
 

Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport 
 
 

Helyi Bíráló Bizottság ügyrendje 
 
 
A Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport az Egyesületi Alapszabály, 
az Irányító Hatósággal kötött Együttműködési Megállapodás és mellékletei, továbbá 
a 2017. május 29-én elhangzottak alapján a Helyi Bíráló Bizottság [továbbiakban: 
HBB] ügyrendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
 

I. A Helyi Bíráló Bizottság 
 

I.A. A Helyi Bíráló Bizottság kialakítása 
 

1. A HBB 9 tagját és 3 póttagját a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazás-
sal, a 2014-2020 programidőszakra választja meg az egyesület tagjaiból, illetve az 
egyesület tagszervezeteinek képviselőiből oly módon, hogy annak tagságában és 
póttagságában a közösségi, az üzleti és a civil szféra azonos létszámmal kerüljön 
képviseletre.  

 
2. Az üzleti és a civil szféra képviseletére csak olyan személy választható meg, aki 

nem rendelkezik polgármesteri megbízással. Amennyiben a későbbiek során va-
lakit polgármesternek megválasztanak, az köteles jelezni és a HBB tagságát meg-
szüntetni, amennyiben üzleti vagy civil szféra képviselőjeként került be a HBB-
be.  

 
3. A megválasztott HBB tagok névsorát a közgyűlési döntések figyelembe vételével 

jelen ügyrend 1. függeléke tartalmazza.   
 
4. A HBB döntéshozatala során figyelemmel kell kísérni, hogy a szavazatok több 

mint 50%-át üzleti és civil szféra képviselői adják. Ennek érdekében a HBB tag 
távolléte vagy összeférhetetlenség miatti szavazástól történő tartózkodása esetén 
szükség szerint az ülésen részt vevő póttag is részt vesz a szavazásban.  

 
5. Bármely HBB tag vagy póttag megbízatásának megszűnése esetén a Közgyűlés a 

megszűnéstől számított legkésőbb 30 napon belül új tagot/póttagot választ.  
 

I.B. A HBB tisztségviselői 
 
6. A HBB tagjai az első, alakuló ülésen választják meg egyszerű szótöbbséggel, nyílt 

szavazással a HBB elnökét és alelnökét.  
 
7. A HBB-t az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök képviseli.  
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I.C. A HBB mandátuma 
 
8. A HBB a tagok és póttagok megválasztásával jön létre.  
 
9. A HBB póttagját – amennyiben a HBB ülésére meghívják – a taggal azonos jogok 

illetik meg.  
 
10. A HBB megszűnik 

a) amennyiben a Közgyűlés dönt a HBB megszüntetéséről, 
b) a LEADER HACS cím visszavonásával, 
c) a LEADER HACS munkaszervezetének megszűnésével.  

 
11. A HBB tag megbízatása megszűnik 

a) a 2014-2020 programidőszak lezárásával, 
b) lemondással, 
c) a tag/póttal halálával,  
e) a tag/póttag cselekvőképtelenné válásával, 
f) a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással meghozott döntésével 

(visszahívással).  
 

I.D. A HACS munkaszervezetének feladatai a HBB döntési  
javaslat-előkészítése és végrehajtása, dokumentálása körében 

 
12. A HACS munkaszervezetének feladata  

a) a helyi felhívásokhoz kapcsolódó tájékoztatás nyújtása az érdeklődők részére a 
benyújtás kérdéseiben, 

b) a helyi felhíváshoz kapcsolódó pályázati adatlapban meghatározott adattarta-
lom, valamint a helyi felhívásban megjelölt mellékleteknek az erre a célra 
rendszeresített felületen benyújtott helyi támogatási kérelmek előzetes tar-
talmi értékelésének elvégzése, 

 
13. A HACS munkaszervezete a helyi felhívásokra beérkező helyi támogatási kérel-

mek tartalmi érétkelése keretében a helyi felhívás pontozási szempontrendszere 
alapján pontozza és szakmai indoklással látja el a helyi támogatási kérelmeket. 
Az elutasításra javasolt helyi támogatási kérelmeket szintén megfelelő indoklás-
sal látja el, amelyet javaslatként továbbít a HBB tagjainak a részére. A HACS 
munkaszervezete a támogatási kérelmek támogatási, vagy elutasítási javaslatait a 
HBB ülés előtt legalább 5 napon belül megküldi a HBB tagoknak.  

 
I.E. A HBB feladata 

  
14. A HBB tagjai előzetesen áttekintik a HACS munkaszervezete által megküldött 

értékelési és pontozási javaslatot, illetve az elutasításra javasolt támogatási ké-
relmeket.  
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15. A HBB tagjai ülés keretében tárgyalják meg a HACS munkaszervezete által ösz-
szeállított értékelési és pontozási javaslatot, továbbá az elutasításra javasolt ké-
relmek indokolásának megalapozottságát.  

 
16. A HBB feladata a beérkező helyi támogatási kérelmekről döntési javaslat összeál-

lítása és a helyi támogatási kérelmek pontozásának megállapítása, valamint ezen 
dokumentumok továbbítása a szakmai vezető közreműködésével a HACS Dön-
téshozó Bizottsága részére azzal, hogy a HBB a kérelemre vonatkozó támogató 
vagy elutasító döntési javaslatot a kérelmek – helyi felhívásban előírt értékelési 
szempontoknak való megfelelés szerinti – sorrendje alapján tesz, feltétellel vagy 
csökkentett összeggel való támogatásra irányuló döntési javaslatot nem adhat.  

 
17. A HBB ülésére – nagyon indokolt esetben, a szakmai vezetővel történt előzetes 

egyeztetés alapján – tanácskozási joggal szakértőt a HBB elnöke hívhat meg.  
 

I.F. A HBB ülés előkészítése 
 
18. A HBB üléseit a HBB elnöke hívja össze. A HBB részére a szakmai vezető küldi 

meg az anyagokat e-mailen az ülés előtt legalább 5 nappal. A HBB ülésének idő-
pontjára a szakmai vezető tesz javaslatot, azzal, hogy a HBB üléseit a helyi támo-
gatási kérelem beadási szakaszának lezárását követően legkésőbb 90 napon belü-
li időpontra össze kell hívni. A támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntés meg-
hozatalára a HBB ülésének az időpontját és helyét a kérelmek feldolgozásának 
lezárását követő 2 munkanapon belül ki kell tűzni, az ülést össze kell hívni. 

 
19. Nagyszámú helyi támogatási kérelem (pl. 100-nál nagyobb) esetén a kérelmek 

megtárgyalására több ülés is összehívható, ebben az esetben lehetőség szerint 
támogatási felhívásonként kerül sor az ülések megtartására.  

 
20. Amennyiben a helyi támogatási kérelem értékelési feladatainak biztosítása indo-

kolttá teszi több HBB ülés megtartását, abban az esetben több HBB ülés is össze-
hívható.  

 
21. A határozatképesség biztosítása érdekében az ülésekre a póttagok is meghívást 

kapnak. A 4. pontban meghatározott esetekben a póttag(ok) is részt vesz(nek) a 
szavazásban. Ez esetben a póttagra a tagra vonatkozó rendelkezések alkalma-
zandók.  

 
I.G. A HBB ülése, döntési javaslatai  

 
22. A HBB határozatképes, ha 

a) a HBB tagok legalább 50%-a jelen van és 
b) ha a HBB ülésén és a döntések meghozatalakor egyik szféra sem rendelkezik a 

szavazatok 49%-át meghaladó hányaddal.  
 
23. A HBB határozatképességét az ülés teljes időtartama alatt fenn kell tartani, szük-

séges esetén a póttagok szavazásba történő bevonásával.  
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24. A HBB ülésén meghatalmazott útján történő képviseletre nincs lehetőség.  
 
25. Minden tag 1 szavazattal rendelkezik.  
 
26. A HBB ülésén a szakmai vezető vesz részt tanácskozási joggal, ezen felül az ad-

minisztrációs feladatok ellátására (jegyzőkönyvvezetés) a munkaszervezet to-
vábbi tagjai is részt vehetnek az ülésen. A munkaszervezet tagjai szavazati joggal 
nem rendelkeznek, de érvényes összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozattal 
kell rendelkezniük.  

 
27. Ha szakértő kerül meghívásra, ő az ülésen tanácskozási joggal vehet részt.  
 
28. A HBB ülése zárt.  
 
29. A HBB minden helyi támogatási kérelemről külön-külön döntési javaslatot készít 

(támogathatóság esetén a pontszám megállapítása, elutasítás esetén a pontszám 
megállapítása és annak szakmai alátámasztása). A HBB köteles részletes indoko-
lást készíteni, ha a helyi támogatási kérelmet elutasítani javasolja.  

 
30. A pontozás alapján a HBB a döntési javaslatairól döntési rangsort állít fel. A HBB 

a kérelemre vonatkozó támogató vagy elutasító döntési javaslatot a kérelmek – 
helyi felhívásban előírt értékelési szempontoknak való megfelelés szerinti – sor-
rendje alapján tesz.  

 
31. A rangsor alapján és a rendelkezésre álló források és a támogatási igények egybe-

vetése mellett a HBB meghatározza a támogatni javasolt helyi támogatási kérel-
mek körét (döntési rangsor), amelyet részletes szakmai indokolással és a megál-
lapított pontozással lát el.  

 
32. A HBB a döntési javaslatokról összeállított döntési rangsort a szakmai vezető 

közreműködésével továbbítja a HACS Döntéshozó Bizottsága részére.  
 
33. A HBB üléseiről a jegyzőkönyvvezető jegyzőkönyvet készít, melyet a HBB elnöke 

és a jegyzőkönyvvezető ír alá. Az elkészült jegyzőkönyvet és a határozatok kivo-
natát az IH részére az adott helyi felhíváshoz kapcsolódó utolsó ülést követő 30 
napon belül megküldi a szakmai vezető.  

 
 

II. Adminisztrációs feladatok a HBB döntési javaslat-előkészítése  
és annak végrehajtása, dokumentálása körében 

 
34. A HBB adminisztrációs és döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatait a HACS 

munkaszervezete látja el.  
 
35. A HBB adminisztratív feladati közül a HACS munkaszervezete készíti el és tartja 

nyilván az alábbi dokumentumokat:  
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a) a helyi támogatási kérelmek beérkezésének nyilvántartása, 
b) nyilvántartás a HBB döntési javaslatairól és a döntési rangsorról, 
c) támogató javaslatok, 
d) elutasító javaslatok, 
e) összeférhetetlenségi/Pártatlansági és titoktartási nyilatkozat, 
f) jegyzőkönyv és jelenléti ív a HBB ülésről.  
 

 
III. Összeférhetetlenség  

 
36. A támogatásra vonatkozó döntés előkészítésében és meghozatalában nem vehet 

részt az a személy vagy szervezet, aki az adott felhívásra támogatási kérelmet 
nyújtott be, a támogatási kérelem elkészítésében részt vett, a projekt megvalósító-
ja, ha a támogatási kérelemről még nem született döntés, valamint az, aki 
a) a szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogvi-

szonyban áll, 
b) a szervezet vezető tisztségviselője, vagy felügyelő bizottságának tagja,  
c) a szervezet tagja, vagy aki abban közvetlen vagy közvetett tulajdoni részese-

déssel rendelkezik, vagy kapcsolt vállalkozása, vagy közeli hozzátartozója, 
d) az értékelésre, a minőség-ellenőrzésre vagy a bírálatra benyújtott dokumen-

tumok előkészítésében vagy kidolgozásában – az 1303/2013/EU rendelet 34. 
cikkében meghatározott HACS-ok munkaszervezetinek alkalmazottjai kivé-
telével – bármilyen formában részt vett,  

e) az a)-d) pont szerinti személynek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli 
hozzátartozója. 

 
 

IV. Titoktartási kötelezettség 
 
37. Az értékelésben és a támogatási döntés előkészítésében résztvevőket a támogatást 

igénylő támogatási döntésről történő tájékoztatása időpontjáig titoktartási köte-
lezettség terheli. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a benyújtott támogatási 
kérelemnek a projekt-kiválasztási eljárásban történő előrehaladásáról történő tá-
jékoztatásra, valamint az ellenőrzésre jogosult szervezetekkel való kommuniká-
cióra.  

 
38. Jelen ügyrendet az Irányító Hatóság jóváhagyását követően a szakmai vezető va-

lamennyi egyesületi tagnak 5 munkanapon belül megküldi és az Egyesület hon-
lapján elhelyezi.  
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1. számú függelék 
 
 

Helyi Bíráló Bizottság tagjai és póttagjai 
 
 

  Név Képviselt szervezet Szféra 

1.  Babits Emil Schweighoffer Gyula Német Nemzetiségi Kul-
turális Egyesület civil 

2.  Oláh Kálmán Géza Bakonyszücs Község Önkormányzata (falu-
gondnok is) közösségi 

3.  Pallang Sándor Doroti Bt. üzleti 

4.  Polauf Gyula MOGETIANA Egyesület civil 

5.  Soós Géza Soós-Dózer Kft. üzleti 

6.  Stankovics Ferenc Nóráp Község Önkormányzata közösségi 

7.  Toldi Tamás Agrosystem Bt. üzleti 

8.  Topár Zsolt Magyar Fogyatékosok Lovas Sportszövetség 
Egyesület civil 

9.  Vörös Tibor Ugod Község Önkormányzata közösségi 

póttag Baráth Sándor Kreinbacher Birtok Kft. üzleti 

póttag Csöngei Gábor Nagyalásony Község Önkormányzata közösségi 

póttag Szalczer György Pápateszér Községért Közalapítvány civil 

 


