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A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
156/2011. (IX. 28.) számú 

KÖZLEMÉNYE 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 
LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes 

feltételeiről szóló 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján kihirdetett pályázati felhívás 
keretében nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 149/2011. (IX.20.) MVH 

közlemény módosításáról 
 
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes 
feltételeiről szóló 149/2011. (IX.20.) MVH számú közleménye az alábbiak részletezettek 
szerint módosul. 
 
I. A módosítás indoka 
 
A módosítás a 149/2011. (IX.20.) MVH közlemény „Az ügyfél kötelezettségei, ellenőrzések” 
elnevezésű IX. pontjában, LEADER rendezvény, képzés, térségen belüli együttműködés, 
tanulmányok jogcímek esetében a megvalósítási határidőre vonatkozó rendelkezések közötti 
ellentmondás feloldása érdekében szükséges. 
A módosító közlemény tartalmazza továbbá a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület 
munkaszervezete címének helyesbítését, az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület 
LEADER Helyi Akciócsoport és az UTIRO LEADER Egyesület LEADER Helyi 
Akciócsoport munkaszervezet megváltozott címét, és mivel a Bihar-Sárrét Összefogás 
Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. valamint az Észak- Hevesi Vidék Fejlődéséért Közhasznú 
Egyesületnek nincs meghirdetett célterülete, így a 7. számú mellékletből e két szervezet 
elérhetősége törlésre kerül. A közlemény-módosítás részét képezi egy tájékoztató a 
technikai közreműködéssel és meghatalmazással kapcsolatban.   
A módosítás ezeken túl tartalmazza a 6. számú mellékletet képező Kitöltési Útmutató „A 
tervezett fejlesztés rövid, tényszerű szöveges összefoglalása” elnevezésű 16. pontjában 
szereplő bekezdés módosítását, valamint a „Beszámoló tábla - természetes személy; mikro-, 
kis-, és középvállalkozás” elnevezésű 27. pontjában szereplő „Beszámoló tábla - természetes 
személy, mikro-, kis-, középvállalkozás esetén kitöltendő sorok jelentése” elnevezésű 
bekezdés helyesbítését. 
 
II. Módosuló rendelkezések 
 
� A 149/2011. (IX.20.) MVH számú közlemény „Az ügyfél kötelezettségei, 

ellenőrzések” IX. pontjának művelet megvalósítási határidőre vonatkozó 
rendelkezései ekként módosulnak: 

 
A 149/2011. (IX.20.) MVH számú közleményben szereplő alábbi rész: 

 
„A megvalósítás határideje a támogatási döntés kézhezvételét követően 

• LEADER rendezvény és LEADER térségen belüli együttműködés esetében 24 
hónap 

• LEADER képzés esetén 18 hónap 
• LEADER tanulmány esetén 12 hónap. 
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Rendezvény, képzés, térségen belüli együttműködés, tanulmányok jogcímek esetén a 
megvalósítás határideje a támogatási döntés kézhezvételét követő 24 hónap.”  

 
az alábbiak szerint módosul: 

„A megvalósítás határideje a támogatási döntés kézhezvételét követően 
• LEADER rendezvény és LEADER térségen belüli együttműködés esetében 24 

hónap 
• LEADER képzés esetén 18 hónap 
• LEADER tanulmány esetén 12 hónap.” 

 
 
� A 149/2011. (IX.20.) MVH számú közlemény „LEADER HACS munkaszervezeti 

irodák címei elnevezésű” 7. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:  
 

•  Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport 
munkaszervezete címe:  

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület, 2458 Kulcs, Rákóczi út 139. 
 

• Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport 
munkaszervezete címe: 

Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület LEADER Helyi 
Akciócsoport, 6640 Csongrád, Dózsa György tér 18. 

 
• UTIRO LEADER Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport munkaszervezete 

címe: 
UTIRO LEADER Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport, 9723 
Gyöngyösfalu, Kőszegi u. 22. 

 
• Bihar-Sárrét Összefogás Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. elérhetősége 

törlésre kerül, mert nem rendelkezik LEADER Helyi Akciócsoport címmel, s 
így nincs meghirdetett célterülete. 

 
• Észak- Hevesi Vidék Fejlődéséért Közhasznú Egyesület elérhetősége 

törlésre kerül, mert nem rendelkezik LEADER Helyi Akciócsoport címmel, s 
így nincs meghirdetett célterülete.  

 
 
� A 149/2011. (IX.20.) MVH számú közlemény 6. számú mellékletét képező „Kitöltési 

Útmutató” ekként módosul:  
 

• A Kitöltési útmutató „A tervezett fejlesztés rövid, tényszerű szöveges 
összefoglalása” elnevezésű 16. pontjában szereplő alábbi rész: 

 
„Itt fejtse ki a 16. pontban megadott megvalósítási helyekre illetve 19. pontban 
megadott létesítményekre hivatkozva, hogy mi a fejlesztés pontos célja, mire irányul, 
milyen műszaki paraméterek fogják jellemezni. Kérjük a leírás során törekedjen 
tárgyilagos ismertetésre, kizárólag a fejlesztés tárgyával összefüggően.” 

 
az alábbiak szerint módosul: 



3 

 

„Itt fejtse ki a 18. pontban megadott megvalósítási helyekre illetve 19. pontban 
megadott létesítményekre hivatkozva, hogy mi a fejlesztés pontos célja, mire irányul, 
milyen műszaki paraméterek fogják jellemezni. Kérjük a leírás során törekedjen 
tárgyilagos ismertetésre, kizárólag a fejlesztés tárgyával összefüggően.” 

 
 

• A Kitöltési útmutató „Beszámoló tábla - természetes személy; mikro-, kis-, és 
középvállalkozás” elnevezésű 27. pontjában szereplő „Beszámoló tábla - természetes 
személy, mikro-, kis-, középvállalkozás esetén kitöltendő sorok jelentése” elnevezésű 
bekezdésben szereplő alábbi rész: 
 
„Beszámoló tábla - természetes személy, mikro-, kis-, középvállalkozás esetén 
kitöltendő sorok jelentése:” 

 
az alábbiak szerint módosul: 

„II. Beszámoló tábla - természetes személy, mikro-, kis-, középvállalkozás esetén 
kitöltendő sorok jelentése:” 

 
� A közlemény-módosítás részét képezi egy tájékoztató a technikai közreműködéssel és 

meghatalmazással kapcsolatban, mivel az elektronikus pályázat benyújtás lehetővé teszi 
technikai közreműködő vagy meghatalmazott igénybevételét a pályázat feltöltéséhez, 
ehhez nyújt segítséget a tájékoztató.  

 
III. Közlemény hatálya 
 
E közlemény a kihirdetése napján lép hatályba.  
 
További információk megtalálhatóak a Vidékfejlesztési Minisztérium (www.vm.gov.hu), 
valamint az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu), illetve tájékoztatás kérhető az 
ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen vagy személyesen, illetve telefonon az MVH 
központ és a regionális illetékességű megyei kirendeltségek ügyfélszolgálatán. 
 
Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés 
merül fel, úgy minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
 
 
Budapest, 2011. szeptember 28. 
 
 
 

Palkovics Péter 


