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Gyakran felmerülő kérdések és válaszok 
 
  
 

Kérdés Válasz 

Nyilvántartásba vétel első fázisában 
felmerülő kérdések 

 

1. Mikor van a HVI-nek fogadóórája, 
és hol található az iroda? 

A legközelebbi iroda címét, valamint az 
egységes nyitva tartást www.hvi.hu 
honlapon lehet megtalálni.- 

2. Hogyan lehet kapcsolatba lépni a  
HVI-hvel? 

Személyesen, telefonon, illetve e-mailen 
keresztül is felkereshetők a HVI-k. A 
HVI-k elérhetőségeit meg kell jelenteni az 
FVM és a VKSZI hivatalos honlapján 
egyaránt. 

3. A vidéki szereplő hogyan kap 
választ a feltett kérdésre?  

Általában e-mailen, internet hiányában 
telefonon vagy postai értesítés útján. 

A kérdést fel kell tenni az érintett HVI-
nek, aki – amennyiben a feltett kérdés nem 
szerepel a gyakran felmerülő kérdések 
listáján – továbbítja azt a VKSZI-nek. 

4. Kell-e teljesíteni a nyilvántartásba 
vételhez szükséges kritériumokat a 
nyilvántartásba vételi folyamat 1. 
szakaszának végén? 

Nem. 

5. Ki lehet alapító tagja a helyi 
közösségnek?  

Helyi Vidékfejlesztési Iroda, valamint 
magánszemély, megyei, regionális vagy 
országos hatáskörű társadalmi szervezet és 
köztestület kivételével a 93/2007. (VIII. 
29.) FVM rendelet 4 § (3) bekezdésében 
felsoroltak lehetnek alapító tagjai a helyi 
közösségnek .  
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6. Mit kell tenni, a nyilvántartásba 
vételi eljárás megindításához? 
Milyen dokumentumokra van 
szükség?  

A helyi közösség alapításához a  
szükséges dokumentumokat: 20 tag 
nyilatkozatát (1. számú formanyomtatvány 
a 93/2007 (VIII.29) FVM rendelethez), az 
aláírt közösségi nyilvántartásba vételi 
lapot (2. számú formanyomtatvány a 
93/2007 (VIII.29) FVM rendelethez), az 
alakuló ülés jegyzőkönyvét, ami 
tartalmazza a képviselő és annak két 
helyettesének felhatalmazását (16. számú 
formanyomtatvány a 93/2007 (VIII.29) 
FVM rendelethez), valamint az aláírt  
általános nyilatkozatot  (3. számú 
formanyomtatvány a 93/2007 (VIII.29) 
FVM rendelethez) kell a HVI-hez 
eljuttatni. 

7. Melyek azok a dokumentumok, 
amelyek a nyilvántartásba vétel 
első fázisához nem szükségesek, 
de időben nehéz őket begyűjteni és 
már most figyelmeztetni kell a 
közösségek tagjait, hogy szerezzék 
be?  

Önkormányzatok esetében a 
képviselőtestületi határozatok. 

8. Mi a feltétele a helyi közösség 
alakításának, és  a nyilvántartásba 
vétel kezdeményezésének?  

 

A nyilvántartásba vételi eljárás 
megindításához a helyi közösség legalább 
húsz tagjának egyidejű jelentkezése 
szükséges, valamint az alapító tagoknak 
maguk közül egy képviselőt és annak két 
helyettesét kell választani, egyszerű 
szótöbbséggel. Ezen túl ki kell tölteniük a 
nyilvántartásba vételi lapot (2. számú 
formanyomtatvány a 93/2007. (VIII. 29.) 
FVM rendelethez) amely elérhető a 
www.fvm.hu,  www.vkszi.hu hivatalos 
honlapján, valamint beszerezhető a Helyi 
Vidékfejlesztési Irodákban. A 
nyilvántartásba vételi laphoz csatolni 
szükséges az alakuló ülés jegyzőkönyvét 
(16. számú formanyomtatvány a 93/2007 
(VIII.29) FVM rendelethez) ,  a 
csatlakozásról szóló nyilatkozatot (1. 
számú formanyomtatvány.) és az általános 
nyilatkozatot is  ( 3. számú 
formanyomtatvány). 
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9. Mi történik, ha a folyamat során 
később kiderül, hogy az alapító 
tagok nem feleltek meg a 
nyilvántartásba vétel első 
fázisában szabott feltételeknek? 
(pl. az IH döntésekor derül ki, 
hogy nem voltak jogosultak 
képviselni a céget?) 

A tagnak minden adatlap kitöltése során, 
büntetőjogi felelősségének tudatában 
nyilatkoznia kell arról, hogy az adatok a 
valóságnak megfelelnek. Amennyiben a 
bírálati folyamat során kiderül, hogy a tag 
valótlan adatot adott meg a kitöltött 
adatlapokon, az a helyi közösség 
kérelmének azonnali elutasítását 
eredményezi. 

10. Mikor jogosult valaki aláírni az 
alapító határozatot cég nevében:  

• Alapítói határozat aláírásakor  

• Cégbejegyzéskor – előtársaság 

• Társaság 

Már előtársaság is jogosult alapító tagnak 
lenni (Ehhez cégbírósági határozat 
szükséges arról, hogy előtársaság  jött 
létre). 

11. Mikor jogosult valaki aláírni 
civilek nevében, ha a társadalmi 
szervezet a megalakulás fázisában 
van?  

Bírósági bejegyzéskor. 

12. Mikor csatlakozhat egy országos 
társadalmi szervezet helyi 
közösséghez? 

Országos társadalmi szervezet kizárólag a 
nyilvántartásba vételi eljárás második 
szakaszában csatlakozhat. 

13. Hogyan juthatnak a helyi közösség 
tagjai a nyilvántartásba vételi 
dokumentumokhoz, ha nincs 
számítógépük vagy internet 
hozzáférésük? 

A nyilvántartásba vételhez szükséges 
dokumentumok hozzáférhetőek lesznek a 
Helyi Vidékfejlesztési Irodákban is, ahol 
az iroda munkatársai segítséget nyújtanak 
a regisztrációs folyamat során a közösség 
tagjainak. 
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14. Mi történik, ha az egyik alapító tag 
csődeljárás, végelszámolási vagy 
felszámolási eljárás alá kerül, és a 
közösség alapítói így kevesebben 
maradnak, mint 20 fő?  

Abban az esetben, ha alapító tag 
csődeljárás, végelszámolási vagy 
felszámolási eljárás alá kerül, a kilépésre 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni: 

Ha valamely alapító tag a nyilvántartásba 
vételi folyamat során kilép a helyi 
közösségből, és ennek következtében az 
alapító tagok száma 20 alá csökken, a 
helyi közösségben maradó alapító tagok 
több mint felének szavazatával a kilépő 
helyére új, az alapítókéval megegyező 
jogosultságú tagot választanak. 
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15. Milyen kötelességei vannak a 
képviselőnek? Mikor járhat el a 
helyi közösség nevében?  

A helyi közösség képviselőjének feladatai 
/ kötelezettségei: 

• nyilvántartásba vétellel 
kapcsolatos valamennyi dokumentum 
összegyűjtése és továbbítása a 
területileg illetékes HVI részére; 

• A nyilvántartásba vételi folyamat 
2. szakaszában legalább 2 alkalommal 
gyűlést szervez az alapító tagok 
részére; 

• vezeti a gyűlések jegyzőkönyvét; 

• Képviseli az a nyilvántartásba 
vételét kérőhelyi közösséget az 
egyeztető megbeszéléseken; 

• Az egyeztető tárgyalások pozitív 
kimenetele esetén aláírja az egyesülési 
nyilatkozatot a helyi közösség 
nevében; 

• a stratégiai vázlatot, valamint a 20 
tagnak és a tagot a helyi közösségben 
képviselő személynek a terület- és 
vidékfejlesztés, helyi igazgatás, 
valamint a helyi közösségépítés és 
közösségi kezdeményezés területén 
szerzett tapasztalatait igazoló 
dokumentumokat a képviselő 
székhelye vagy lakóhelye szerint 
illetékes HVI- nek a nyilvántartásba 
vételi eljárás második szakasza 
lejártának határnapjáig írásban 
megküldi. 

 

16. Kiből lehet képviselő? (pl. 
büntetett előéletű személy lehet-e, 
közügyektől való eltiltás számít-
e?)  

Büntetett előéletű vagy közügyektől 
eltiltott személy nem lehet képviselő. 

17. Mi történik, ha kilép a képviselő a 
helyi közösségből? Ki járhat el 
helyette, amíg nem választanak 
másikat?  

Ha a képviselő kilép, helyette a 
megválasztott képviselő helyettes jár el a 
következő taggyűlésig, amikor is a tagok 
megválasztják az új képviselőt. 
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18. Mit kell tenni akkor, ha a 
nyilvántartásba vételi eljárás 1. 
szakaszában a helyi közösség 
képviselője 100 tag 
nyilvántartásba vételi 
dokumentumait hozza, de a 
közösségi nyilvántartásba vételi  
lapon és az alakuló ülés 
jegyzőkönyvében is 20 tag 
szerepel alapítóként? 

Ebben az esetben csak a 20 tag 
dokumentumait lehet elfogadni, akik az  
nyilvántartásba vételét kérő helyi 
közösség alapítói lesznek, a többi 80 tag 
pedig a nyilvántartásba vételi eljárás 2. 
szakaszában a megfelelő módon 
csatlakozhat a közösséghez (ajánlás, 
alapító tagok szavazása). 

19. Mi történik, ha a helyi közösség 
képviselője nem nyújtja be a 
nyilvántartásba vételi folyamat 1. 
szakaszának összes szükséges 
dokumentumát az 1. szakasz 
végéig? 

A HVI nem veszi nyilvántartásba a 
közösséget. 

Nyilvántartásba vétel 2. fázisa  

20. Mit kell tenni, ha egy, már a 
nyilvántartásba vételét kérelmező 
csoporthoz kíván valaki 
csatlakozni?  

A csatlakozni kívánó vidéki szereplő 
először kitölti a nyilvántartásba vételi 
lapot a helyi közösséghez történő 
csatlakozásról (2. számú 
formanyomtatvány a 93/2007 (VIII.29) 
FVM rendelethez), nyilatkozik a helyi 
közösséghez való csatlakozási szándékáról 
(1. számú formanyomtatvány a 93/2007 
(VIII.29) FVM rendelethez), valamint 
aláírja az általános nyilatkozatot (3. számú 
formanyomtatvány a 93/2007 (VIII.29) 
FVM rendelethez). Ezt követően 
összegyűjti a közösséget alapító tagok 
legalább 1/4-ének ajánlását. 

21. Hogyan kell képviselőt választani 
akkor, amikor kettő vagy több 
helyi közösség egyesül?  

Az egyesülő helyi közösségek alapító 
tagságának összessége választja az új 
képviselőt, az alapító tagok több mint 
felének egybehangzó szavazatával. 

22. Mit kell tenni, ha olyan település 
akar a helyi közösséghez 
csatlakozni, ami miatt a közösség 
túllépi a megengedett 
népességszámot?  

Azt az új tagot nem kell felvenni, akinek 
településének lakosságszáma miatt 
meghaladja a közösség népességszáma a 
100 000 főt. Fontos, hogy a 93/2007. 
(VIII. 29.) FVM rendelet mellékletében 
szereplő lakosságszámot kell figyelembe 
venni a lakosságszám meghatározásánál. 
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23. Hova nyújtja be a csatlakozni 
kívánó tag a csatlakozási kérelmét 
és mikor? 

A dokumentumokat (nyilatkozatok, 
nyilvántartásba vételi lap, alapító tagok 
ajánlása) az illetékes HVI-hez kell 
benyújtani.  

A nyilvántartásba vételét kérő helyi 
közösséghez csatlakozni a nyilvántartásba 
vételi eljárás második szakaszának vége 
előtti 5. munkanapig lehet. 

24. Ajánlhat-e másik tagot a 
nyilvántartásba vétel második 
szakaszában csatlakozott tag?  

Nem. Ajánlást adni csak  alapító tagnak 
van joga. 

25. Szavazhat-e új tag felvételéről a 
nyilvántartásba vétel második 
szakaszában csatlakozott tag?  

Nem. Új tag felvételéről csak az alapító 
tagok szavazhatnak.  

26. Mi a teendő, ha alapító tag akar 
kilépni a  nyilvántartásba vételét 
kérő helyi közösségből? Meddig 
teheti ezt meg?  

Kilépési nyilatkozatot kell aláírni és 
eljuttatni a HVI-nek. Kilépni a 
nyilvántartásba vételi eljárás 1. 
szakaszának határnapja előtti 5. 
munkanapig, illetve a 2. szakasz 
határnapja előtti 10. munkanapig lehet. 

27. Milyen szempontok alapján 
értékelik a tagok szakmai 
tapasztalatait? 

A benyújtott, szakmai tapasztalatokat 
részletező formanyomtatványon (14. 
számú formanyomtatvány a 93/2007 
(VIII.29) FVM rendelethez)  megadott 
szempontok alapján. 

28. Milyen szempontok alapján fogják 
értékelni a stratégiai vázlatot? 

A benyújtott, stratégiai vázlat elnevezésű 
formanyomtatványon (13. számú 
formanyomtatvány a 93/2007 (VIII.29) 
FVM rendelethez) megadott szempontok 
alapján. 

29. Kötelező-e 2 gyűlést tartani a 
tagoknak? Mi történik, ha nem 
felel meg a helyi közösség ennek a 
kritériumnak? 

Igen, kötelező! Ha legalább 2 alkalommal 
nem kerül sor gyűlés megtartására, a 
kérelem nem fogadható el. 

30. Mi történik, ha a nyilvántartásba 
vételi eljárás határnapjáig nincs 
elfogadott stratégiai vázlata 
nyilvántartásba  vételét kérő helyi 
közösségnek? 

Nem fogadható el a kérelmük, mert a 
stratégiai vázlatot nem lehet pótolni a 
hiánypótlási szakaszban. 
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31. Milyen hátrány érheti a helyi 
közösséget, ha a HVI nem juttatta 
el időben a kérelmet az Irányító 
Hatósághoz?  

Nem érheti hátrány.  

32. Van-e arra lehetőség, hogy a 
regisztrációkor felvitt adatokon a 
későbbiekben módosítsunk? 
Például, ha elírás történt, vagy ha 
kiderül, hogy egy adott társadalmi 
szervezetet a civilekhez soroltunk, 
de kiderült, hogy a közszférához 
kellett volna, mert a tagsági 
viszony alapján a szavazati arány 
több mint 50%-a közszférának? 

 

A felvitt adatok a regisztráció 
lezárásáig módosíthatók. Minden 
esetben az adat rögzítője tudja az 
adatokat módosítani, illetve 
amennyiben a regisztráció lezárult, 
akkor a VKSZI munkatársai tudják a 
felmerült hibákat kijavítani.  

 

33. Hogyan kell eljárni az helyi 
közösség határán lévő települések 
dupla regisztrációja esetén? 
(Vállalkozók ott is, vállalkozók itt 
is a polgármesterrel és a testülettel 
megtámogatva.) Természetesen az 
átfedő közösségek még véletlenül 
sem akarnak egyesülni. Hogyan 
járjunk el jogszerűen? 

 

Dupla regisztráció esetében a 93/2007 
(VIII. 29.) FVM rendelet 8. §-ban 
foglaltaknak megfelelően egyeztető 
megbeszélést kell lefolytatni a helyi 
közösségek egyesülése érdekében. 
Amennyiben ez nem vezet eredményre, 
a nyilvántartásba vételi eljárás lezárása 
után az Irányító Hatóság a rendelet 9. § 
(4) bekezdésében és a 10. § (1) 
bekezdésében leírtak szerint értékeli az 
előzetes elismerési iránti kérelmet és 
dönt az átfedésről. A rendelet 10. § (4) 
bekezdése értelmében amennyiben a 
helyi közösség nem fogadja el a terület 
megváltoztatásra irányuló IH feltételt, 
akkor  nem részesülhet elismerésben.  

 

34. Polgármester akadályoztatása 
esetén (betegség, szülés, kórházi 
kezelés stb.) ki írhat alá helyette? 
Milyen hivatalos igazolás vagy 
papír szükséges a helyettesítésre? 
Indoklás szükséges-e, hogy miért 
helyettesítik? 

 

A polgármester akadályoztatása 
esetében, írásbeli meghatalmazás 
alapján, más is aláírhatja a szükséges 
iratokat. Az írásbeli meghatalmazásnak 
nem kell indoklást tartalmazni. 
Azonban minden esetben csak azon 
személy lehet meghatalmazott, akit az 
önkormányzat alapító okirata feljogosít 
arra, hogy a polgármester 
akadályoztatása esetében, a települést 
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érintő ügyekben eljárjon. Általános 
esetben ez a település alpolgármestere 
vagy jegyzője lehet. Egyéb személyt 
csak a képviselő-testület egyetértése 
mellett lehet felhatalmazni. 

 

35. A közszféra adatlapján „cégszerű” 
aláírást kérnek, ami egyértelműen 
jegyzői ellenjegyzést jelent az 
önkormányzati szférában, pedig ha 
van ellenjegyzett testületi határozat, 
akkor az adatlapon nem kellene 
újra cégszerűen kérni a 
polgármester regisztrációját, vagy 
mégis? 

 

A mellékletet minden esetben 
cégszerűen kell aláírni. 

 

36. A rendelet 8. § (1) egyértelműen 
rögzíti, hogy mi a teendő 
"egymással átfedő helyi 
közösségek" esetében. De mi 
történik vajon olyankor, ha úgy 
átfedő egy közösség, hogy két 
formálódó helyi közösség határos 
területén a polgármester ide, 
néhány vállalkozó pedig oda 
regisztrál? Ilyenkor milyen 
egyeztetést kell lefolytatni, 
különösen annak fényében, hogy a 
két közösségnek esze ágában sincs 
egyesülni? Vagy a (4) szerintit kell 
ilyenkor alkalmazni, s nem 
(részben) átfedőnek, csak 
szomszédosnak kell tekinteni a 
formálódó közösségeket és 
egyeztetést kell kezdeményezni az 
FVM-VKSZI értesítése mellett?! 

 

Átfedő regisztráció esetében a 93/2007 
(VIII. 29.) FVM rendelet 8. §-ban 
foglaltaknak megfelelően egyeztető 
megbeszélést kell lefolytatni a helyi 
közösségek egyesülése érdekében, 
amelyről az FVM-VKSZI-t az érintett 
HVI-k soron kívül tájékoztatja. 
Amennyiben ez nem vezet eredményre 
a nyilvántartásba vételi eljárás lezárása 
után az Irányító Hatóság a rendelet 9. § 
(4) bekezdésében és a 10 . § (1) 
bekezdésében leírtak szerint értékeli az 
előzetes elismerési iránti kérelmet és 
dönt az átfedésről. A rendelet 10. § (4) 
bekezdésének értelmében amennyiben 
a helyi közösség nem fogadja el a 
terület megváltoztatásra irányuló IH 
feltételt, akkor az nem részesülhet 
elismerésben. 

 

37. Ha egy önkormányzatnak és egy 
civil szervezetnek a képviseletre 
jogosult személye egy és ugyanaz, 
akkor a civil szervezet egy 
meghatalmazó levéllel kinevezhet 

A 93/2007 (VIII. 29.) FVM rendelet 4. 
§ (6) pontjának megfelelően egy 
személy csak egy tagot képviselhet a 
helyi közösségben. Ennek megfelelően 
az önkormányzatot és a civil 
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egy képviselőt és ezt is 
elfogadhatjuk. Viszont kérdés: Az 
aláírásokat attól az alapító okirat 
szerinti képviselő írja alá, vagy 
nyugodtan aláírhatja a 
meghatalmazott. Ez később egy 
non-profit KFT-nél nem lesz 
problémás? 

 

szervezetet nem képviselheti ugyanaz a 
személy. A civil szervezet 
taggyűlése/közgyűlése felhatalmazhat 
valakit, hogy a helyi közösségben 
képviselje a szervezet érdekeit és 
aláírásával ellássa a közösség 
megalakulásával és működésével 
kapcsolatos dokumentumokat.  

 

38. Megyei Múzeum a második körben 
csatlakozhat? 

 

Igen, a megyei múzeumok is 
csatlakozhatnak a helyi közösséghez a 
nyilvántartásba vétel II. fázisában. 
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39. A testületi határozatba pontosan 
mit szükséges belevenni, készül rá 
hivatalos minta? 

 

A képviselő-testületi határozatnak 
mindenképpen tartalmaznia kell a 
határozat számot, azt, hogy a képviselő-
testület elhatározza, hogy csatlakozik az 
adott helyi közösséghez, továbbá meg kell 
határozni a képviseletre jogosult személyt. 

Minta:  

…………………………… 
Önkormányzat 

…………/2007 (……) számú határozat  
  
A Képviselő - Testület:  
  
  

Elhatározza, hogy csatlakozik a 
…................................................... Helyi 
Közösséghez. A Helyi Közösség előzetes 
elismerése esetén a pályázat lebonyolítás 
érdekében alapítója lesz a megalakuló, 
jogi személyiséggel rendelkező szervezeti 
formának., a ………………………. térség 
felzárkóztatása, vidékfejlesztési 
elképzeléseinek megvalósítása érdekében. 
  

A …………………. Helyi Közösségben 
az önkormányzat képviseletére 
……………………………………………
……. (név, beosztás) jogosult. 
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40. Van-e valami szabály, hogy a civil 
és a vállalkozói szféra által 
képezett 60%-os részvételi arány 
milyen legyen? Van-e arra 
lehetőség, hogy például a 
vállalkozói szektor 50%, a civil 
10%? Vagy tartani kell a 30%-ot 
mindkettőnél? 

 

A 93/2007 (VIII. 28) FVM rendelet 9 § 
(4) bekezdésének értelmében a helyi 
közösség tagságán belül a civil és 
üzleti szféra arányának legalább a 
teljes tagság 60 %-nak kell lenni, 
valamint a tagok közül az üzleti és a 
civil szférának szféránként legalább hat 
taggal kell, hogy képviseltesse magát. 
Ezen feltételeket csak a nyilvántartásba 
vételi eljárás második szakaszának 
végén kell teljesíteni. A 60 %-on belül 
nincs meghatározott százalékos arány. 
Ennek értelmében van arra is 
lehetőség, hogy a közszféra 60 %-án 
belül az üzleti szféra 50 %-kal, a civil 
szervezetek pedig 10 %-kal 
képviseltessék magukat.  

 

41. A közalapítványokkal 
összefüggésben miként 
értelmezendő a jogszabály azon 
kitétele, miszerint közszféra-
szereplőnek minősül az a szervezet, 
amely esetében az "önkormányzat 
tagi viszony alapján 50% arányt 
meghaladó szavazattal 
rendelkezik"? Itt a kuratórium 
összetételét kell-e vizsgálni - mert 
ha csak az alapítót nézzük, akkor 
egyszerű a kérdés. Ha a 
kuratóriumot vizsgáljuk, ez esetben 
elemezni kell-e, mely tag van 
függőségi viszonyban az 
önkormányzattal /alapítóval/, mi a 
pontos eljárásrend? 

 

A közalapítványok esetében az alapító 
tagok összetételét kell figyelembe 
venni a szféra meghatározása 
érdekében 
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42. Van, ahol már július óta 
szervezkednek az önkormányzatok. 
Hoztak képviselő testületi 
határozatokat, melyben 
felhatalmazzák a polgármestert, 
hogy a LEADER ügyében eljárjon. 
Ezek a határozatok jók, vagy 
hozzanak újakat az alakuló ülés 
utáni dátummal? 

 

Ezek a testületi határozatok is 
elfogadhatók, abban az esetben, ha a 
határozatban egyértelműen 
megjelölésre került a helyi közösség, 
valamint tartalmazza azt, hogy ki 
jogosult a helyi közösségben a 
képviseletre. 

 

43. Abban az esetben, ha két kistérség 
közös közösséget hoz létre és 100 
fölötti az alapító tagok létszáma, 
van-e lehetőség arra, hogy mindkét 
HVI regisztráljon egy felületen? 

 

Mindkét HVI tud regisztrálni 
ugyanazon a felületen. A regisztráció 
megkezdésére és lezárására a 
területileg illetékes HVI jogosult. 

44. Az alapító tagoknál is fenn kell 
állnia a 40-60 %-os aránynak, vagy 
lehetőség van arra, hogy a 
polgármesterek megalakítsák az 
közösségett és utána 
csatlakozzanak a vállalkozók és a 
civil szervezetek? 

 

A 93/2007 (VIII. 28.) FVM rendelet 
értelmében a 60-40 %-os arányt csak a 
nyilvántartásba vételi eljárás második 
szakaszának végére kell teljesíteni a 
helyi közösségnek. Ennek értelmében 
van arra lehetőség, hogy a helyi 
közösséget az első szakaszban csak 
polgármesterek alakítsák meg. 

45. Egy egyesület elnöke adhat-e 
meghatalmazást több embernek is, 
hogy a LEADER ügyekben 
képviselje az egyesületet, és hol az 
egyik, hol a másik jön el, vagy 
mindig csak ugyanaz a személy 
képviselheti a szervezetet? Ha igen, 
hol találom ezt leírva? 

 

Az egyesület alapszabályzatában 
leírtakat kell alkalmazni ebben az 
esetben. Az egyesület képviseletére az 
elnök akadályoztatása esetén az 
alapszabályzatban meghatározott 
személy jogosult. 
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46. Őstermelő nem lehet alapító tag, de 
a 2. szakaszban csatlakozhat? 

 

A helyi közösség tagjai csak a 93/2007 
(VIII. 29.) FVM rendelet 4. § (3) 
bekezdésében meghatározott 
személyek, szervezetek lehetnek.. 
Ennek megfelelően őstermelő nem 
lehet tagja a helyi közösségnek, sem a 
nyilvántartási eljárás első szakaszában 
sem a nyilvántartásba vételi eljárás 
másodi szakaszában.  

 

47. A rendszerben való regisztráláskor 
a program elég sok adatot kér a 
csatlakozó szervről. Első felvitelkor 
elég csak a csillaggal jelölteket 
kitölteni? Kérdésem, hogy a többi 
adat pótlására meddig van 
lehetőség? Az 1. szakasz végéig, 
vagy elég csak a 2. szakasz végéig? 

Igen, az első felvitelkor elég a csak a 
csillaggal jelölt részeket kitölteni a 
www.hvi.hu címen elérhető 
regisztrációs felületen. A teljes 
feltöltésnek a nyilvántartásba vételi 
eljárás második szakaszának 
lezárásakor kell meglennie.  

 

48. A címadatoknál székhely szerepel. 
Ha valaki telephellyel tud részt 
venni az ACS alapításban, akkor a 
telephelyét írhatja be, és a székhely 
akkor nem kell? 

 

Nem, minden esetben értelemszerűen 
kell kitölteni az adatlapot. A 
székhelyhez a székhely címet a 
telephelyhez pedig a telephelyet kell 
beírni. 
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49. Kell-e törölni az „alapító” tagok 
sorából azt a vállalkozót, illetve 
civil szervezetet, amelyik a 
települése szerinti kistérségben 
szerveződő „helyi közösség” 
megalakulásakor leadta a 
NYILATKOZATÁT, regisztrált, az 
adott kistérségben végzi 
tevékenységét (gazdasági, 
társadalmi) viszont a település 
polgármestere egy szomszédos 
kistérségben alakuló 
akciócsoporthoz regisztrált? 

Nem kell törölni. Ilyenkor átfedés 
jön létre, melynek megszüntetésére a 
93/2007 rendelet 8 § szerinti egyeztető 
megbeszélést kell összehívnia a HVI- 
nek. Amennyiben az egyeztető 
megbeszélés nem vezet eredményre, az 
átfedésről az IH dönt. 

 

50. Kell-e törölni az „alapító” tagok 
sorából azt a vállalkozót, illetve 
civil szervezetet, amelyik a 
települése szerinti kistérségben 
szerveződő „helyi közösség” 
megalakulásakor leadta a 
NYILATKOZATÁT, regisztrált, de 
az 500 főnél nagyobb településen 
csak egyedül ő adott le 
NYILATKOZATOT, tehát a 
település nem lesz tagja az 
akciócsoportnak 

A 93/2007 (VIII. 29) FVM rendelet 
értelmében nem kell törölni a 
vállalkozó regisztrációját, hiszen a 
település lefedettségét csak a 
nyilvántartásba vételi eljárás második 
szakaszában kell biztosítani. 

 

51. Kell-e törölni az „alapító” tagok 
sorából azt a települést, amelyik 
polgármestere a kistérségben 
szerveződő „helyi közösség” 
megalakulásakor ugyan leadta a 
NYILATKOZATÁT, regisztrált, de 
sem civil szervezet, sem 
vállalkozás nem lett tagja az 
akciócsoportnak és a képviselő 
testület sem támogatja az 
akciócsoporthoz való csatlakozást? 

A 93/2007. (VIII. 29.) FVM 
rendelet 4. § (9) bekezdése szerint az 
önkormányzati képviselő testületi 
határozattal csak a nyilvántartásba 
vételi eljárás második szakaszának 
végéig kell megerősíteni a 
polgármester döntését. Így nem kell 
törölni a település regisztrációját, 
hiszen a képviselő-testületi határozat 
meghozatala még lehetséges a 
nyilvántartásba vételi eljárás során, 
valamint még a településről a második 
szakaszban is csatlakozhatnak 
szervezetek és személyek a helyi 
közösséghez. 
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52. A kistérségben megalakult 
akciócsoportnak a Kistérség 
Vidékfejlesztési Stratégiáját illik 
felvállalni, egy másik kistérségben 
megalakult akciócsoportnak, ha van 
egy más kistérséghez tartozó 
település alapító tagja, kell-e 
figyelembe vennie a másik 
kistérség fejlesztési stratégiáját? 

 

A stratégia vázlat elkészítése során 
tervezési területnek a helyi közösségi 
által lefedett terület számít. Így 
amennyiben a tervezési terület több 
kistérséget is érint, úgy valamennyi 
kistérség meglévő Kistérségi 
Vidékfejlesztési Stratégiáját célszerű 
figyelembe venni.  

 

53. Önkormányzati fenntartású oktatási 
intézmény (helyi) lehet alapító tag, 
mint civil, vagy mint közszféra? 

 

Nem. 

 


