
 

Tisztelettel meghívja Önt az egyesület  

Elnökségi ülésére 

augusztus 14-én (pénteken) 13.15 órától,  

Sopronban az Erhardt Étterem reggeliző termében. 

 

13.15 - Napirendi pontok:  
 

1. napirend: Őszi közgyűlés előkészítése, napirendjeinek meghatározása (dátuma, 
helyszíne) 

2. napirend: 2019. év szakmai és pénzügyi beszámolóinak áttekintése;  
3. napirend: 2020. évi tervek és megvalósítások áttekintése, a 2021. év terveire való 

rátekintés 
4. napirend: Az egyesület rulírozó hitelének állapota, meghosszabbítása 
5. napirend: Az egyesület fertőszéplaki irodájához kapcsolódó jövőtervek egyeztetése 

14.00  - KulinART élmény: 

KulinART… Kulináris élvezetek az Alpokalja Fertő-tájon!  

 

Térségi Speciális Hetek az Alpokalja- Fertő-táj KulinART éttermeiben! Ez a gasztronómiai 

esemény összehozza a térségben működő helyi termelőket és a térségközpontú szemlélettel 

rendelkező éttermeket.  A Kulinart éttermek jelentős mértékben hozzájárulnak az Alpokalja - 

Fertő-táj, mint gasztronómiai térség pozícionálásához, valamint elősegítik, hogy a helyi lakosok 

és a térségre látogatók is a vidékre jellemző ételek mellett döntsenek egy éttermi étkezés során.  

A helyi, minőségi termékek támogatása és a térség termelőivel való együttműködés ennek a 

gasztronómiai eseménynek az első alkalma, amelyet további hetek követnek majd. 

 

KULINART AJÁNLAT az Erhardt Étteremben 

gasztronómiai utazás az erdélyi kopasznyakú tyúk körül 

2020. augusztus 10-16. 

 

Előétel: 

Házi burgonyaszirom, füge a kertünkből, hidegségi kecskesajt, tyúkbőr-ropogós, tyúktepertő, 
soproni csemegeszőlő  

Leves                      

Gombakrémleves majorannás, szárnyasmájgaluskával, tyúkgombával  

Főétel                    

Tyúk préselt húsa, „szaftos” belsőségek, hegykői zöldségekkel készült árpagyöngy kása –  

Desszert                                 



 

Rákóczi túrós „pite”   

 

Ital- és borajánlatunk 

Házi levendula szörp 

Iváncsics Irsai Olivér 2019  

Weninger Rózsa Petsovits 2019  

Erhardt Kékfrankos 2017  

 

Az erdélyi kopasznyakú tyúk régen honosult baromfifajtánk egyike a törvényileg védett 

háziállatainknak. Ennek a feltűnő tyúkfajtának az őse valószínűleg Kis-Ázsiából a török hódoltság 

idején jutott el Erdélybe, ahol a 19. század elején figyeltek fel rá. Első ismert tenyésztője az 

erzsébetvárosi Szeremlei Lajos volt, aki az 1840-es években kezdett a kopasznyakúval foglalkozni. 

“Szeremlei tyúk” néven egy bécsi kiállításon mutatta be először 1875-ben, ahol az addig ismeretlen 

fajta általános feltűnést keltett. A kinemesített magyar fajták a második világháborúban szinte 

teljesen eltűntek, a fajta fennmaradása a kistenyésztőknek köszönhető. Erdélyi kopasznyakún 

sokáig csak a fekete színváltozatot értették, ez az álláspont 1992-ben változott meg, amikor a 

különböző színű kopasznyakúakat is törzskönyvezték. Ma a fekete, fehér és kendermagos erdélyi 

kopasznyakúnak génbanki állománya található Gödöllőn és Keszthelyen, s a kendermagosnak egy 

további állománya Hódmezővásárhelyen (2001), térségünkben Fertőszéplakon György Károly 

őstermelő birtokán. 

 

VÁRJUK MINDANNYIÓJUKAT SZERETETTEL! 

 

Horváth Tibor elnök sk.                          Páliné Keller Csilla munkaszervezet vezető sk.  

 



 

 Szám: 1/2020 
 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület 2020. augusztus 14-én 13.15 órai 
kezdettel megtartott elnökségi ülésén. 
 
Helye: Sopron, Erhardt Étterem 
 
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint összesen 13 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 Kemenár Katalint és Szigethi Istvánt javasolta megbízni. Kemenár Katalin és 
Szigethi István a megbízást elfogadta. 
 
Napirendek: 
 
 

1.  napirend: Őszi közgyűlés előkészítése, napirendjeinek meghatározása (dátuma, 
helyszíne)  

2. napirend: 2019. év szakmai és pénzügyi beszámolóinak áttekintése;  
3. napirend: 2020. évi tervek és megvalósítások áttekintése, a 2021. év terveire való 

rátekintés  
4. napirend: Az egyesület rulírozó hitelének állapota, meghosszabbítása  
5. napirend: Az egyesület fertőszéplaki irodájához kapcsolódó jövőtervek egyeztetése 
6. napirend: Egyebek 

 
A jelenlévők a napirendet 10 fő igen szavazattal elfogadták. 

 
1. napirend: Őszi közgyűlés előkészítése, napirendjeinek meghatározása (dátuma, 

helyszíne)  
 
Előterjeszti: Horváth Tibor, elnök és Páliné Keller Csilla, munkaszervezet vezető 
 
A megjelenteket Horváth Tibor, elnök tájékoztatta arról, hogy a 2020. áprilisra tervezett 
közgyűlést a koronavírus okozta szabályozások miatt nem tudtuk megtartani. Azonban javasolja 
az áprilisra tervezett és előkészített napirendek megtartását, valamint időpont javaslatként egy 
2020. szeptember eleji dátumot vélne célszerűen megjelölni, mivel az éves beszámoló határideje 
szeptember 30. A megjelent elnökségi tagok egyetértve a javaslattal 2020. szeptember 9-e 
szerdát jelölte meg a közgyűlés időpontjaként. 
 
A napirendek közül az új Felügyelő Bizottsági tag és elnök választást tekintve Páliné Keller Csilla 
elmondta az elnökség jelenlevő tagjainak, hogy Szigeti Éva, aki az Ügyesen Egyesület 
delegáltjaként látta el ezen elnöki pozíciót, a továbbiakban nem kívánja ezt a szerepet betölteni, 
így az Ügyesen Egyesület új delegáltat jelölt meg, aki képviseli őket a bizottságban. Valamint, 
mivel a Felügyelő Bizottság elnöki posztját is az egyesület töltötte be, így ezen bizottsági posztra 
szükséges a bizottság tagjai közül egy új elnököt megjelölni. Az Ügyesen Egyesület Burus-
Négyesi Ritát kívánja delegálni a képviseletükre, míg a Bizottság elnökének Fertőd Város 
Önkormányzatát javasolnák megjelölni. 
 
Továbbá az egyesület alelnöki pozíciójára is szükséges új delegáltat választani a tagságból, mivel 



 

az eddig alelnöki szerepet betöltő Iván Község Önkormányzatánál a polgármester személyében 
változás történt. Az új alelnök pozíciójára az elnökség által javasolt személy Svedics Tibor lenne. 
 
A közgyűlés tervezett meghívója 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: 
 
 

1/2020 (VIII.14.) elnökségi határozat 
 
Az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület elnöksége a közgyűlési napirendeket 
megismerte és elfogadja, valamint a közgyűlés időpontját 2020.szeptember 9. jelöli meg. 
 

2. napirend: 2019. év szakmai és pénzügyi beszámolóinak áttekintése 
 
Előterjeszti: Horváth Tibor, elnök és Páliné Keller Csilla munkaszervezet vezető 
 
A munkaszervezet vezetőasszony tájékoztatta a jelenlevőket arról, hogy a helyi felhívások 
esetében 416,5 millió forintnak a lekötése megtörtént és elkészült az az utolsó helyi felhívásunk, 
amely megnyílása szeptemberre várható a TDM turisztikai szervezetek számára, és októberre 
tervezzük a beadásukat. 
 
Az Együttműködési pályázatok megvalósítása is szépen zajlik, van olyan projekt, amiben külső 
segítő partnerként veszünk részt (Élménytúrák tavak mentén). A HACS Akadémiában nekünk 
egy képzésünk volt, de ott még több ismertető kisfilm is készül. Az Örökségünk projekt kapcsán 
leadtuk az első kifizetési kérelmet már, elkészültek a tananyagok, hamarosan véglegesítésre 
kerül az online tananyag és felület is. A KochArt projekt részeként került megrendezésre a most 
zajló KulinArt hét. 
 
A 2019. éves beszámoló a jegyzőkönyv 3.sz. mellékletét képezi. 
 
 
A fentiek értelmében az elnökség 10 fő igen, 0 fő nem és 0 fő tartózkodom szavazattal az alábbi 
elnökségi határozatot hozta: 
 

2/2020 (VIII.14.) elnökségi határozat 
 

Az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület elnöksége a 2019. év szakmai és pénzügyi 
beszámolóját elfogadta. 
 
 

3. napirend: 2020. évi tervek és megvalósítások áttekintése, a 2021. év terveire való 
rátekintés  
 

Előterjeszti: Horváth Tibor, elnök és Páliné Keller Csilla munkaszervezet vezető 
 
Az új programnak a tervezése már zajlik, 2019. őszén több egyeztető műhelymunka is volt, bár 
kicsit leállt most a tervezés. Szélesebbkörű bevonások voltak a helyzet feltárásban, már az 
intézkedéseket tervezi elvileg az Irányitó Hatóság és a KAP. Ez azt jelenti, hogy 2022-ben 
várható az az állapot, hogy a Helyi Akciócsoportok elismerését megtegyék, ez feltétele a 
következő időszaki Stratégiának a tervezéséhez kapjunk támogatást. 2023-ban készülhet a 
stratégiánk és 2025 előtt nem várható új Leader felhívás. 
 
A működési ütemezésünk alapján a 2014-2020-as időszak 2020.12.31-én lejár, nekünk 80 millió 
forintunk volt erre az időszak működésére, és 11,3 millió forint volt felhasználható erre az évre. 
A 2021. és 2022. év, azaz amit az egyesületnek előfinanszíroznia kell.  



 

 
A tájékoztatót az elnökség áttekintette, egyhangúlag elfogadta. 
 
 

4. napirend: Az egyesület rulírozó hitelének állapota, meghosszabbítása 
 
Előterjeszti: Horváth Tibor, elnök és Páliné Keller Csilla munkaszervezet vezető 
 
Kapcsolódva az előző napirendi ponthoz az egyesület számos kintlévősége alapján, azonban azt 
látjuk, hogy tartani tudjuk ezt az összeget a továbbiakban is a működés szempontjából. A 
kifizetési kérelmekkel a projekteket is folyamatosan tudjuk elszámolni és előfinanszírozni, 
valamint a kintlévőségeinket igyekszünk behajtani, ezáltal úgy látjuk nem szükséges a hitelünk 
meghosszabbítása. 
 
 
A fentiek értelmében az elnökség 10 fő igen, 0 fő nem és 0 fő tartózkodom szavazattal az alábbi 
elnökségi határozatot hozta: 
 

3/2020 (VIII.14.) elnökségi határozat 
 

Az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület elnöksége elfogadja és jóváhagyja, hogy az 
egyesület rulirozó hitele ne kerüljön meghosszabbításra. 
 
 
 

5. napirend: Az egyesület fertőszéplaki irodájához kapcsolódó jövőtervek egyeztetése 
 

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 fentiek értelmében az elnökség 10 fő igen, 0 fő nem és 0 fő tartózkodom szavazattal az alábbi 
elnökségi határozatot hozta: 
 

4/2020 (VIII.14.) elnökségi határozat 
 

Az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület elnöksége elfogadja és jóváhagyja, hogy az 
egyesület irodájának bérbeadásához kapcsolódó bérleti szerződés tervezetet az egyesület 
2020.09.30-ig előkészítse. 

 
 

6. napirend: Egyebek 
 
Horváth Tibor elnök tájékoztatta az elnökséget a Bürger Euro/Polgárforint befizetések állásáról. 
Elmondta a jelenlevőknek, hogy a tájékoztató levélben kiküldésre került minden település 
számára a lakosság számának arányában, mely településnek mekkora a Polgárforint mértéke 
(100 Ft/lakosság). Ezen befizetések egyszeri támogatások az egyesület számára. A Bürger Euro 
befizetések határideje 2020. szeptember 30. 
 
Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Horváth Tibor elnök az ülést bezárta. 
 



 

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

MELLÉKLETEK 

 

1. sz. melléklet: Jelenléti ív 

2. sz. melléklet: A közgyűlés meghívója 

3. sz. melléklet: A 2019. évi éves beszámoló 


