
Szám: 1/2008. 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: az Alpokalja-Ikva mente Leader Egyesület 2008. május 8-án 
18,00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről 

 
Az ülés helye: Fertőszentmiklós, Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola 

 
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint 120 fő. 
 
Horváth Tibor, Fertőszentmiklós Nagyközség polgármestere köszöntötte 
és tájékoztatta az összejövetel céljáról a megjelenteket. Elmondta, hogy a 
Leader egyesület megalakításához szükséges jelenlevők száma megfelel 
az ÚMVP Irányító Hatóságának 30/2008. (IV. 25.) közleményben 
foglaltaknak. A közlemény kimondja, hogy az előzetesen elismert Leader 
Akciócsoport tagjainak 50%+1 fővel kell megalakítania az egyesületet, a 
köz–, valamint az üzleti- és civil szféra 40-60%-os arányát figyelembe 
véve. Az Alpokalja-Ikva mente előzetesen elismert Akciócsoport tagjainak 
száma 194 fő; - az alakuló közgyűlésen megjelentek száma 120 fő.  
 
Horváth Tibor javasolta, hogy a házigazda önkormányzat 
polgármestereként a jelenlévők fogadják el az alakuló ülés levezető 
elnökének.  
 
Jelenlévők egyhangú szavazattal úgy döntöttek, hogy Horváth Tibor 
legyen az alakuló ülés levezető elnöke. 
 
Horváth Tibor a jegyzőkönyv vezetésével Márkus Juditot javasolta 
megbízni, aki a megválasztandó elnök mellett a jegyzőkönyvet alá is írja. 
 
Márkus Judit kijelentette, hogy a jegyzőkönyv vezetésére vonatkozó 
megbízást elfogadja. 
 
Jelenlévők a jegyzőkönyv-vezető személyére vonatkozó javaslatot 
egyhangúlag elfogadták. 
 
Horváth Tibor az alakuló ülés napirendi pontjaiként az egyesület 
megalakításának kimondását, az alapszabály megállapítását, a 
tisztségviselők megválasztását, valamint az éves tagdíj összegének 
megállapítását javasolta. 
 
Jelenlévők a napirendet 120 igen szavazattal – egyhangúlag - elfogadták. 
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Napirend: 
 

1. Napirend: 
Az egyesület megalakításának kimondása és az alapszabály 
megállapítása 
Előadó: Horváth Tibor levezető elnök 
 

2. Napirend: 
Az elnökség és a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása 
Előadó: Horváth Tibor levezető elnök 
 

3. Napirend: 
Az éves tagdíj összegének megállapítása 
Előadó: Horváth Tibor levezető elnök 

 
1. Napirendi pont: 
Horváth Tibor javasolta, hogy a jelenlévők ismerjék meg a megalakítani 
tervezett egyesület céljait, tevékenységeit, az alapszabály tervezetét;- ezt 
követően mondják ki az Alpokalja-Ikva mente Leader Egyesület 
megalakítását, és állapítsák meg alapszabályát. Horváth Tibor felkérte dr. 
Jakab Zsoltot, Hegykő és Fertőhomok községek körjegyzőjét, hogy 
ismertesse az egyesület alapszabályának tervezetét. 
 
Dr. Jakab Zsolt részletesen ismertetett az egyesület alapszabályának 
tervezetét. 
 
Jelenlévők 120 igen szavazattal a következő határozatot hozták: 
 

1/2008.(V. 08.) közgyűlési határozat: 
Jelenlévők kimondják az Alpokalja-Ikva mente Leader 
egyesület megalakítását.  
Felek kijelentik, hogy az egyesület megalakításának 
kimondásával egyidejűleg, magukat az egyesület 
Közgyűlésének tekintik. 
 

A Közgyűlés 120 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

2/2008.(V.08.) közgyűlési határozat: 
Az Alpokalja-Ikva mente Leader Egyesület Közgyűlése az 
egyesület alapszabályát – a jelen határozat mellékletében 
foglaltak szerint – állapítja meg.  
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2. Napirendi pont:  
a) Horváth Tibor az előzetes egyeztetésekre hivatkozva - figyelemmel 
arra is, hogy a közszféra aránya ne haladja meg a negyven százalékot - 
javaslatot tett az elnökség tagjainak megválasztásra. Kezdeményezte, 
hogy a Közgyűlés együttesen döntsön valamennyi jelöltről. 
 
A jelöltek egyenként kijelentették, hogy a tisztség ellátását elvállalják.  
 
A Közgyűlés 120 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

3/2008.(V.08.) közgyűlési határozat: 
Az Alpokalja-Ikva mente Leader Egyesület Közgyűlése az 
egyesület elnöksége tagjainak - öt éves időtartamra - az 
alábbi (jogi)személyeket választja meg: 
1. Ágfalva Község Önkormányzata (székhely: 9423. Ágfalva, 

Soproni utca 3.), képviseli: Gaál István polgármester); 
2. Fertőszentmiklós Nagyközség Önkormányzata (székhely: 

9444. Fertőszentmiklós, Szent István utca 19.), képviseli: 
Horváth Tibor polgármester); 

3. Fertőd Város Önkormányzata (székhely: 9431 Fertőd, 
Madách sétány 1.), képviseli: Fülöp Géza polgármester); 

4. Lövő Község Önkormányzata (székhely: 9461. Lövő, Fő 
utca 181.), képviseli: Balics János polgármester); 

5. Hegykő Község Önkormányzata (székhely: 9437 Hegykő, 
Iskola u. 1., képviseli: Szigethi István polgármester); 

6. Iván Község Önkormányzata (székhely: 9374. Iván, Fő utca 
84.), képviseli: Linter Tibor polgármester); 

7. Savaria Agentura Korlátolt Felelősségű Társaságot 
(székhely: 9700. Szombathely, Gagarin u. 8.), képviseli: 
Keszei Andrea ügyvezető); 

8. Ethofer Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 9484. 
Pereszteg, Ady E. utca 2., képviseli: Széplaki Tamás 
ügyvezető) 

9. Biolex Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 9485. 
Nagycenk, Szent Imre u. 23., képviseli: Lex Ernő 
ügyvezető) 

10. Magyarországi Gradistyei Horvátok Egyesülete 
(székhely:9495. Kópháza, Fő u. 15., képviseli: Pilsits Mária 
elnök); 

11. Koloszár István, 9464. Und, Fülesi u. 10. szám alatti 
lakos; 

12. Ábrahámné Takács Kornélia, 9431. Fertőd, Váci Mihály u. 
1. szám alatti lakos; 

13. Horváth Attiláné, 9492. Fertőhomok, Akác u. 32. szám 
alatti lakos; 

14. Fersch Attila, 9435. Sarród, Hátsó u. 2. szám alatti 
lakos; 
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15. Taschner Tamás 9400. Sopron, Zsilip u. 18. szám alatti 
lakos. 

 
b) Horváth Tibor az előzetes egyeztetésekre hivatkozva - figyelemmel 
arra is, hogy a közszféra aránya ne haladja meg a negyven százalékot - 
javaslatot tett a felügyelő bizottság tagjainak megválasztására. 
Kezdeményezte, hogy a közgyűlés együttesen döntsön valamennyi 
jelöltről. 
 
A jelöltek egyenként kijelentették, hogy a tisztség ellátását elvállalják.  
 
A Közgyűlés 120 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

4/2008.(V.08.) közgyűlési határozat: 
Az Alpokalja-Ikva mente Leader Egyesület Közgyűlése az 
egyesület felügyelő bizottsága elnökének  
1. Zsira Község Önkormányzatát (székhely: 9476. Zsira, 

Rákóczi utca 8., képviseli: Dorogi Árpád polgármester); 
tagjának a 
2. Molnárné Simon Szilvia, 9463. Sopronhorpács, Fő u. 10/B. 

szám alatti lakost, valamint  
3. Tornácos Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 9437. 

Hegykő, Kossuth u. 74-78., képviseli: Hospely Károlyné 
ügyvezető) 

választja meg öt éves időtartamra. 
 
3. Napirendi pont: 
Horváth Tibor javasolta, hogy az éves tagdíj összege 2008-ban tízezer 
forint legyen. Megjegyezte, hogy a jelen egyesület megalakulásával 
szemben jogszabályi feltétel a legalább egymillió forintos induló vagyon. 
Tekintettel arra, hogy az egyesület bevételét a tagdíj mellett képezhetik 
támogatások is, az előzetes egyeztetések alapján a tag helyi 
önkormányzatok településeik lakosságszáma arányában 100,- Ft/fő 
támogatást bocsátanak rendelkezésre. 
 
A Közgyűlés 120 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

5/2008.(V.08.) közgyűlési határozat: 
Az Alpokalja-Ikva mente Leader Egyesület Közgyűlése az 
egyesület 2008. évi tagdíjának összegét 10.000,- Ft-ban 
állapítja meg. A tagdíjat az egyesület jogerős bírósági 
nyilvántartásba-vételétől számított 30 napon belül kell 
megfizetni. 
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Horváth Tibor megkérte az elnökség frissen megválasztott tagjait, hogy az 
alakuló ülést követően tartsák meg első elnökségi ülésüket, és válasszák 
meg maguk közül az egyesület elnökét, alelnökét. Mivel egyéb 
hozzászólás nem volt, az alakuló ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
  Gaál István      Márkus Judit 
           elnökség               jegyzőkönyv-vezető 
 
 
 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 

1. ………………………………………. (név) 
 
………………………………………. (lakcím) 
 

2. ………………………………………. (név) 
 
………………………………………. (lakcím) 
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