
Az ÚMVP Irányító Hatóságának 3/2009. (I. 26.) közleménye a LEADER HACS-
ok, az FVM VKSZI Regionális Koordinátorok munkájáról és az előzetes támogatási 
rangsor összeállításáról 
 
 

Hivatkozással a LEADER Helyi Akciócsoportok (továbbiakban LEADER HACS) és az Irányító Hatóság 
(továbbiakban: IH) között létrejött együttműködési megállapodásra az alábbiakról tájékoztatom: 

Az Irányító Hatóság a LEADER HACS-ok munkájának hely szintű segítését, koordinálását 2009. január 
20-tól az FVM Vidékfejlesztési és Képzési, Szaktanácsadási Intézet regionális koordinátorain keresztül látja 
el. 

Ennek értelmében 2009. januárjától a beszámolók ellenőrzését első körben, valamint a szakmai munka helyi 
szintű irányítását az IH részeként a regionális koordinátorok végzik. 

  
A 141/2008 (X. 30.) és a 23/2007 (IV. 17.) FVM rendeletek értelmében a LEADER HACS-oknak a 

támogatás lehívása érdekében, az elszámolni kívánt számlákon, a számla kibocsátója által fel kell tüntetni az 
SZJ és VTSZ számokat. Az ÁFA tv. módosítása értemében a számla kibocsátója, 2009. január 1. után a vevő 
kérésére sem köteles feltöltetni az SZJ és VTSZ számokat a számlán. Felhívjuk a LEADER HACS-ok figyelmét, 
hogy a számlák kiállítása során fokozottan figyeljenek arra, hogy a számlán az SZJ, VTSZ számok 
mindenképpen kerüljenek feltüntetésre, ennek hiányában a számlák elutasításra kerülnek. A probléma 
megoldásán az IH dolgozik, kérjük, hogy további tájékoztatásig, fokozott figyelmet fordítsanak a számlák 
ellenőrzésére. 

  
A LEADER HACS döntéshozó testülete 2009. február 2-ig köteles pontozási jegyzőkönyvet készíteni 

valamennyi beérkezett támogatási kérelem vonatkozásában. A pontozási jegyzőkönyvet legkésőbb 2009. február 
2-ig kell postára adni az MVH kirendeltsége számára. Ezzel egyidejűleg az IH részére meg kell küldeni a 
kérelmek vonatkozásában összeállított előzetes támogatási rangsort. Az összeállított rangsort, az 
együttműködési megállapodás 5. számú melléklete helyett, ezen IH közlemény 1. számú mellékletének 
megfelelően kell elkészíteni. A négy jogcím (mikrovállalkozás létrehozása és fejlesztése, turisztikai 
tevékenység ösztönzése, falumegújítás és fejlesztés, vidéki örökség megőrzése) vonatkozásában 8 rangsor 
megküldése szükséges. Minden jogcím esetén külön rangsor összeállítása szükséges leghátrányosabb és a nem 
hátrányos forrás terhére. A rangsorok összeállítása során lehetőség nyílik a jogcímek közötti források 
átcsoportosítására. A forrásátcsoportosításról ezen IH közlemény 1. számú mellékletének, valamint a január-
február hónapra elkészített munkaterv 1. számú mellékletének kitöltésével rendelkezhet a LEADER HACS. 

  
A LEADER HACS döntéshozó testületének ülései zártak. Ennek értelmében az ülésen a testület és a 

munkaszervezet tagjain kívül mások nem jogosultak részt venni. Valamennyi tagnak az ülés megkezdése előtt 
titoktartási nyilatkozatot kell kitöltenie.  

  
Tájékoztatjuk a LEADER HACS munkaszervezeteket, hogy: 

• az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető 
támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendeletben; 

• az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008 (X. 18.) FVM rendeletben; 

• az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 137/2008 (X. 18.) FVM rendeletben; 

• az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe 
vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008 (X. 18.) FVM rendeletben; 

rögzített 2009. május 1.-május 31. közötti támogatási időszak a rendelet módosítás következtében elhalasztásra 
kerül 2009. IV. negyedévére. 



1. számú melléklet 

ELŐZETES TÁMOGATÁSI RANGSOR  

 

LEADER HACS neve:............................................................................................................................................... 

Képviseletre jogosult neve: ........................................................................................................................................ 

Támogatás igénybevételéhez szükséges minimum pontszám:................................................................................... 

Jogcím vonatkozásában rendelkezésre álló összeg (Ft)1: .......................................................................................... 

Átcsoportosítás után rendelkezésre álló összeg (Ft2): ............................................................................................... 

 

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE 3 

FORRÁS MEGJELÖLÉSE :4 

Sorszám Ügyfél neve5 Regisztrációs 

száma6 

Kötelezettségvállalás teljes 

összege 

Összpontszám 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

* sorok száma bővíthető 

 

……………………………….., 200………….. 

 

 ................................................................... 

Képviseletre jogosult aláírása 
 

                                                           
1 HVS-ben megjelölt összeg 
2 Átváltási ár: 266,7 Ft, a 2009. január 1-én érvénybe lévő EKB árfolyam 
3 Jogcím pontos megnevezése 
4 LHH vagy nem LHH forrás megjelölése 
5 Ügyfél pontos nevének feltüntetése 
6 Ügyfél MVH regisztrációs szám 


