
Általános tájékoztatás az
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. és IV. tengely
keretében megvalósított fejlesztésekhez kapcsolódó végrehajtásról

(támogatási kérelmek, kifizetési kérelmek, helyszíni szemlék és ellenőrzések, 
közbeszerzési tudnivalók, kommunikációs kötelezettség, kötelező arculati 

elemek)

A  Mezőföldi  Híd  Térségfejlesztő  Egyesülethez  (LEADER  HACS-hoz)  az 
ÚMVP IV. tengely LEADER programjának 19 célterületére 58 darab támogatási 
kérelem  érkezett  be.  A  támogatási  kérelmek  feldolgozásra  kerültek,  2010. 
március első napjaiban valamennyi érintett részére a befogadó végzés postázásra 
kerül. A végleges döntés 2010. március végére várható. Az ÚMVP III. tengely 4 
intézkedésének  2.  körében  40  darab  támogatási  kérelem  érkezett  be.  A 
támogatási kérelmek iktatása és rögzítése megtörtént, a tényleges feldolgozásuk 
megkezdődött,  a hiánypótló végzések megküldésének várható időpontja 2010. 
április eleje. 
Az ÚMVP III. tengely 4 intézkedésének 1. körében nyertes fejlesztések esetében 
a támogatási kérelem alapján került megállapításra a támogatás igénybevételére 
való jogosultság (támogatási összeg és fejlesztési cél) a támogatási határozatban 
foglaltak  szerint.  A  kifizetési  kérelem a  támogatási  kérelemben  elfogadottak 
igénylését,  elszámolását  jelenti.  A  kifizetési  kérelemben  csak  azon  tételek 
szerepeltethetőek,  amelyek  a  támogatási  kérelemben  elfogadásra  kerültek  – 
amelyeket a támogatási határozat melléklete tartalmaz – ettől eltérni nem lehet 
(pl.: építési beruházások esetében az elfogadott tervdokumentáción változtatni 
nem lehet).  Kifizetési  kérelem négy  időszakban  nyújtható  be,  az  MVH által 
rendszeresített  formanyomtatványokon,  a  kifizetési  kérelemhez  megjelentetett 
MVH közlemény és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint. Ez a négy 
időszak: január 1-31., április 1-30., július 1-31., október 1-31. Egy ügyfél egy 
adott naptári évben két kifizetési időszakban nyújthat be kifizetési kérelmet, a 
jogerős jóváhagyó támogatási  döntés alapján. A fejlesztés megvalósítási ideje 
építéssel  járó  beruházás  esetén  3+1  év,  gépbeszerzés  esetén  2+fél  év.  A 
kifizetési  kérelmet  benyújtó  ügyfél  nem  állhat  felszámolás,  végelszámolási 
adósságrendezési eljárás alatt, természetes személy gazdálkodásával összefüggő 
végrehajtási  eljárás  alatt.  A  kifizetési  kérelemhez  benyújtott  számviteli 
bizonylatnak meg kell felelni a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint 
számla esetében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
által előírt formai és tartalmi előírásoknak. Ezekhez kapcsolódó egyéb, kötelező 
mellékletek  az írásos  szerződés,  a  számviteli  bizonylatot  /  számlát  részletező 
kimutatás, a teljesítés igazolás, minőségi és megfelelőségi igazolások. 

Építéssel járó tevékenységek



Építési  beruházás esetén építési műszaki  ellenőr alkalmazása és építési  napló 
vezetése akkor is kötelező, ha a beruházás nem építési engedély köteles.  Az 
építési beruházásra vonatkozó kifizetési kérelmet az Építési Normagyűjtemény 
alapján kell összeállítani. A kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak 
első  napján  érvényes  katalógust  kell  figyelembe  venni  az  Építési 
Normagyűjtemény  vonatkozásában  (elérhetősége:  www.mvh.gov.hu).  Az  első 
kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős építési engedély hiteles másolatát 
vagy az illetékes építésügyi hatóság igazolását arról, hogy a tevékenység nem 
építési engedély köteles. Engedélyköteles tevékenység esetén az utolsó kifizetési 
kérelemhez  mellékelni  kell  a  jogerős  hatáskörrel  rendelkező  építési  hatóság 
használatbavételi engedélyének hiteles másolatát a létesítmény használatához. A 
támogatási  kérelem eredeti  műszaki  tartalma  a  hatóság  kötelező  előírásainak 
teljesítése érdekében a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első 
napját megelőző 30. napig módosítható, a támogatás összege nem növelhető, a 
kérelemhez mellékelni kell a hatóság kötelező előírását igazoló dokumentumot. 
A  támogatási  kérelem  benyújtását  követően  előzetes  helyszíni  szemlére,  a 
kifizetési kérelemhez kapcsolódóan szemlére és helyszíni ellenőrzésre kerül sor. 

Az ÚMVP IV. tengely LEADER programjának keretében támogatásra kerülő 
rendezvények esetén  fontos  tudnivalók:  a  rendezvény  –  rendezvénysorozat 
esetében  mind  egyes  rendezvény  –  időpontját  megelőző  30  naptári  nappal 
kötelező  meghívót  küldeni  az  MVH  (8200  Veszprém,  Levendula  u.  1.),  a 
Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület (2458 Kulcs, Rákóczi u. 139.) és az 
rendezvény  helyszíne  szerint  illetékes  HVI  irodák  (adonyi,  dunaújvárosi, 
sárbogárdi, ráckevei) részére. A meghívón szerepeltetni kell az alábbi logókat: 
EU zászló, LEADER logó, Mezőföldi Híd logó, EMVA logó és EMVA mondat 
(ezek  letölthetőek  a  www.mezofoldihid.hu honlapról).  A  rendezvények 
valamennyi programeleméről fotó dokumentáció készítése szükséges, amelyet a 
későbbiekben benyújtásra kifizetési kérelemhez kötelező mellékletként csatolni 
kell. 

A  jelenleg  hatályos  közbeszerzési  törvény  (2003.  évi  CXXIX.  törvény) a 
közbeszerzés  tárgyát  3  fő  kategóriában  határozza  meg:  árubeszerzés,  építési 
beruházás  és  szolgáltatás.  A  Közbeszerzési  törvény  két  típusú  eljárásrendet 
különbözetet  meg:  nemzeti  eljárásrend  és  közösségi  eljárásrend.  A  két 
eljárásrend értékhatárokhoz kötött, így a becsült érték és a közbeszerzés tárgya 
szerint  kell  meghatározni,  hogy  a  beszerzés  melyik  eljárásrend  alapján 
valósítható meg. A kapcsolódó értékhatárok összegszerűen a nemzeti eljárásrend 
keretében: árubeszerzés és szolgáltatás esetén 8 millió forint, építési beruházás 
esetén  15  millió  forint.  Közösségi  eljárásrend  keretében:  árubeszerzés  és 
szolgáltatás  esetében  klasszikus  ajánlatkérők  esetén  32.861.250,-  Ft,  egyéb 
ajánlatkérők esetében 50.737.770,- Ft, építési beruházás esetén 1.273.702.050,- 
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Ft. A becsült érték meghatározásához mindig az általános forgalmi adó nélkül 
számított, legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást kell figyelembe venni. 
Az értékhatárok megállapításánál  egybeszámítási  kötelezettség van, amely azt 
jelenti, hogy az egy költségvetési évben vagy tizenkét hónapban becsült értékek 
összeadódnak.  A  Közbeszerzési  törvény  alanyi  mentességet  biztosít  a 
természetes  személyek,  egyéni  vállalkozók,  őstermelők,  családi  gazdálkodók 
részére,  a  közbeszerzési  eljárás  lefolytatása  alól.  A  klasszikus  ajánlatkérők, 
amelyek  esetében  kötelező  a  közbeszerzési  eljárás  lefolytatása:  helyi 
önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, települési önkormányzatok 
társulása,  helyi  önkormányzatok  költségvetési  szervei,  helyi  kisebbségi 
önkormányzati  költségvetési  szervek,  közalapítványok  esetében.  Egyéb 
szervezetek  (gazdálkodó  szervezetek,  nonprofit  szervezetek,  egyházak, 
társadalmi szervezetek stb.) esetén abban az esetben kötelező a közbeszerzési 
eljárás lefolytatása, ha a támogatás intenzitása meghaladja a 75 %-ot és az adott 
értékhatárt eléri / meghaladja. 

Az  ügyfélnek  az  Új  Magyarország  Vidékfejlesztési  Program  keretében 
támogatást  nyert,  megvalósult  fejlesztésével  kapcsolatosan  kommunikációs 
kötelezettségei vannak.  Ezen  kommunikációs  kötelezettségeknek  azon 
időponttól  kell  folyamatosan  eleget  tennie,  amennyiben  a  fejlesztést  már 
megvalósította  és  az  utolsó  kifizetési  kérelmet  is  benyújtotta.  A  fejlesztés 
kivitelezési szakaszában ezen kötelezettség még nem áll fenn. (Kommunikációs 
kötelezettség:  a  fejlesztés  bemutatása  pl.:  írott  sajtóban,  médiában,  saját 
honlapon, saját kiadványban, sajtótájékoztatón, projektlátogatás keretében stb.) 
Az utolsó kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg kell az ügyfélnek eleget 
tenni  a  kötelező  arculati  elem  kihelyezési  kötelezettségének  is.  A  kötelező 
arculati  elemek  méretére  és  tartalmára  vonatkozó  szabályozás  a 
www.mezofoldihid.hu honlapról letölthető. 

Az  Új  Magyarország  Vidékfejlesztési  Program  III.  tengelyéhez  kapcsolódó 
támogatási  és  kifizetési  kérelemmel,  egyéb  fontos  tudnivalókkal  kapcsolatos 
információk  –  folyamatos  frissítés  és  bővítés  mellett  –  megtalálhatóak  a 
Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület honlapján:  www.mezofoldihid.hu. Az 
Egyesület  Munkaszervezetének  munkatársai  hétfőtől  csütörtökig  8-16  óra, 
pénteken 8-12 óra  között  várják  az  ügyfeleket  az  egyesületi  ügyfélszolgálati 
irodában  (Kulcs,  Rákóczi  u.  139.),  előzetes  időpont  egyeztetés  az  alábbi 
telefonszámon lehetséges: 25/252-752.  

A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület tisztelettel és szeretettel meghívja 
Önt, mint nyertes vagy leendő nyertes támogatási kérelmet benyújtó (pályázó) 
ügyfelét a 2010. március 18. (csütörtök) napján 10 órai kezdettel, Rácalmás 
Pomóthy Ház Étterem (Rácalmás,  Széchenyi tér  11.)  megrendezésre  kerülő 
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vidékfejlesztési  fórumra.  A rendezvényen  részt  vesznek  a  Mezőgazdasági  és 
Vidékfejlesztési Hivatal Veszprém Megyei Kirendeltségének munkatársai is.

A fórum tervezett témái:
• ÚMVP III. tengely 4 intézkedés 2. körének, valamint ÚMVP IV. tengely 

LEADER programjának aktualitásai
• Fejlesztések megvalósításának feltételei
• Közbeszerzési ismeretek, helyszíni ellenőrzéssel kapcsolatos információk
• Kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók
• Kifizetési  kérelmek  összeállításával  kapcsolatos  tanácsadás  és 

konzultációs lehetőség
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