
 

 

tisztelettel meghívja Önt az egyesület  
 

közgyűlésére 
 

Időpont: 2014. február 20 - án (csütörtök) 17.00 óra 
Helyszín: Fertőszentmiklós, Ifjúság ás Szabadidő Központ, Színpadi terem 

(megközelítés: az utca felől a főbejáratnál) 
 
Szavazatképtelenség esetén 2014. február 20.-án 17.30 órai kezdettel hívjuk össze a közgyűlést.  
Helyszín: Fertőszentmiklós, Ifjúság ás Szabadidő Központ, Színpadi terem 
 
 
16.30 - :    
  REGISZTRÁCIÓ (Szándéknyilatkozatok és képviselő testületi határozatok) 
 
17.00 – 17.15:  Ünnepélyes köszöntők 

  Horváth Tibor, elnöki köszöntő 
  Firtl Mátyás, országgyűlési képviselő bevezető előadása 

 
17.15. – 17.45:  OKLEVÉLÁTADÓ ÜNNEPSÉG 

Bevezető előadás:  
Az egyesület munkaszervezetének közös referátuma a 2013. évi 
tevékenységekről, elért eredményekről 
 
A 2013. év LEADER TK3 nyertes pályázói számára az okleveleket átadja az 
egyesület elnöksége és Firtl Mátyás országgyűlési képviselő 

 
17.45– 18.30: Napirendek megtárgyalása 
 

1. napirend 
Az egyesület tagságához kapcsolódó változások elfogadása  
Előterjeszti: Horváth Tibor, elnök 

 
2. napirend: 

Az egyesület 2014-20-as időszakban való területi, partnerségi meghatározása 
      Előterjeszti: Horváth Tibor, elnök 

Rövid bevezető előadás a 2014-20-as Vidékfejlesztési Program struktúrájáról, abban a 
LEADER/CLLD csoportok helyéről, szerepéről, tervezett rendelkezésre álló fejlesztési 
forrásaikról; valamint a helyi akciócsoportok 2014. évi, központ által meghatározott 
előkészítő feladatairól (kötelező képzések és Helyi Fejlesztési Stratégia készítése) 
 
 

3. napirend:   
A „Vidék Minősége – Alpokalja Fertő-táj” területi védjegy programhoz kapcsolódó feladatok, 
tevékenységek áttekintése  



 

 

- területi védjegy logó elfogadása 
- a Védjegy központ, mint leendő telephely (Fertőszéplak, Széchenyi kastély, 

hrsz.80,81) elfogadása és ezzel az alapszabály kiegészítése 
       Előterjeszti: Horváth Tibor, elnök 
 

4. napirend 
Az egyesület tagságához kapcsolódó változások elfogadása  

Előterjeszti: Horváth Tibor, elnök 
 

5. napirend 
Az egyesület éves tagdíj mértékének felülvizsgálata a 2014-20-as időszakra vonatkozóan 

Előterjeszti: Horváth Tibor, elnök 
 

6. napirend 
Egyebek   
- A megyei tervezés állásának és jövőbeni feladatainak rövid áttekintése 
- Tervezett együttműködési megállapodás a megalakult Sopron és környéke TDM 

szervezettel 
- Felvételünk tervezett kérése a Fertő-Hanság Nemzeti Park által vezetett térségi 

kerékpáros konzorciumba 
- Beszámoló egyesületünk aktív részvételéről a Fertő-táj Világörökség 2014. évi kezelési 

tervének készítésében 
- Az egyesület 2014. évben tervezett programjai (képzések, rendezvények, műhelymunkák 

az egyes egyesületi projektekhez kapcsolódóan) 
- Egyesületünk egyik projektjének keretei között, a Cartographia Kft. által elkészített 

„Alpokalja-Fertő-táj”- kerékpáros paradicsom - Kerékpáros Térkép bemutatása 
- Tervezett együttműködés a Nyugat-Magyarországi Egyetemmel és annak bemutató 

üzemével, valamint a Magyar Lovasturisztikai Szövetséggel - közös rendezvény, ill. a 
Naturama Túraútvonalak magyarországi lovas túraútvonal szakaszainak hivatalos átadó 
ünnepsége  

 
17.00-tól folyamatosan - TÉRSÉGI HELYI TERMÉK VENDÉGASZTAL áll a résztvevők rendelkezésére 
A napirendi pontok fontosságára való tekintettel megjelenésére, vagy képviselőjére feltétlenül 
számítunk! 
 
Fertőszentmiklós, 2014. február 5. 
 

  
Horváth Tibor sk. 

elnök 


