NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület
2020. év április hónap 1. nap – június hónap 30. nap időszak tevékenységéről
1.

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

1.1. Helyi felhívás megjelenésének időpontjai, a helyi támogatási kérelmek benyújtási és ellenőrzési,
valamint értékelési szakaszaiban végzett tevékenységek bemutatása.

A 2020-as második negyedévben az új felhívásunk, mely a ,,Szelíd turizmus- és gazdaságfejlesztési
modellprogramok az Alpokalja-Fertő táj térségében”címet viseli, került további egyeztetésre az
Irányító Hatósággal. Ezen felhívással célunk a programozási időszak végén, az átmeneti években
komplex hálózati kezdeményezések megvalósítása, amelyek segítik a következő időszak
előkészítését is. A felhívás az adott időszakban még nem nyílt meg, a megvalósításra 24 hónapot
biztosítunk.
1.2. A HFS fejlesztési források felhasználásának nyomon követésével kapcsolatos információk.

A Mikrovállalkozások fejlesztésére irányuló intézkedés decemberi szakaszzáró napjára (2019.
december 13.) 28 db pályázat érkezett be, majd 2020. januárban 1 db. A beérkezett pályázatok
50% támogatási intenzitás mellett, 116 millió forint fejlesztési támogatást igényeltek termék- és
szolgáltatás fejlesztési elképzelései megvalósításához. A pályázatok benyújtása előtt a pályázók
kötelező előzetes konzultáción vettek részt az egyesület munkaszervezet vezetőjénél, ez az
ügyintézés során kiderült, hogy ugyan nagyon „munkás”, de kifizetődő. A hiánypótlások száma és
hossza jól mutatta, hogy a pályázatok nagy része jól előkészített, kevés hiányossággal bírt.
A projektek áprilisban döntésre teljes előkészített állapotba kerültek, a járvány okozta szituáció
miatt a HBB ülés megtartásának módja egy darabig egyeztetés alatt állt, azonban a Bizottság
végül a kötelező egészségügyi előírások betartásával (1,5 m távolság, maszk, kézfertőtlenítés), az
ülés szokott módon való megtartása mellett döntött.
Május 13-án tartottuk soron következő HBB ülésünket, ahol a beérkezett 29 db pályázatból 2
db pályázat visszavonásra került, 1 db pályázat pedig az ügyintézés során elutasítandóvá vált,
így a 26 db pályázatot értékelte majd rangsorolta a bizottság. A Bíráló Bizottság minimum
ponthatárként a 70 pontot állapította meg, és 5 pályázatot forráshiány végett tartaléklistára
helyezett. Az ő döntésük alapján az alábbiak szerint alakult a pályázatok sorsa:
A támogatott pályázatok:
1. Rámháp Balázs: Új generációs technológia a reklám eszközgyártásban egy
fertőszentmiklósi vállalkozásnál
2. dr. Hampl Ágnes Katalin: Modern radiológiai képalkotó diagnosztikai eszköz beszerzése
állatorvosi
praxisbővítés céljából Ágfalván
3. Benkő Dávid Dániel: Dolgozói öltözők kialakítása
4. SACI Könyvelő Bt.: Könyvelő iroda bővítése

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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
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
Böhm Ferenc: A fertődi építoipari szolgáltató cég gépparkjának fejlesztése
Kiss-Szabó Renáta Katalin: Projekttervezési háttérbázis adminisztratív feltételrendszerének
kialakítása
a minőségi szolgáltatásnyújtás érdekében
Márkus Barbara Gabriella: Egészségmegőrzés és szakrális tér közösség kialakítása Nagycenken és
vonzáskörzetében
L+P Épitoipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: Új kotrógép beruházás Ivánban
Völgyi Iván Máté: KÓPHÁZI LAKATOSMŰHELY ESZKÖZEINEK KORSZERŰSÍTÉSE
Gasparics Csilla: Grafikai mikrovállalkozás korszerűsítése, új munkaeszközök beszerzése
Ambrus-Rácz Ramóna: Minőségi eszközfejlesztés az esküvőszervezés és Sportoktatás terén
Fire-Natura Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: Tűzoltó készülék karbantartó műhely kialakítása és
fejlesztése Kópházán
Balogh Miklós: Nagy és Balogh Építésziroda minőségi szolgáltatásfejlesztése
Fertőhomokon
Sette Design Kft.: TERVEZŐIRODA KIALAKÍTÁSA, TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS ÉS ÚJ
SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSE
FÜ-TECH 2003 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: A PETőHÁZI FÜ-TECH KFT
ESZKÖZPARKJÁNAK FEJLESZTÉSE

A tartaléklistára helyezett pályázatok:
1. GOLDENT Fogászati és Fogtechnikai Kft.: A kópházi Goldent Kft röntgen berendezéseinek
fejlesztése
2. JURO 2004. Computer Kerskedelmi Kft.: JURO 2004 KFT OKTATÓTERMEK KIALAKÍTÁSA
3. Dr. Gergelyné Szemerits Csilla: A hegykői Anna Szépségstúdió felújításának befejező cseppjei
4. HAMVAS KÜLLŐ Erdészeti és Fatömegcikk-gyártó Kft.: Az undi Hamvas Küllő Erdészeti és
Fatömegcikk-gyártó Kft. minőségi fejlesztése
5. Tarnai László: TarnaiFrames - a minőségi vizuális kultúra fejlesztése
1.3.A HFS-ben szereplő eredménymutatók jelen negyedév végéig megvalósult értékei

Ssz.

1.
1

Eredménymutató (indikátor)
megnevezése (mértékegység)

Létrehozott munkahelyek száma (fő) –
gazdaságfejlesztési intézkedések

HACS
által
vállalt
célérték

4

Negyedév végéig

kedvezményezettek
által vállalt érték
(TO1 szerint)

ténylegesen
megvalósult
érték

14,5

még nincs adat

A TO sajnos nem tartalmazza a vállalt indikátorokat, így a TK-k alapján tudjuk ezen
kötelezettségvállalásokat beírni. Amennyiben lehetséges, javasoljuk, hogy a TO-k is tartalmazzák a
jövőben ezeket az értékeket.

Kultúrháló felhívások esetében:
fejlesztéssel érintett közösségi,
kulturális, rekreációs tér
új közösségi-kulturális szolgáltatások
száma
közösségi, kulturális, sport programok
száma (rendezvény, képzés,
tanulmányút)
megvalósított programokba bevont
résztvevők száma (képzés, rendezvény,
tanulmányút)

15

62

még nincs adat

15

55

még nincs adat

15

88

még nincs adat

50

5821

még nincs adat

létrehozott fecskelakások száma

2

4

2

létrehozott fecskelakásokba
beköltözhető személyek száma

4

4

még nincs adat

1 m2

19 497

még nincs adat

5

18

még nincs adat

5

34

még nincs adat

5

20

még nincs adat

3

30

még nincs adat

új szolgáltatás (turisztikai termék)
bevezetése

5

23

még nincs adat

bevont turisztikai szereplők száma

100

596

még nincs adat

10

26

még nincs adat

1

6

még nincs adat

25

60

még nincs adat

25

28

még nincs adat

1

4

még nincs adat

1

23,5

még nincs adat

Fecskeház felhívás esetében:

Turizmus Kislépték felhívás esetében:
Fejlesztéssel érintett ingatlan
alapterülete
felújított szálláshelyek szobáinak száma
új szolgáltatás (turisztikai termék)
bevezetése
meglévő aktív turisztikai szolgáltatás
fejlesztése
elérhető turisztikai csomagajánlatok,
garantált programok száma
Turizmus Komplex felhívás esetében:

szemléletformáló és/vagy speciális
szakmai tudást átadó képzés, fórum
új és/vagy megújult, továbbfejlesztett
turisztikai információs rendszer
Védjegyes felhívás esetében:
meglévő termék/szolgáltatás fejlesztése
új termék/szolgáltatás
létrehozatala/bevezetése
közös értékesítést támogató
új/bővített/fejlesztett helyek száma
projekt által megőrzött munkahely
száma

1.4.

A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása

Nem releváns az adott időszakban.
Más szervezetek által szervezett, de témájában idevágó rendezvények, amelyeken
részt vettünk:
A regionális delegáltak tartottak egy alkalommal online egyeztetést az országos LEADER
folyamatokra való közös rátekintés jegyében.
1.5.

Egyebek

Nem releváns az adott időszakban.
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.
Vidék Minősége Védjegy Hálózati program
A márciusban tartott éves védjegyes találkozó alkalmával meghirdetett
marketing csomag kezdeményezés, melyre a védjegyes tagok
benyújthatták igényeiket, áprilisban került elbírálásra a Védjegy Tanács
és a kivitelezésben részt vevő cégek által (Czetin Zoltán, Tarnai László és
a SIGN Kreatív Ügynökség). A Vidék Minősége Védjegy hálózat
fejlesztése nemzetközi együttműködésben c. saját egyesületi
pályázatunk keretében 26 minősített, védjeggyel rendelkező tagunkat
részesíthettük közel 7,3 millió forint marketing támogatásban.
Van, akikről reklámfilmek készülnek, van, aki egy Rádió1 hirdetéskampányban mutathatja be
portékáit és vannak, akik a Sign Kreatív Ügynökség szárnyai alatt saját arculatukat, megjelenésüket
formálhatják. Májusban már el is kezdődhettek a munkafolyamatok.
A kiírt pályázatokra mindhárom szektorból érkeztek be igények, összesen 26 db,:
Élelmiszer szektor
1 Ábrahám Zoltán
2 Hajdú Veronika – Veritee Herba
3 Krois Brewery
4 Németh Ibolya
5 Helebrand Zsolt
6 Szentkői sörház
7 Téglás Edit

8 Horváth Attila – Boldog Birtok
9 Végerbauer István
10 Czupy Krisztina
11 Som János
Kézműves szektor
1 Csoltói házaspár
2 Nagy Attila
3 Márton Krisztina
4 Rabi Géza
5 Schmaler Petra
6 Szilágyi család
7 Szováti Szilvia
8 Ölbei Kinga
Turizmus szektor
1 Patonai Panzió
2 Rozalinda Vendégház
3 Fertőtekergő
4 Széplaki lovasudvar
5 Fertő-táj túra
6 Tornácos Panzió

Május 15-én elindult a Vidék Minősége – Alpokalja-Fertő táj Facebook oldala is
(https://www.facebook.com/videkminosegealpokaljafertotaj), ahol az oldalkedvelői számára
többkörös nyereményjátékot indítottunk értékes ajándékokkal, melyeket védjegyes tagjaink
felajánlásából tudtunk kisorsolni. Ezen az oldalon számos új információt megtudhatnak az érdeklődők
a Vidék Minősége hálózatról és tagjairól, valamint a KulinART hálózatról is.

Mára a fbook oldalnak több, mint 1700 követője van, 68 000 bejegyzés eléréssel és 11 000 aktivitással.
Június hónapban a Sopron TV Mozaik műsorának adtunk interjút védjegy hálózatunkhoz kapcsolódóan,
majd a Rádió 1-ben, Czetin Zoltánnal beszélgettünk Som Brigitta Élelmiszer Szektor vezetővel. Az
elkövetkező hónapokban számos védjegyes termelővel, szolgáltatóval ismerkedhet meg a
nagyközönség. (Az eseményhez kiküldetési költség merült fel.)

Az Értékőr Hálózat
Az Értékőr hálózati projektben márciusra tervezett záró alkalom a
koronavírus végett lemondásra került, bízunk, hogy mielőbb megvalósításra
kerülhet, amely egyben a projekt zárását is jelenti.

Térségi Múzeumhálózat
Az önkormányzat elnyert „Nemzetiségek együttműködése a térség turisztikai fejlődéséért”
című pályázatában célul tűzte ki a regionális múzeumhálózatnak a felépítését, összefogását
és fejlesztését különböző marketing eszközök bevonásával (közös honlap, molinók,
belépőjegyek, közös kiadvány) A marketing anyagok előkészítése folyamatban van, a honlap
(www.muzeumhalozat.hu) véglegesítésre került.
2.2.

A helyi tájékoztató rendezvények tartása
Az aktuális negyedévben ilyen jellegű rendezvényt nem tartottunk, mert nem volt lehetséges.
A tervezett rendezvényeinket lemondtuk, elhalasztottuk.

2.3.

A HACS működésével kapcsolatos aktualitások, változások bemutatása.

A beszámoló időszakában egyesületünk folyamatosan működött fertőszéplaki
irodánkban, a szakmai, minőségi munka ellátásához szükséges humán erőforrás
biztosításával, 1,5 fő foglalkoztatott kollégával.
Egyesületi projektjeink megvalósításainak elindulásával egy-egy projekt kapcsán külső
projektmenedzserek, koordinátorok bevonásával folytattuk a hálózati munkákat, akik a
szükséges erőforrásokat biztosítják számunkra, összesen 5 fő külső koordinátorral
végeztük a feladatokat.
- a KulinART projektbe Kiss-Szabó Renátával és Téglás Edittel,
- az Örökségünk projektbe Wellner Andreával és Doroginé Melindával igazgatóasszonyok,
- a térségi védjegyes hálózati munkába pedig Füzi-Horváth Veronikával.
JÁRVÁNY IDEJE ALATTI MŰKÖDÉS
2020. március 16-tól home office módon működünk. A munkaszerződéseink módosításra
kerültek, a munkavégzés helye KÖTETLEN kategóriára változott a 46-os kormányrendelet
hatályosságáig.
Tájékoztatási módok:
- Az iroda ajtaján helyeztünk el ezzel kapcsolatos információt
- Honlapunkra és fbook oldalunkra is elhelyeztük az ezzel kapcsolatos információkat
- Google körlevelekben tájékoztattuk a pályázóinkat, a tagságunkat és elnökségi tagjainkat
A működésünkben az üzemmód váltás nem okozott nagy változást, hiszen a legtöbb
feladatunk ellátása egyáltalán nem irodához, hanem technikai felszereltséghez kötött: laptop,
telefon és internet. Ez mindkettő kolléga rendelkezésére áll.
2.4. 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.
A 2019-es évben 15 410 334 Ft-ot költöttünk működésre. A 2020-as évre 11,38 millió Ft
működési támogatásunk maradt, melyet a két fő foglalkoztatott 1,5 főre csökkentésével
oldunk meg, és amennyiben szükséges, minimális önerőt vonunk be.

2016
KIADÁSOK ÖSSZESEN

Forrás: EMVA LEADER 19.4 alintézkedés
2017
2018
2019
2020

Összesen

12,809469

20,409743

20,32137

15,410334

11,388257

80,339173

Működési költségek

2,5618938

4,0819486

4,064274

12,328267

9,110605

64,2713384

Animációs költségek

12,809469

20,409743

20,32137

3,082067

2,277652

16,0678346

egyéb kiadások

0
12,809469

0
20,409743

0
20,32137

0
15,410334

0
11,388257

0
80,339173

12,809469

20,409743

20,32137

15,410334

11,388257

80,339173

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Működési finanszírozás
(módosított)

2.5.

Egyebek

Egyéb projekt menedzsment feladatok ellátása
Egyesületünk a finanszírozási problémák megelőzésére, a likviditás megőrzésére több
pályázatban vállalt menedzsment feladat ellátásokat:
2.4.1.
TOP – Fertőszentmiklós (Turisztikai) – már csak a térségi
múzeumhálózat felállítása hiányzik
2.4.2.
EFOP - Nagycenk – közösségi tér fejlesztése) – záró beszámoló
januárban benyújtásra került
2.4.3.
EFOP – Fertőd - Esély Otthon (Vidék Olimpia, Értékőr) – a záró
alkalom és a teljes képzésről készült kisfilm elkészítése hiányzik még
2.4.4.
VP - Külterületi utak – 2 konzorcium (Fertőd és Fertőszentmiklós városok
konzorciumai)
2.4.4.1. a fertődi konzorcium záró elszámolása benyújtásra került április 25ig, a megvalósítás sikeresen lezajlott március 25. napig.
2.4.4.2. a fertőszentmiklósi konzorcium esetében a fertőszentmiklósi
útszakasz ellenőrzése is megvalósult, és sikerült a kópházi és harkai
útszakasz műszaki felülvizsgálatát követően a közös közbeszerzési
felhívás összeállítása, a szakaszokhoz kapcsolódóan a műszaki
ellenőrrel a szerződések megkötése.
LEADER Együttműködési pályázatok megvalósítása
Több projektben vállaltunk partnerséget, ezek előrehaladását mutatjuk be itt:
Élménytúrák Tavak mentén - Tisza-tó és Fertő-tó együttműködése
A projekt nyáron kapta meg támogatói okiratát, amelyben térségünkből a Hegykői és a
Napnyugat Turisztikai Egyesület a partnerei a Borsodi Leader Egyesületnek.
A projekt első mérföldköve módosításra került, így a kezdeti eszközbeszerzéseket
(kerékpárok, kerékpár-és kenuszállítók, walki-talki készülékek..stb.) tartalmazó első
kifizetési kérelmet december hónapban nyújtottuk be, melyhez kapcsolódóan várjuk a
hiánypótlást. A márciusban tartott hegykői közös megbeszélés során előkészített
fórumsorozatot a koronavírus végett korábban el kellett halasztani, azonban júniusban
megtartásra kerülhetett. A Túravezetői tréning három hétfői napon valósulhatott meg,
június 15-én, 22-én és 29-én. Július és december hónapok között pedig a terepgyakorlatoké
lesz a főszerep.
Június 15-én, hétfőn kezdetét vette az Élménytúrák tavak mentén projekt keretében megszervezésre
kerülő Túravezető tanfolyam. A tervezett létszámhoz képest több, mint háromszoros
túljelentkezéssel indultunk. Az első napon túraszervezési és turisztikai alapismeretekkel, a
tájegységben megtalálható nemzeti parki és erdészeti kínálattal, a térség történeti örökségével
gazdagodhattunk.

Június 22-én, hétfőn folytatódott az Élménytúrák tavak mentén projekt keretében tartott túravezető
tanfolyam. Molnár Balázs, térségünk egyik legkiválóbb túravezetője kalauzolt el minket a 3 táj
vonzásában található Alpokalja és Fertő táj különleges növény és állatvilágába, a szubalpin világból
egészen a szikes pusztákig. Dr. Erdélyi Miklós, Nagylózs és Sopronkövesd településeink háziorvosa,
egykori mentőorvossal tölthettük a délutánt elsősegély nyújtási ismereteink bővítésére. A jó hangulat
most sem maradt el, az előadók különösen hálásak voltak a hallgatók aktivitásáért és nem lankadó
érdeklődéséért. Következő hétfőn folytatjuk.

Hétfőn, június 29-én fejeződött be a túravezetői tanfolyam elméleti blokkja. Gyalogos, vízi, lovas és
kerékpáros túrák szervezési, vezetési praktikáival ismerkedhettünk meg. Az év hátralevő részében
pedig a megszerzett tudás gyakorlatban való átültetésére nyílik alkalom térségünk túravezetőivel.

Az eseményekhez kiküldetési költség merült fel.

Június 18-án és 19-én térségünk túravezetőivel utaztunk két napra partnerünkhöz, a Dél - Borsodi
Leader egyesülethez közös projektünk előrehaladásának egyeztetésére, tevékenységeink
összehangolására.

KochArt kezdeményezés - KulinART
Márciusban átalakításra került egyesületi honlapunk is: külön főmenü helyet kapott a
projekt, ahol folyamatosan kísérhetőek lesznek az események. Elindítottuk a projekt
facebook oldalát is. (a honlapunk fejlesztéséhez kapcsolódó szolgáltatási számla a KK részét
képezi)

Június hónapban elindult marketing kampányunk is, mely segítségével a tematikus heteket
és a kezdeményezést szeretnénk megismertetni az érdeklődőkkel és népszerűsíteni
körükben. Előkészítésre került az első tematikus hét augusztusban, és az ehhez szükséges
marketing anyagon is dolgozunk. A KulinART projekt első kifizetési kérelmét július 9.
napon benyújtottuk, amellyel teljesítésre került az 1 éven belül 10%-al való elszámolás.

Örökségünk Témahét projekt
Az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület 2008 óta dolgozik együtt a néhai sopronfertődi térség 10 általános iskolájával egy témahét projekten. Célunk az identitás erősítése
egy szélesebb körű tudás és a személyes találkozások, személyes tapasztalások által volt.
A második negyedévben véglegesítésre került az interaktív tananyag, amelynek feltöltése is
megvalósult az online oldalra:

A tanárok továbbképzése és a közös tanulmányút sajnos a vírus miatt elhalasztásra került. Az

őrégi partnereknél is felállításra kerültek a tananyagfejlesztéshez kapcsolódó írócsoportok,
melyeket Wellner Andrea a fertődi Porpáczy igazgató asszonya mentorált. Az első közös
kifizetési kérelmünket július hónapban nyújtjuk be, ennek előkészületei vannak
folyamatban.
NYD HACS Akadémia
A projekthez kapcsolódóan megérkezett a tavaly novemberben benyújtott kifizetési
kérelem hiánypótlása, amelyet április hónapban teljesítettünk, és bízunk a mielőbbi
kifizetésben. (közel 1,2 millió Ft) Június hónapban a konzorcium további hiánypótlás
kiegészítést kapott, amelyet szintén teljesítettünk, és most már nagyon bízunk a
kifizetésben.

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: 759 kedvelője van, átlagosan 665 aktív olvasója, összesen
átlagosan 7869 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. Rendezvények
Események, amelyeken részt vettünk:




2020. június 15. – Hegykő, Élménytúrák tavak mentén – Túravezetői szakmai fórum,
meghívó, jelenléti ív, beszámoló (Az eseményhez kiküldetési költség merült fel.)
2020. június 22. – Hegykő, Élménytúrák tavak mentén – Túravezetői szakmai fórum,
meghívó, jelenléti ív, beszámoló (Az eseményhez kiküldetési költség merült fel.)
2020. június 29. – Hegykő, Élménytúrák tavak mentén – Túravezetői szakmai fórum,
meghívó, jelenléti ív, beszámoló (Az eseményhez kiküldetési költség merült fel.)

Események, amelyeket szerveztünk:


2020. május 13. – Fertőszentmiklós, HBB ülés, HBB meghívó, jelenléti ív, jegyzőkönyv

Kelt: Fertőszéplak, 2020. július 8.

Készítette: Kovács Kata és Páliné Keller Csilla sk.

Tisztelettel meghívjuk Önt az egyesület
6. Helyi Bíráló Bizottságának ülésére, melynek
Időpontja: 2020. május 13. (szerda) 14.00 órától
Helyszíne: Fertőszentmiklós Város Önkormányzata, Hivatal – Házasságkötő terem, fszt.
Kérünk Mindannyiótokat, hogy maszkot magatokkal hozni szíveskedjetek - lesz nálunk is dr.
Tóth Melinda felajánlásával - és a 1-1,5 m távolságot fogjuk tartani az ülés alatt.
Napirendi pontok:
14.00 – 14.15: Regisztráció, adminisztratív teendők
14.15 – 15.15: Helyi Bíráló Bizottság ülés, napirendek:
1. napirend: A napirend elfogadása
2. napirend: A „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

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel megjelenésére, feltétlenül számítunk!

Fertőszentmiklós, 2020. május 7.

Hospely Károlyné elnök sk.

Svedics Tibor alelnök sk.

A 6. Helyi Bíráló Bizottság (HBB) ülés jegyzőkönyve

Fertőszentmiklós, 2020. május 13.
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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
13 fő + 1 fő póttag

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

Érintett helyi felhívás címe
Érintett helyi felhívás kódszáma
Támogatási keretösszeg

0 fő
nem releváns
1 fő – dr. Weisz Miklós
Gazdaságfejlesztés az Alpokalja-Fertő táj térség
mikrovállalkozásainak kisléptékű fejlesztése által
VP6-19.2.1.-5-3.2-19
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
Benyújtás határideje

2019. szeptember 6.
Kérelem benyújtás 2019. 11.06-tól 2020.01.30-ig.
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
Rámháp Balázs

dr. Hampl Ágnes Katalin

Helyi támogatási kérelem
címe
Új generációs technológia a
reklám eszköz gyártásban egy
fertőszentmiklósi vállalkozásnál
Modern radiológiai képalkotó
diagnosztikai eszköz beszerzése
állatorvosi
praxisbővítés céljából Ágfalván

Érintett HBB tag
-

-

Benkő Dávid Dániel

Dolgozói öltözők kialakítása

-

SACI Könyvelő Bt.

Könyvelő iroda bővítése

-

MIGA 95 Bt.
Party Rent Kft.
SOMNI-MED Egészségügyi
Kft. Szolgáltató
Hadarics Csaba

A Z Építészstúdió Kft.

Agrion Top Kft.
Böhm Ferenc

Kiss-Szabó Renáta Katalin

Márkus Barbara Gabriella

Völgyi Iván Máté
L+P Épitőipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.

Miga-95. Bt. Kubota minikotró
vásárlás
A Party Rend Kft minőségi
fejlesztése üvegfal rendszer
vásárlásával
Eszközpark fejlesztés a SomniMed Kft-nél
Élzárógép vásárlása petőházi
asztalosműhelybe
ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS
FEJLESZTÉSE 3D-s TELJES
DIGITAZALIZÁCIÓS (BIM)
ELJÁRÁSSAL
Informatikai fejlesztés az Agrion
Top Kft-nél
A fertődi építoipari szolgáltató cég
gépparkjának fejlesztése
Projekttervezési háttérbázis
adminisztratív feltételrendszerének
kialakítása
a minőségi szolgáltatásnyújtás
érdekébenDEKÉBEN
Egészségmegőrzés és szakrális tér
közösség kialakítása Nagycenken
és
vonzáskörzetében
KÓPHÁZI LAKATOSMŰHELY
ESZKÖZEINEK
KORSZERŰSÍTÉSE

dr. Weisz Miklós

Új kotrógép beruházás Ivánban

-
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dr. Tóth Melinda
Keszei Andrea
-

-

-

-

-

Helyi támogatási kérelem
pályázója
Fire-Natura Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
FÜ-TECH 2003 Ipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.
GOLDENT Fogászati és
Fogtechnikai Kft.

Sette Design Kft.

Ambrus-Rácz Ramóna

Balogh Miklós

Gasparics Csilla

HAMVAS KÜLLŐ Erdészeti
és Fatömegcikk-gyártó Kft.
Dr. Gergelyné Szemerits Csilla
Tarnai László
JURO 2004. Computer
Kerskedelmi Kft.

Helyi támogatási kérelem
címe
Tűzoltó készülék karbantartó
műhely kialakítása és fejlesztése
Kópházán
A PETőHÁZI FÜ-TECH KFT
ESZKÖZPARKJÁNAK
FEJLESZTÉSE
A kópházi Goldent Kft röntgen
berendezéseinek fejlesztése
TERVEZŐIRODA
KIALAKÍTÁSA,
TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS
ÉS ÚJ
SZOLGÁLTATÁSOK
BEVEZETÉSE
Minőségi eszközfejlesztés az
esküvőszervezés és Sportoktatás
terén
Nagy és Balogh Építésziroda
minőségi szolgáltatásfejlesztése
Fertőhomokon
Grafikai mikrovállalkozás
korszerűsítése, új munkaeszközök
beszerzése
Az undi Hamvas Küllő Erdészeti
és Fatömegcikk-gyártó Kft.
minőségi
fejlesztése
A hegykői Anna Szépségstúdió
felújításának befejező cseppjei
TarnaiFrames - a minőségi
vizuális kultúra fejlesztése
JURO 2004 KFT
OKTATÓTERMEK
KIALAKÍTÁSA

Érintett HBB tag
dr. Payrits Ferenc

-

-

-

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)

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

Helyi
támogatási
kérelmek
száma (db)
29 db

Helyi támogatási
kérelmek által igényelt
támogatás összege (Ft)

2 db

nem releváns

1 db

6 000 000 Ft

nem releváns

nem releváns

1 db

6 000 000 Ft

26 db

102 511 965 Ft

121 858 512 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

29

121 858 512

VP6-19.2.1.-5-3.2-19 Összesen
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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

Rámháp Balázs
1.
dr. Hampl Ágnes
Katalin
2.

Igényelt
Javasolt
támogatási összeg
pontszám
(Ft)

Projekt címe
Új generációs technológia a reklám eszköz
gyártásban egy
fertőszentmiklósi vállalkozásnál
Modern radiológiai képalkotó
diagnosztikai eszköz beszerzése
állatorvosi
praxisbővítés céljából Ágfalván

Kummulált
összeg

90

2 988 563 Ft

83 268 929 Ft

90

5 999 480 Ft

77 269 449 Ft

Dolgozói öltözők kialakítása

85

4 242 465 Ft

73 026 984 Ft

Könyvelő iroda bővítése

80

2 926 530 Ft

70 100 454 Ft

4.

Benkő Dávid
Dániel
SACI Könyvelő Bt.

5.

MIGA 95 Bt.

Miga-95. Bt. Kubota minikotró vásárlás

80

5 529 000 Ft

64 571 454 Ft

Party Rent Kft.

A Party Rend Kft minőségi fejlesztése
üvegfal rendszer vásárlásával

80

5 999 998 Ft

58 571 456 Ft

80

5 890 366 Ft

52 681 090 Ft

80

5 999 998 Ft

46 681 092 Ft

80

4 309 297 Ft

42 371 795 Ft

80

2 646 973 Ft

39 724 822 Ft

80

6 000 000 Ft

33 724 822 Ft

80

535 293 Ft

33 189 529 Ft

80

5 920 188 Ft

27 269 341 Ft

75

5 999 999 Ft

21 269 342 Ft

75

1 877 898 Ft

19 391 444 Ft

Grafikai mikrovállalkozás korszerűsítése,
új munkaeszközök beszerzése

75

1 779 929 Ft

17 611 515 Ft

Minőségi eszközfejlesztés az
esküvőszervezés és Sportoktatás terén

75

612 343 Ft

16 999 172 Ft

Tűzoltó készülék karbantartó műhely
kialakítása és fejlesztése Kópházán

75

5 484 453 Ft

11 514 719 Ft

3.

6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.

SOMNI-MED
Egészségügyi Kft. Eszközpark fejlesztés a Somni-Med Kft-nél
Szolgáltató
Élzárógép vásárlása petőházi
Hadarics Csaba
asztalosműhelybe
ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS FEJLESZTÉSE 3D-s
A Z Építészstúdió
TELJES DIGITAZALIZÁCIÓS (BIM)
Kft.
ELJÁRÁSSAL
Informatikai fejlesztés az Agrion Top KftAgrion Top Kft.
nél
A fertődi építoipari szolgáltató cég
Böhm Ferenc
gépparkjának fejlesztése
Projekttervezési háttérbázis
adminisztratív feltételrendszerének
Kiss-Szabó
kialakítása
Renáta Katalin
a minőségi szolgáltatásnyújtás
érdekébenDEKÉBEN
Egészségmegőrzés és szakrális tér
Márkus Barbara
közösség kialakítása Nagycenken és
Gabriella
vonzáskörzetében
L+P Épitoipari,
Kereskedelmi és
Új kotrógép beruházás Ivánban
Szolgáltató Kft.
KÓPHÁZI LAKATOSMŰHELY
Völgyi Iván Máté
ESZKÖZEINEK KORSZERŰSÍTÉSE
Gasparics Csilla
Ambrus-Rácz
Ramóna
Fire-Natura
Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
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Balogh Miklós

Nagy és Balogh Építésziroda minőségi
szolgáltatásfejlesztése
Fertőhomokon

75

3 517 764 Ft

7 996 955 Ft

Sette Design Kft.

TERVEZŐIRODA KIALAKÍTÁSA,
TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS ÉS ÚJ
SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSE

75

5 379 625 Ft

2 617 330 Ft

A PETőHÁZI FÜ-TECH KFT
ESZKÖZPARKJÁNAK FEJLESZTÉSE

75

1 832 090 Ft

785 240 Ft

A kópházi Goldent Kft röntgen
berendezéseinek fejlesztése

75

3 294 498 Ft

-2 509 258 Ft

JURO 2004 KFT OKTATÓTERMEK
KIALAKÍTÁSA

70

5 621 885 Ft

-8 131 143 Ft

A hegykői Anna Szépségstúdió
felújításának befejező cseppjei

70

967 402 Ft

-9 098 545 Ft

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

70

5 820 845 Ft

-14 919 390 Ft

TarnaiFrames - a minőségi vizuális
kultúra fejlesztése

70

1 335 083 Ft

-16 254 473 Ft

19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.
26.

FÜ-TECH 2003
Ipari,
Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
GOLDENT
Fogászati és
Fogtechnikai Kft.
JURO 2004.
Computer
Kerskedelmi Kft.
Dr. Gergelyné
Szemerits Csilla
HAMVAS KÜLLŐ
Erdészeti és
Fatömegcikkgyártó Kft.
Tarnai László

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.

8

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.
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Tegnap, június 2-án MÉDIA DÉLUTÁNT tartottunk Som Brigittával, a Hegykői Zöldség Kft.
képviselőjével és a Vidék Minősége védjegy hálózatunk élelmiszer szektorának vezetőjével
Sopronban.
A Sopron TV Mozaik műsorának adtunk interjút védjegy hálózatunkhoz kapcsolódóan, majd a
Rádió 1-ben, Czetin Zoltánnal beszélgettünk az Élménytúrák tavak mentén című
kezdeményezésünk június 15-én induló Túravezetői képzéséről.
Az elkészült rádiós interjú az alábbi linken hallgatható meg:
https://soundcloud.com/user-377409364/som-brigitta?fbclid=IwAR0OTHI3nOVQtVnxChePSdKDDjPWJydW8E5TeXtNYIkVxabMFT5-f2rAJA
Fertőszéplak, 2020. június 3.
Készítette: Páliné Keller Csilla sk.

MEGHÍVÓ
Élménytúrák tavak mentén
Túravezetői Szakmai Fórumok az Alpokalja-Fertő tájon
Időpont:
Helyszín:

2020. június 15., június 22. és 29. 9.00 órától
Hegykő, Tornácos Ház, Borostyán terem

A Hegykői és a Napnyugat Turisztikai Egyesületek az „Élménytúrák tavak mentén” című
LEADER Együttműködések pályázat keretében túravezető fórumokat hirdet mindazok
számára, akik szakmailag felkészültebben, szakszerűbben kívánják tájékoztatni,
túráztatni vendégeiket az Alpokalja-Fertő táj régió, illetve annak védett területein, vagy
akik az Alpokalja-Fertő táj szerelmesei és többet szeretnének megtudni annak
élővilágáról. A fórumok során kiemelt helyet kap a turisztikai alapismeretek és a
természeti értékek megismertetése elméleti és gyakorlati formában.
Tervezett program
I. nap (június 15.) Turisztikai alapismeretek, praktikus túraszervezési ismeretek
9.00 10.30
10.45 11.45
11.45 12.45
12.30 –
13.30
13.30 –
14.30
14.4516.30

Mitől túravezető a túravezető? A túravezetés jogszabályi háttere
Alapvető túravezetői ismeretek
Előadó: Simon Zoltán
SZÜNET
A turizmus rendszere és környezete, Idegenforgalmi (turisztikai)
régiók; A Sopron – Fertő táj kiemelt turisztikai régió
Előadó: Barcza Attila
A Fertő-Hanság Nemzeti Park és turizmusának bemutatása
Előadó: FHNP
EBÉDSZÜNET
A Soproni Tanulmányi Erdőgazdaság és turizmusának bemutatása
Előadó: TAEG Zrt.
SZÜNET
Az Alpokalja-Fertő táj turisztikai kínálata (A térség meghatározó
attrakciói turisztikai szegmensenként)
Előadó: Páliné Keller Csilla és Osváth Ádám

A rendezvény a VP6-19.3.1-17 LEADER helyi akciócsoportok
együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása
intézkedés keretében valósul meg

II. nap (június 29.) Túravezetés a gyakorlatban
9.0010.30
10.4512.15
12.15 –
13.30
13.30 –
15.00
15.15 –
16.45
III.

Konkrét gyalogos túra tervezése, szervezése, lebonyolítása
Előadó: Tislér Dia
SZÜNET
Konkrét kerékpáros túra tervezése, szervezése, lebonyolítása
Előadó: Szigethi Balázs
EBÉDSZÜNET
Konkrét vízi túra tervezése, szervezése, lebonyolítása
Előadó: Molnár Balázs
SZÜNET
Konkrét lovas túra tervezése, szervezése, lebonyolítása
Előadó: Obádovics Csilla

nap (június 22.) Alpokalja-Fertő táj, Fertő-tó általános bemutatása
9.0010.30
10.4512.15
12.15 –
13.15

Az Alpokalja-Fertő táj élővilága I.
Előadó: Molnár Balázs
SZÜNET
Az Alpokalja-Fertő táj élővilága II.
Előadó: Molnár Balázs
EBÉDSZÜNET

Hegykő, 2020. március 9.
Hegykő, 2020. május 31.

Tisztelettel:
dr. Jakab Zsolt, elnök sk.
Hegykői Turisztikai Egyesület

A rendezvény a VP6-19.3.1-17 LEADER helyi akciócsoportok
együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása
intézkedés keretében valósul meg

MEGHÍVÓ
Élménytúrák tavak mentén
Túravezetők egészségügyi, elsősegély fóruma az Alpokalja-Fertő tájon
Időpont:
Helyszín:

2020. június 22. 13.30 órától
Hegykő, Tornácos Ház, Borostyán terem

A Hegykői és a Napnyugat Turisztikai Egyesületek az „Élménytúrák tavak mentén” című LEADER
Együttműködések pályázat keretében túravezető fórumokat hirdet mindazok számára, akik
szakmailag felkészültebben, szakszerűbben kívánják tájékoztatni, túráztatni vendégeiket az
Alpokalja-Fertő táj régió, illetve annak védett területein, és a túrázáshoz kapcsolódó
egészségügyi nehézségeket is szakszerűen tudják orvosolni.
A fórum előadója:

„Minden állampolgár köteles szükség esetén tőle elvárható segítséget nyújtani sérült,
balesetet szenvedett , vagy olyan személynek, aki életét vagy testi épségét közvetlenül
veszélyeztető helyzetbe jutott."
Elsősegély alkalmazásáról szóló tv. 1972.évi II.törvény28.§
A fórum célja, hogy a résztvevők képesekké váljanak a segítség adására addig, amíg a
szakszerű segítség meg nem érkezik. A laikus elsősegély nyújtónak nem gyógyítania kell,
hanem csökkentenie kell a baleset, vagy rosszullét következményeit, lehetőleg megelőzni a
további állapotromlást.
A képzés során szó esik az alábbiakról: légút biztosítása, nem lélegző sérült újraélesztése,
vérzéscsillapítás, megfelelő fektetési mód alkalmazása, a törött testrész mozdulatlanságának
biztosítása, mérgezés ellátása, sebek ellátása.
Hegykő, 2020. március 9. /május 31.

A rendezvény a VP6-19.3.1-17 LEADER helyi akciócsoportok
együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása
intézkedés keretében valósul meg
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Június 15-én, hétfőn kezdetét vette az Élménytúrák tavak mentén projekt keretében
megszervezésre kerülő Túravezető tanfolyam. A tervezett létszámhoz képest több, mint
háromszoros túljelentkezéssel indultunk. Az első napon túraszervezési és turisztikai
alapismeretekkel, a tájegységben megtalálható nemzeti parki és erdészeti kínálattal, a térség
történeti örökségével gazdagodhattunk.
Fertőszéplak, 2020. június 19.
Készítette: Páliné Keller Csilla sk.
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Június 22-én, hétfőn folytatódott az Élménytúrák tavak mentén projekt keretében tartott
túravezető tanfolyam. Molnár Balázs, térségünk egyik legkiválóbb túravezetője kalauzolt el
minket a 3 táj vonzásában található Alpokalja és Fertő táj különleges növény és állatvilágába, a
szubalpin világból egészen a szikes pusztákig. Dr. Erdélyi Miklós, Nagylózs és Sopronkövesd
településeink háziorvosa, egykori mentőorvossal tölthettük a délutánt elsősegély nyújtási
ismereteink bővítésére. A jó hangulat most sem maradt el, az előadók különösen hálásak voltak a
hallgatók aktivitásáért és nem lankadó érdeklődéséért. Következő hétfőn folytatjuk.
Fertőszéplak, 2020. június 24.
Készítette: Páliné Keller Csilla sk.
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Hétfőn fejeződött be a túravezetői tanfolyam elméleti blokkja. Gyalogos, vízi, lovas és kerékpáros
túrák szervezési, vezetési praktikáival ismerkedhettünk meg. Az év hátralevő részében pedig a
megszerzett tudás gyakorlatban való átültetésére nyílik alkalom térségünk túravezetőivel.
Fertőszéplak, 2020. július 1.
Készítette: Páliné Keller Csilla sk.

