
 
 
 
 

 

 
 

  

 

 

 

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja LEADER HACS (HACS) Helyi Bíráló Bizottságának 

(HBB) Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) 

Elfogadta a HBB 1/2013. (06.06) határozatával 

 

 

1. A HBB megalakulásáról és összetételéről a HACS Közgyűlésének 3/2013. (04.11) 

határozatával döntött. 

 

2. A HBB a Vidékfejlesztési Minisztérium, mint Irányító Hatóság által jegyzett 2013 áprilisában 

kiadott „Helyi Bíráló Bizottság működésének eljárásrendje” (Eljárásrend) című dokumentum 

VI. Adminisztráció című alfejezetében megfogalmazott felhatalmazás alapján az 

Eljárásrendet kiegészítő új SZMSZ megalkotását határozta el. 

 

3. A HACS munkaszervezete, mint a HBB titkársági feladatait ellátó szervezet, köteles a HBB 

tagok részére az üléseket megelőző 3. munkanapon megküldeni az Eljárásrend 4. számú 

mellékleteként megjelölt Előterjesztési listát és az abban feltüntetett projekt adatlapokat, 

valamint azok mellékleteit a bbkkhbb@gmail.com kizárólagosan a HBB tagok és a titkárság 

közvetlen kommunikációjára fenntartott elektronikus levelezési címen keresztül. 

 

4. A munkaszervezet a kiküldésről az alábbi címeken közvetlenül is értesíteni köteles a HBB 

tagokat: 

Pergő Margit elnök  polgarmester@berhida.hu  

Bátor Árpád alelnök palotavidek.zrt@upcmail.hu 

Gyenge Katain tag katica@katicapekseg.hu 

Bódi János tag bodi.jani@invitel.hu  

Kőszegi Ilona tag polgarmester@kiralyszentistvan.hu  

'Szabó Balázs tag polgarmester@felsoors.hu  

Molnár Ferenc tag molnar1ferenc@gmail.com; 

Varga Mihály tag vargamurvabanya@invitel.hu  

Lőrincz József tag bereny.lorincz@gmail.com  

Illetékesség esetén a póttagok levelezési 

címe 

 

Szabó Gergely póttag gergely@kungos.hu  

Gyapai Zoltán póttag polgarmester@osku.hu  

Tislér Anikó póttag tisleraniko@freemail.hu  

 

5. A HBB kizárólag az Előterjesztési listában feltüntetett projekt adatlapokat tárgyalja a soron 

következő ülésén. 

 

6. Az Előterjesztési listába azok a Projekt adatlapok kerülhetnek, amelyek a 3. pontban 

megjelölt időpont előtt négy munkanappal a munkaszervezethez megérkeztek és további 
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hiánypótlást nem igényelnek, illetve a 3. pontban megjelölt időpontig az Eljárásrend szerinti 

kiírt hiánypótlást is teljesítették. 

A munkaszervezetnek az Eljárásrend 5.2.2. pontja alapján 3 munkanap áll rendelkezésére, 

hogy a benyújtott Projekt adatlapokat áttekintse és megállapítsa, hogy hiánypótlásra fel kell-e 

szólítani a pályázót. Így a jelen pontban meghatározott határidő után beérkezett projekt 

adatlapok tekintetében ez a tevékenység a soron következő HBB ülés dokumentációjának 

kiküldési határideéig nem végezhető el.  

 

7. Az 6. pontban meghatározott határnapot követően benyújtott projekt adatlapok a soron 

következő HBB ülést követő ülésen kerülnek megtárgyalásra  

 

8. A HBB eljárásrend 5.2.1 „A benyújtás formája” című fejezetében szabályozottakat 

kiegészítve az alábbiak szerint rendelkezik: a pályázónak a projekt adatlapot és a hozzá 

tartozó dokumentációt 1 eredeti és 1 a pályázó által hitelesített másolati példányban kell 

benyújtani. 

 

A HBB által tárgyalt és jóváhagyott, illetve elutasított projektek dokumentációjának eredeti 

példányát a munkaszervezet ellátja „HBB által átvizsgálva” rájegyzéssel valamint a 

munkaszervezet vezető ellenjegyzésével. A munkaszervezet a rájegyzésekkel ellátott 

dokumentumokat a munkaszervezet irodájában előre egyeztetett időpontban átadja a 

pályázónak. 

Pályázó a rájegyzésekkel ellátott dokumentumokat köteles mellékletként csatolni az MVH-

hoz benyújtásra kerülő pályázatában. 

 

A „HBB által átvizsgálva” rájegyzés kizárólag az Intézkedési tervnek, a HBB 

döntésmeghozatalának való megfelelést igazolja, az MVH-hoz benyújtásra kerülő 

pályázat jogszabályi megfelelését nem jelenti, azt a HBB az eljárásrendből adódóan 

nem vizsgálja.” 

 

9. 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. 

 

10. A munkaszervezet vezető a felhatalmazás átvételétől számított 3 munkanapon belül elkészíti 

a záradékolás ügyrendjét, melyben szabályozza a helyettesítéseket és összeférhetetlenségi 

szabályokat figyelembe véve az eljárásrend VI. Adminisztráció című pontjában foglaltakat. 

Az ügyrendet a HBB elnöke hagyja jóvá. Az ügyrendet a munkaszervezet köteles a 

jóváhagyást követően haladéktalanul a HACS honlapján megjelentetni. 

 

11. Az ügyfél a záradékolást kizárólag a pályázat benyújtását követő módosításra rendelkezésre 

álló 5 napos határidő leteltét követő 3 munkanapon belül kérheti annak érdekében, hogy a 



 
 
 
 

 

 
 

  

záradékolás alapját képező összehasonlítási vizsgálatkor a pályázathoz feltöltött mellékletek is 

láthatók legyenek a munkaszervezet számára. 

 

12. Az Eljárásrend 5.5.2. pontjától eltérően a pályázatban megjelölt fő és részösszegek a projekt 

adatlapon megjelölt összegektől negatív vagy pozitív irányba maximum 3%-kal térhetnek el, 

amely eltérést a pályázat Főlapján külön részletezni és indokolni kell. 

 

13. Az Eljárásrend 5.5.2. pontjától eltérően a pályázatban a projekt adatlapon megjelöltekhez 

képest új költségtípus, új tevékenység nem vehető fel. Költségtípus kizáró a 12. pontban 

meghatározott mértékig törölhető. Tevékenység a projekt adatlaphoz képest nem törölhető. 

 

14. Az Eljárásrend VII. Összeférhetetlenség fejezetében szabályozottaktól eltérően 

összeférhetetlenség áll fenn továbbá az alábbi esetekben is azon HBB taggal kapcsolatban, 

aki maga, vagy Ptk-ban meghatározott hozzátartozója: 

a. olyan gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet vezető tisztségviselője, munkavállalója, tagja, 

amely az ügyfél részére a pályázatához árajánlatot állított ki függetlenül attól, hogy az 

elfogadott, vagy elutasított árajánlat-e. 

 

15. Jelen SZMSZ elfogadásával egy időben hatályát veszti az 1/2011. (03.16.) Bizottsági 

határozat a Bakony és Balaton Keleti Kapuja LEADER HACS Helyi Bíráló Bizottságának 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról. 

 

Kelt, Berhida, 2013. június 6. 

 

 

 

 

Pergő Margit 

elnök 


