
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÍRLEVÉL  

a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről 

  

Tisztelt Olvasó!  
 
 
Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által 
készített HÍRLEVÉL olvasótáborában!  
A Hírlevelünk megjelentetésének célja, hogy folyamatosan értesülhessenek az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Programmal (ÚMVP) kapcsolatos 
információkról, pályázati lehetőségekről, aktuális teendőkről megkönnyítve ezzel 
a pályázatok elkészítését.  
Bízunk benne, hogy kiadványunk elnyeri tetszését és hasznos információkkal 
szolgál az Ön számára!  
 
 
Üdvözlettel: 
 
 
 
 

Tiszazugi Leader Egyesület 

Munkaszervezete 

  
 

 

Tiszazugi LEADER Egyesület 
5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. 

Tel: 06-56/560-294; 

         06-56/560-295  

E-mail: tiszazug.leader@gmail.com 

Honlap: www.tiszazugleader.eu 

2015/04. 
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Megjelent a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 55/2015. 
(IV.24.) számú KÖZLEMÉNYE 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a 

vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások 

fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 

 

A támogatás jellege, tárgya  
Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a vidéki gazdaság és a lakosság számára 

nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésének érdekében az alábbi célterületekhez kapcsolódóan 

a támogatási rendelet 2. § (1) bekezdése alapján:  

1. célterület: kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése falu- és tanyagondnoki 

szolgáltatás ellátásához  

a) új gépjármű beszerzésére már működő szolgáltatás kapcsán;  

b) a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő – a támogatási rendelet 3. mellékletben 

meghatározott - gépjármű típusokra vonatkozó műszaki paraméterekkel rendelkező 

kiegészítő eszközök, berendezések beszerzésére;  

c) arculati elemek elhelyezésére 

2. célterület: kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése egyéb szolgáltatás ellátásához  

a) új gépjármű beszerzésére már működő szolgáltatás kapcsán;  

b) a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő – a támogatási rendelet 3. mellékletben 

meghatározott – gépjármű típusokra vonatkozó kiegészítő eszközök, berendezések 

beszerzésére;  

c) arculati elemek elhelyezésére  

 

  Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek  

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyfél nyilvántartásba vételére, a meghatalmazásra 

valamint a nyilvántartásba vett adatokra vonatkozó változás-bejelentési kötelezettségének 

teljesítésére a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes 

Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás 



 
 

bejelentés szabályairól szóló 128/2013. (VII. 30.) MVH Közlemény, illetve az elsődleges 

képviselet alkalmazásáról szóló 51/2014. (IV. 04.) számú MVH Közlemény rendelkezései 

irányadóak. 

 

A támogatás igénybevételére jogosult szervezetek köre  

Támogatás igénybevételére jogosult:  

- a támogatási rendelet 1. vagy 2. melléklete szerinti települési önkormányzat, települési 

nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel érintett 

település a tagja;  

- a támogatási rendelet 1. melléklete szerinti településen székhellyel, vagy ha a nonprofit 

szervezetnek telephelye is van, akkor székhellyel és telephellyel rendelkező nonprofit 

szervezet vagy a támogatási rendelet 2. melléklete szerinti településen székhellyel rendelkező 

nonprofit szervezet;  

- a támogatási rendelet 1. vagy 2. melléklet szerinti településen működő egyházi jogi személy 

amely falu és tanyagondnoki vagy egyéb szolgáltatást valósít meg.  

A támogatási rendelet alkalmazásában nonprofit szervezetnek minősül az egyesületként, az 

alapítványként, a közalapítványként, a nonprofit tevékenységet ellátó gazdasági 

társaságként és a közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezetként nyilvántartásba 

vett és működő szervezet, kivéve a biztosító egyesületet, a politikai pártot és a munkáltatói 

és munkavállalói érdekképviseleti szervezetet.  

Nonprofit szervezet abban az esetben igényelhet támogatást, amennyiben a támogatási 

kérelem mellékleteként benyújtott egységes szerkezetű létesítő okirat tartalmazza a 

fejleszteni kívánt tevékenységet. 

 

Egy ügyfél egy célterületre vonatkozóan a támogatási kérelem benyújtási időszakban 

kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be, kivéve, ha a támogatási kérelme tárgyában 

hozott jogerős elutasító döntéssel rendelkezik, vagy a korábban benyújtott támogatási 

kérelmét legkésőbb az újabb támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg visszavonja.  

Egy támogatási kérelemben kizárólag egy célterület szerepelhet. 

 



 
 

Az 1. és 2. célterületre vonatkozó külön követelmények  

 

Nem vehet igénybe támogatást az az ügyfél, akinek az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatással (a továbbiakban: EMVA) a támogatási 

kérelemben megjelölt szolgáltatáshoz kapcsolódóan korábban beszerzett gépjárművek 

vonatkozásában támogatási kérelme benyújtásának időpontjában még üzemeltetési 

kötelezettsége áll fenn, vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 

2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. VM rendelet (a 

továbbiakban: 103/2013. VM rendelet) alapján az 1. vagy 2. célterület vonatkozásában az 

utolsó kifizetési kérelmét még nem nyújtotta be.  

 

Amennyiben az ügyfél több ellátási körzet működtetéséről gondoskodik, akkor az előző 

ponttól eltérően azon ellátási körzet fejlesztésére nem vehet igénybe támogatást az 1. 

célterület keretében, ahol az EMVA-ból nyújtott támogatással beszerzett gépjárművek 

vonatkozásában a támogatási kérelme benyújtásának időpontjában még üzemeltetési 

kötelezettsége áll fenn, vagy a 103/2013. VM rendelet alapján az 1. célterület 

vonatkozásában az utolsó kifizetési kérelmét még nem nyújtotta be.  

 

Egy ügyfél egy gépjármű beszerzésére vehet igénybe támogatást. Kivételt képez ez alól az az 

eset, amikor egy ügyfél több ellátási körzetben lát el falu- és tanyagondnoki szolgáltatást: 

ebben az esetben az ügyfél ellátási körzetenként egy gépjármű beszerzésére vehet igénybe 

támogatást az 1. célterület keretében.  

Az ellátási körzet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 60. § (3) bekezdése szerint a tanyagondnoki szolgáltatás működtetésére 

meghatározott terület és lakosságszám:  

,,A tanyagondnoki szolgáltatás legalább hetven és legfeljebb négyszáz lakosságszámú - 

külön jogszabályban meghatározott - külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyen 

működtethető. Amennyiben a helyi sajátosságok alapján a tanyagondnoki szolgáltatás több 

tanyagondnok közreműködésével valósítható meg, a tanyagondnokok által ellátandó 



 
 

körzetek határait - figyelemmel a lakosságszám korlátra - a fenntartó települési 

önkormányzat rendeletében határozza meg azzal, hogy új tanyagondnoki szolgáltatás 

négyszáz lakos fölött szervezhető meg. Amennyiben a tanyagondnoki szolgáltatás 

létesítését követően a külterületi vagy egyéb belterületi lakott hely lakosságszáma tíz 

százalékot meg nem haladó mértékben emelkedik négyszáz lakos fölé, a szolgáltatás tovább 

működtethető.”  

Településenként legfeljebb három gépjárműbeszerzés támogatható.  

 

 Elszámolható kiadások  

Az 1. és 2. célterület esetében:  

a) a gépjármű beszerzési értéke;  

b) a beszerzett gépjármű átalakításának, akadály-mentesítésének költsége;  

c) a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő kiegészítő eszközök költsége;  

d) beszerzett gépjármű forgalomba helyezési költsége;  

e) a gépjármű forgalomba helyezéséhez kapcsolódóan megfizetett regisztrációs adó;  

f) arculati elemek elhelyezéséhez kapcsolódó költségek legfeljebb 80 000 forintig.  

 

A támogatás mértéke  

A támogatás mértéke a támogatási kérelem alapján jóváhagyott összes elszámolható kiadás 

100%-a. A támogatás vissza nem térítendő jellegű.  

Figyelem! Költségvetési szervek esetében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 

1698/2005/EK tanácsi rendelet 71. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján a támogatás 

számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás.  

Egy támogatási kérelem keretében a támogatás alapját képező elszámolható nettó kiadások 

összege:  

a) terepjáró személygépjármű esetében legfeljebb 5 000 000 forint;  

b) mikro- és kisbusz esetében kevesebb, mint 8 000 000 forint. 

 

 



 
 

A benyújtás ideje:  

2015. május 4. 8:00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2015. május 13. 18:00 óráig 

 

A támogatási kérelem elbírálása  

A támogatási kérelmet az MVH bírálja el, az MVH tv. 32. § (1) bekezdés b) pontja szerint 

meghatározott – a támogatási rendelet 2. §-a szerinti célterületenként külön – benyújtási 

sorrend alapján. 

 

FIGYELEM! A támogatási rendelet a hiánypótlás lehetőségét kizárta (lásd részletesebben 

az előző fejezetben), ezért célszerű alaposan tanulmányozni a Vhr.-t, a támogatási 

rendeletet, a jelen MVH közleményt, annak mellékleteit, és kiemelt körültekintéssel kell 

eljárni a kérelem összeállítása és benyújtása során. 

 

További információk: www.mvh.gov.hu 
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RENDEZVÉNYEK  A TISZAZUGBAN 

 



 
 

 

 


