
 

 

 

A Sárbogárdi Helyi Közösség helyi akciócsoport Ügyrendje 

A Terület-, és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül, a TOP-7.1.1.-16 kódszámú, 
Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi 
fejlesztési stratégiához kapcsolódva című felhívásra a 2016. május 24-én megalakult Sárbogárdi Helyi 
Közösség helyi akciócsoport (továbbiakban: HACS) „Sárbogárd Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia” 
címmel Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (továbbiakban: HKFS) megvalósítása érdekében, TOP-
7.1.1-16-2016-00005 azonosító számon támogatási kérelmet nyújtott be, melyet a Regionális 
Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásban részesített. 

Az önkormányzati, civil, valamint a gazdasági szférát reprezentáló HACS célul tűzte ki integrált, 
közösségközpontú, alulról építkező, helyi partnerségen alapuló városfejlesztési programok, a tartalmas 
szabadidő-eltöltés lehetőségeinek megteremtését, valamint innovatív, együttműködni képes, 
kezdeményező közösségek, mindezek által fenntartható település létrejöttét. 
 
A HACS által lefedett akcióterület: Sárbogárd város teljes közigazgatási területe. 

A Sárbogárdi Helyi Közösség helyi akciócsoport felelős: 

 az ügyrend meghatározásáért és elfogadásáért;  

 a HKFS, a támogató intézményrendszer által meghatározott formai és tartalmi elvárások szerinti 
megvalósításáért, esetleges szükségszerű felülvizsgálatáért; 

 a helyi környezet versenyképességeire, a hálózatépítésre, a helyi együttműködésre alapozott 
HKFS menedzseléséért; 

 a HKFS megvalósítása érdekében történő hátrányos megkülönböztetéstől mentes és átlátható 
projekt-kiválasztási folyamat kialakításáért és működtetéséért; 

 a HKFS és a támogatott helyi fejlesztések végrehajtásának monitoringjáért, beleértve a kötelező, 
egységes módszertan alapján mérendő eredmény indikátorokat, továbbá a stratégiához 
kapcsolódó egyedi értékelési tevékenységek elvégzéséért; 

 mindezen tevékenységek ellátását segítő, szakmailag felkészült munkaszervezet 
létrehozásáért, illetve kijelöléséért valamint működtetéséért; 

 a partnerség képviseletéért, kapcsolattartásért külső szervezetekkel, ezáltal a HACS 
ismertségének, térségi beágyazottságának erősítéséért; 

 Felhívás Előkészítő Munkacsoport (FEMCS) létrehozásáért; 

 Helyi Bíráló Bizottság (HBB) létrehozásáért, HBB összetételéről való döntésért; 

 az éves előrehaladási jelentések benyújtásáért; 

 a HACS tagságával kapcsolatos döntésekért; 

 a munkaszervezet számára delegálandó feladatok meghatározásáért. 

 

I. A HACS tagsága 
 
A HACS tagjai azon jogi személyek és szervezetek, amelyeket a mindenkor hatályos Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás a konzorcium tagjai között megjelöl.  

A HACS tagsága nyílt, tagja lehet minden azon jogi személy és szervezet, amely a HKFS-ben rögzített 
célkitűzésekkel egyetért, és aktívan részt kíván venni azok megvalósításában. A csatlakozási szándékot 
a HACS-nak kell bejelenteni, mely azt a csatlakozási feltételek fennállása esetén elfogadja.  
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A tagsági viszony megszűnik: 

 kilépéssel, a kilépésre vonatkozóan írásbeli jognyilatkozatot kell benyújtani a HACS-nak 

címezve a munkaszervezeten keresztül. A tagsági jogviszony 30 napos felmondási határidővel 

szűnik meg. 

 a tag jogutód nélküli megszűnésével. 

 kizárással. Kizárásra csak a HACS, illetve a HKFS érdekeivel, céljaival ellentétes tevékenység, 

magatartás és a kötelességek megszegése miatt kerülhet sor. 

A HACS tagja jogosult: 

 Szavazati joggal részt vehet a HACS ülésein 

 Részt vehet a FEMCS, és megválasztása esetén a HBB munkájában 

 Kérdést intézhet írásban, vagy az ülés keretében szóban a munkaszervezet vezetőjéhez, 
tájékoztatást kaphat a HKFS végrehajtásáról 

A HACS tagja köteles: 

 Részt venni a HACS ülésein 

 Részt venni a HACS munkájában 

 Amennyiben felajánl szellemi, humán és egyéb erőforrásokat, kapacitásokat a HACS 
szolgálatára, azt a megállapodás szerint rendelkezésre bocsátja 

 Elfogadja és képviseli a HACS, illetve a HKFS által meghatározott célokat 

 Saját szakterületén, környezetében népszerűsíti, lehetőségei szerinti elősegíti a HKFS-ben 
meghatározott célok elérését 

A HACS tagjainak száma legalább 10 szervezet. Amennyiben a tagság ez alá csökken, újabb 
szervezet bevonásáról 30 napon belül gondoskodni kell. 
 
A HACS tagjainak tagsági jogviszonya határozatlan időre jön létre. A tagok tevékenységüket térítési 
díj nélkül látják el.  
 
A HACS szervei: 

 Taggyűlés 

 Vezetőség 

 Felhívás Előkészítő Munkacsoport 

 Helyi Bíráló Bizottság  

 Munkaszervezet 

 

II. Taggyűlés 

A HACS legfőbb szerve a Taggyűlés, mely a tagok összességéből áll. A tagok a jogaikat a képviselőjük 

által gyakorolhatják. 

A Taggyűlés ülései és döntései nyilvánosak. Az ülésen szavazati joggal kizárólag a HACS tagjai – 

ideértve a tag által, a tag képviseletére meghatalmazott személyeket – rendelkeznek. 

A Taggyűlést szükség szerint, de legalább félévente egyszer össze kell hívni. A Taggyűlést soron kívül 

is össze kell hívni, ha azt  

 a HACS képviselője vagy a munkaszervezet vezetője kezdeményezi, 

 a tagok legalább 25%-a írásban kezdeményezi a HACS képviselőjének címezve a 

munkaszervezeten keresztül. 
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A HACS képviselője – a munkaszervezeten keresztül - minden tagnak írásbeli meghívót köteles küldeni, 

mely tartalmazza az ülés időpontját, helyszínét és a tervezett napirendi pontokat.  

A Taggyűlés ülését minden esetben írásban kell összehívni, a tervezett napirend megjelölésével úgy, 

hogy a meghívó elküldése és az ülés tervezett időpontja között legalább 5 napnak el kell telnie. 

Az ülés legfeljebb egy alkalommal és 15 nappal elhalasztható, ha a tagok egyharmada írásban ezt kéri, 

vagy a HACS képviselője indokoltnak tartja. 

 

A Taggyűlés eseti meghívottjai az alábbi szervezetek képviselője vagy delegáltja: 

- Azon szervezetek, melyek részvétele szakmai tapasztalatuk, tevékenységük miatt indokolt. 

A Taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. 

A HACS képviselője az ülés elején megállapítja, majd folyamatosan figyelemmel kíséri az ülés 

határozatképességét. 

A határozatképtelenség miatt ugyanazon napon megismételt Taggyűlés a jelenlévő tagok számától 

függetlenül határozatképes, amennyiben ezt az eredeti meghívóban a tagokkal közölték. Amennyiben 

a megismételt Taggyűlést a HACS képviselője nem ugyanazon napra hívja össze, minden tagnak új 

meghívót kell küldeni. 

Indokolt esetben a Taggyűlés ülésén a jelen lévő tagok javaslatára a meghívóban nem szereplő javaslat 

a Taggyűlés döntésével napirendre tűzhető.  

A napirendben szereplő kérdéseket a vitát követően a HACS képviselője bocsátja szavazásra. 

A Taggyűlés a határozatait nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza meg.  

A Taggyűlés ülésén minden tag egy szavazattal rendelkezik. Szavazni „igen”-nel, „nem”-mel, vagy 

„tartózkodom”-mal lehet. A javaslat elfogadásához a jelen lévő tagok több mint a felének igen szavazata 

szükséges. 

A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:  

a) az Ügyrend elfogadása és annak módosítása, 

b) a Felhívás Előkészítő Munkacsoport (FEMCS) létrehozása, 

c) a Helyi Bíráló Bizottság (HBB) létrehozása, HBB tagjainak megválasztása, 

d) az Éves előrehaladási jelentés benyújtása, 

e) a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítására vonatkozó elemzések, értékelések 

jóváhagyása, 

f) a HACS tagságával kapcsolatos döntések, 

g) a Munkaszervezet számára delegálandó feladatok meghatározása. 

A Taggyűlés a jelenlévők 2/3-os többségű döntésével határoz az alábbi témákban: 

a) az Ügyrend elfogadása és annak módosítása, 

d) az Éves előrehaladási jelentés benyújtása, 

c) a HACS tagságával kapcsolatos döntések. 

A határozatot a HACS képviselője hirdeti ki. 

Minden más ügyben a tagok által választott 3 fős vezetőség dönt. 

A Taggyűlésekről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető, a HACS 
képviselője és a Taggyűlés által felhatalmazott egy jelen levő, hitelesítő tag írja alá. A jegyzőkönyvnek 
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tartalmaznia kell az ülés időpontját, az ülésen elhangzottak összefoglalóját, a meghozott döntéseket, a 
döntést támogatók és ellenzők számarányát. 

A HACS működésével kapcsolatos iratok iratőrzési helye a munkaszervezet működési helye. 

A Taggyűlési jegyzőkönyvek a HACS hivatalos honlapján keresztül nyilvánosan elérhetők. 

A HACS ülések helyszíne: Változó, az adott ülés helyszínét a meghívó pontosan tartalmazni fogja. 

III. Vezetőség 

A Taggyűlés által a HACS tagjaiból létrehozott operatív testület a vezetőség. A HACS vezetőségét és 
vezetőjét a Taggyűlés választja meg. 

A vezetőség 3 tagú, amelyben Sárbogárd civil, vállalkozói, és önkormányzati/közszférabeli szervezeteit 
1-1- fő képviseli. A vezetőség akkor határozatképes, ha minden tagja jelen van. A vezetőség határozatait 
a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. A vezető hatásköre nem különbözik a vezetőség többi 
tagjáétól, ugyanakkor ő jogosult a szervezet képviseletére a konzorciumi együttműködési 
megállapodásban foglaltak szerint.  

A vezetőség feladata első sorban az operatív irányítás, a HKFS megvalósulásának figyelemmel 
kísérése, illetve a HKFS módosításának kezdeményezése. 

A vezetőség felel a Taggyűlés által, számára delegált ügyekért. 

A vezetőség feladatai különösen: 

a) taggyűlések összehívása, a tagok tájékoztatása, 

b) szükség esetén a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia módosításának kezdeményezése. 

A vezetőség feladatait a munkaszervezet közreműködésével és segítségével végzi. 

A HACS vezetőjének feladata a HKFS végrehajtásához kapcsolódóan ezen felül: 

a)  összehívja, vezeti a HACS üléseit; 

b)  ellenjegyzi a HACS, beleértve a HBB döntéseit; 

c)  ellenjegyzi a FEMCS helyi felhívás véglegesítésére vonatkozó javaslatait; 

d)  a HACS szervezete, illetve munkaszervezete adataiban történő, valamint vezető 
tisztségviselőit érintő változásról az Irányító Hatóságot 10 napon belül írásban értesíti. 

 
 

IV. Felhívás Előkészítő Munkacsoport 

A Felhívás Előkészítő Munkacsoport (FEMCS) a helyi felhívások szakmai tartalmának 
meghatározásában résztvevő szakmai-javaslattevő testület. Egy FEMCS egy vagy több helyi felhívás 
előkészítéséért is felelős lehet. Összehívásának, feladatainak és működésének részletezését a FEMCS 
ügyrendje tartalmazza. A FEMCS legfontosabb funkciói: 

1. A FEMCS titkársági feladatait ellátó HACS munkaszervezet  

a) összehívja a FEMCS üléseket és a meghívóval együtt kiküldi a helyi felhívás 
tervezetét; 

b) a munkacsoport üléseken elhangzottakról emlékeztetőt készít; 
c) elvégzi a munkacsoport ülésen elfogadott javaslatok átvezetését a helyi 

felhívás tervezeten; 
d) javaslatot tesz a helyi felhívás és dokumentumainak végleges formájára, 

tartalmára. 

2. A FEMCS állandó meghívottja az IH képviselője, aki 
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a) gondoskodik a helyi felhívás szabályosságának felügyeletéről; 
b) tájékoztatja a FEMCS tagokat a minden felhívást érintő általános 

szempontokról, információkról;  
c) konzultációs lehetőséget biztosít a FEMCS tagok számára. 

3. A FEMCS tagok: 

a) szakmailag támogatják a helyi felhívások kialakítását: véleményeznek, 
javaslatot tesznek, minőségbiztosítanak, szükség szerint elkészítik a felhívás 
adott részeinek első változatát; 

b) határidőre véleményezik a FEMCS ülések emlékeztetőit. 
 

V. Helyi Bíráló Bizottság 

A Helyi Bíráló Bizottság (HBB) összehívásának, feladatainak és működésének részletezését a HBB 
ügyrend tartalmazza. A HBB által elvégzendő legfontosabb feladatok: 

1. dönt a HACS munkaszervezet által felterjesztett helyi támogatási kérelmek rangsoráról 
és a támogatás összegéről; 

a) amennyiben a HBB egyetért a helyi támogatási kérelmek munkaszervezet által 
történt értékelésével, úgy az ügyrendjében szabályozott módon jóváhagyja azt; 

b) amennyiben a HBB nem ért egyet a helyi támogatási kérelmek munkaszervezet 
által történt értékelésével, úgy az érintett helyi támogatási kérelm(ek)et 
indoklással ellátva visszaküldi újraértékelésre, amelyet a korábbi értékelőktől 
eltérő, a felhívás vonatkozásában elvárt releváns szakértelemmel rendelkező 
harmadik személynek kell elvégeznie; 

2. a HBB titkársági feladatait ellátó HACS munkaszervezet a HBB üléseiről szerint 
jegyzőkönyvet készít. A HBB által hitelesített jegyzőkönyvet a munkaszervezet megküldi a 
HACS vezetőjének ellenjegyzésre; 

3. a HBB titkársági feladatait ellátó HACS munkaszervezet a HACS vezetője által 
ellenjegyzett hiteles jegyzőkönyvet a HBB ülést követő 20 napon belül megküldi a bizottsági 
tagoknak, valamint az IH-nak. 

 

VI. Munkaszervezet 

A munkaszervezet a HACS ügyviteli, adminisztratív szervezeti egysége. E tevékenysége mellett a 
HACS munkaszervezete aktívan közreműködik a HACS térségi animációs és projektfejlesztő 
munkájában. A munkaszervezeti feladatokat nonprofit szervezetként működő partner láthatja el, amely 
egy, a konzorcium tagjainak döntése alapján megválasztott nonprofit szervezetként működő partner. A 
munkaszervezet dolgozói tevékenységüket munkaviszony keretében látják el. A munkáltatói jogkört a 
munkaszervezet vezető gyakorolja. 

A Sárbogárdi Helyi Közösség 2017.08.22-én megtartott ülésén döntést hozott arról, hogy a TOP-7.1.1-
16-2016-00005 azonosító számú, „Sárbogárd Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia” című projekt 
kapcsán a munkaszervezeti feladatokat a Társadalmi Vállalkozásfejlesztési és Befektetésösztönző 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság lássa el, illetve kösse meg a Támogatási Szerződést. 

Amennyiben a munkaszervezet munkájával kapcsolatban tartósan súlyos kifogások merülnek fel a helyi 
akciócsoport részéről, úgy a HACS tagsága dönt a munkaszervezet leváltásáról, és egyúttal javaslatot 
tesz új munkaszervezet kijelölésére, és erről haladéktalanul tájékoztatja az Irányító Hatóságot. 

A munkaszervezet adminisztratív és menedzsment feladatai 

A HACS munkaszervezete az alábbi feladatokat látja el. 

1. Biztosítja a technikai és személyi hátteret a HACS működéséhez: 



 

 

6 

a) legalább egy irodahelyiségből álló, legalább egy munkatárs munkaállomását 
biztosító irodát tart fenn a HKFS-ben meghatározott tervezési területen; 

b) legalább 3 nap, legalább napi 4 órában személyes ügyfélszolgálatot biztosít, ezen 
felül heti öt nap, napi hat órában telefonon az ügyfelek rendelkezésére áll és a 
beérkezett emailekre egy munkanapon belül válaszol; 

c) a HKFS megvalósításának időszakában legalább egy főállású, teljes munkaidős 
munkavállalót foglalkoztat; 

d) gondoskodik a HACS működésével és a helyi támogatási kérelmek kezelésével 
kapcsolatos nyilvántartások vezetéséről, a dokumentálásról és a dokumentumok 
2027. december 31-ig történő megőrzéséről, beleértve: 

i. a HACS működésével kapcsolatos dokumentációkat: döntések, kifizetési 
kérelmek, jelentések dokumentációit,  

ii. a helyi felhívások elkészítését végző FEMCS ülések dokumentációit; 
iii. a helyi támogatási kérelmek dokumentációját a HACS-hoz történő benyújtását 

követően (érkeztetés, hiánypótlás, tisztázó kérdések, a támogatást igénylővel 
folytatott kommunikáció); 

iv. a bírálat dokumentációját (HBB elé terjesztett értékelőlap, HBB ülés 
dokumentációja, HACS döntése); 

e) az irodában a Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei 
útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” c. dokumentum szerinti kötelező arculati 
elemeit használja. 

2. Ellátja a helyi támogatási kérelmek kezelésével kapcsolatos feladatokat a HACS-hoz 
történő benyújtását követően (érkeztetés, hiánypótlás, tisztázó kérdések, bírálat a 
támogatást igénylővel folytatott kommunikáció). 

3. Közreműködik a HACS animációs és projekt generáló tevékenységében. 

4. Biztosítja az információkhoz való lehető legszélesebb körű hozzáférést és nyilvánosságot 
(az Általános Útmutató a Helyi Felhívásokhoz 10. fejezete alapján). 

5. A HKFS-ben szereplő kommunikációs terv alapján tájékoztatási és információs 
tevékenységet végez a helyi szereplők, potenciális kedvezményezettek körében a HKFS 
megvalósítása érdekében. E tevékenység minimum követelményei az alábbiak: 

a) a HKFS megvalósításával kapcsolatos információk nyilvánossá tételére 
rendszeresen aktualizált weboldalt működtet, amelyen a Széchenyi 2020 
Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv 
„KTK 2020” c. dokumentum szerinti kötelező arculati előírások figyelembe vételével 
közzéteszi 

i. az IH által jóváhagyott helyi felhívásokat, 
ii. a HACS által szervezett események, fórumok meghívóit 10 nappal a 

megrendezés előtt, 
iii. a HKFS megvalósítása vonatkozásában szervezett események rövid 

összegzését; 

b) a helyi felhívások megjelenését megelőzően és/vagy a benyújtási időszak alatt 
felhívásonként legalább 1 db tájékoztató fórumot tart, melyet meghívóval, jelenléti 
ívvel, legalább 3 db fotóval és rövid összegző emlékeztetővel dokumentál. 

6. Elkészíti és benyújtja az IH-nak az 1. melléklet szerinti sablon alapján kialakított, az IH által 
a HACS rendelkezésére bocsátott informatikai felületen keresztül az éves előrehaladási 
jelentéseket. A jelentések benyújtásának határidejét a kedvezményezettekkel kötött 
Támogatási Szerződés szabályozza. 

7. Elkészíti és benyújtja az IH-nak a kifizetési kérelmeket (a HKFS és a 272/2014 (XI.5.) Korm. 
rend. rendelkezései szerint) és az azzal egybekötött szakmai beszámolókat. A kifizetési 
kérelmek és a beszámolók benyújtásának határidejét a kedvezményezettekkel kötött 
Támogatási Szerződés szabályozza. 



 

 

7 

8. Gondoskodik a HKFS megvalósításának nyomon követéséről, a monitoring adatok 
gyűjtéséről, kiértékeléséről. E feladattal kapcsolatos részletek a 7. fejezetben olvashatók. 

A munkaszervezet feladatai a helyi támogatási kérelemkezeléssel kapcsolatosan 

A helyi támogatási kérelmek kiválasztásának helyi bírálati szakaszát a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet  
72., 72/A és 72/B. §-ai és az ÁÚHF szabályozzák, melyek alapján a munkaszervezet legfontosabb 
feladatai a támogatási kérelemkezelés helyi szakaszában a következők. 

A helyi felhívások elkészítése: 

1. gondoskodik a helyi felhívások kidolgozása érdekében a helyi felhívás előkészítő 
munkacsoport üléseinek előkészítéséről, összehívásáról és a titkársági teendők ellátásáról; 

2. gondoskodik a helyi felhívások és mellékleteik első tervezetének elkészítéséről, valamint 
a FEMCS által jóváhagyott észrevételek átvezetéséről; 

3. gondoskodik a helyi felhívások és mellékleteik IH-hoz történő benyújtásáról szabályossági 
vizsgálat céljából; 

4. gondoskodik az IH észrevételeinek HACS által történő megvitatásáról és átvezetéséről, 
szükség esetén az IH-val történő további egyeztetésről; 

5. gondoskodik az IH által minőségellenőrzött, szabályosnak nyilvánított helyi felhívások IH 
értesítést követő 10 napon belül a saját honlapon történő megjelenítéséről, amelyről 
írásban értesíti az IH-t; 

6. gondoskodik a helyi felhívás és mellékletei központilag szabályozott részei (pl. ÁÚHF) 
változásainak IH iránymutatásai szerinti frissítéséről. 

Projektfejlesztés és a helyi támogatási kérelmek bírálata: 

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet VI. az összeférhetetlenséggel kapcsolatos rendelkezéseket 
tartalmazó fejezete alapján a HACS-nak gondoskodnia kell arról, hogy az adott helyi támogatási 
kérelem vonatkozásában a projektgenerálásban (a helyi támogatási kérelem kialakításával 
kapcsolatos tanácsadásban) és az értékelésben részt vevők személyi szinten elkülönüljenek. 

1. Segíti a területén lévő potenciális támogatást igénylőket a projektfejlesztésben és a nyertes 
támogatást igénylőket a kifizetési kérelmük összeállításában, valamint ez irányú 
konzultációkat szervez, és ehhez kapcsolódóan ügyfélszolgálati tevékenységet folytat. A 
projektfejlesztésben való segítségnyújtás nem tartalmazza a helyi támogatási kérelmeknek 
vagy azok részeinek megírását. A munkaszervezet a HKFS keretén belül meghirdetett 
helyi felhívások vonatkozásában sem részben, sem egészben nem írhat helyi támogatási 
kérelmeket, csupán tanácsokkal, információkkal segítheti a támogatást igénylőjét a 
kérelme elkészítésében. 

2. Gondoskodik a Helyi Bíráló Bizottság üléseinek előkészítéséről, összehívásáról és a 
titkársági feladatok ellátásáról. 

3. Befogadja, és saját rendszerében iktatja a beérkezett helyi támogatási kérelmeket. 

4. Értesíti a támogatást igénylőket a helyi támogatási kérelmeik beérkezéséről és a 
kiválasztási folyamat megkezdéséről. 

5. Elvégzi a beérkezett helyi támogatási kérelmek jogosultsági ellenőrzését – a helyi 
felhívásban szabályozott, a HACS által ellenőrizendő jogosultsági kritériumok alapján. 

6. Ha a HACS által ellenőrizendő jogosultsági kritériumok megfeleléséhez hiánypótlásra van 
szükség, a munkaszervezet egy alkalommal hiánypótlást kér a támogatást igénylőtől. 

6. Elvégzi a jogosultsági ellenőrzésen megfelelt helyi támogatási kérelmek tartalmi 
értékelését – a helyi felhívásban meghatározott kiválasztási kritériumok alapján. 

7. A tartalmi értékelés során felmerülő nem egyértelmű vagy ellentmondást tartalmazó 
információ esetén egy alkalommal tisztázó kérdést tesz fel a támogatást igénylőnek. 
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8. A döntési javaslat megalapozása céljából (pl. valótlan adatközlés gyanújának felmerülése 
esetén) helyszíni szemlét tarthat. 

9. A tartalmi értékelés alapján elkészíti az egyes helyi támogatási kérelmek pontozásos 
értékelését tartalmazó értékelési lapokat és az adott szakaszban értékelt kérelmekre adott 
pontszámok alapján a HBB elé terjeszti a helyi támogatási kérelmeket; 

10. Értesíti a támogatást igénylőket a HBB döntési javaslatáról és felszólítja a támogatásra 
javasolt támogatást igénylőket támogatási kérelmük 30 napon belül az IH által 
meghatározott informatikai rendszerbe történő feltöltésére; 

11. A HBB ülést követően legkésőbb 20 napon belül megküldi az ülés jegyzőkönyvét a HBB 
tagjainak és az IH-nak a clld@ngm.gov.hu email címre. A jegyzőkönyv tartalmazza: 

a) az elutasításra javasolt kérelmek esetén a támogatást igénylő és a helyi támogatási 
kérelem azonosítását, a helyi támogatási kérelem rövid tartalmát; az értékelését 
(megítélt pontszámot) és az elutasító döntés részletes indoklását; 

b) a támogatásra javasolt kérelmek esetén a támogatást igénylő és a helyi támogatási 
kérelem azonosítását, a helyi támogatási kérelem rövid tartalmát, az értékelését 
(megítélt pontszámot), és támogatási összeget; 

c) az összegző rangsort. 

12. Együttműködik az IH-val a támogatott helyi projektek helyszíni ellenőrzései során. 

13. Eleget tesz az IH adatkéréseinek. 

A munkaszervezet vezető feladatai 

A munkaszervezet munkáját munkaszervezet vezető irányítja, aki  

1. gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkaszervezet dolgozói vonatkozásában; 

2. eljár és dönt a tagság és a vezetőség által hatáskörébe utalt ügyekben; 

3. gondoskodik a konzorcium nyilvántartásainak vezetéséről; 

4. a vezetőséggel egyetértésben gondoskodik a konzorcium álláspontjának képviseletéről 
szakmai kérdésekkel kapcsolatban; 

5. gondoskodik a HKFS megvalósulását dokumentáló jelentések (kifizetési kérelmek) 
elkészítéséről és benyújtásáról; 

6. gondoskodik a HKFS monitoringjának alapját képező indikátorok rendszeres gyűjtéséről 
és értékeléséről, a kötelező adatszolgáltatási tevékenységeknek való megfelelésről;  

7. beszámol a HACS vezetőségének a munkaszervezet működéséről. 

 

 
 
Kelt: Sárbogárd, 2017. november 28. 
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