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1. A VÉGREHAJTÁS LÉPÉSEI ÉS IDŐKERETE 
 
 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (továbbiakban: HVS) megvalósítása kezdetének 

időpontja, a kedvezményezett LEADER helyi akciócsoport (továbbiakban: LEADER 

HACS) valamint Helyi Vidékfejlesztési Közösség (továbbiakban: HVK) valamint a 

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Új Magyarország Vidékfejlesztési 

Program Irányító Hatósága (továbbiakban: IH) között létrejövő Együttműködési 

Megállapodás dátuma. Az Együttműködési Megállapodás alapját a végrehajtásban résztvevő 

LEADER HACS-ot év HVK-t elismerő IH határozat adja. A HVS megvalósításának befejezési 

időpontja az Együttműködési Megállapodás értelmében 2015. december 31. A HVS akkor 

tekinthető teljesítettnek, ha a LEADER HACS vagy HVK által elkészített, a HVS 

megvalósításáról szóló összegző jelentést az IH jóváhagyja.  

 

 A LEADER HACS-nak vagy HVK-nak lehetősége van a HVS-ének évenkénti 

felülvizsgálatára, az IH iránymutatása alapján. Az elfogadott módosítások, programelemek 

közötti átcsoportosítás megvalósulásának határideje nem lehet későbbi, mint az Együttműködési 

Megállapodásban rögzített befejezés időpontja, vagyis 2015. december 31.  

 

2. TÁJÉKOZTATÁS, TANÁCSADÁS, FOLYAMATOS FELADATOK 

 

 A kérelmek benyújtása előtt a LEADER HACS-nak vagy HVK-nak munkaszervezetén 

keresztül biztosítania kell a potenciális kérelmezők megfelelő tartalmú tájékoztatását az ÚMVP 

III. tengelyének nem horizontális intézkedéseiről (mikrovállalkozások fejlesztése, turisztikai 

tevékenységek ösztönzése, falumegújítás és fejlesztés, a vidéki örökség megőrzése és 

fenntartható fejlesztése), illetve a IV. tengely intézkedéseiről (továbbiakban: támogatott 

intézkedések). 

 

 A LEADER HACS vagy HVK munkaszervezete által megvalósított tájékoztató 

tevékenységnek az IH és a LEADER HACS vagy HVK között köttetett együttműködési 

megállapodásban, valamint a 141/2008. (X. 30.) FVM rendeletben (továbbiakban: Rendelet) 

meghatározott feladatokra kötelező jelleggel ki kell terjednie. 
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A LEADER HACS VAGY HVK FELADATAI: 

 

a) a HVS éves felülvizsgálata, valamint a HVS előrehaladásának és végrehajtásának 

évközi és időszaki értékelése; 

b) irodahelyiséget tart fent az általa lefedett tervezési területen, a 147/2007. (XII. 

4.) FVM rendelet alapján az adott tervezési területre elkészített HVS-ben foglaltak megvalósítása 

érdekében; 

c) közreműködik a HVS végrehajtása érdekében a helyi szereplők felkészítésében, 

képzésében, továbbképzésében a támogatott intézkedések vonatkozásában; 

d) tájékoztatási és információs tevékenységet végez a potenciális vidékfejlesztési 

szereplők, kedvezményezettek körében a HVS megvalósítása érdekében; 

e) a támogatott intézkedésekhez kapcsolódóan projekt-előkészítést végez; 

f) segíti a területén lévő projektgazdákat a támogatási és kifizetési kérelmük 

összeállításában, valamint ezirányú konzultációt szervez, és ehhez kapcsolódóan 

ügyfélszolgálati tevékenységet folytat; 

g) az ügyfél meghatalmazása alapján rögzíti a támogatott intézkedések 

vonatkozásában benyújtandó támogatási kérelmeket  az ügyfélkapun, valamint az értékelési 

feladatok ellátása érdekében kiállítja a pontozási jegyzőkönyvet; 

h) a területén lévő Helyi Vidékfejlesztési Irodákkal kapcsolatot tart, szakmailag 

együttműködik; 

i) elvégzi az egyéb, IH által közvetlenül az ÚMVP végrehajtása érdekében az 

aktuális időszakra vonatkozóan meghatározott munkatervi  feladatokat; 

j) a végső kedvezményezettek tájékoztatása érdekében rendszeresen aktualizált 

weboldalt működtet. 

 

A b) pontban meghatározott iroda fenntartása akkor minősül teljesítettnek, ha az iroda: 

1. külön bejárattal rendelkezik, 

2.  legalább 20 m2-es, önálló vezetékes telefonnal, fax-szal, valamint szélessávú 

internettel rendelkezik,  

3. legalább heti öt napon keresztül, legalább napi nyolc órában az ügyfelek 

rendelkezésére áll, és hetente legalább egy alkalommal, munkaidőn kívül, legalább 

2 órával meghosszabbított nyitva tartással működik; 
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4. legalább egy főállású munkatársat alkalmaz, aki köteles részt venni az IH, illetve a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) által szervezett 

képzéseken. A vizsgákhoz kötött képzések esetében minden vizsga egy alkalommal 

megismételhető. Amennyiben a LEADER HACS vagy HVK  munkatársa ezen 

alkalommal sem tudja teljesíteni a vizsga követelményeit, úgy a LEADER HACS 

vagy HVK köteles más személyt bevonni a munkaszervezet munkájába. . 

 

 A d) pontban meghatározott feladat keretében a LEADER HACS vagy HVK köteles az 

ÚMVP támogatott intézkedései vonatkozásában 2009-től, a támogatott intézkedésekre vonatkozó 

mindenkori támogatási kérelem benyújtási időszakot megelőző két hónapban legalább három 

tájékoztató fórumot tartani. A fórumokon jelenléti ív, jegyzőkönyv, valamint fotó készítése 

kötelező, amely az ezen időszakra vonatkozó elkészített munkatervi beszámoló részét képezi. 

 

A g) pont teljesítése érdekében a LEADER HACS vagy HVK köteles a tervezési területéről 

az ÚMVP támogatott intézkedéseinek keretében benyújtott támogatási kérelmeket az 

ügyfélkapun keresztül elektronikusan rögzíteni, illetve minden kérelem vonatkozásában a 

támogatási kérelem benyújtási időszakának, utolsó napjától számított 20 napon belül a pontozási 

jegyzőkönyvet elkészíteni, és azt az MVH részére eljuttatni.  

 

Az f) pontban rögzített feladatok ellátása során a LEADER HACS-nak vagy HVK-nak nem 

feladata és kötelezettsége a teljes kérelem összeállítása, írása. Minden esetben azonban 

köteles teljes körű felvilágosítást nyújtani a projektgazda számára, illetve tájékoztatni a 

projektgazdát a kérelem esetleges hiányosságairól, valamint a projektgazda meghatalmazásának 

megfelelően a kérelmet az ügyfélkapus rendszerre feltölteni. 

 

A kérelmekkel kapcsolatos formai és tartalmi vizsgálatotokat, hiánypótlást a végső 

határozatok meghozatalát az MVH végzi. 

 

A LEADER HACS vagy HVK valamennyi, a LEADER Program kapcsán végzett 

tevékenysége során köteles az 59/2008 (X. 31.) IH Közleményben meghatározott arculati 

elemeket alkalmazni. A LEADER HACS vagy HVK hivatalos weboldalára valamennyi 

tájékoztatást szolgáló dokumentumot fel kell tölteni, illetve el kell helyezni egy linket, amely az 
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ÚMVP hivatalos honlapjára irányítja a kérelmezőket (www.umvp.eu). A tájékoztatást szolgáló 

dokumentumok egy részére vonatkozólag az IH ad iránymutatást.  

 

LEADER HACS vagy HVK köteles elkészíteni a saját ügyviteli rendjét, iratkezelési 

kézikönyvét, munkaköri leírásait, Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ) 

a LEADER HACS vagy HVK jogi személyiségű szervezetre vonatkozó jogszabályok betartása 

mellett. (pl.: 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról, 1989. évi II. törvény az egyesülési 

jogról) 

 

A LEADER HACS vagy HVK munkaszervezetének dolgozói, a jogi személyiségű 

szervezet tisztségviselői és a döntéshozó testület tagjai összeférhetetlenségi és titoktartási 

nyilatkozatot kötelesek tenni ezen eljárásrend 1. illetve 2. számú mellékletének megfelelően. 

 

A LEADER HACS vagy HVK HVS-ben foglalt célkitűzéseinek eredményes 

megvalósítását a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (továbbiakban: MNVH) is segíti. 

 

3. A HVS MEGVALÓSÍTÁSÁT CÉLZÓ RENDELETEK ELKÉSZÍTÉSE 

 A jogcímrendeletekben nem szabályozott kérdésekben, fogalmakban a mezőgazdasági, 

agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó 

eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: Törvény), valamint 

az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló 

támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben 

(a továbbiakban: Vhr.) foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. 

 A támogatott intézkedések végrehajtása az IH által elkészített FVM rendeleteken keresztül 

történik. Az ÚMVP III. tengelyének nem horizontális intézkedései vonatkozásában a végrehajtás 

alapjait a 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet, a 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet, a 137/2008. (X. 

18.) FVM rendelet, valamint a 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet képezi.  

 

A LEADER program végrehajtási rendeleteit az IH a HVS-ben rögzített Helyzet-Probléma-

Megoldás-Eredmények (továbbiakban: HMPE) alapján fogalmazza meg a LEADER HACS-csal 

vagy HVK-val valamint az MVH-val történő egyeztetések alapján.  
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A rendeletek szerinti támogatási és kifizetési  kérelmek csakis a központilag, az MVH által 

összeállított formanyomtatványokon nyújthatók be, amelyek elérhetők a www.mvh.gov.hu 

valamint a www.umvp.eu honlapokon. 

 

4. A KÉRELMEK BEADÁSA 

 

A kérelmeket az MVH illetékes kirendeltségeihez kell benyújtani postai úton vagy az erre a 

célra kialakított elektronikus felületen.  

 

A kérelem kötelező melléklete a LEADER HACS vagy HVK által kiállított pontozási 

jegyzőkönyv vagy előzetes pontozási jegyzőkönyv. A pontozási jegyzőkönyv vagy előzetes 

pontozási jegyzőkönyv kiállítása érdekében az ügyfél a kérelmét legkésőbb a kérelem 

benyújtására rendelkezésre álló időszak utolsó napjáig köteles eljuttatni a LEADER HACS vagy 

HVK munkaszervezetéhez, a pontozási jegyzőkönyv kiállítása érdekében szükséges 

meghatalmazással együtt. 

A LEADER HACS vagy HVK a terültéről benyújtandó kérelmek vonatkozásában köteles 

pontozási jegyzőkönyvet kiállítani, amelyet legkésőbb a benyújtásra rendelkezésre álló időszak 

utolsó napját követő 20. napig köteles megküldeni az illetékes MVH kirendeltségnek. Ezzel 

egyidejűleg a LEADER HACS vagy HVK köteles az IH-nak megküldeni  a pontozási 

jegyzőkönyvek alapján összeállított előzetes támogatási rangsort, valamint támogatási 

jogcímenként a támogatási kérelmek pozitív elbírálásához javasolt minimális pontszámot.  

 

5. A LEADER HACS VAGY HVK IRATKEZELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

Az iratkezelést a munkaszervezeteknek a szervezet működésével összefüggő egyéb iratok 

kezelésétől elkülönítetten, annak zárt egységének biztosításával kell kialakítaniuk. 

 

A munkaszervezet vezetője felügyeli az iratkezelési szabályok betartását. Kijelöli a feladat 

ellátásában résztvevő kérelem-, és iratkezelési ügyintézőt, továbbá gondoskodik a 

helyettesítésről.  
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6. AZ IRATOK NYILVÁNTARTÁSA 

 

Az iratok átvétele 

A postai úton, kézbesítők, ügyfelek, futárszolgálat, telefax útján érkező külső küldemények 

átvételéért a munkaszervezet kérelem-, és iratkezelési ügyintézője a felelős. A nem postai úton 

érkező külső küldemények esetén az átadó részére átvételi elismervényt kell kiállítani. Az átadás-

átvételről szóló elismervényt két eredeti példányban kell kiállítani, a LEADER HACS-nál vagy 

HVK-nál maradó egy eredeti példányt az átadott-átvett dokumentum, és/vagy irat eredeti 

példányához is csatolni kell. 

 

Beérkezett iratok felbontása 

A beérkezett iratok azonosítása és ügyintézésre való továbbítása érdekében el kell végezni a 

postán, illetve személyesen, csomagban átadott iratok felbontását. A feladat elvégzéséért az 

iratkezelési ügyintéző felelős. 

A felbontásra kerülő iratoknál ellenőrizni kell az iratokon jelzett mellékletek meglétét. Az 

esetleges hiányt – darabszám szerint – az iratra fel kell jegyezni. 

 

Iratok nyilvántartásba vétele, érkeztetése, iktatása és továbbítása  

A támogatási kérelmek pontozási jegyzőkönyve tárgyában folytatott levelek érkeztetése, 

iktatása, levelezésének bonyolítása a munkaszervezet feladata. Amennyiben a LEADER HACS 

vagy HVK vagy a LEADER HACS vagy HVK vezetője vagy helyettese nyújt be kérelmet, úgy a 

pontozási jegyzőkönyvet üresen az alábbi felirattal ellátva kell eljutatni az illetékes MVH 

kirendeltségnek: „Összeférhetetlenség miatt nem készült pontozás!” 

 

Az egyes támogatási kérelmekhez kapcsolódó ügyiratokat a támogatási kérelem 

LEADER HACS-hoz vagy HVK-hoz eljutatott példányával együtt, külön borítóban, irattartóban 

kell tárolni.  

 

A HVS megvalósításával kapcsolatos benyújtott dokumentumok, támogatási kérelmek jó 

elkülöníthetősége és beazonosíthatósága érdekében a LEADER HACS-nak vagy HVK-nak jól 

megkülönböztethető helyi iktatószámokat kell használnia (Az iratok beérkezésének sorrendjében 

egyesével emelkedik az iktatószám.)  
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Az iratok nyilvántartásba vételét alszámokra tagozódó sorszámos iktatási rendszerben kell 

végezni. Ez azt jelenti, hogy a fenti módon képzett iktatószámok (főszámok) időrendben 

kerülnek felhasználásra, de az ügyek újabb fejleményeinek ügyiratait ezen főszámok alszámán 

kell nyilvántartásba venni.  

Pl.: Főszám: 1/2009 – Kovács János támogatási kérelme 

  1/1/2009 – Kovács János kifizetési kérelme 

   1/2/2009 – Kovács János kifizetési kérelme 2. 

 

Ha az irat helyben keletkezett, a soron következő iktatószámra (alszámra) kell iktatni.  

 

7. AZ IRATOK ELHELYEZÉSE 

 

A LEADER HACS vagy HVK irattárában a kérelmekkel kapcsolatos iratanyagokat 

elkülönítetten kell tárolni. Az irattárból való kivét esetén iratpótló lapot kell a kérelem helyére 

tenni.  

 

Az iratokba csak a titoktartási nyilatkozatban leírtaknak megfelelően, valamint a személyes 

adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben 

leírtak betartása mellett engedélyezhető a betekintés. 

 

8. AZ IRATOK SELEJTEZÉSE  

 

A támogatási kérelmekkel kapcsolatos iratok, dokumentumok megőrzését, selejtezését, levéltári 

átadását az egyéb iratoktól külön kell kezelni. 

 

A kérelmekkel kapcsolatos dokumentumok megőrzése terén kiemelt figyelmet kell fordítani az 

alábbiakra: 

 

A támogatási kérelmeket az Európai Közösség Tanácsának 1260/1999/EK Rendelet 38. 

cikkének 6. pontja értelmében a projekt megvalósítására, ellenőrzésére és finanszírozására 

vonatkozó dokumentumokat a program záró-egyenlegének az Európai Bizottság által történő 

kifizetését követő 3 évig kell megőrizni, előreláthatóan 2018. december 31-ig.   
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9. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK FELTERJESZTÉSE A DÖNTÉSHOZÓ TESTÜLET 

SZÁMÁRA  

 

9.1 DÖNTÉSHOZÓ TESTÜLET 

 

A 93/2007. (VIII. 29.) FVM 11. § értelmében a LEADER HACS vagy HVK a kérelmek 

pontozása érdekében legalább 5, legfeljebb 21 főből álló döntéshozó testületet köteles felállítani. 

A munkaszervezet a LEADER HACS-hoz vagy HVK-hoz eljuttatott kérelmek vonatkozásában 

elkészíti a pontozási jegyzőkönyvet, a www.mvh.gov.hu honlapon elérhető pontozási 

jegyzőkönyv formanyomtatványon. A kiállított  pontozási jegyzőkönyveket a munkaszervezet a 

végső pontszám meghozatala érdekében a Döntéshozó Testület elé terjeszti. Ezen feladatok 

ellátásáért a LEADER HACS vagy HVK munkaszervezet vezetője a felelős.  

 A Döntéshozó Testület a pontozási jegyzőkönyvek alapján köteles elkészíteni az 59/2008. 

(X. 31.) IH közlemény 2. számú mellékletének megfelelően, jogcímenként összeállítani a 

kérelmek előzetes támogatási rangsorát, valamint meghatározhatja a minimális pontszámot is, 

amely alatti kérelmeket nem kívánja támogatásban részesíteni. 

A végső pontozási jegyzőkönyveket a LEADER HACS vagy HVK aláírásra jogosult 

személyének, valamint a pontozást elvégző munkaszervezeti munkatársnak kell aláírásával 

ellátni. 

 

A pontozási jegyzőkönyveket a területileg illetékes MVH kirendeltségének, a 

jogcímenként összeállított támogatási rangsort az FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztályának kell 

megküldeni. 

 

9.2. DÖNTÉSHOZÓ TESTÜLET ÜLÉSE 

 

A megkapott és megtekinthető dokumentumok birtokában a Döntéshozó Testület 

megtárgyalja az előkészített kérelmeket és pontozási jegyzőkönyveket. Elvégzi a kérelem 

összegző értékelését és összeállítja a végső támogatási rangsort. A pontozás során az értékelési 

útmutatóban leírtaknak megfelelően kell eljárnia. 

A Döntéshozó Testület elé felterjesztett támogatási kérelmek részletes ismertetését a 

Döntéshozó Testület ülésén az előterjesztés előkészítésében részt vevő munkaszervezeti 
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munkatársak végzik. A támogatási kérelmeknek a Döntéshozó Testület ülésein hozzáférhetőnek 

kell lenniük  

A jogcímrendeletek értelmében, a támogatási kérelmek tartalmának illeszkedni kell a 

HVS-ben leírtakhoz. Ezen szempontok vonatkozásában a jogcímrendeletekben leírtak az 

irányadók . 

A támogatási kérelem a HVS-hez az alábbi szempontok szerint illeszkedhet: 

o Megoldási javaslat; 

o Megvalósítás során támogatható maximális projektméret; 

o Megvalósítás során támogatható minimális projektméret; 

o Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási intenzitás” pontjában megjelölt 

szervezet); 

o Támogatási intenzitás. 

 

Amennyiben a HVS-ben megjelölt szempontok közül legalább egy szemponthoz 

illeszkedik a támogatási kérelem, akkor odaítélhető az értékelési szempontra adható maximális 

pontszám (alapesetben 20 pont). A támogatási kérelemnek minden esetben hozzá kell járulnia a 

HVS-ben az adott HPME megoldási javaslatában ismertetett cél eléréséhez. A pontozási 

jegyzőkönyv kitöltése esetén a megítélt pontszám részletes indoklása szükséges.  

 

9.3. DÖNTÉSHOZÓ TESTÜLET ÜGYRENDJE  
 
a) A munkaszervezet vezetője koordinálja a döntés előkészítési eljárást és biztosítja annak 

átláthatóságát és pártatlanságát. Ha a munkaszervezet vezető az IH és a LEADER HACS vagy 

HVK között köttetett Együttműködési Megállapodásban rögzített összeférhetetlenségi szabályok 

megsértését észleli, vagy az alaposan feltételezhető, értesíti a LEADER HACS vagy HVK 

képviseletére jogosult személyt, aki azt haladéktalanul írásban jelzi az IH vezetőjének; 

b) A Döntéshozó Testület üléseit a munkaszervezet vezető vagy a LEADER HACS 

vezetőjének kezdeményezésére a LEADER HACS vagy HVK vezetője hívja össze. A 

munkaszervezet vezetője a munkaszervezet tagjaitól beérkezett javaslatokat is figyelembe véve 

meghatározza a napirendi pontokat. A napirend elfogadásáról minden ülés elején szavaz a 

Döntéshozó Testület.. Az összeférhetetlenséggel érintett tagoknak a napirendi pontok elfogadása 

előtt jelezniük kell a fennálló összeférhetetlenségeket; 

c) A napirendi pontok megtárgyalása előtt valamennyi tagnak titoktartási nyilatkozatot kell 

aláírni. A titoktartási nyilatkozatot alá nem író tag az ülésen nem vehet részt; 
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d) A munkaszervezet üléseire szóló meghívókat az arra kijelölt személy(ek), amennyiben a 

LEADER HACS vagy HVK Szervezeti és Működési Szabályzata, vagy alapító okirata, vagy 

társasági szerződése másként nem rendelkezik, legkésőbb az ülést megelőző 2 munkanappal 

küldi(k) ki e-mailen, az ülésen tárgyalt támogatási kérelmek és felmerülő egyéb ügyek 

felsorolásával, a helyszín és időpont pontos megjelölésével; 

e) A Döntéshozó Testület ülése akkor határozatképes, ha azon a szavazattal rendelkező 

tagok több mint fele, köztük a Döntéshozó Testület elnöke vagy annak helyettese is jelen van. 

Határozatképtelenség esetén az ülést fel kell függeszteni; 

f) Az üléseken jelenléti ívet és jegyzőkönyvet vagy hangfelvételen alapuló szó szerinti 

jegyzőkönyvet kell készíteni. Szó szerinti jegyzőkönyv készítéséhez a Döntéshozó Testület 

hozzájárulása szükséges, melyet az ülésen egyszerű többséggel szavazhatnak meg. A , 

jegyzőkönyv elkészítéséért az ülésen kijelölt jegyzőkönyvvezető a felelős;  

g) Az ülésről készült jegyzőkönyvet a munkaszervezet arra kijelölt tagja(i) az ülést követő 3 

munkanapon belül e-mailen megküldi(k) a Döntéshozó Testület tagjai részére, akik azt a 

kézhezvételtől számított 2 munkanapon belül véleményezhetik. A jegyzőkönyvnek  tartalmaznia 

kell az alábbiakat: 

- az ülés helyét és időpontját; 

- a jelenlevő tagok nevét; 

- az ülésen megtárgyalt támogatási kérelmek legfontosabb adatait; 

- az értékelés legfontosabb megállapításait, továbbá a pontozási jegyzőkönyvben 

szereplő értékelési pontszámot; 

- összeférhetetlenségre vonatkozó észrevételeket; 

- az ülésen megtárgyalt egyéb ügyekről szóló részletes beszámolót; 

- egyéb észrevételeket, 

- minden észrevétel kapcsán a felszólaló nevét és funkcióját. 

h) Az ülésen elkészült jegyzőkönyvet, az ülést követő 5 munkanapon belül a LEADER 

HACS vagy HVK vezetője, valamint az ülésen kijelölt jegyzőkönyv hitelesítő aláírásukkal 

ellátják és azt az előzetes támogatási rangsorral együtt megküldik az IH-nak.  
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1. számú melléklet  

        

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT  

 

Alulírott ……………………………………………………………..……                        (a 

tag neve, születési, helye, ideje, anyja neve, lakcíme, személyi igazolvány száma) a(z) 

…..……………………………………….                            (delegáló szervezet neve, székhelye, 

adószáma) képviselője, mint a(z) ………………………..………..……… LEADER Helyi 

Akciócsoport vagy Helyi Vidékfejlesztési Közösség által létrehozott Döntéshozó Testület tagja, 

kijelentem, hogy az alábbi támogatási kérelem vonatkozásában személyem/ szervezetemmel 

összfüggésben összeférhetetlenség áll fent: 

 

Ügyfél neve: .................................................................................................................................  

Ügyfél MVH regisztrációs száma: ...............................................................................................  

Jogcím megjelölése: .....................................................................................................................  

Kérelem tárgya .............................................................................................................................   

 

 

 

Kelt: 

 

…………… (hely), 200... év ……………………… hó………..nap 

 

 

 

aláírás 
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2. számú melléklet 

        

 

 

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 

 

 

 

Alulírott ……………………………………………………………..…… (a tag neve, 

születési, helye, ideje, anyja neve, lakcíme, személyi igazolvány száma) a(z) 

…..………………………………………. (delegáló szervezet neve, székhelye, adószáma) 

képviselője, mint a(z) ………………………..………..……… LEADER Helyi Akciócsoport 

vagy Helyi Vidékfejlesztési Közösség által létrehozott Döntéshozó Testület tagja, kötelezettséget 

vállalok arra, hogy a Döntéshozó Testület ülésein elhangzott véleményekről, döntésekről 

információt, adatot nem szolgáltatok, az ott elhangzottakat szolgálati titokként kezelem. 

 

 

Kelt: 

 

…………… (hely), 200... év ……………………… hó………..nap 

 

 

 

 

 

aláírás 


