
 

Szám: 2/2019 
 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület 2019. április 4-én 14.00 órai 
kezdettel megtartott elnökségi ülésén. 
 
Helye: Fertőszéplak, Széchényi kastély 
 
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint összesen 12 fő, ebből elnökségi tagok száma 10 fő. /A 
jelenléti ív a jegyzőkönyv 1.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: A Helyi Fejlesztési Stratégia 1. számú módosítása 

                                   

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

1. napirend: A Helyi Fejlesztési Stratégia 1. számú módosítása 
 
Előterjeszti: Horváth Tibor, elnök és Páliné Keller Csilla munkaszervezet vezető 
 
Az egyesület munkaszervezet vezetője tájékoztatta az elnökséget a Helyi Bíráló Bizottság 
döntéséről, melyet utolsó ülésen hoztak. A beadott pályázatok támogathatósága érdekében 
szükséges forrásátcsoportosítást kérni az Irányító Hatóságtól, melyet a még nyitott a Vidék 
Minősége felhívásról csoportosítanánk át a Turizmus Komplex és a Kultúrháló Kislépték 
felhívásokra. 
 
A Minisztériummal való egyeztetés alapján a kért forrásátcsoportosításunkat szükséges a HKFS-
en átvezetnünk, ez a feltétele annak, hogy ezen pályázatok esetében is kiküldhetővé váljanak a 
Támogatói Okiratok. 
 
A Helyi Fejlesztési Stratégia 1. számú módosítása a jegyzőkönyv 2.sz. mellékletét képezi. 
 
A fentiek értelmében az elnökség 10 fő igen, 0 fő nem és 0 fő tartózkodom szavazattal az alábbi 
elnökségi határozatot hozta: 
 

3/2019 (IV.4.) elnökségi határozat 
 
Az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület elnöksége az 1. sz. módosított Helyi Fejlesztési 
Stratégiát megismerte és elfogadja. 
 
A módosított Helyi Fejlesztési Stratégia a jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi, és az 
egyesület az elfogadást követő 5 napon belül azt a honlapján (www.alpokalja-fertotaj.hu) 
közzéteszi. 

http://www.alpokalja-fertotaj.hu/


 

 
 

2. 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 íve 

2. sz. melléklet: 1. számú módosított Helyi Fejlesztési Stratégia 


