lesz:  
- a tavalyi évtől a beérkező tagdíjakat lekötjük a számlánkon tartalékba; 
- a projekt menedzsmentekből érkező bevételeinket is tartalékba helyezzük lekötéssel; 
- 2019. január 1-től két fővel működünk tovább, 2021. január 1-től pedig 1 fővel egészen 

addig, amíg a 2020-as időszak HFS készítése (előkészítési), ill. ezt követően a működési 
költségek nem biztosítják a munkaszervezet finanszírozását.  (arra készülünk, hogy az 
egyesület képes legyen 1 főt önerőből szükség szerint akár két éven át is alkalmazni a 
kontinuitás biztosítása érdekében) 

 
Sajnos nincs általános információnk arra vonatkozóan, hogyan áll országosan az ügyintézési 
feladatellátás előrehaladása, de a régiós találkozón érzékelhettük, hogy óriási különbségek 
vannak az egyes HACS-ok ügyintézési „kultúrájában”, szokásaiban, alkalmazott eljárásaiban. 
Ezt orvosolandó érdemes lenne bizonyos feladatellátásokat bizonyos határidőkhöz kötni. 
(pl. hiánypótlások beérkezését követően 90 napon belül szükséges a pályázatot HBB-re 
vinni) 
 
 

2.2. Egyebek 

IH munkacsoporti, MNVH feladatok ellátása 

Munkaszervezet vezetőnk részt vesz az év eleji országos konferenciát követően megalakult 

munkacsoportban is, ahol regionális szavazás eredményeképpen a régió delegáltjaként van 

jelen. 

Ebben az időszakban nem volt releváns tevékenység.   

 
Egyéb projekt menedzsment feladatok ellátása 

Egyesületünk a finanszírozási problémák megelőzésére, a likviditás megőrzésére több 
pályázatban vállalt menedzsment feladat ellátásokat:  



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 TOP – Fertőszentmiklós (Turisztikai)  
 EFOP - Nagycenk – közösségi tér fejlesztése) 
 EFOP – Fertőd -  Esély Otthon (Vidék Olimpia, Értékőr) 
 VP - Külterületi utak – 2 konzorcium (Fertőd és Fertőszentmiklós városok konzorciumai) 
 
LEADER Együttműködési pályázatok: 6 db-ban vagyunk partnerek  

  
Egyesületi honlap, kommunikáció:  

Az előírások szerint elkészítettük az egyesület irodai tábláját az arculati kézikönyv szerint. Az 

egyesület honlappal és ahhoz kapcsolt fbook oldallal rendelkezik.  

- Honlapunkat folyamatosan frissítjük hírekkel, programokkal. A honlap automatikusan a 

feliratkozottak részére kéthetente elektronikus hírlevelet küld ki, melyet a cikkek és a 

programok menükből vág össze.  

- Fbook oldal adatai: 625 kedvelője van, átlagosan 546 aktív olvasója, összesen átlagosan 

5409 a napi elérése. A napi elérés 1.000-14.000 látogató közt mozog.  

Ezen túl egyesületünk fő kommunikációs eszköze a google csoportos levelezés. Rendelkezünk 

több csoporttal: elnökség, egyesületi tagság, védjegy hálózat, kultúrháló, örökségháló, térségi 

települések. A módszer lehetségessé tesz nagyon gyorsan célirányos információ átadást, gyakran 

használjuk ezen lehetőséget.  

3. Rendezvény került megtartásra, minimum 3000 – maximum 6000 karakter terjedelmű 

szakmai összefoglaló, jelenléti ív, valamint minimum 1 darab – maximum 5 darab fotó 

csatolása szükséges. 

Események, amelyeken részt vettünk: 

• 2018. október 15-17. – Rust – ENRD nemzetközi konferencia programja és résztvevői lista 

• 2018. november 22.- Sümeg – az Éltető Balaton-Felvidékért Egyesület évzáró rendezvénye – 

meghívó, emlékeztető, jelenléti ív érintett oldala 

• 2018. november 29. – Bátonyterenye – Városi CLLD fórum – a fórum meghívója és beszámolója 

 

Események, amelyeket szerveztünk:  

• 2018. október 9. – Hidegség – Vidék Minősége minősítési értesítő 

• 2018. október 12-13. – Jerezai horvát csoport látogatása térségünkbe– a csoport programja 

• 2018. október 18. – Fertőszéplak - A Nemzeti Művelődési Intézet Vas megyei szervezetének 

látogatása a HACS-nál – a csoport számára tartott előadás anyaga 

• 2018. november 15. - Hegykő – I. Helyi Bíráló Bizottság ülése – HBB meghívó 

• 2018. november 15. – Hegykő – Elnökségi ülés – elnökségi ülés meghívó és jelenléti ív 

• 2018. december 13. – Fertőd – Külterületi utak közbeszerzéshez kapcsolódó megbeszélés – 

emailes értesítő 





 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

1. sz. melléklet 

 
































































































