
 

Szám: 3/2019 
 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület 2019. május 15-én 15.00 órai 
kezdettel megtartott elnökségi ülésén. 
 
Helye: Fertőszéplak, Széchényi kastély 
 
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint összesen 13 fő, ebből elnökségi tagok száma 8 fő./A jelenléti 
ív a jegyzőkönyv 1.sz. mellékletét képezi/ 
 
Horváth Tibor elnök köszöntötte az elnökségi tagokat és megállapította, hogy az elnökségi ülés 8 
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: Közgyűlési napirendek áttekintése 
2. napirend: Az egyesület működéséhez kapcsolódó éves rulírozó hitelkeret 

meghosszabbítása 
3. napirend: Módosított HKFS elfogadása 
4. napirend: Felügyelő Bizottság elnökének beszámolója a 2018. és 2019. évi pénzügyi és 

munkatervről 
5. napirend: Iroda bérbeadási lehetőségei 
6. napirend: Leader NKE-Védjegyes pályázat benyújtása 
7. napirend: Egyebek 

 
A jelenlévők a napirendet 8 fő igen szavazattal elfogadták. 

 
1. napirend: Közgyűlési napirendek áttekintése 

 
Előterjeszti: Horváth Tibor, elnök 
 
A megjelenteket Horváth Tibor, elnök tájékoztatta a 2019. május 30-án tartandó éves közgyűlés 
napi rendjeiről, melynek meghívója már május elején kipostázásra került. 
 
A közgyűlés meghívója a jegyzőkönyv 2.sz. mellékletét képezi. 
 
A fentiek értelmében az elnökség 8 fő igen, 0 fő nem és 0 fő tartózkodom szavazattal az alábbi 
elnökségi határozatot hozta: 
 

4/2019 (V.15.) elnökségi határozat 
 
Az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület elnöksége a közgyűlési napirendeket 
megismerte és elfogadja. 



 

2. napirend:  Az egyesület működéséhez kapcsolódó éves rulírozó hitelkeret 
meghosszabbítása 

 
Előterjeszti: Horváth Tibor, elnök és Páliné Keller Csilla munkaszervezet vezető 
 
Ismételten lezártunk egy évet és az egyesület működését tekintve, az előző évekhez hasonlóan 
idén is igénybe vennénk az éves rulirozó hitelünket a Nyugat Takarékszövetkezetnél. A 
rendelkezésre álló működési forrás mellett ezen összeggel kiegészülve tudnánk finanszírozni 
tervezett költségvetésünket, valamint a benyújtott projektjeink megvalósításának indulását. 
 
A fentiek értelmében az elnökség 8 fő igen, 0 fő nem és 0 fő tartózkodom szavazattal az alábbi 
elnökségi határozatot hozta: 
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Az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület elnöksége a Nyugat Takarékszövetkezet által 
biztosított éves rulírozó hitelkeretet, melynek összege 8.000.000 Ft, egy évvel meghosszabbítja. 
 
 

3. napirend: Módosított HKFS elfogadása 
 

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 megteszi, várhatóan a folyamat 2-3 hónapot vesz igénybe.  

Ennek többletforrásnak köszönhetően kiírnánk újra a Turizmus Komplex felhívásunkat, 
valamint megjelentetnénk az Alpokalja-Fertő táj mikrovállalkozásai számára a már előkészített 
felhívásunkat, melyre 2019. őszéig lehetne elsőkörben pályázni.  

A Helyi Fejlesztési Stratégia 1. sz. módosítása a jegyzőkönyv 3.sz. mellékletét képezi. 
 
A fentiek értelmében az elnökség 8 fő igen, 0 fő nem és 0 fő tartózkodom szavazattal az alábbi 
elnökségi határozatot hozta: 
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Az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület elnöksége a módosított Helyi Fejlesztési 
Stratégia 1. sz. módosítását elfogadja. 
 
 

4. napirend: Felügyelő Bizottság elnökének beszámolója a 2018. és 2019. évi pénzügyi 
és munkatervről 

 
Előterjeszti: Horváth Tibor, elnök és Szilágyi Éva, FB elnök 
 
Szigeti Éva beszámolt a jelenlevőknek a 2018-as év szakmai programjáról. Ebben az évben az 
egyesület 3 fővel működött és fő feladatunk a jóváhagyást követően a Leader kiírásaink 
pontosítása, a folyamatok felállítása, valamint a felhívásokra beérkezett pályázatok ügyintézése 
volt. Továbbá a már a futó hálózati munkák folytatása. A HACS már 2017 év vége óta leköti a 
beérkezett tagdíjakat előtakarékosság céljából, ezáltal is stabilizálva a működésüket. Az 
egyesület a 2018-as évben több projektmenedzsment szerződést kötött Fertőd Város 
Önkormányzata, Fertőszentmiklós Város Önkormányzata és Nagycenk Község Önkormányzata 
megbízásából. Ezáltal további bevételekhez juthat a szervezet, a már meglévő egyesületi tagdíjak 
és hálózati díjak mellett. 
Továbbá bemutatta az egyesület 2019-20. évi időszakra vonatkozó pénzügyi tervét. 
A 2019-20-as éveket tekintve a korábbi években és azóta is folyamatosan elvégzett 
takarékoskodó intézkedéseknek köszönhetően közel 20 millió Ft megtakarítással tudja zárni 
majd a 2020-as évet és ezen forrást az átmeneti időszakra tudja fordítani.  
 
A 2019-es évben 2 fővel működik az akciócsoport, és ettől az évtől többletfeladat ellátást is 
végeznek, a pályázatok ügyintézése mellett a változásbejelentéseket is nekik kell kezelniük. Ezen 
feladatokon túl és a projekt menedzsment feladatok mellett, a beadott egyesületi projekteket is 
elkezdik megvalósítani (térségközi Védjegy, térségközi Élménytúrák a Tisza-tónál, Örökségünk 
program folytatása, valamint a HACS-Akadémia). 
 
A Felügyelő Bizottság az egyesület 2019. évi költségvetési tervezetét és munkatervét 
megismerte, megtárgyalta majd a közgyűlés elé előterjesztésre jóváhagyta. 
 
A 2019. évi munkaterv a jegyzőkönyv 4.sz. mellékletét képezi. 
 
A fentiek értelmében az elnökség 8 fő igen, 0 fő nem és 0 fő tartózkodom szavazattal az alábbi 
elnökségi határozatot hozta: 
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Az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület elnöksége a Felügyelő Bizottság beszámolóját 
áttekintette és egyhangúlag elfogadta. 
 
 

5. napirend: Iroda bérbeadási lehetőségei 
 

Előterjeszti: Horváth Tibor, elnök és Páliné Keller Csilla munkaszervezet vezető 
 
Páliné Keller Csilla tájékoztatta az elnökséget arról, hogy az előző ülésen felmerült 
lehetőségként, hogy plusz bevételi forrás lehetne az egyesület számára, ha bérbe adná az irodát 
akár egészében, akár helységenként. A bérbeadás működhetne m2 alapú díjazással is, alkalmazni 
tudnánk mintaként az egyesület korábbi irodájának bérleti szerződését. Az iroda bérlésre bárki 
jelentkezhet és a beérkezett leendő bérlők közül az elnökség tájékoztatásával döntenénk el, hogy 
kire esne a választás. Az iroda bérbeadása évente akár 2-3 millió forint plusz bevételt is 
jelenthet. 
 
A tájékoztatót az elnökség áttekintette egyhangúlag elfogadta. 



 

 
6. napirend: Leader NKE-Védjegyes pályázat benyújtása 
 

Előterjeszti: Horváth Tibor, elnök és Páliné Keller Csilla munkaszervezet vezető 
 

A szervezet munkaszervezet vezetője beszámolt a résztvevőknek az egyesület beadott 

térségközi és nemzetközi pályázatainak állásáról. A szervezet projektjei közül már a java 

jóváhagyásra került, a támogató okiratok megérkezésére várunk.  

 

A NKE-Vidék Minősége Alpokalja-Fertő táj védjegy program c. pályázatunkat szeretnénk 

visszavonni és újra benyújtani, kicsit módosítva a tartalmán. Megtartanánk benne a horvát 

HACS-csal tervezett mentoringot, valamint a Védjegy Hálózat tagjai számára kidolgozott 

marketing csomagot is, csak bővítenénk. Valamint bevonásra kerülne magyar oldalról 

partnerségben a Hegykő Község egyik civil szervezete és a szükséges önerő 5% mértékben 

biztosítandó. Ismételt benyújtásra június 27-ig van lehetőségünk.  

 

A fentiek értelmében az elnökség 8 fő igen, 0 fő nem és 0 fő tartózkodom szavazattal az alábbi 
elnökségi határozatot hozta: 
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Az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület elnöksége jóváhagyja a NKE-Vidék Minősége 
Alpokalja-Fertő táj védjegy program c. pályázat visszavonását, és újboli módosított benyújtását. 

 
 
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: Közgyűlés meghívója 

3. sz. melléklet: A Helyi Fejlesztési Stratégia 1. sz. módosítása 

4. sz. melléklet: 2019. évi munkaterv 


