
Az ÚMVP Irányító Hatóságának 65/2008 (XII. 4.) közleménye az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság 
számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások 
fejlesztésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 9/2008. (I. 
24.) FVM rendelethez kapcsolódó támogatási kérelmek módosításáról és a 
kifizetési kérelmek benyújtásáról 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és 
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások 
fejlesztésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 9/2008. (I. 24.) FVM 
rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerint a 2008. évben a támogatási határozattal rendelkező 
ügyfelek kifizetési kérelmet nyújthatnak be 2008. szeptember 1. és 2008. szeptember 30., 
valamint 2008. október 6. és 2008. december 31. között. 
  
Azon ügyfelek esetében, akik a támogatási kérelemben megjelölték az új falu és 
tanyagondnoki szolgálat létrehozására vonatkozó Főlap 5. pontját - de mivel 600 fő feletti 
lakosságszámú települések, és az 1993. évi III. törvény alapján nem kapnak működési 
engedélyt - a támogatási kérelem módosítására van szükség.  
  
Abban az esetben, mikor az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt szolgáltatásokat 
változatlan tartalommal - érintve az ellátottak számát, és az ellátás területét, a szolgáltatások 
számát, lakosságszám, valamint az értékelési szempontok között szereplő mutatók - ellátni 
kívánja, de nem falu- és tanyagondnoki szolgáltatás keretében, hanem egyéb kistérségi 
közlekedési szolgáltatások formájában, ekkor az ügyfél - mivel a módosítás így rangsort 
nem érint - a támogatási kérelmét módosíthatja.  
Ellenben, ha a módosítás a fenti mutatókat érinti, ekkor a módosítás nem lehetséges, mivel a 
változtatások rangsort érintenek, annak ellenére, hogy az értékelési rendszerből a minimum 
ponthatárra vonatkozó szabály eltörlésre került.  
  
Felhívjuk a figyelmet a jogcímrendelet 7.§ - ára, amelyben szerepel, hogy az MVH a 
kérelmek elbírálását pontozási rendszer alapján rangsorba állítással dönti el.  
  
Ezen ügyfelek esetében az Irányító Hatóság kéri, hogy a jelenlegi, 2008. december 31-ig tartó 
időszakban ne nyújtsanak be kifizetési kérelmet, valamint ha már benyújtották, az kerüljön 
visszavonásra! 
  
A Rendelet módosítása folyamatban van ezen ügyfelek problémájának megoldása érdekében.  
  
2009-ben a kifizetési kérelmek benyújtására - a Rendeletben felsorolt időszakokon kívül - 
február 1. és 2009. február 28. között lehetősége lesz azoknak az ügyfeleknek is, akik a 
mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerint a 
kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszakot megelőző 30.napig a támogatási kérelem 
módosítását kezdeményezik a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál.  
  
A támogatási kérelmek módosításának utolsó napja a 2009. február 1. és 2009. február 28. 
közötti kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak esetében 2008. december 31. 
 


