
 

Szám: 1/2019 
 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület 2019. március 11-én 14.00 órai 
kezdettel megtartott elnökségi ülésén. 
 
Helye: Fertőszéplak, Széchényi kastély 
 
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint összesen 14 fő, ebből elnökségi tagok száma 10 fő./A 
jelenléti ív a jegyzőkönyv 2.sz. mellékletét képezi/ 
 
Horváth Tibor elnök köszöntötte az elnökségi tagokat és megállapította, hogy az elnökségi ülés 
10 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: Új tagok felvétele 

2. napirend: Az egyesületi irodával kapcsolatos kérdések megvitatása  

3. napirend: Az Alpokalja-Fertő táj mikrovállalkozásainak fejlesztése c. felhívás 

                                  véglegesítése 

 

4. napirend: Egyebek 
 
A jelenlévők a napirendet 10 fő igen szavazattal elfogadták. 
 

1. napirend: Új tagok felvétele 
 
Előterjeszti: Horváth Tibor, elnök 
 
A megjelenteket Horváth Tibor, elnök tájékoztatta, hogy az egyesülethez érkezett egy belépési 
kérelem a tagságba, dr. Gergely István részéről. 
 
A belépési kérelem a jegyzőkönyv 1.sz. mellékletét képezi. 
 
A fentiek értelmében az elnökség 10 fő igen, 0 fő nem és 0 fő tartózkodom szavazattal az alábbi 
elnökségi határozatot hozta: 
 

1/2019 (III.11.) elnökségi határozat 
 
Az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület elnöksége a csatlakozási kérelmet jóváhagyja és 
elfogadja. 

2. napirend: Az egyesületi irodával kapcsolatos kérdések megvitatása 
 
Előterjeszti: Horváth Tibor, elnök és Páliné Keller Csilla munkaszervezet vezető 
 



 

Páliné Keller Csilla munkaszervezet vezető tájékoztatta az elnökség tagjait arról, hogy 2020. 
december 31-én lejár a fenntartási kötelezettsége az EMVA-Nemzetközi Leader felhívásából 
megvalósított irodánknak és védjegy központnak. A felhívás öt éves fenntartási időt írt elő. 
Ennek értelmében az egyesület plusz bevételi forrásra tehetne szert, amennyiben kiadná az 
irodát, akár részben, akár egészben. A rendelkezésre álló működési forrás ismeretében, ezen 
plusz bevétel segíthetné az egyesület biztos és további működését a későbbiekben. 
 
A fentiek értelmében az elnökség 10 fő igen, 0 fő nem és 0 fő tartózkodom szavazattal az alábbi 
elnökségi határozatot hozta: 
 

2/2019 (III.11.) elnökségi határozat 
 

Az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület elnöksége az iroda bérbeadás 

feltételrendszerének áttekintését jóváhagyja és elfogadja. 
 

3. napirend: Az Alpokalja-Fertő táj mikrovállalkozásainak fejlesztése c. felhívás 

                                  véglegesítése 
 

Előterjeszti: Horváth Tibor, elnök és Páliné Keller Csilla munkaszervezet vezető 
 
Az egyesület munkaszervezet vezetője ismertette a jelenlevőkkel az eddig beérkezett pályázatok 
ügyintézési folyamatainak állását. Továbbá beszámolt nekik a már lezárt felhívásokról, a még 
nyitott felhívásokról is. A rendelkezésre álló keretek ismeretében, a már az előző ülésen és a 
HBB által is tárgyaltak alapján kiírásra kerülne egy újabb felhívás a térség mikrovállalkozásai 
részére. Ezen felhívás tervezet ismertetésre került az elnökség számára. 
 
Az Alpokalja-Fertő táj mikrovállalkozásainak fejlesztése c. felhívástervezet a jegyzőkönyv 3.sz. 
mellékletét képezi. 
 

4. 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: Csatlakozási kérelem 

2. sz. melléklet: Jelenléti ív 

3. sz. melléklet: Az Alpokalja-Fertő táj mikrovállalkozásainak fejlesztése c. felhívás 

tervezete 


