
Tájékoztató "az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó 
vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. 
tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével 
kapcsolatos egyes kérdésekről" című 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet 8. § (1) - 
ban meghatározott egyeztető megbeszélés lebonyolításról 

 
A 93/2007 (VIII. 29.) FVM rendelet (továbbiakban rendelet) 8. §-a értelmében a 

területileg illetékes Helyi Vidékfejlesztési Irodák által nyilvántartásba vett, átfedő helyi 
közösségek egyesítése, illetve az átfedések megszüntetése érdekében tartott megbeszélést 
egyeztető megbeszélésnek nevezzük. Az egyeztető megbeszélések feladata, az átfedések 
megszüntetése érdekében javaslatok megfogalmazása, valamint az egyesülés érdekében a 
szükséges lépések meghatározása. A rendelet értelmében az érintett helyi közösségeket az 
egyeztető megbeszéléseken, a nyilvántartási eljárás első szakaszában megválasztott 
képviselők vagy azok helyettesei képviselik. A képviselők feladata, hogy az egyeztető 
megbeszéléseken megfogalmazott javaslatokat a helyi közösség alapító tagjaival 
megismertessék, és az általuk meghozott döntések alapján eljárjanak.  

 
A rendeletben meghatározott egyeztető megbeszélések eredményessége és a résztvevő 

felek jobb felkészülése érdekében az Irányító Hatóság az egyeztetés lebonyolításával 
kapcsolatban az alábbiakat javasolja: 

  
1. Egyeztető megbeszélés 
 
A rendelet 8. § (1) bekezdésének értelmében a területileg illetékes HVI kötelessége az 

áltála nyilvántartásba vett, az átfedéssel érintett helyi közösségek képviselőt az egyeztető 
megbeszélésre meghívni. Az egyeztető megbeszélések lefolytatása a nyilvántartásba vételi 
eljárás második szakaszában történhet meg (2007. szeptember 20. és 2007. október 10. 
között). Az átfedéssel, egyesüléssel érintett helyi közösségek kötelesek magukat az egyeztető 
megbeszélésen a képviselőjük vagy annak helyettese útján képviseltetni. A területileg 
illetékes Helyi Vidékfejlesztési Iroda az egyezető megbeszélések összehívása érdekében 
meghívót küld ki az érintett közösségek képviselőinek. A meghívó formanyomtatványát az 
Irányító Hatóság a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: FVM) 
honlapján "Meghívó a HVK képviselő részére" címmel közzétette. A formanyomtatványok 
használata az eljárás során kötelező.  

 
Az egyeztető megbeszélésen az átfedéssel, egyesüléssel érintett helyi közösségek 

képviselő vagy képviselő helyettese valamint a területileg illetékes Helyi Vidékfejlesztési 
Irodavezetők vesznek részt. A megbeszélést összehívó HVI, a megbeszélésen elhangzottakról 
jegyzőkönyvet készít, az Irányító Hatóság által "Jegyzőkönyv az egyeztető megbeszélésekről" 
címmel közzétett minta alapján. A jegyzőkönyvhöz az egyezető megbeszélésen készült 
jelenléti ívet csatolni, valamint a jegyzőkönyvet a résztvevőknek aláírásukkal hitelesíteni 
szükséges.  

 
Az egyeztető megbeszélés sikeressége esetén a helyi közösségek képviselői az átfedés 

megszüntetését eredményező szándékukat írásban is rögzíteni kötelesek a rendelet 8. § (2) 
bekezdése értelmében.  



2. Helyi Közösségek tájékoztatása az egyeztető megbeszélésekről 
 
A lefolytatott egyeztető megbeszélést követően a helyi közösségek képviselői vagy 

helyettesei, a helyi közösség tagjainak tájékoztatása érdekében 3 napon belül gyűlést 
kötelesek összehívni. A gyűlés összehívására az Irányító Hatóság által az FVM honlapján 
közzétett "Meghívó HVK tagok részére" című formanyomtatvány szolgál.  

 
A gyűlés levezetője a helyi közösség megválasztott képviselője vagy annak helyettese. A 

képviselő a gyűlés során ismerteti a helyi közösség területét érintő átfedést vagy az egyesülés 
lehetőségeit, valamint a korábban megtartott egyeztető megbeszélésen megfogalmazott 
megoldási javaslatokat. A helyi közösség alapító tagja megvitatják az átfedést vagy az 
esetleges egyesülés kérdéseit. A gyűlésről az IH által közzétett "Jegyzőkönyv egyesülés 
érdekében megtartott gyűléshez" vagy "Jegyzőkönyv az átfedés megszüntetése érdekében 
tartott gyűléshez" című formanyomtatványnak megfelelően jegyzőkönyvet kell készíteni. Az 
átfedés, egyesülés érdekében meghozott döntésről határozatot kell hozni, melyhez az alapító 
tagok többségének szavazata szükséges. A határozatban foglaltakról az érintett HVI-t két 
napon belül tájékoztatni kell a rendelet 8. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 

 
Amennyiben a területi átfedés megszüntetése érdekében, a helyi közösséghez korábban 

csatlakozott tag a helyi közösségből ki akar lépni, úgy azt a nyilvántartásba vételi eljárás 
második szakaszának végéig megteheti. A rendelet 7. § (4) bekezdése értelmében egyéb 
esetekben a helyi közösségből kilépni csak a nyilvántartásba vételi eljárás második 
szakaszának lejárta előtti tizedik napig lehet. (2007. október 1.) 

 
Amennyiben a helyi közösségek gyűlése a helyi közösségek egyesülését határozza el, úgy 

az egyesülő helyi közösségeknek gyűlést kell tartaniuk a létrejövő helyi közösség 
megalakítása, és képviselőinek megválasztása érdekében. A gyűlés összehívása a területileg 
illetékes HVI feladata, az Irányító Hatóság által "Meghívó egyesülési" címmel közzétett 
formanyomtatvány alkalmazása mellett. Az egyesülési gyűlésről jegyzőkönyv készítendő a 
"Jegyzőkönyv az egyesülési üléshez" című formanyomtatványnak megfelelően. A gyűlés 
résztvevői az egyesülő helyi közösségek alapító tagjai, akik az újonnan létrejövő helyi 
közösségnek is alapító tagjai lesznek. A nyilvántartásba vételi eljárás második szakaszában 
csatlakozó helyi közösségi tagok az egyesülés után is tagjai az újonnan létrejövő helyi 
közösségnek. A gyűlésen a tagoknak dönteniük kell a helyi közösségek egyesüléséről, meg 
kell határozniuk az újonnan létrejövő helyi közösség nevét, valamint meg kell választaniuk a 
helyi közösség képviseletére jogosult személyt és annak két helyettesét. A döntéseiket 
határozatba kell foglalniuk. A gyűlésen meghozott döntésekről a HVI-t, a döntések 
meghozatalától számított két napon belül írásban tájékoztatni szükséges.  

 
Amennyiben a helyi közösségek egyesülésére a nyilvántartásba vételi eljárás második 

szakaszának lejárta előtti öt munkanapon belül kerül sor, az egyesülő közösségek a 
nyilvántartásba vételi eljárás lezárásához szükséges stratégiai vázlatukat külön-külön is 
elkészíthetik. Az egyesülés után létrejövő helyi közösségeknek az előzetes elismerés iránti 
kérelmüket a külön Irányító Hatásági utasításban meghatározottak szerint, az FVM 
Vidékfejlesztési Képzési és Szaktanácsadási Intézete által meghatározott területileg illetékes 
HVI-nek kell benyújtaniuk.  

 


