
 

Szám: 4/2019 
 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület 2019. november 14-én 14.00 órai 
kezdettel megtartott elnökségi ülésén. 
 
Helye: Fertőszéplak, Széchényi kastély 
 
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint összesen 16 fő, ebből elnökségi tagok száma 11 fő./A 
jelenléti ív a jegyzőkönyv 1.sz. mellékletét képezi/ 
 
Horváth Tibor elnök köszöntötte az elnökségi tagokat és megállapította, hogy az elnökségi ülés 
11 fővel határozatképes.  
 
Horváth Tibor a jegyzőkönyv vezetésével Kovács Katalint javasolta megbízni. Kovács Katalin a 
jegyzőkönyv vezetésére vonatkozó megbízást elfogadta. Horváth Tibor a jegyzőkönyv 
hitelesítőinek Hospely Károlynét és Szigethi Istvánt javasolta megbízni. Hospely Károlyné és 
Szigethi István a megbízást elfogadta. 
 
Napirendek: 
 

1.napirend: Elnökség tagságának pontosítása (önkormányzati választásokra való 
tekintettel), az alelnöki pozícióról való egyeztetés (közgyűlési kompetencia) 
2. napirend: Az egyesület Irányító Hatóság által módosított Együttműködési 
Megállapodásának és Támogatói Okiratának (TO) megismerése 
3. napirend: Az októberben benyújtott pályázatok ügyintézéséről tájékoztatás (várható 
HBB időpont egyeztetése), valamint a nyitott mikrovállalkozási pályázati felhívásról 
tájékoztató 
4. napirend: Az újonnan megnyitásra kerülő „Turizmus Komplex” pályázati felhívás 
tervezetének megismerése, további javaslattételekkel annak elfogadása 
5. napirend: A Helyi Fejlesztési Stratégia módosításainak megismerése és elfogadása (a két 
új felhívással való kiegészítés, a módosított TO alapján a fejlesztési és működési források 
változásainak átvezetése) 
6. napirend: A 2020. évi munkaterv és költségvetési terv megismerése 
7. napirend: Egyebek 

 
 

A jelenlévők a napirendet 11 fő igen szavazattal elfogadták. 

 
 

1. napirend: Elnökség tagságának pontosítása (önkormányzati választásokra való 
tekintettel), az alelnöki pozícióról való egyeztetés (közgyűlési kompetencia) 

 
Előterjeszti: Horváth Tibor, elnök 
 
A megjelenteket Horváth Tibor, elnök tájékoztatta arról, hogy az október 13-án lezajlott 
önkormányzati választások eredménye érinti az egyesület elnökségi tagjainak delegáltjait. Az 
érintett önkormányzati szférába tartozó tagok: Fertőszentmiklós Város Önkormányzata, Iván 
Község Önkormányzata, Hegykő Község Önkormányzata, Alpokalja Kistérségi Társulás, Ágfalvi 
Német Nemzetiségi Önkormányzat. A korábban megválasztott tagok a megválasztást követően 
delegáltak képviselőket, azonban egy-két önkormányzatnál változott a kijelölt személy. Erről 
érvényes határozatkivonatokat hoztak az ülésre, melyek a jegyzőkönyv mellékletét fogják 
képezni. 
 
 



 

 
Továbbá szintén a választások miatt az elnökség alelnöki pozícióját is változás érinti. Eddig az 
alelnöki pozíciót Iván Község Önkormányzatának delegáltja töltötte be. Mivel a delegált személy 
változott, így új alelnök választása szükséges.  
 
Továbbá Hospely Károlyné a Tornácos Kft-é delegáltja jelezte, hogy helyette a továbbiakban ifj. 
Hospely Károly fogja a delegált feladatok ellátását átvenni. 
 
A delegálásról szóló határozatkivonatok a jegyzőkönyv 2.sz. mellékletét képezi. 
 
A fentiek értelmében az elnökség 11 fő igen, 0 fő nem és 0 fő tartózkodom szavazattal az alábbi 
elnökségi határozatot hozta: 
 

9/2019 (XI.14.) elnökségi határozat 
 
Az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület elnöksége az új delegáltakat elfogadja. 
 

2. napirend: Az egyesület Irányító Hatóság által módosított Együttműködési 
Megállapodásának és Támogatói Okiratának (TO) megismerése 

 
Előterjeszti: Horváth Tibor, elnök és Páliné Keller Csilla munkaszervezet vezető 
 
Páliné Keller Csilla tájékoztatta az elnökséget arról, hogy a 2019. április 3-i LEADER országos 
rendezvényen elhangzott, hogy a HACS-ok az eddigi gyakorlattól eltérően, a felhívásonként 
rendelkezésre álló keretösszegük magasabb arányának figyelembe vételével hozhatnak döntést, 
köszönhetően annak, hogy a Vidékfejlesztési Program forráskerete növekedett. Ez a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy a HACS-oknak biztosított fejlesztési forráskeret növekszik. A 
rendezvényen elhangzott kéréseknek megfelelve, a fejlesztési források változtatásával, 
növelhető a működési források összege is. A mi esetünkben a források az alábbiak szerint 
növekednek: 
 

HFS 
átalány 
(Ft) 

Teljes keret 
2016. 
december 
(Ft) 

Fejlesztési 
keret 2016. 
december 
(Ft)  

Működési 
keret 2016. 
december 
(Ft) 

Fejlesztési  
keret 2019. 
április (Ft)  

Működési 
keret 2019. 
április (Ft) 

Fejlesztési 
növekmény 
(Ft) 

Működési 
növekmény 
(Ft) 

9 600 
000     

 478 240 
077     

 401 367 
599     

 76 872 
478     

 416 581 837      80 339 
173     

 15 214 238      3 466 
695     

A fentiekkel összhangban módosulnak a HACS-oknak kibocsátott Támogatói Okiratok és a 
megkötött Együttműködési Megállapodások. A megemelkedett fejlesztési forrással 
megváltoztatható egy vagy több helyi felhívás keretösszege, vagy, amennyiben szükséges, új 
felhívás is megjelentethető. A változtatásokat a HFS-ben is szükséges átvezetni. 

Tekintettel arra, hogy az egyes VP felhívások keretösszegeit – így a VP6 -19.2.1 -16 LEADER 
Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása intézkedését is – a kormányhatározattal elfogadott VP 
Éves Fejlesztési Keret rögzíti, annak módosítása elengedhetetlen a rendelkezésre álló fejlesztési 
és működési források növeléséhez. A módosításhoz szükséges jogi intézkedéseket az Irányító 
Hatóság megtette, és a napokban megküldte a módosított Együttműködési megállapodást 
részünkre. Hamarosan várható a módosított Támogató Okirat is. 

A módosított Együttműködési megállapodás és a módosított Támogató Okirat a jegyzőkönyv 
3.sz. mellékletét képezi. 
 
Az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület elnöksége a módosított Együttműködési 
megállapodást és Támogató Okiratot áttekintette egyhangúlag elfogadta. 
 
 



 

3. napirend: Az októberben benyújtott pályázatok ügyintézéséről tájékoztatás (várható HBB 
időpont egyeztetése), valamint a nyitott mikrovállalkozási pályázati felhívásról tájékoztató 

 
Előterjeszti: Horváth Tibor, elnök és Páliné Keller Csilla munkaszervezet vezető 
 
Az egyesület munkaszervezet vezetője elmondta, hogy október elején lehetett benyújtani a 
Turizmus Kislépték és a Vidék Minősége felhívásra az utolsó pályázatokat. Összesen 7 db 
pályázat érkezett be, ebből 2 db védjegy, és 5 db turisztikai projektötlet volt. Ezen pályázatok 
jelenleg hiánypótlás alatt állnak. November 6-tól megnyílt a Gazdaságfejlesztés az Alpokalja-
Fertő táj térség mikrovállalkozásainak kisléptékű fejlesztése által című felhívásunk benyújtási 
felülete, melyre elsőkörben december 13-ig nyújthatnak be projekteket a pályázók. Az ügyfelek 
folyamatosan érkeznek a projektötleteikkel konzultációra. 
 
A tájékoztatót az elnökség áttekintette egyhangúlag elfogadta. 
 

4. napirend: Az újonnan megnyitásra kerülő „Turizmus Komplex” pályázati felhívás 
tervezetének megismerése, további javaslattételekkel annak elfogadása 

 
Előterjeszti: Horváth Tibor, elnök és Páliné Keller Csilla munkaszervezet vezető 
 
Páliné Keller Csilla tájékoztatta az elnökséget arról, hogy a 2. napirendben elhangzottak alapján 
lehetőségünk nyílik ismételten kiírni a Turizmus Komplex felhívásunkat, néhány módosítással, a 
keret megnövelésével. A felhívás tervezete ismertetésre került. 
 
Az új „Turizmus Komplex” pályázati felhívás tervezete a jegyzőkönyv 4.sz. mellékletét képezi. 
 
A fentiek értelmében az elnökség 11 fő igen, 0 fő nem és 0 fő tartózkodom szavazattal az alábbi 
elnökségi határozatot hozta: 
 

10/2019 (XI.14.) elnökségi határozat 

Az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület elnöksége az újonnan megnyitásra 
kerülő „Turizmus Komplex” pályázati felhívás tervezetét megismerte és elfogadja, 
jóváhagyja. 

 
5. napirend: A Helyi Fejlesztési Stratégia módosításainak megismerése és elfogadása (a két 
új felhívással való kiegészítés, a módosított TO alapján a fejlesztési és működési források 
változásainak átvezetése) 

 
Előterjeszti: Horváth Tibor, elnök és Páliné Keller Csilla munkaszervezet vezető 
 
Az egyesület munkaszervezet vezetője ismertette a jelenlevőkkel a Helyi Fejlesztési Stratégiában 
átvezetett módosításokat, melyek a módosított Támogató Okirat alapján kerültek elvégzésre. 
Továbbá a stratégia kiegészítésre került az újonnan megnyitásra kerülő Turizmus Komplex 
felhívással, valamint a Gazdaságfejlesztés az Alpokalja-Fertő táj térség mikrovállalkozásainak 
kisléptékű fejlesztése című felhívással. 
 
A módosított Helyi Fejlesztési Stratégia 2. számú módosítása a jegyzőkönyv 5.sz. mellékletét 
képezi. 
 
A fentiek értelmében az elnökség 11 fő igen, 0 fő nem és 0 fő tartózkodom szavazattal az alábbi 
elnökségi határozatot hozta: 
 

11/2019 (XI.14.) elnökségi határozat 

Az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület elnöksége a módosított Helyi Fejlesztési 
Stratégiát megismerte és elfogadja az egyesület alapszabályának 14. § (2) bekezdése 
alapján. 



 

 
6. napirend: A 2020. évi munkaterv és költségvetési terv megismerése 

 
Előterjeszti: Horváth Tibor, elnök és Páliné Keller Csilla munkaszervezet vezető 
 
Páliné Keller Csilla bemutatta az egyesület 2020. évre vonatkozó költségvetését és munkatervét. 
A költségvetési tervből látható, hogy a még rendelkezésre álló működési forrásból a jelenleg két 
főállású munkavállaló helyett, a következő évtől a likviditás problémák elkerülése végett 
márcsak egy főállású munkavállalót tud foglalkoztatni a szervezet, valamint egy részmunkaidős 
kollégát.  
 
A 2019-es évtől többletfeladat ellátást is végeztek, a pályázatok ügyintézése mellett a 
változásbejelentéseket is nekik kellett kezelniük. Ezen feladatokon túl és a projekt menedzsment 
feladatok mellett, a beadott egyesületi projekteket is elkezdték megvalósítani, melyeket a 2020-
as évben zárásra kerülnek (térségközi Védjegy, térségközi Élménytúrák a Tisza-tónál, 
Örökségünk program folytatása, valamint a HACS-Akadémia). 
 
A 2020. évi munkaterv és költségvetési terv a jegyzőkönyv 6.sz. mellékletét képezi. 
 
A fentiek értelmében az elnökség 11 fő igen, 0 fő nem és 0 fő tartózkodom szavazattal az alábbi 
elnökségi határozatot hozta: 
 

12/2019 (XI.14.) elnökségi határozat 

Az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület elnöksége a 2020. évi munkatervet és 
költségvetési tervet megismerte és elfogadta. 

 
 

7. napirend: Egyebek 
 
Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Horváth Tibor elnök az ülést bezárta. 
 

 
 
 
 Horváth Tibor sk. Kovács Katalin sk. 
 Elnök Jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 Hospely Károlyné sk. Szigethi István sk. 
 Jegyzőkönyv-hitelesítő Jegyzőkönyv-hitelesítő 
 
 
 
 

MELLÉKLETEK 

 

1. sz. melléklet: Jelenléti ív 

2. sz. melléklet: Delegálásról szóló határozatkivonatok 

3. sz. melléklet: Módosított Együttműködési Megállapodás 

4. sz. melléklet: Új „Turizmus Komplex” felhívás 

5. sz. melléklet: A Helyi Fejlesztési Stratégia 2. sz. módosítása 

6. sz. melléklet: 2020. évi munkaterv és költségvetési terv 


