
ELŐTERJESZTÉS 
a Dunamellék Leader Egyesület 2011.  augusztus 9-i Döntéshozó Testületi Ülésére 

 
 

Tárgy: 

1. napirend: Tájékoztatás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről szóló rendelet és pályázati felhívás megjelenéséről, a 
Helyi Bíráló Bizottság létrehozásáról és eljárásrendjéről 

Tisztelt Döntéshozó Testület! 
 
A Magyar Közlöny 2011. július 29-i számában megjelent a vidékfejlesztési miniszter 
76/2011.(VII.29.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről. 
 
A rendelet tartalmazza a támogatás igénybevételének általános feltételeit, a különböző 
célterületek leírását, a pályázat benyújtásáról, elbírálásáról, kifizetési kérelem 
benyújtásáról valamint a jogkövetkezményekről szóló információkat. 
A pályázatokat 2011. szeptember 30. és október 31. között elektronikus úton, az 
ügyfélkapun keresztül az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett 
formanyomtatványon kell az MVH-hoz benyújtani. Az ügyfélnek lehetősége van arra, hogy a 
területileg illetékes LEADER HACS munkaszervezetét technikai közreműködőként igénybe 
vegye, ennek a folyamatát szintén részletezi a jogszabály. 
A pályázatok elbírálási helye az MVH és az illetékes LEADER HACS között létrejött 
delegálási szerződéstől függ. 
 
Valamint megjelent az ÚMVP Irányító Hatóságának 99/2011 (VIII/2.) közleménye az ÚMVP 
LEADER fejezetéhez tartozó Pályázati Felhívásról, valamint a Helyi Bíráló Bizottság 
eljárásrendjéről.  
 
A LEADER kapcsán új szervezetként került bevezetésre a Helyi Bíráló Bizottság, melynek 
feladata, hogy a szeptember 29-ig benyújtott Projekt Adatlapok alapján vizsgálja a LEADER 
kritériumrendszernek való megfelelést és ennek kapcsán a projekt javaslatok támogatása 
vagy elutasítása. A pályázó akkor jogosult pályázatát benyújtani, amennyiben az előzetesen 
benyújtott projekt javaslatát a HBB támogatta. Az erről szóló okiratot a pályázónak csatolni 
szükséges a pályázathoz, melyet szeptember 30 – október 31. között nyújthat be.                                                             
 
Kérem a tájékoztatás szíves tudomásulvételét! 
  
Hajós, 2011. augusztus 4. 
  
      Schindler János sk. 
      Dunamellék Leader Egyesület elnöke 

 
 



ELŐTERJESZTÉS 
a Dunamellék Leader Egyesület 2011.  augusztus 9-i Döntéshozó Testületi Ülésére 

 
Tárgy: 

2. napirend: Helyi Bíráló Bizottság kijelölése, döntéshozatal a HBB tagokról és póttagokról 

Tisztelt Döntéshozó Testület! 
 
A Vidékfejlesztési Minisztérium az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program LEADER 
fejezetének végrehajtásában közreműködő Helyi Bíráló Bizottság eljárásrendjéről külön 
dokumentumot adott ki. 
 
A Helyi Bíráló Bizottság (a továbbiakban: HBB) a LEADER HACS jogi személyiségű 
szervezetének választott testülete, amely az ÚMVP IV. tengelye kapcsán benyújtott 
projektjavaslatokat megvizsgálja, és dönt a benyújtott projekt javaslatok HVS, vagyis 
LEADER kritériumrendszerhez való illeszkedésének megfelelősségéről.  
A HBB kizárólagos feladata a LEADER HACS által kidolgozott HVS, azaz a LEADER HACS 
által megfogalmazott LEADER kritériumrendszerhez való illeszkedés vizsgálata és ennek 
kapcsán a projekt javaslatok támogatása vagy elutasítása. A projekt javaslatot a pályázó a 
LEADER HACS által megfogalmazott célterületek vonatkozásában nyújthatja be.  
A HBB feladatait a LEADER HACS döntéshozó testülete, vagy a LEADER HACS közgyűlése, 
taggyűlése döntése alapján külön választott, önálló testület láthatja el. A HBB tagja 
kizárólag a LEADER HACS rendes tagja lehet. A HBB legalább 5 tagból és 2 póttagból 
áll. (arra az esetre amikor a rendes tag akadályoztatása miatt nem tud részt venni a HBB 
ülésén, vagy összeférhetetlenség miatt nem szavazhat. A póttagok kizárólag a civil, vagy 
üzleti szféra képviselői közül kerülhetnek megválasztásra. A póttagok jelenléte kötelező 
minden HBB ülésen, de tanácskozási és szavazati joguk csak abban az esetben van, ha a HBB 
rendes tagjainak valamelyike nem vesz részt az ülésen, vagy a szavazáson.) 
 
A HBB tagságon belül a civil és üzleti szféra együttes aránya legalább 50%, amelyet a 
döntéshozatal során is tartani kell. A HBB ülés határozatképességéhez szükséges feltétel, 
hogy a jelenlévő tagok minimum fele az üzleti, vagy civil szféra képviseletében legyen jelen.  
 
Az eljárásrend értelmében a Döntéshozó Testület, vagyis az Elnökség elláthatja a HBB 
feladatait. A HBB eljárásrendje az előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Kérem a T. Döntéshozó Testületet, hogy a Helyi Bíráló Bizottság összetételéről hozza meg 
döntését. 
  
Hajós, 2011. augusztus 4. 
  
      Schindler János sk. 
      Dunamellék Leader Egyesület elnöke 
 
 
 
 



ELŐTERJESZTÉS 
a Dunamellék Leader Egyesület 2011.  augusztus 9-i Döntéshozó Testületi Ülésére 

 
Tárgy: 

3. napirend: A Helyi Bíráló Bizottság elnökének és alelnökének megválasztása 

Tisztelt Döntéshozó Testület! 
 
A HBB eljárásrend alapján a HBB tagok közül a HBB tagsága választ elnököt és egy 
alelnököt a létesítő okirat tisztségviselők választására vonatkozó szabályai alapján. Az 
elnök akadályoztatása esetén az alelnök jár el a HBB képviseletében.  
Minden HBB tag 1 szavazattal rendelkezik, függetlenül a bizottságban betöltött 
szerepétől.  
 
A tagság  
a) a LEADER HACS közgyűlés, taggyűlés, vagy döntéshozó testület által meghatározott 
mandátum visszahívásával,  
b) a határozott idejű mandátum lejártával,  
c) lemondással,  
d) elhalálozással  
szűnik meg.  
 
A döntéshozatalban akadályoztatott tagot szavazati joggal póttag helyettesíti az ülésen. 
Póttag kizárólag a rendes tag akadályoztatása esetén szavazhat, abban az esetben, ha a 
póttag bevonása hiányában a HBB határozatképtelen lenne.  
 
A HBB határozatképességének minimum követelményei:  
a) 5 fő mandátummal rendelkező HBB tag jelenléte a szavazásnál,  
b) A jelenlévő és mandátummal rendelkező tagság legalább 50% -a az üzleti és civil szféra 
képviseletében van jelen.  
 
A HBB határozatképességét minden esetben fenn kell tartani. 
 
A HBB eljárásrendje az előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Kérem a T. Döntéshozó Testületet, hogy a Helyi Bíráló Bizottság elnökének, alelnökének 
személyéről hozza meg döntését. 
  
Hajós, 2011. augusztus 4. 
  
      Schindler János sk. 
      Dunamellék Leader Egyesület elnöke 
 


