
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

2015/02. 
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Megjelent a  A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal  29/2015. (II. 20.) 
számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

(EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring 
adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályairól 

 
 

 
I. A kiegészítő monitoring adatszolgáltatás célja  
 
Az EMVA által társfinanszírozott vidékfejlesztési program (a továbbiakban: Program) 
keretében igénybe vett támogatások felhasználásának ellenőrzése céljából a Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) az egyes jogcímekre vonatkozó 
jogszabályokban kötelezettségként előírt kiegészítő monitoring adatszolgáltatás teljesítésére 
hívja fel monitoring adatszolgáltatásra kötelezett ügyfeleit. A kiegészítő adatszolgáltatás a 
monitoring adatszolgáltatással megegyező módon és azzal egyidejűleg teljesíthető. 
  
II. A kiegészítő monitoring adatszolgáltatás általános szabályai  
 
 Az adatszolgáltatás kötelező (többek között) az alábbi jogcímeknél:  
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, 
technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 
26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatások.  

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és - fejlesztésre 
igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet, 
valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -
fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető 
támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X.1.) VM rendelet keretében igénybe 
vett támogatások.  

valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások 
létrehozására és fejlesztésére a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben 
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2012. (V. 11.) VM rendelet keretében 
igénybe vett támogatások.  

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek 
ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 137/2008. (X. 18.) FVM 
rendelet, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek 
ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 160/2009. (XI. 19.) FVM 
rendelet, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek 
ösztönzéséhez 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 44/2011. (V. 
26.) VM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 
turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a  
LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások 
részletes feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet keretében igénybe vett 
támogatások, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai 



 
 

tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-
ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI.14.) VM rendelet 
keretében igénybe vett támogatások.  
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség 
megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X. 18.) 
FVM rendelet és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség 
megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető 
támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2012. (X.1.) VM rendelet keretében igénybe 
vett támogatások.  

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark 
fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 
144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatások.  

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a 
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető 
támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet.  

 
 A monitoring adatszolgáltatással egyidejű kiegészítő monitoring adatszolgáltatás kizárólag 
elektronikus úton, Ügyfélkapun keresztül teljesíthető. Ügyfélkapus jogosultsággal 
kizárólag természetes személy rendelkezhet, ennek értelmében nem természetes személy 
nevében a monitoring adatszolgáltatás Ügyfélkapun keresztül történő teljesítésekor csak 
elsődleges képviselő, meghatalmazással rendelkező természetes személy, vagy technikai 
közreműködő járhat el.  
 
 
 

Megjelent a 7/2015. (II.17.) számú MvM rendelet   

 

Az Irányító Hatóság megjelentette a 7/2015. (II.17.) számú rendeletét, amely az EMVA I., 
III. és VI. tengelyes forrásokból támogatott projektek esetében tartalmaz módosításokat 
jogcímenként. Felhívjuk figyelmüket, hogy a LEADER pályázatok (2013. évi), a turisztikai 
célú fejlesztések (2013. évi), a falumegújítási és vidéki örökség megőrzését célzó projektek 
(2012. évi) esetében, illetve a "Vidéki lakosság és gazdaság számára nyújtott 
alapszolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások" (2013. évi Falubusz program) 
esetében a projektek végső befejezési időpontjai 2015. március 31. helyett, 2015. május 31-re 
hosszabbodtak meg. 

Bővebben: MAGYARKÖZLÖNY•2015. évi 17. szám 

 

 
 



 
 

 
 

Rendezvények a Tiszazugban 
 
 
 

 

 


