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Bevezetés 

 
Hivatkozási azonosítók:  

EMVASF/99/28/2017 iktatószámú együttműködési megállapodás (Megállapodás) 

1822379491 iratazonosítóval rendelkező támogatói okirat (Támogatói okirat) 

Projekt azonosítószám: 1752001503 

 

Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület (Egyesület) és a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága 

(IH) között létrejött fenti azonosítókkal rendelkező szerződéses jogviszonyok alapján az Egyesület Helyi 

Bíráló Bizottságot (HBB) hoz létre.  

A Helyi Bíráló Bizottság létrehozásának célja a Helyi fejlesztési Stratégia megvalósításának alábbi 

szempontok alapján történő elősegítése: 

 

a) a támogatási döntések megalapozottságának biztosítása; 

b) az egységes, átlátható, hátrányos megkülönböztetésektől mentes, objektív döntési 

mechanizmus kialakítása; 

c) olyan keretszabályozás, amely a HACS-ok számára a HBB működési szabályainak 

megállapítása során lehetőséget biztosít a helyi sajátosságok érvényesítésére, amelyek a 

HFS magvalósulását szolgálják. 

 

1. Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület Helyi Bíráló Bizottsága  

1.1.  A Helyi Bíráló Bizottság kialakítása az IH által kiadott HBB működésének 
eljárásrendi útmutatója alapján 

 

a) a HBB-t a HACS legfőbb szerve egyszerű többséggel választja, megbízatási időpontok 

megállapításával; 

b) a HBB – bármely választási esetben – az IH útmutatása alapján legalább öt tagból, és 

legalább két póttagból áll; az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület HBB tagsága 7 tagból áll, 

továbbá 2 póttag kerül megválasztásra. Ebből 3 közszféra tag, 4 nem közszféra tagnak 

számít. A HBB-ben képviselve vannak a civil szervezetek, vállalkozások, önkormányzatok, 

ezen belül pedig a fiatalok, védjegyesek, turisztikai területen érintett szervezetek is. 

c) a HBB tagságában egyik szféra sem rendelkezhet a szavazatok 49%-át meghaladó 

hányaddal, valamint biztosítani szükséges, hogy a kiválasztási döntések során a 

szavazatok több mint 50 %-át állami hatóságnak nem minősülő partnerek adják. 

Amennyiben egy HBB tag önkormányzati vezető (pl. polgármesteri) tisztséget is betölt más 

civil, vagy vállalkozói megbízatása mellett, akkor az arányok kialakítása és megállapítása 

során a közszférabeli tisztségét kell figyelembe venni; 

d) bármely tag vagy póttag megbízatásának megszűnése esetén a legfőbb szerv a 

megszűnéstől számított legkésőbb 30 napon belül új tagot/póttagot választ. 

1.2.  A HBB tisztségviselői 

 

A HBB tagok közül a HBB tagsága választ nyílt szavazással, egyszerű szótöbbség alapján 

elnököt és egy alelnököt a HBB ügyrendjében meghatározott módon. Az elnök akadályoztatása 

esetén az alelnök jár el a HBB képviseletében. 
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1.3.  A Helyi Bíráló Bizottság mandátuma 

 
a) a HBB a tagok és a póttagok megválasztásával jön létre;  

b) a póttagot amennyiben a HBB ülésére meghívják, a taggal azonos jogok illetik; 

c) a HBB megszűnik,  

 amennyiben a HACS dönt a HBB megszűnéséről;  

 a LEADER HACS cím visszavonásával; 

 a LEADER HACS munkaszervezetének megszűnésével; 

d) A HBB tag megbízatása megszűnik: 

 a megbízatási idő elteltével, ha a tag vagy póttag megbízatása határozott időre történt, 

 lemondással; 

 a tag/póttag halálával; 

 a tag/póttag cselekvőképtelenségével; 

 a HACS legfőbb szervének döntése alapján, azaz a HACS közgyűlése a választásra 

irányadó szabályok szerint visszahívhatja a tagot/póttagot. 

 

1.4.  Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület Helyi Bíráló Bizottsága létrehozásának 
folyamata és tagjai 

 

Az Egyesület a HBB ügyrendjét a 2017. 05. 24-ei taggyűlésen tárgyalta, azt 24/2017 (05.24.) 

számú határozatával elfogadta. 

A Határozat alapján az ügyrend módosításának jogát átruházta az Egyesület elnökségére. 

A Határozat meghozatalát követően megválasztásra kerültek a HBB tagjai. A HBB tagjainak 

változtatása esetén a korábbi HBB tagok lemondásának tudomásulvételét, az új HBB tagok 

megválasztásához való jogot a Taggyűlés a Határozat alapján átruházta az Egyesület 

elnökségére. A HBB tag lemondását az Elnökséghez címzett levélben 30 nappal a lemondás 

határnapja előtt köteles jelezni, hogy az Elnökség szükség szerint intézkedni tudjon. A 

mindenkori HBB tagok nevét az 1 sz. melléklet tartalmazza. 

A HBB tagok mandátuma 2020. december 31-ig tart. 

 

2. A HACS munkaszervezetének feladatai a HBB döntési javaslat-előkészítése és 

végrehajtása, dokumentálása körében az IH által kiadott HBB működésének 

eljárásrendi útmutatója alapján 

  
 
a) a HACS munkaszervezetének feladata az IH és az Egyesület között létrejött 

Együttműködési Megállapodás 1. sz. melléklete alapján meghirdetett helyi felhíváshoz 

kapcsolódó tájékoztatás nyújtása az érdeklődők részére a benyújtás kérdéseiben; 

b) a HACS munkaszervezetének feladata a helyi felhíváshoz kapcsolódó pályázati adatlapban 

meghatározott adattartalom, valamint a helyi felhívásban megjelölt mellékleteknek az erre 

a célra rendszeresített felületen benyújtott helyi támogatási kérelmek előzetes tartalmi 

értékelésének elvégzése; 

c) a HACS munkaszervezete a helyi felhívásokra beérkező helyi támogatási kérelmek tartalmi 

értékelése keretében a helyi felhívás pontozási szempontrendszere alapján pontozza, és 
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szakmai indoklással látja el a helyi támogatási kérelmeket. Az elutasításra javasolt helyi 

támogatási kérelmeket szintén megfelelő indoklással látja el, amelyet javaslatként továbbít 

a HBB tagjai részére. A HACS munkaszervezete a támogatási kérelmek támogatási, vagy 

elutasítási javaslatait a HBB ülés előtt legalább 5 napon belül a megküldi a HBB tagoknak. 

d) A HACS munkaszervezete gondoskodik a HBB jegyzőkönyveinek összeállításáról, a HACS 

döntéseinek az IH és a támogatást igénylő részére továbbításáról; 

 

3. A HACS munkaszervezetének további feladatai a HBB ülést megelőzően az IH és a 

HACS között megkötött Együttműködési megállapodás alapján 

 
a) Tájékoztatás, projektfejlesztés: 

A HACS a helyi támogatási kérelmek benyújtási időszakát megelőzően tájékoztató 

rendezvényt tart, amelyre vonatkozó feltételeket a Működési Kézikönyv ismerteti. 

a) A helyi támogatási kérelem benyújtása és vizsgálata: 

A helyi támogatási kérelmek benyújtásának helyével és módjával kapcsolatos előírásokat 

az Együttműködési Megállapodás 2. számú melléklete, az Eljárásrendi Kézikönyv 6. 

fejezete határozza meg. A helyi támogatási kérelmek feldolgozásával kapcsolatos 

előírásokat az Együttműködési Megállapodás 2. számú melléklete, az Eljárásrendi 

Kézikönyv 6. fejezete határozza meg.   

 

4. A Helyi Bíráló Bizottság feladata 

  
a) A HBB tagjai előzetesen áttekintik a HACS munkaszervezete által megküldött értékelési és 

pontozási javaslatot, illetve az elutasításra javasolt támogatási kérelmeket; 

b) a HBB tagjai ülés keretében tárgyalják meg a HACS munkaszervezete által összeállított 

értékelési és pontozási javaslatot, továbbá az elutasításra javasolt kérelmek indokolásának 

megalapozottságát; 

c) a HBB feladata a beérkező helyi támogatási kérelmekről döntési javaslat összeállítása és 

a helyi támogatási kérelmek pontozásának megállapítása, valamint ezen dokumentumok 

továbbítása a HACS részére, azzal, hogy a HBB a kérelemre vonatkozó támogató vagy 

elutasító döntési javaslatot a kérelmek – helyi felhívásban előírt értékelési szempontoknak 

való megfelelés szerinti – sorrendje alapján tesz, feltétellel vagy csökkentett összeggel való 

támogatásra irányuló döntési javaslatot nem adhat. 

d) szakértőt – tanácskozási joggal – meghívhat a HBB ülésére. 

 

5. A HBB ülés előkészítése 

 
a) a HBB üléseit annak elnöke hívja össze. A HBB ülésének időpontjára a munkaszervezet 

vezető tesz javaslatot, azzal, hogy a HBB üléseit a helyi támogatási kérelem beadási 

szakaszának lezárását követően legfeljebb 90 napon belüli időpontra kell összehívni; 

b) A HBB-t annak elnöke hívja össze a HBB ülés időpontját megelőzően legkésőbb 5 

munkanapon belül;  

c) nagyszámú helyi támogatási kérelem esetén a kérelmek megtárgyalására több ülést 

szükséges tartani; 
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d) nagyszámú helyi támogatási kérelemnek számít 100 db feletti kérelem. Ez esetben a 

támogatási kérelmeket helyi pályázati kiírásonként készíti elő a munkaszervezet és 

tárgyalja a HBB; 

e) amennyiben a helyi támogatási kérelem értékelési feladatainak biztosítása indokolttá teszi 

több HBB ülés megtartását, abban az esetben több HBB ülés is összehívható; ennek 

eldöntése a HBB elnökének felelőssége; 

f) amennyiben a határozatképesség más módon nem biztosítható, bármely megválasztott 

póttag behívható. Ez esetben a póttagra a tagra vonatkozó rendelkezések alkalmazandók. 

 

6. A HBB ülése, döntési javaslatai: 

 
a) a HBB határozatképes, ha  

 a HBB tagok legalább 50 %-a jelen van; és 

 ha a HBB ülésen és a döntések meghozatalakor egyik szféra sem rendelkezik a 

szavazatok 49%-át meghaladó hányaddal; 

b) a HBB határozatképességét az ülés teljes időtartama alatt fenn kell tartani;  

c) a HBB ülésén meghatalmazott útján történő képviseletre nincs lehetőség; 

d) minden HBB tag 1 szavazattal rendelkezik; 

e) a HBB ülésén tanácskozási joggal részt vesz a munkaszervezet legalább egy képviselője, 

aki szavazati joggal nem rendelkezik, viszont érvényes összeférhetetlenségi és titoktartási 

nyilatkozattal rendelkezik; 

f) ha HACS munkaszervezete szakértőt kért fel, a szakértő az ülésen tanácskozási joggal 

vehet részt; 

g) a HBB ülése zárt; 

h) a HBB tagok minden helyi támogatási kérelemről külön-külön döntési javaslatot készítenek 

(támogathatóság esetén a pontszám megállapítása, elutasítás esetén a pontszám 

megállapítása, és annak szakmai alátámasztása). A HBB köteles részletes indokolást 

készíteni, ha a helyi támogatási kérelmet elutasítani javasolja; 

i) a pontozás alapján a HBB a döntési javaslatairól döntési rangsort állít fel. A HBB a 

kérelemre vonatkozó támogató vagy elutasító döntési javaslatot a kérelmek – helyi 

felhívásban előírt értékelési szempontoknak való megfelelés szerinti – sorrendje alapján 

tesz; 

j) a rangsor alapján és a rendelkezésre álló források és a támogatási igények egybevetése 

mellett a HBB meghatározza a támogatni javasolt helyi támogatási kérelmek körét (döntési 

rangsor), amelyet részletes szakmai indokolással és a megállapított pontozással lát el;  

k) a döntési javaslatokról összeállított döntési rangsort továbbítja a HACS részére; 

l) a HBB üléseiről a jegyzőkönyvvezető jegyzőkönyvet készít. Az elkészült jegyzőkönyvet és 

a határozatok kivonatát az IH részére az adott helyi felhíváshoz kapcsolódó utolsó ülést 

követő 30 napon belül megküldi. 

 

7. Adminisztrációs feladatok a HBB döntési javaslat-előkészítése és annak végrehajtása, 

dokumentálása körében 

 

a) A HBB adminisztrációs és döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatait a HACS 

munkaszervezete látja el;  
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b) a HBB adminisztratív feladatai közül a HACS munkaszervezete készíti el és tartja nyílván 

az alábbi dokumentumokat: 

1) a helyi támogatási kérelmek beérkezésének nyilvántartása; 

2) nyilvántartás a HBB döntési javaslatairól és a döntési rangsorról; 

3) támogató javaslatok; 

4) elutasítási javaslatok; 

5) összeférhetetlenségi/Pártatlansági és titoktartási nyilatkozat; 

6) jelenléti ív a HBB ülésről; 

7) jegyzőkönyv a HBB ülésről.  

 

8. Összeférhetetlenség 

 

A támogatásra vonatkozó döntés előkészítésében és meghozatalában nem vehet részt az a 

személy vagy szervezet, aki az adott felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be, a helyi 

támogatási kérelem elkészítésében részt vett, a projekt megvalósítója, ha a helyi támogatási 

kérelméről még nem született döntés, valamint az, aki 

a) a helyi támogatási kérelmet benyújtó szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyban áll; 

b) a helyi támogatási kérelmet benyújtó szervezet vezető tisztségviselője, vagy felügyelő 

bizottságának tagja; 

c) a helyi támogatási kérelmet benyújtó szervezet tagja, vagy aki abban közvetlen vagy 

közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkezik, vagy kapcsolt vállalkozása, vagy közeli 

hozzátartozója; 

d) az értékelésre, a minőség-ellenőrzésre vagy a bírálatra benyújtott dokumentumok 

előkészítésében vagy kidolgozásában – az 1303/2013/EU rendelet 34. cikkében 

meghatározott HACS-ok munkaszervezeteinek alkalmazottjai kivételével – bármilyen 

formában részt vett; 

e) az a)-d) pont szerinti személynek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója; 

 
Továbbá a HACS eljárásrendi kézikönyvében leírtak alapján  
 
f) a helyi támogatási kérelem tekintetében az irányító hatósághoz érkezett bejelentés alapján 

vagy hivatalból az irányító hatóság megállapítja, hogy az adott személy vonatkozásában a 

pártatlan és objektív közreműködés nem biztosítható. 

Az a) és a b) pont nem jelent összeférhetetlenséget a területi szereplő részéről benyújtott és 

megvalósított projekt, ha a területi szereplő szervezetén belül az adott projekt vonatkozásában 

a projekt elkészítéséhez, benyújtásához, megvalósításához, valamint a döntés 

előkészítéséhez, meghozatalához kapcsolódó feladatok személyi szinten elkülönülnek. 

 
Továbbá a HACS működési kézikönyvében leírtak, illetve azok értelmezése alapján  

 
g) azon személy, aki a HACS munkaszervezetében vagy döntéseiben részt vesz és ellene a 

tevékenységével összefüggésben büntetőeljárás van folyamatban és az ennek következtében 

az IH által elrendelt helyszíni ellenőrzés során feltárt szabálytalanságok nyomán előírt 

intézkedéseket megadott határidőn belül nem teljesíti; 
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9. Eljárásrendi útmutatók, amelyek a fentieken túlmenően meghatározzák, befolyásolják a 

HBB munkáját, feladatait, hatáskörét 

9.1.  Fejlesztési forráskerettel kapcsolatos iránymutatás  
 

A Támogatói Okirat meghatározza a HACS számára rendelkezésre álló indikatív fejlesztési és 

működési forráskeretet. Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület esetében ez 494 597 491,-Ft. 

 

A Helyi Fejlesztési Stratégiában a forráskeret intézkedésenként az alábbiak szerint van 

felosztva: 

 

Ssz. Az intézkedések megnevezése 2017 2018 Összesen % 

1 A térséget lefedő Vidék Minősége – Éltető 

Balaton-felvidék védjeggyel rendelkezők és az 

újonnan csatlakozó termelők és szolgáltatók 

tevékenységének fejlesztése 

 150 150 30 

2 Éltető Balaton-felvidéki együttműködésen 

belül a turisztikai kínálatban, illetve az éltető 

Balaton-felvidéki túraútvonal rendszerben lévő 

épített és természeti látnivalók, illetve az 

útvonalak részét képező szolgáltatók, termelők 

tevékenységének fejlesztése 

 150 150 30 

3 Társadalmi aktivitást és helyi identitást segítő 

közösségi terek, ifjúsági- közösségi- és 

vidékfejlesztési bázispontok kialakítása, 

fejlesztése, infrastrukturális hátterének 

bővítése (fiatalok segítése, vidékfejlesztés, 

közösségfejlesztés, védjegyrendszer és Éltető 

Balaton-felvidéki turisztikai kínálat fejlesztése 

területén.) 

 70 70 14 

4 Szakmai kapacitás és informatikai háttér 

kialakítása a védjegy rendszer, az Éltető 

Balaton-felvidéki turisztikai kínálat, a fiatalok 

segítése és a társadalmi beilleszkedés 

nehézségeivel küzdő lakosság integrálása 

mentén 

 60 60 12 

5 Integrált, az egész térséget átfogó marketing és 

értékesítést ösztönző, szervező tevékenységek 

erősítése 
 45 45 10 

6 Együttműködéseket segítő rendezvények 

támogatása  20  39 4 

 Összesen  495 495 100 
 
 

A HACS a HFS-ben rögzített intézkedéseket a rendelkezésre álló fejlesztési forráskeretből 

hirdeti meg. A HACS által az IH-nak döntési javaslatra felterjesztett helyi támogatási kérelmek 

összesített forrásigénye nem haladhatja meg a HFS-ben az adott intézkedésre megállapított 

fejlesztési forrás 110%-át. A fejlesztési forráskeret felett a HACS a HFS-ben meghatározott 

keretek között rendelkezhet, a HFS intézkedéseinek meghirdetésére, a közösségvezérelt helyi 

fejlesztés kiválasztási eljárására vonatkozóan a közvetlenül hatályos és a közvetlenül 

alkalmazandó uniós normák, valamint 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet tartalmaz 

rendelkezéseket.  
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9.2.  Személyi juttatások 
 

A HBB tevékenységének keretében végzett munkáért a HBB tagoknak útiköltség térítés, a HBB 

ülésen természetbeni juttatásként ellátás jár. 

A HBB bírálati tevékenységének elősegítésére felkért szakértőnek szakértői díj fizethető. 

A HBB tevékenységével összefüggésben a munkaszervezet részére munkabér és 

költségtérítés jár. 

 
 

9.3.  Helyi felhívás összeállítása és megjelentetése 
 

 
1. A HACS által összeállítandó helyi felhívás a következő dokumentumokból áll: helyi felhívás, 

amely tartalmazza a támogatási döntéssel kiválasztott közösségvezérelt HFS-ben rögzített 

kiválasztási kritériumok alkalmazásával a tartalmi értékelés alapjául szolgáló pontozási 

szempontrendszert, a helyi támogatási kérelem adattartalmát meghatározó helyi 

támogatási kérelem adatlap, valamint a HACS által meghatározott további mellékletek; 

2. A HACS a helyi felhívás tervezetét a Megállapodás 2. számú melléklete szerinti „Helyi 

Felhívás sablon” alapján állítja össze. Ennek során figyelembe veszi, hogy a sablon 

szerkezete, felépítése nem módosítható, illetve a sablon minden pontja hiánytalanul 

kitöltendő az abban szereplő előírások betartásával és a HFS vonatkozó tartalmának 

beépítésével;  

3. Az IH a helyi felhívások tervezeteinek a szabályossági vizsgálatra való felkészítése 

érdekében előzetes egyeztetést tart a HACS képviselőjével. Az egyeztetésekre az IH által 

meghatározott időben és módon kerül sor; 

4. A HACS a helyi felhívás tervezett dokumentációját a 3. pontban meghatározott egyeztetést 

követő 30 napon belül szabályossági vizsgálat céljából feltölti az erre a célra rendszeresített 

felületre; 

5. Az IH a helyi felhívás tervezetnek a felületre való feltöltését követően 30 napon belül 

nyilatkozik, hogy az megfelel a szabályoknak, vagy a módosítandó részekre való pontos 

hivatkozással és indokolással átdolgozásra visszaküldi a HACS részére. Az újabb 

szabályossági ellenőrzésre a javított dokumentáció beérkezésétől számított 30 nap áll az 

IH rendelkezésére. 

6. Az IH a szabályossági nyilatkozat kiállítását követő 7 napon belül megjelenteti a helyi 

felhívás teljes dokumentációját a www.palyazat.gov.hu oldalon. A HACS a megjelenést 

követő 2 napon belül saját honlapján közleményben megjeleníti, hogy felhívást tett közzé, 

ebben elhelyezi a www.palyazat.gov.hu oldalra mutató linket. 

 

 

9.4.  Helyi támogatási kérelmek benyújtásának helye és módja  
 

1. Helyi támogatási kérelem az erre a célra rendszeresített felületen, ügyfélkapun keresztül 

nyújtható be. A HACS munkaszervezetének munkatársai a felülethez hozzáférést és az 

adattartalom kezeléséhez jogosultságot kapnak; 

2. A helyi támogatási kérelmeket a helyi felhívás keretében megjelentetett pályázati 

adatlapban meghatározott adattartalom feltöltésével, valamint a helyi felhívásban megjelölt 

mellékletek feltöltésével lehet benyújtani. A feltöltött adattartalom és a kapcsolódó 

mellékletek adják a helyi támogatási kérelem anyagát; 
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3. A helyi támogatási kérelmek benyújtására nyitva álló időtartamot, valamint a benyújtás 

módját a helyi felhívásban a HACS határozza meg, de ez nem lehet kevesebb, mint 30 

nap; 

4. Postai vagy személyes benyújtásra a helyi felhívások esetén nincs lehetőség. 

 

9.5.  Helyi támogatási kérelmek feldolgozása  
 

1. A HACS a HFS megvalósításával kapcsolatos minden adatot és iratot köteles megőrizni 

legalább 2027. december 31-ig, és arról nyilvántartást vezetni; 

2. A HACS a helyi támogatási kérelmeket az arra rendszeresített központi felületen keresztül 

tekintheti meg és mentheti el; 

3. Ha a helyi támogatási kérelem határidőn túl benyújtott, a HACS a kérelmet – hiánypótlási 

felhívás nélkül – elutasítja, és erről – valamint az elutasítással szemben kifogás 

benyújtásának lehetőségéről – a támogatást igénylőt értesíti. Ha a helyi támogatási 

kérelem hiányos vagy hibás, és ezért nem felel meg a helyi felhívásban meghatározott 

szempontoknak, a HACS munkaszervezete – ha az adott szempontot igazoló dokumentum 

hiánya vagy hibája hiánypótlás keretében pótoltatható és a helyi felhívás lehetőséget nyújt 

a hiánypótlásra –, az összes hiány vagy hiba megjelölésével felhívja a támogatást igénylő 

figyelmét helyi támogatási kérelmének kijavítására. Hiánypótlásra egyszer van lehetőség. 

4. Ha a támogatási kérelemben valamely közölt adat tartalma nem egyértelmű, a HACS a 

tisztázandó adattartalom megjelölésével tisztázó kérdést tehet fel. Tisztázó kérdés 

feltevésére egyszer van lehetőség; 

5. A hiánypótlásra és a tisztázó kérdésre vonatkozó határidőket a helyi felhívás rögzíti a 

272/2014. Korm. rendeletnek megfelelően. A határidőn túl beérkezett választ figyelmen 

kívül kell hagyni. A HACS a hiánypótlást és a tisztázó kérdést a helyi támogatási kérelem 

kezelésére rendszeresített központi felületen keresztül írhatja ki, és ugyanezen felületen 

keresztül is fogadja be; 

6. A helyi támogatási kérelem benyújtási lehetőségének felfüggesztésére vagy a felhívás 

lezárására csak az erről szóló, a HACS által kiadott döntés közzétételét követő harmadik 

naptól van a HACS-nak lehetősége. A kérelmek tartalmi értékelését a HACS 

munkaszervezete végzi, biztosítva a négy szem elvének érvényesülését. Amennyiben a 

HACS munkaszervezetének személyi állománya nem elegendő az értékelési feladatok 

elvégzésére, a HACS bevonhat más személyeket, akik tekintetében a 8. pontban 

meghatározott Összeférhetetlenség és a 9. pontban meghatározott Titoktartási 

rendelkezések is alkalmazandók. A HACS a Helyi Felhívás 4.4.2. Kiválasztási kritériumok 

pontjában határozza meg a tartalmi értékelési kritériumokat, amelyeket a tartalmi értékelés 

keretében vizsgál;  

7. A HACS értékelésért felelős munkatársai az értékelési feladatokat a pályázati adatlapban 

szereplő adattartalom alapján végzik, a helyi felhívásban meghatározott pontozási 

szempontrendszer segítségével. A HACS a helyi felhívásban meghatározhat a helyi 

támogatási kérelem által elérendő minimum pontszámot; 

8. A HACS értékelésért felelős munkatársainak az értékelési feladatok ellátására vonatkozó 

határidőt a helyi felhívás tartalmazza; 

9. A HACS értékelésért felelős munkatársai minden helyi támogatási kérelmet ellátnak 

összesített és részletes pontszámmal, valamint szakmai indoklással (értékelési és 

pontozási javaslat). A helyi felhívásban meghatározott minimum pontszámot el nem érő 

helyi támogatási kérelmekről a HACS megfelelő indoklással elutasítási javaslatot készít; 



  
 

 10 

10. A HACS a Helyi Bíráló Bizottság (továbbiakban: HBB) tagjai részére elektronikus úton 

továbbítja az értékelési és pontozási javaslatot, valamint az elutasításra javasolt helyi 

támogatási kérelmek listáját. A HBB eljárásrendjét az IH által jóváhagyott HBB ügyrendje 

rögzíti; 

11. A HBB a helyi támogatási kérelmekről a HACS munkaszervezetének értékelési és 

pontozási javaslata alapján döntési rangsort állít fel. A döntési rangsor alapján a HACS 

elutasítja a támogatási kérelmet, vagy a támogatási javaslatot megküldi az IH részére; 

12. A HACS a HBB tagságával való szakmai egyeztetést követően véglegesített döntési 

rangsorban támogatásra javasolt helyi támogatási kérelmeket támogató javaslatként a 

központi felületen keresztül küldi meg az IH részére, amelyről a felületen keresztül a 

támogatást igénylő is értesítést kap. A döntési rangsorban elutasításra javasolt helyi 

támogatási kérelmeket elutasítási javaslatként a központi felületen keresztül küldi meg az 

IH részére, amelyről a felületen keresztül a támogatást igénylő is értesítést kap; 

13. A Támogatást igénylőnek támogató javaslat közlésétől számított 30 nap áll rendelkezésére 

a Támogatási Kérelem rögzítésére az erre a célra rendszeresített felületen. E kérelmek 

végső jogosultsági ellenőrzését az IH végzi, azokról az IH dönt, a támogató, vagy az 

elutasító döntést megküldi a Támogatást igénylő, illetve a HACS részére.  

 

9.6.  A HACS Megállapodás szerinti ellátandó feladatai és az ezekre vonatkozó elvárások   
 

1. A HFS előrehaladásának és végrehajtásának, valamint a működési és animációs 

tevékenységek ellátásának negyedévenkénti értékelése. A beszámolási kötelezettséggel 

kapcsolatos iránymutatásokat a Megállapodás 6. és 7. számú melléklete tartalmazza. 

2. A HACS a HFS-ben foglaltak megvalósítása érdekében legalább egy irodahelyiségből álló 

irodát tart fenn, amely rendelkezik telefonos elérhetőséggel és internet kapcsolattal, és 

amelyben legalább két munkatárs munkaállomását tartja fenn, és 

a. ahol legalább heti három napon, legalább heti 20 órában a támogatást 

igénylők/kedvezményezettek rendelkezésére áll; továbbá legalább heti 30 órában 

telefonos ügyeletet tart; 

b. az irodában a Vidékfejlesztési Program arculati elemeit használja a Vidékfejlesztési 

Program 2014-2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei 

útmutatóban (továbbiakban: VP KTK 2020) foglalt kötelezettségek szerint; 

c. amennyiben az illetékességi területén alirodát működtet, az rendelkezik telefonos 

elérhetőséggel és internet kapcsolattal, valamint legalább heti 20 órában az 

ügyfelek rendelkezésére áll; 

3. A HACS egy fő főállású, teljes munkaidőben foglalkoztatott, felsőfokú végzettséggel 

rendelkező, a HFS végrehajtási kérdései kapcsán felelős szakmai vezetőt alkalmaz, aki 

vezeti a munkaszervezetet (munkaszervezet-vezető). A HACS tudomásul veszi, hogy 

kizárólag egy fő munkaszervezet-vezetőt alkalmazhat, a másik foglalkoztatott 

végzettségére vonatkozóan előírás nincs; 

4. A HACS közreműködik a HFS végrehajtása érdekében a helyi szereplők felkészítésében, 

képzésében. E feladat keretében: 

a. a HFS-hez, valamint a Vidékfejlesztési Program pályázati felhívásaihoz 

kapcsolódóan felkészítő szakmai fórumot tart; 

b. fórumot igény esetén hirdet meg, de legalább évente három alkalommal tart; 

c. a fórumokon jelenléti ív, minimum 3000 karakter terjedelmű szakmai összefoglaló, 

valamint minimum 1 darab dátumozással ellátott fotó készítése kötelező, amelyet 

az ezen időszakban elkészített negyedéves beszámolóban el kell helyezni; 
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5. A HACS tájékoztatási és információs tevékenységet végez a potenciális vidékfejlesztési 

szereplők, kedvezményezettek körében a HFS megvalósítása érdekében. E feladat 

keretében minden intézkedés helyi felhívásában megjelölt helyi támogatási kérelmek 

benyújtási időszakát megelőzően legalább egy alkalommal tájékoztató fórumot tart az adott 

helyi felhívásról, és 

a. a fórumokat legalább tíz nappal a megrendezés előtt a HACS weboldalán 

meghirdeti; 

b. a fórumokon jelenléti ív, minimum 3000 karakter terjedelmű szakmai összefoglaló, 

valamint minimum 1 darab dátumozással ellátott fotó készítése kötelező, amelyet 

az ezen időszakban elkészített negyedéves beszámolóban el kell helyezni; 

c. a tájékoztatási és információs tevékenységhez kapcsolódó fórum nem egyezhet 

meg a 4. pontban ismertetett szakmai fórummal; 

d. a helyi felhívás kapcsán egyéni tájékoztatást is tarthat az irodában vagy külső 

helyszínen.  

6. A HACS pályázatírási, tanácsadási, vállalkozási tevékenységet az általa meghirdetett helyi 

felhívások vonatkozásában a helyi támogatási kérelem benyújtásáig nem végezhet, a 

HACS munkaszervezetének tagjai nem jogosultak tanácsadásra, pályázatírásra, valamint 

vállalkozói tevékenység ellátására.  

7. A HACS befogadja a helyi támogatási kérelmeket a helyi felhívásban megállapított 

időszakban azzal, hogy: 

a. a helyi támogatási kérelmek befogadása az arra a célra rendszeresített felületen 

lehetséges; 

b. a HACS feladata a helyi támogatási kérelmek nyilvántartása, valamint az 

Együttműködési Megállapodásban és az Eljárásrendi Kézikönyvben rögzített, 

kapcsolódó feladatok elvégzése (pl. hiánypótlás, tisztázó kérdés kiírása, helyi 

támogatási kérelmek tartalmi értékelése); 

8. A HBB ülést megelőzően a HACS az alábbi feladatokat látja el: 

b) Tájékoztatás, projektfejlesztés: 

A HACS a helyi támogatási kérelmek benyújtási időszakát megelőzően tájékoztató 

rendezvényt tart, amelyre vonatkozó feltételeket a 3. számú melléklet szerinti 

Működési Kézikönyv ismerteti. 

b) A helyi támogatási kérelem benyújtása és vizsgálata: 

A helyi támogatási kérelmek benyújtásának helyével és módjával kapcsolatos 

előírásokat az Együttműködési Megállapodás 2. számú melléklete, az Eljárásrendi 

Kézikönyv 6. fejezete határozza meg. A helyi támogatási kérelmek feldolgozásával 

kapcsolatos előírásokat az Együttműködési Megállapodás 2. számú melléklete, az 

Eljárásrendi Kézikönyv 6. fejezete határozza meg.   

9. A HACS a HBB tevékenységének támogatása keretében a beérkezett helyi támogatási 

kérelmeket döntésre előkészíti, azokat értékeli és pontozza, valamint gondoskodik a HBB 

jegyzőkönyveinek összeállításáról, a HACS döntéseinek az IH és a támogatást igénylő 

részére továbbításáról; 

10. A HACS a működési területén a területfejlesztési tevékenységet végző szervezetekkel, 

valamint a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (a továbbiakban: MNVH) Állandó Titkárságával 

és a területi felelősökkel kapcsolatot tart, szakmailag együttműködik, az Állandó Titkárságot 

rendezvényeiről tájékoztatja; 

11. A HACS elláthat az IH által közvetlenül a Vidékfejlesztési Program végrehajtása érdekében 

meghatározott, delegált feladatokat;  
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12. A HACS a helyi felhívások kedvezményezettjeinek tájékoztatása érdekében rendszeresen 

aktualizált weboldalt működtet, és: 

a. az IH által jóváhagyott helyi felhívást a weboldalán megjelenteti; 

b. az IH részére megküldött beszámolókat a honlapján is megjelenteti; 

c. a HACS a jelen megállapodás szerinti feladatai ellátása során kommunikációjában 

a Vidékfejlesztési Program arculati elemeit használja, a VP KTK 2020 

dokumentumban meghatározott kötelezettségekkel; 

13.  A HFS megvalósítása kapcsán felmerülő számszerűsített vállalásokat az Együttműködési 

Megállapodás rögzíti. A vállalt indikátorok teljesítéséről a HACS az éves szakmai 

beszámolóban ad számot; 

14. Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület HFS-ében elfogadott számszerűsített vállalások a 

következőek: 

 

1. A helyben előállított termékek és 

szolgáltatások ismertségének, értékesítésének 

javulása a Vidék Minősége – Éltető Balaton-

felvidék védjegyrendszer erősítésével 

Minősítési rendszer felülvizsgálata 2 alkalom 

 

1. A helyben előállított termékek és 

szolgáltatások ismertségének, értékesítésének 

javulása a Vidék Minősége – Éltető Balaton-

felvidék védjegyrendszer erősítésével 

Minősítéssel rendelkező védjegyesek 

száma 

120  

1. A helyben előállított termékek és 

szolgáltatások ismertségének, értékesítésének 

javulása a Vidék Minősége – Éltető Balaton-

felvidék védjegyrendszer erősítésével 

Létrehozott munkahelyek száma 3 FTE1 

1 A helyben előállított termékek és 

szolgáltatások ismertségének, értékesítésének 

javulása a Vidék Minősége – Éltető Balaton-

felvidék védjegyrendszer erősítésével 

 

Védjegyes termelők beruházási 

projektjei által munkahelyek 

stabilizálása 

20 fő 

1. A helyben előállított termékek és 

szolgáltatások ismertségének, értékesítésének 

javulása a Vidék Minősége – Éltető Balaton-

felvidék védjegyrendszer erősítésével 

Együttműködések száma a projektek 

megvalósulása alatt 

200  

1. A helyben előállított termékek és 

szolgáltatások ismertségének, értékesítésének 

javulása a Vidék Minősége – Éltető Balaton-

felvidék védjegyrendszer erősítésével 

Védjegyes termékeket értékesítő 

helyek száma a beruházási 

pályázatok által 

4 

1. A helyben előállított termékek és 

szolgáltatások ismertségének, értékesítésének 

javulása a Vidék Minősége – Éltető Balaton-

felvidék védjegyrendszer erősítésével 

Minősítések száma (új és 

felülvizsgálati) 

80 

1. A helyben előállított termékek és 

szolgáltatások ismertségének, értékesítésének 

javulása a Vidék Minősége – Éltető Balaton-

felvidék védjegyrendszer erősítésével 

„saját márkás” termékek száma 2 

                                                 
1 FTE (Full Time Equivalent, Teljes munkaidő egyenértékes) Akik nem egész éven át és nem teljes munkaidőben 
vannak foglalkoztatva, azok munkaidejét teljes munkaidő egyenértékesre át kell számítani. Átszámításnál a 
teljes munkaidőben foglalkoztatottak éves munkaóráinak számát kell alapul venni. A viszonyítás alapjaként a 
munkanapokat kell figyelembe venni.  
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2. Éltető Balaton-felvidéki turisztikai kínálat 

színvonalának és összehangolásának 

erősödése 

Éltető hálózati turisztikai kínálatban 

szereplő szervezetek száma 

80 

2. Éltető Balaton-felvidéki turisztikai kínálat 

színvonalának és összehangolásának 

erősödése 

Létrehozott munkahelyek száma 1 FTE 

2. Éltető Balaton-felvidéki turisztikai kínálat 

színvonalának és összehangolásának 

erősödése 

Beruházási projektek által 

munkahelyek stabilizálása 

20 

2. Éltető Balaton-felvidéki turisztikai kínálat 

színvonalának és összehangolásának 

erősödése 

Együttműködések száma a projektek 

megvalósulása alatt 

200 

2. Éltető Balaton-felvidéki turisztikai kínálat 

színvonalának és összehangolásának 

erősödése 

Ajánlók, ajánlások 72 

3. Fiatalok megtartása, letelepedésük segítése  Kialakított, felújított ifjúsági jellegű 

közösségi tér 

5 

3. Fiatalok megtartása, letelepedésük segítése A fiatalok helyi foglalkoztatásának 

növelését segítő vállalkozói 

inkubátorhálózatba bevont fiatalok 

száma 

20 

3. Fiatalok megtartása, letelepedésük segítése Lebonyolított ifjúsági 

rendezvény/műhelymunka/látóút 

résztvevőinek száma 

150  

4. Aktívabb társadalom, erősebb helyi identitás a 

közösségi tevékenységek ösztönzése és 

feltételeinek megteremtése révén 

Kialakított, felújított ifjúsági, 

közösségi-, vidékfejlesztési bázis 

5 

4. Aktívabb társadalom, erősebb helyi identitás a 

közösségi tevékenységek ösztönzése és 

feltételeinek megteremtése révén 

Kialakított, felújított közösségi tér 

száma 

12 

4. Aktívabb társadalom, erősebb helyi identitás a 

közösségi tevékenységek ösztönzése és 

feltételeinek megteremtése révén 

Létrehozott munkahelyek száma 1 FTE   

EFOP 2 FTE 

4. Aktívabb társadalom, erősebb helyi identitás a 

közösségi tevékenységek ösztönzése és 

feltételeinek megteremtése révén 

Megtartott, stabilizált munkahelyek 

száma 

8 FTE 

EFOP 4 FTE 

4. Aktívabb társadalom, erősebb helyi identitás a 

közösségi tevékenységek ösztönzése és 

feltételeinek megteremtése révén 

Együttműködések száma a projektek 

megvalósítása alatt 

250 

EFOP 100 

4. Aktívabb társadalom, erősebb helyi identitás a 

közösségi tevékenységek ösztönzése és 

feltételeinek megteremtése révén 

Szakmai programokba bevont 

kedvezményezett célcsoportba 

tartozók száma 

EFOP 100 

 Átfogóan az összes specifikus célt érintően rendezvények, műhelymunka, látóút 

promóciók száma 

100 

EFOP 50 

 

 Átfogóan az összes specifikus célt érintően Balaton-felvidék online 

népszerűsítését célzó akciók, 

lehetőségek száma 

150 

 Átfogóan az összes specifikus célt érintően Szervezetek, vállalkozások, 

természetes személyek által 

igénybevett tanácsadás, szakértői 

konzultációk, mentori találkozók 

óraszáma 

150 

EFOP 200 
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Indikátorok kezelése 

Int.sz. Eredménymutatók 

megnevezése 

Célértékek Forrás begyűjtés/ 

gyakoriság 

Feldolgozás/ 

visszacsatolás 

1. Minősítési rendszer felülvizsgálata 1 alkalom 

 

kedvezményezetti 

adatszolgáltatás 

projektmegvalósításkor 

projektzárásnál 

személyes, 

azonnali 

1. Minősítéssel rendelkező 

védjegyesek száma 

120  Éltető Balaton-felvidékért 

Egyesület adatbázis 

évente 

évente 

személyes 

1. Létrehozott munkahelyek száma 3 FTE2 kedvezményezetti 

adatszolg. 2 évente 

2 évente 

1 Védjegyes termelők beruházási 

projektjei által munkahelyek 

stabilizálása 

20 kedvezményezetti 

adatszolg. 2 évente 

2 évente 

1. Együttműködések száma a 

projektek megvalósulása alatt 

200 kedvezményezetti 

adatszolg. 2 évente 

2 évente 

1. Védjegyes termékeket értékesítő 

helyek száma a beruházási 

pályázatok által 

4 kedvezményezetti 

adatszolg. 2 évente 

2 évente 

1. Minősítések száma 80 Éltető Balaton-felvidékért 

Egyesület adatbázis 

évente 

évente 

személyes 

1. „saját márkás” termékek száma 2 kedvezményezetti 

adatszolg. 2 évente 

2 évente 

2. Éltető hálózati turisztikai 

kínálatban szereplő szervezetek 

száma 

80 Éltető Balaton-felvidékért 

Egyesület adatbázis 

évente 

évente 

személyes 

2. Létrehozott munkahelyek száma 1 FTE kedvezményezetti 

adatszolg. 2 évente 

2 évente 

2. Beruházási projektek által 

munkahelyek stabilizálása 

20 kedvezményezetti 

adatszolg. 2 évente 

2 évente 

2. Együttműködések száma a 

projektek megvalósulása alatt 

200 kedvezményezetti 

adatszolg. 2 évente 

2 évente 

2. Ajánlók, ajánlások  72 kedvezményezetti 

adatszolg. 1 évente 

1 évente 

2. Új vagy újragondolt túraútvonalak  20 kedvezményezetti 

adatszolg. 2 évente 

2 évente 

2. Túraútvonalak fejlesztése 10 kedvezményezetti 

adatszolg. 2 évente 

2 évente 

3. Kialakított, felújított ifjúsági 

jellegű közösségi tér 

5 kedvezményezetti 

adatszolg. 2 évente 

2 évente 

3. A fiatalok helyi foglalkoztatásának 

növelését segítő vállalkozói 

inkubátorhálózatba bevont fiatalok 

száma 

20 kedvezményezetti 

adatszolg. 2 évente 

2 évente 

3. Lebonyolított ifjúsági 

rendezvény/műhelymunka/látóút 

résztvevőinek száma 

150  kedvezményezetti 

adatszolg. 2 évente 

2 évente 

                                                 
2 FTE (Full Time Equivalent, Teljes munkaidő egyenértékes) Akik nem egész éven át és nem teljes munkaidőben 
vannak foglalkoztatva, azok munkaidejét teljes munkaidő egyenértékesre át kell számítani. Átszámításnál a 
teljes munkaidőben foglalkoztatottak éves munkaóráinak számát kell alapul venni. A viszonyítás alapjaként a 
munkanapokat kell figyelembe venni.  
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4. Kialakított, felújított ifjúsági, 

közösségi-, vidékfejlesztési bázis 

5 kedvezményezetti 

adatszolg. 2 évente 

2 évente 

4. Kialakított, felújított közösségi tér 

száma 

12 kedvezményezetti 

adatszolg. 2 évente 

2 évente 

4. Létrehozott munkahelyek száma 1 FTE   

EFOP 2 

FTE 

kedvezményezetti 

adatszolg. 2 évente 

2 évente 

4. Megtartott, stabilizált munkahelyek 

száma 

8 FTE 

EFOP 4 

FTE 

kedvezményezetti 

adatszolg. 2 évente 

2 évente 

4. Együttműködések száma a 

projektek megvalósítása alatt 

250 

EFOP 100 

kedvezményezetti 

adatszolg. 2 évente 

2 évente 

4. Szakmai programokba bevont 

kedvezményezett célcsoportba 

tartozók száma 

EFOP 100 kedvezményezetti 

adatszolg. 2 évente 

2 évente 

 rendezvények, műhelymunka, 

látóút promóciók száma 

100 

EFOP 50 

kedvezményezetti 

adatszolg. 2 évente 

2 évente 

 Balaton-felvidék online 

népszerűsítését célzó akciók, 

lehetőségek száma 

150 kedvezményezetti 

adatszolg. 2 évente 

2 évente 

 Szervezetek, vállalkozások, 

természetes személyek által 

igénybevett tanácsadás, szakértői 

konzultációk, mentori találkozók 

óraszáma 

150 

EFOP 200 

kedvezményezetti 

adatszolg. 2 évente 

2 évente 

 
15. Az IH által kiadott Támogatói okirat alapján vállalt indikátorok 
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16. A HACS biztosítja az IH által szervezett LEADER képzéseken, tájékoztatásokon a 

munkaszervezet legalább egy, a HACS-ot képviselő személy részvételét; 

17. Az egy fejlesztési régióban működő HACS-ok az ellátandó feladatok hatékonysága, 

valamint információcsere érdekében régiós konferencia szervezését vállalják: 

a. a rendezvényt szervező HACS legalább tíz nappal a megrendezés előtt az IH, 

valamint a Kifizető Ügynökség képviselőjét, valamint a fejlesztési régióban működő 

HACS-okat meghívja. A fejlesztési régióban működő HACS-ok legalább egy fő 

alkalmazott részvételét biztosítják; 

b. a rendezvényt évente minimum két alkalommal megrendezik a régióban 

(negyedéves megrendezés ajánlott, a megrendezőt a régióban található HACS-ok 

választják ki); 

c. a konferencián jelenléti ív, minimum 3000 karakter terjedelmű szakmai 

összefoglaló, valamint minimum 3 darab dátumozással ellátott fotó készítése 

kötelező, amely az ezen időszakban elkészített negyedéves beszámoló részét 

képezi. 

9.7.  Szakértő bevonása   
 

1. A HACS munkaszervezete az egyes helyi támogatási kérelmek értékelése során 

szakértő közreműködését veheti igénybe, ha úgy ítéli meg, hogy a döntések 

megalapozottságához nem rendelkezik kellő szakismerettel; 

2. A szakértő igénybevételéről a munkaszervezet vezető a HBB elnökével egyeztetve 

dönt; 

3. A szakértő díjazásra és költségtérítésre jogosult; 

4. A szakértő közreműködésére vonatkozóan az összeférhetetlenségi és titoktartási 

szabályokat alkalmazni szükséges. 

10. Titoktartási kötelezettség 

 
Az értékelésben és a támogatási döntés előkészítésében résztvevőket a támogatást igénylő 

támogatási döntésről történő tájékoztatása időpontjáig titoktartási kötelezettség terheli. A 

titoktartási kötelezettség nem terjed ki a benyújtott támogatási kérelemnek a projekt-

kiválasztási eljárásban történő előrehaladásáról történő tájékoztatásra, valamint az 

ellenőrzésre jogosult szervezetekkel való kommunikációra. 

11. Jogi alapszabályozás 

A Megállapodás értemében az Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósítására az IH-val 

kötött szerződést, amely vonatkozásában a közösségvezérelt HFS-ben tervezett intézkedések 

szerinti helyi felhívásokra, a közösségvezérelt helyi fejlesztések kiválasztási eljárására a 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet – különös tekintettel annak XIII. fejezetében foglaltakra (71-

72./B rendelkezései irányadók). 

Ennek szabályozása beépítésre 

került a fenti HBB ügyrendbe, de az 

aktuális szabályozás ide vonatkozó 

kivonatát a HBB ügyrendjének 2. 

számú mellékelte tartalmazza. 

 

Taggyűlés által elfogadva: 2017. 05. 24. 



  
 

 17 

 
 
 

 

 

 
Módosítva: 2018.05.28-ai elnökségi ülés 30/2018. (V.28.) számú határozata alapján 
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1. számú melléklet: 

 
 
HBB tagsága 
 
 
 

Név Vállalkozás neve 
Önkormányzatban 

betöltött tisztsége 
HBB tagság 

 

dr. Rédei Zsolt - 

Elnök 

dr. Rédei Zsolt – 

egyéni ügyvéd 

Képviselő - Sümeg rendes tag – 

HBB elnök 

 

Tóbel János - 

Alelnök 

Tóbel János 

őstermelő 

Herbaporta 

Polgármester - 

Halimba 

rendes tag 

HBB alelnök 

közszféra 

Farkas Béla Farkas Béla 

egyéni vállalkozó 

Képviselő - Sümeg póttag  

Oszkai Réka Nincs Nincs rendes tag  

Komendánt Irén Bébic Szociális 

Szövetkezet 

Polgármester - Ukk rendes tag közszféra 

Schumacher 
József 

Schumacher 

József egyéni 

vállalkozó 

Polgármester - 

Balatoncsicsó 

póttag közszféra 

Simon György Nincs Polgármester - 

Monoszló 

rendes tag közszféra 

Szendrei Szilárd Nincs Nincs rendes tag  

Tóth Béla Tóth Béla egyéni 

vállalkozó 

Nincs rendes tag  
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2. számú melléklet  

 
 
272/2014 (XI.5.)   Kormányrendelet XIII. fejezete a Közösségvezérelt helyi fejlesztés kiválasztási 
eljárásrendre vonatkozó szabályok 
 

XIII. FEJEZET407 

KÖZÖSSÉGVEZÉRELT HELYI FEJLESZTÉS KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSRENDRE VONATKOZÓ 

SZABÁLYOK408 

71. §409 (1) Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 32-35. cikke és az 

1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 42-44. cikke szerinti fejlesztések az EMVA-ból, 

az ERFA-ból és az ESZA-ból részesülhetnek támogatásban. 

(2) Közösségvezérelt helyi fejlesztések folyamatának elindítása érdekében az irányító hatóság 

regisztrációs felhívást tesz közzé az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 32. cikk (2) 

bekezdés b) pontja szerinti helyi akciócsoportok (a továbbiakban: HACS) megalakulásának 

ösztönzésére. A felhívás tartalmazza a regisztráció feltételeit. A regisztrációs feltételeknek megfelelt 

HACS-okat az irányító hatóság nyilvántartásba veszi. Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet 34. cikk (2) bekezdése szerint a HACS által kijelölt vezető partner vagy létrehozott közös 

szervezet, és a HACS munkaszervezete - ha létrehoztak - jogképes, nonprofit szervezet lehet. 

(3) Az irányító hatóság a regisztrációs szempontoknak megfelelt HACS-ok számára felhívást tesz 

közzé közösségvezérelt HFS megalkotására. A felhívás előkészítésére, meghirdetésére, módosítására 

és felfüggesztésére a 45-53. §-t kell alkalmazni. 

(4) Az irányító hatóság előre meghatározza a közösségvezérelt HFS-ek kiválasztási kritériumait. 

(5) Az irányító hatóság a beérkezett közösségvezérelt HFS-eket tartalmazó kérelmekről a standard 

kiválasztási eljárásrend szabályai szerint - az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 33. 

cikk (3) bekezdése szerinti bizottság alkalmazásával - dönt. A döntés tartalmazza az irányító hatóság 

által támogatott közösségvezérelt HFS-t, a megvalósítására felhasználható támogatási keretösszeget, 

valamint a helyi megvalósításához szükséges (10) bekezdés szerinti működési költségek keretét. 

(6) A közösségvezérelt HFS-kérelmek benyújtására és elbírálására - az e fejezetben meghatározott 

eltérésekkel - az 58-68. §-t és az 1. melléklet II. Fejezetét kell alkalmazni. 

(7) Az irányító hatóság a hiánypótlásra meghatározhat a 60. § (3) bekezdésében meghatározott 

határidőnél hosszabb időtartamot is. 

(8) Az irányító hatóság a kiválasztott közösségvezérelt HFS-ek megvalósítása érdekében: 

a) szerződést (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: együttműködési 

megállapodás) köt a HACS-csal vagy annak vezető partnerével a közösségvezérelt 

HFS megvalósítására és az ennek érdekében felhasználható támogatási 

keretösszegre, amely együttműködési megállapodásnak elválaszthatatlan része az 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400272.KOR#lbj406id1864
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400272.KOR#lbj407id1864
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400272.KOR#lbj408id1864
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irányító hatóság által támogatási döntéssel kiválasztott közösségvezérelt HFS, 

valamint 

b) támogatási szerződést köt a HACS munkaszervezeti funkcióit ellátó szervezettel - 

vagy támogatói okiratot bocsát ki részére - a közösségvezérelt HFS 

megvalósításához szükséges (10) bekezdés szerinti feladatok ellátásával 

kapcsolatban felmerülő költségei finanszírozására. 

(9) A (8) bekezdés a) pontja szerinti együttműködési megállapodásnak tartalmaznia kell: 

a) a HACS megnevezését, 

b) a HACS feladatait, 

c) a közösségvezérelt HFS alapján a HACS által meghirdetendő felhívások (a 

továbbiakban: helyi felhívás) összesített keretét, 

d) a HACS működési költségének legmagasabb összegét, 

e) a közösségvezérelt HFS megvalósítását mérő számszerűsített vállalásokat és 

f) a közösségvezérelt HFS módosításának feltételeit. 

(10) A (8) bekezdés b) pontja szerinti támogatási szerződés alapján folyósított támogatás 

felhasználható a HACS-nál vagy munkaszervezeténél felmerült előkészítés, kapacitásépítés, képzés, 

hálózatépítés, az érdekeltek közötti információcsere megkönnyítése és a közösségvezérelt HFS 

megvalósítása érdekében kidolgozásra kerülő helyi felhívások előkészítésének költségeire, a 

közösségvezérelt HFS végrehajtásának irányításához kapcsolódó működési költségekre és a 

közösségvezérelt HFS monitoringköltségeire. 

72. §410 (1) A helyi felhívásokat a HACS az együttműködési megállapodás alapján, a támogatási 

döntéssel kiválasztott közösségvezérelt HFS-ben rögzített kiválasztási kritériumok alkalmazásával 

készíti el. 

(2) Az együttműködési megállapodásban rögzített keretek között a HACS által meghirdetett helyi 

felhívások alapján benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában a közösségvezérelt helyi fejlesztés 

eljárásrend alkalmazásával hozható döntés. 

(3) A HACS a helyi felhívástervezeteket az irányító hatóság részére előzetesen megküldi 

szabályossági vizsgálat céljából. Az irányító hatóság harminc napon belül nyilatkozik a helyi felhívások 

szabályossági megfelelőségéről. 

(4) A HACS vagy munkaszervezete a helyi felhívást az irányító hatóság (3) bekezdésben foglalt 

szabályossági nyilatkozatát követő tíz napon belül közzéteszi a honlapján. 

(5) Ha a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül - ideértve a felhívás 

keretösszegének csökkentését is -, vagy annak kimerülése előre jelezhető, a HACS a benyújtási 

határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja, és az erről szóló 

tájékoztatást közzéteszi a honlapján, és az irányító hatóságnak is megküldi. Szakaszos elbírálás 

alkalmazása esetén a benyújtási lehetőség felfüggesztése vagy lezárása csak a felhívásban rögzített 

szakasz zárásának időpontját követő naptól lehetséges. A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló 

időszakban az adott szakasz lezárása az erről szóló döntés közzétételét követő nyolcadik naptól 

lehetséges. Folyamatos elbírálás alkalmazása esetén a benyújtási lehetőség felfüggesztése vagy a 

felhívás lezárása csak az erről szóló döntés közzétételét követő harmadik naptól lehetséges. Ha a 
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felfüggesztés dátuma előtt benyújtott támogatási kérelmekről hozott döntést követően a támogatásra 

rendelkezésre álló keret nem merült ki, a felfüggesztést meg lehet szüntetni, és új benyújtási határidőt 

lehet meghatározni. 

(6) A támogatási kérelem benyújtása, valamint a helyi felhívásban meghatározott feltételek teljesítése 

nem jelent alanyi jogosultságot a támogatásra, arról csak a kiválasztási szempontokra és forrásra 

tekintettel hozható döntés. 

(7) Ha a helyi felhívás nem zárja ki, a támogatási kérelem a projekt megvalósítására létrehozott 

konzorciumi együttműködés keretében is benyújtható az 59. § alkalmazásával. 

(8) A támogatást igénylő a támogatás igénylésével egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 

irányító hatóság közösségvezérelt helyi fejlesztés támogatás elnyerése esetén - EMVA forrás esetén a 

908/2014/EU bizottsági rendelet 57. cikk szerinti adatokon túl - 

a) a kedvezményezett nevét, 

b) a projekt tárgyát, 

c) az elnyert támogatás összegét, 

d) a döntés évét és a hónapját 

nyilvánosságra hozza, valamint a támogatást igénylő által rendelkezésre bocsátott adatokat a 

vonatkozó jogszabályok szerint nyilvántartsa és kezelje. 

(9) A HACS-ok a helyi támogatási kérelmekről való döntés megalapozása érdekében helyi bíráló 

bizottságot (a továbbiakban: HBB) állítanak fel. A HBB összehívását, működését, tagjait a HACS által 

kiadott ügyrendben kell meghatározni. Az ügyrendet az irányító hatóság hagyja jóvá. 

72/A. §411 (1) A közösségvezérelt helyi fejlesztés kiválasztási eljárásrend során a jelen §-ban és a 

72/B. §-ban szabályozott módon kell eljárni. 

(2) A támogatást igénylő a helyi felhívásban rögzített módon a HACS-hoz benyújtott helyi támogatási 

kérelemmel igényelheti a támogatást. 

(3) A támogatást igénylő a kérelem beérkezéséről értesítést kap. 

(4) Legkésőbb a helyi felhívásban rögzített szakasz zárását vagy beadási határnapját követő tíz 

napon belül megkezdődik a helyi támogatási kérelmek kiválasztási folyamata. 

(5) Az értékelésben és a támogatási döntés előkészítésében részt vevőket a támogatást igénylő 

támogatási döntésről történő tájékoztatása időpontjáig titoktartási kötelezettség terheli, azzal, hogy a 

titoktartási kötelezettség nem terjed ki a benyújtott helyi támogatási kérelemnek a projektkiválasztási 

eljárásban történő előrehaladásáról való tájékoztatásra. 

(6) Ha a helyi támogatási kérelem határidőn túl benyújtott, a HACS a kérelmet - hiánypótlási felhívás 

nélkül - elutasítja, és erről - valamint az elutasítással szemben kifogás benyújtásának lehetőségéről - a 

támogatást igénylőt értesíti. Ha a helyi támogatási kérelem hiányos vagy hibás, és ezért nem felel meg 

a helyi felhívásban meghatározott szempontoknak, a HACS vagy munkaszervezete - ha az adott 

szempontot igazoló dokumentum hiánya vagy hibája hiánypótlás keretében pótoltatható, és a helyi 
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felhívás lehetőséget nyújt a hiánypótlásra -, az összes hiány vagy hiba megjelölésével felhívja a 

támogatást igénylőt helyi támogatási kérelmének kijavítására. Hiánypótlásra egyszer van lehetőség. 

(7) Ha a helyi támogatási kérelemben szereplő információ nem egyértelmű, vagy ellentmondást 

tartalmaz, és a helyi felhívás lehetőséget nyújt tisztázó kérdés alkalmazására, a HACS vagy 

munkaszervezete az értékelés során egy alkalommal írásban tisztázó kérdést tehet fel megfelelő 

határidő biztosításával. A határidőn túl beérkezett választ figyelmen kívül kell hagyni. 

(8) A kiválasztási folyamat során a HACS pontozás alapján dönt. A HBB köteles részletes indokolást 

készíteni, ha a helyi támogatási kérelmet elutasítani javasolja. A HBB feltétellel vagy csökkentett 

összeggel való támogatásra irányuló döntési javaslatot nem adhat, és ilyet a HACS sem küldhet az 

irányító hatóságnak. 

(9) A HBB a kérelemre vonatkozó támogató vagy elutasító döntési javaslatot a kérelmek - helyi 

felhívásban előírt értékelési szempontoknak való megfelelés szerinti - sorrendje alapján tesz. 

(10) A HACS a HBB döntési javaslata alapján a helyi felhívásban meghatározott határidőn belül dönt 

a helyi támogatási kérelem elutasításáról, vagy annak támogatására irányuló javaslatát megküldi az 

irányító hatóságnak a HBB - döntési javaslatot meghozó - ülésének jegyzőkönyvével együtt az ülés 

megtartását követő harminc napon belül. 

(11) A támogatásra irányuló döntési javaslatáról vagy az elutasító döntéséről a HACS tájékoztatja a 

támogatást igénylőt. A (9) bekezdés szerinti döntésről szóló tájékoztatás tartalmazza az indokolást és 

a kifogás benyújtásának lehetőségét, módját is. 

(12) A támogatást igénylők a helyi támogatási kérelmük értékelését a tájékoztatás közlését követően 

megtekinthetik. 

(13) Az e §-ban foglalt eljárási határidőkbe nem számít bele a helyi felhívás módosítás következtében 

szükségessé vált korrekció, a tisztázó kérdés megválaszolásának, valamint a kifogás elbírálására 

irányuló eljárás időtartama. 

72/B. §412 (1) A közösségvezérelt helyi fejlesztés 72/A. §-ban szabályozott kiválasztási eljárását 

követő döntéshozatali eljárás során 

a) a támogatást igénylő a - HACS által értékelt és támogató döntési javaslatának megfelelő - helyi 

támogatási kérelmét (a továbbiakban e § alkalmazásában: támogatási kérelem) a HACS támogatásra 

irányuló döntési javaslatának közlésétől számított harminc napon belül az irányító hatóság által előírt 

egységes informatikai rendszerben rögzíti jogosultsági ellenőrzés (végső ellenőrzés) céljából, 

b) az irányító hatóság a támogatási kérelem beérkezését követően, a felhívásban szereplő 

jogosultsági szempontok szerint, felhívásonként kialakított ellenőrzési lista alapján elvégzi a támogatási 

kérelem jogosultsági ellenőrzését, 

c) továbbá a támogatási kérelmek rögzítésére és végső ellenőrzésére 

ca) az 58. § (2), (4), (7) és (8) bekezdését, a 60. § (3), (4), (6), (7) bekezdését, a 63. § (3) és (4) 

bekezdését, a 65. § (1), (7) bekezdését és a 66. § (1)-(3) bekezdését és 
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cb) az 1. melléklet 8.1-8.5., 8/A.1-13.5., 14.1-24., 33.1., 33.2., 45., 46.1.a)-k), 46.2-48.4. és 50-53.3. 

pontját kell alkalmazni. 

(2) Az irányító hatóság a beérkezéstől számított 30 napon belül támogató döntést 

(kötelezettségvállalás) vagy elutasító döntést hoz. 

(3) Ha a beérkező támogatási kérelmek száma meghaladja a tervezettet, a határidőt az irányító 

hatóság egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja. 

(4) Az irányító hatóság a döntésről a támogatást igénylő mellett a HACS-ot is tájékoztatja. 

(5) Az e §-ban foglalt eljárási határidőbe nem számít bele a hiánypótlás vagy a kifogás elbírálására 

irányuló eljárás időtartama. 

 
 
 


