A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
162/2012. (X.19.) számú
KÖZLEMÉNYE
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból falumegújításra és –fejlesztésre
LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető
támogatások részletes feltételeiről szóló 156/2012 (X.5.) MVH közlemény módosításáról
Jelen közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és –
fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető
támogatások részletes feltételeiről szóló 156/2012. (X.5) MVH közlemény (a továbbiakban:
156/2012. (X.5) MVH közlemény), illetve annak kapcsolódó mellékletei módosításáról
rendelkezik.
Jelen közleményben egyúttal felhívjuk a figyelmet, hogy 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 (a továbbiakban: támogatási rendelet) 3. mellékletének 4.2.
pontja 2012. október 14. napján a 105/2012 (X.11.) VM rendelet (továbbiakban: módosító
rendelet) 9. § (2) bekezdésének rendelkezése értelmében hatályát vesztette, ami azt
eredményezi, hogy a 4. célterület keretében megvalósuló fejlesztés esetén kültéri
sporteszközök beszerzése és telepítése nem minősül elszámolható kiadásnak.
A támogatási rendelet pontosítása eredményeként a fentiek mellett a módosító rendelet 9. §
(1) bekezdésének a) pontja alapján a támogatási rendelet 3. § (11) bekezdésében az „1. § 28.
pontja szerinti ügyfél” szövegrész helyébe az „1. § 27. pontja szerinti ügyfél” lépett, továbbá
ezzel együtt a módosító rendelet 9. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a támogatási rendelet
4. § (1) bekezdésében az „1. § 28. pontja szerinti ügyfél” szövegrész helyébe az „1. § 27.
pontja szerinti ügyfél” lépett.
I. Módosuló rendelkezések
1. A 156/2012. (X. 5.) MVH közlemény I. fejezete 1. pontjának első bekezdés utolsó
mondata az alábbiak szerint módosul:
„A regisztrációs kérelmet G0001 számú nyomtatványon kell benyújtani a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) bármely kirendeltségéhez.”
2. A 156/2012. (X. 5.) MVH közlemény I. fejezete 1. pontjának második bekezdése az
alábbiak szerint módosul:
„Amennyiben a regisztrált adatok bármelyikében változás következik be, az ügyfél a G0002
számú nyomtatványon a változás bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül köteles
bejelenteni az MVH bármely kirendeltségéhez.”
3. A 156/2012. (X. 5.) MVH közleménynek a kapcsolódó mellékletek és a benyújtandó
dokumentumok listájáról rendelkező V. fejezetének al) pontja valamint am) pontjában

feltüntetett dokumentumok nem hiánypótoltatható dokumentumoknak minősülnek,
ezért ezeknek a fejezetben alkalmazott jelzésnek megfelelően külön * jellel történő
megjelölése szükséges.
4. A fentiek mellett a 156/2012. (X.5) MVH közlemény kapcsolódó mellékletei és a
benyújtandó dokumentumok listájáról rendelkező V. fejezetének, valamint 16.
Önellenőrzési lista mellékletének felsorolásai kiegészülnek egy új ponttal, amely a
jelen közlemény mellékletét képező, piac egész éven át tartó nyitva tartására
vonatkozó nyilatkozatot, mint 3. célterület keretében megvalósítandó beruházás esetén
kötelezően benyújtandó dokumentumot tartalmazzák. Ennek megfelelően a 156/2012.
(X.5) MVH közlemény 16. számú melléklete helyébe jelen közlemény mellékletét
képező 16. számú melléklet – Önellenőrzési lista melléklet lép, továbbá a 156/2012.
(X.5) MVH közlemény kiegészül a jelen közlemény mellékletét képező 17. számú
„Nyilatkozat (piac egész éven át tartó nyitva tartásáról)” elnevezésű melléklettel is.
5. A 156/2012. (X. 5.) MVH közlemény 13. számú melléklet Kitöltési útmutató
elnevezésű mellékletének helyébe jelen közlemény mellékletét képező kitöltési
útmutató lép, tekintettel arra, hogy a 13. számú melléklet
- D0003-04 Támogatási kérelem - Építési A betétlap
- D0004-04 Támogatási kérelem - Építési B betétlap
- D0040-03 Támogatási kérelem - Építési C betétlap
- D0001-04 Támogatási kérelem - Gép betétlap
- D0075-04- Árajánlatos tétel bejelentő lap
betétlapjaihoz tartozó Azonosítási információk pontjának első, Jogcímkód kezdetű
bekezdéseiben hibásan került feltüntetésre a „vidéki örökség” jogcím megnevezés,
valamint a jogcím azonosítására szolgáló 6.357.02.01 számsor, ezért ezek helyébe
mindenhol megfelelően „falumegújítás és –fejlesztés” jogcím megnevezés, illetve a
jogcím azonosítására szolgáló 6.352.01.01 számsor lép.
II. Közlemény kapcsolódó mellékletei
-

13. számú melléklet Kitöltési útmutató

-

16. számú melléklet - Önellenőrzési lista

-

17. számú melléklet - Nyilatkozat (piac egész éven át tartó nyitva tartásáról).

III. A közlemény hatálya
E közlemény a kihirdetése napján lép hatályba.
A 156/2012. (X.5) MVH közlemény jelen módosítással nem érintett részei változatlanul
hatályban maradnak.
További
információk
megtalálhatóak
a
Vidékfejlesztési
Minisztérium
(www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium), valamint az MVH honlapján
(www.mvh.gov.hu), illetve tájékoztatás kérhető az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen
vagy személyesen, illetve telefonon az MVH központ és a regionális illetékességű megyei
kirendeltség, valamint az illetékes LEADER HACS ügyfélszolgálatán.

Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés
merül fel, úgy minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Budapest, 2012. október 19.
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