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Bevezetés
A jelen Szervezetei és Működési Szabályzata a Vidékfejlesztési Minisztérium által elkészített Helyi Bíráló
Bizottság Működésének Eljárásrendje a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia LEADER Tervének Végrehajtása
Érdekében című dokumentumtól eltérő rendelkezéseket tartalmazza, melyet a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
Egyesület Helyi Bíráló Bizottsága (HBB) határozott meg a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Bíráló
Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzat címen. Egyéb és nem szabályozott esetekben a központi eljárásrend
az irányadó.
A saját HBB Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására a Vidékfejlesztési Minisztérium által
elkészített Helyi Bíráló Bizottság Működésének Eljárásrendje a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia LEADER
Tervének Végrehajtása Érdekében című dokumentum VI. Adminisztráció című alfejezete nyújt lehetőséget.
Előzmények
A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Bíráló Bizottságának megválasztásáról a 2/2013 (IV. 10. )
MHTE_E határozata, és a 3/2013 (IV. 10.) MHTE_E határozata döntött.
Az Eljárásrend 5.2.1. pontjától eltérően
Projekt adatlapok benyújtása, formája A projekt adatlapot az ügyfél az adatlap mellékleteivel együtt 1 db
eredeti példányban postai úton könyvelt postai tértivevényes küldeményként nyújtja be a területileg illetékes
LEADER HACS munkaszervezetének címére (Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület 2458 Kulcs Rákóczi u.
139. Pf. 25.). A projekt adatlapok és mellékleteik személyes benyújtásra nincs mód és lehetőség.
Postai benyújtás esetén a postai kézbesítés napja tekinthető a beérkezés napjának, melyet az egyesület a saját iktató
rendszerében is rögzít.
Az Eljárásrend 5.2.2 pontjától eltérően
Projekt adatlapok hiánypótlása
A hiányosan, vagy hibásan benyújtott projekt adatlap javítására, illetve kiegészítésére a LEADER HACS
munkaszervezete szólítja fel az ügyfelet postai vagy elektronikus úton a benyújtást követő három munkanapon
belül. Az értesítés módjáról (postai vagy elektronikus) az ügyfél a projekt
adatlapon nyilatkozik. A LEADER HACS munkaszervezete 8 napos (naptári nap) hiánypótlási határidőt határoz
meg a hiányosságok és dokumentumok pótlására.

Az Eljárásrend 5.3.2. pontjától eltérően
Ülések tervezett időpontjai
A HBB ülések tervezett időpontja meghatározott ütemterv alapján kerül meghatározásra, mely ütemterv
meghatározásnál a pályázók felkészülési idejét is szükséges figyelembe venni.
HBB ülés időpontja: 2013. június 6. 9 óra Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása
Pályázatok postai úton való átvételének utolsó
dátuma
2013. június 24.
2013. július 8.

HBB ülés időpontja
2013. június 28. 9 óra
2013.július 12. 9 óra

Az eljárásrend 5.3.3. pontjától eltérően
Ülések módja
A HACS munkaszervezete, mint a HBB titkársági feladatait ellátó szervezet, köteles a HBB tagok részére a HBB
üléseket megelőző 3. munkanapon az Eljárásrend 4. számú mellékleteként megjelölt Előterjesztési listát a HBB
tagok részére megküldeni a megadott e-mail-es elérhetőségeikre. A HBB tagokkal való kommunikációra az
info@mezofoldihid.hu e-mail cím kerül használatra.
HBB tagság kiértesítésére szolgáló e-mail cím lista
1. Márok Csaba HBB elnök
2. Csizmadia György HBB alelnök
3. Somogyi Balázs tag
4. Csányi Kálmán tag
5. Gémesiné Fejes Zsuzsanna tag
6. Schrick István tag
7. Csombók Pál tag
8. Kakas Antal tag
9. Dóka Marianna tag
10. Kutrovácz István tag
11. Králl István póttag
12. Kovács Ferenc póttag
13. Matkovics László póttag
14. Kocsis Sándor póttag

polgarmester@mezofalva.hu
csizmadiagyorgy@invitel.hu
polgarmester@perkata.hu
polgarmester@pusztaszabolcs.hu
polgarmester@besnyo.hu
polgarmester@racalmas.hu
csombokp@freemail.hu
realszall@gmail.com
doka.marianna@gmail.com
dunavertik@invitel.hu
adonyborrendvgmail.com
kovacs0064@freemail.hu
matkovics.l@bmgsz.hu
supamoss@citromail.hu

A HBB kizárólag a HBB tagoknak megküldött Előterjesztési listában feltüntetett projekt adatlapokat tárgyalja a
soron következő ülésen. Az előterjesztési listába csak azok a Projekt adatlapok kerülhetnek, melyek a HBB ülés
időpontja előtt négy munkanappal a munkaszervezethez megérkeztek és további hiánypótlást nem igényelnek,
illetve a HBB ülés időpontja előtt négy munkanappal az eljárásrend szerinti hiánypótlás teljesült. A jelen pontban
meghatározott határidő után beérkezett projekt adatlapok és hiánypótlások tekintetében az adatlapok tárgyalása a
soron következő HBB ülést követő ülésen kerülhetnek megtárgyalásra.

Az eljárásrend 5.4. pontjától eltérően
Döntéshozatal
A HBB támogatási döntésének érvényessége a döntésről szóló értesítés megküldésétől számított 15 napig (naptári
nap) érvényes.
Az eljárásrend 5.5.1. pontjától eltérően
Záradékolás menete
1. Az Eljárásrend 5.5.1. pontjában szabályozottak alapján a HBB kijelöli a munkaszervezetet, hogy a záradékolást
elvégezze, felhatalmazza a HBB elnökét, hogy ennek érdekében a 10. számú melléklet szerinti nyomtatványon a
megbízást a munkaszervezet vezetőjének átadja.
2. Az ügyfél a záradékolást kizárólag a pályázat benyújtását követő módosításra rendelkezésre álló 5 napos határidő
elteltét követő 3 munkanapon belül kérheti annak érdekében, hogy a záradékolás alapját képező összehasonlítási
vizsgálatkor a pályázathoz feltöltött melléketek is láthatóak legyenek a munkaszervezet számára.
3. Az ügyfél a támogató nyilatkozat záradékolását úgy kérheti, hogy kinyomtatja a „KR dokumentumot”, melynél
láthatóak a mellékletek is, és benyújtja az illetékes LEADER HACS munkaszervezetéhez postai úton könyvelt
postai tértivevényes küldeményként (Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület 2458 Kulcs Rákóczi u. 139. Pf.
25.) vagy személyesen (átadás-átvételi elismervény ellenében).
Az eljárásrend 5.5.2. pontjától eltérően
Eltérések kezelése
A pályázatban megjelölt költségvetési fő- és részösszegek a projekt adatlapon megjelölt összegektől sem negatív
sem pozitív irányban nem térhetnek el. Új költség típusok, új tevékenységek nem vehetőek fel, nem módosíthatóak.
A projekt adatlapon szereplő tartalomnak és elképzelésnek meg kell egyezni a pályázatban megjelölt tartalommal
és elképzeléssel. A célkitűzések és a várható eredmények nem változhatnak. Összességében a projekt adatlapon
szerepeltetet tartalomnak egyezőséget szükséges mutatnia a feltöltött és kinyomtatott „KR dokumentummal”.
Bármilyen irányú eltérés, módosítás a pályázat záradékolását nem teszi lehetővé.

Kulcs, 2013. június 6.

Márok Csaba
HBB elnök

Csizmadia György
HBB alelnök

