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A Helyi Birel6 Bizottseg iigyrendie

A Terulet,- 6s TelepuFsfej'eszt6si Operatfv Program a 2014-2020 programozesi id6szakban az
egyes eur6pai uni6s alapokb6l szermaz6 temogal{sok felhasznelesenak rendj616l sz6t6
27212014.lKl, 5.1 Korrn rendelet {a tovebbiakban: Rendelet) 71.-72. S bekezdesevel 6sszhangban, a
kdzdss6gvez6relt helyi fejlesztds kivdlasztesi rendszerben meghirdeteti helyi felhfvesok alapjdn
be6rkez6 t6mogatesi kerelmekr6lval6 ddnt6s megalapozdsa 6rdek6ben a ZEGIKON Helyi Akci6csoport
(a tovabbiakban HACS) helyi birdl6 bizotts6got (a tovdbbiakban HBB) hoz t6tre. A HBB feladata
javaslattetel a HACS vezet6je szemara a HACS munkaszewezete altal a HBB ele teiesztett helyl
tamogat6si k6relmek elutasltes6ra vagy tamogat6sAra.

A Rendelet 72. S (9) pontja szerint a HBB dsszehivdset, m(kddeset, kgjait a helyi akci6csoport 6ttal
kiadott ogyrendben kell meghaterozni.

A HBB munkdja soren a jelen - lH dltal j6vAhagyott - Ugyrend szerintjar el.

I. A DONTESHOZATALI ELJARASBAN RESZWEV6K

A HBB a tagok megvalasztdsdvaJjdn l6t.e.

A HBB szavazatijoggal rendelkez6 tagjait a tagok, egyszerii tObbsdggel, ny{lt szavazessal vahsztja
tagjai kdzul haarozott id6re, a megbizat6si id6pontok meghahrozasAval.

A HBB tags6g megsz(nik

a) a hat6rozott id6 eltelt6vel.

b) lemonddssal.

c) a tag/p6ttag cselekv6k6ptelensegevel,

d) a konzorcium legfels6bb d0nteshoz6 testulet6nek ilyen ir6ny[ ddnt6se eset6n.

Bdrmely tag megblzaEsdnak megsz0n6se eseten ataggy(l6s a megsziln6st6l szamitott legkes6bb 30
napon belul ij tagot v6laszt.

1.1 A szavazaliioggal rendelkez6 tagok

A HBB szavaz6 tagjai egyuttesen felelnek a HBB 6ltal hozott javaslatok6rt.

A HBB 5 fO szavazatijoggal rendelkez6 tagb6l ell.

l\4inden tagnak egy szavazata van, 6s minden tag szavazata egyen16.



1.1.1. Az eln6k

A HBB szavazatijoggal rendelkez6 tagjaj kdzul a HBB tagsdga egyszer0 tobbseggel, nyflt szavazessa I

valaszt elndkot 6s aleln6kdt.

Az elndk felel az eljares 6tl6that6sageed, p6rtatlans6gd6ft es az etjdr6si szabdtyok beradesded.

Az elndkfeladata az Ul6s levezet6se, a helyi tamogat6si k6relmek el6terjesztese, az Uleseken szuletett
dontesi javaslat 6s az 0l6sek6l k6sz0lt jegyz6k6nyv hitelesitese.

Amennyiben a HBB m(k6d6se sof6n elj6resi szabalytalanseg merul fel, az elndk int6zkedik a HBB
szabelyszerij mUkdd6senek helyreelllAsA16l.

A HBB elnijke nem lehet a HACS vezet6je

Az elndk akadSlyoztatesa eset6n az aleln6kj6r el a HBB k6pviselet6ben.

1.1.2. A HBB taaia

A HBB szavazatijoggal .endelkez6 tagjai:

a) a HBB 0l6se el6tl megismerik a rcndelkezesukre bocsetott helyi tdmogatiisi k6relmeket, az
azokkal kapcsolatos dokrmentumokat, valamint a helyi tamogatesi k6rclmek 6rtekel6sdt;

b) megvitatjdk a munkaszeNezet altal elutasitesra javasolt helyi temogatesi k6relmek indoklasdnak

c) megvitaqak 6s rangsoroljak a munkaszetuezet dltal jogosultnak it6lt helyi t5mogatesi k6felmeket
a HKFS megval6siGsa erdek6ben meghirdetett helyi ielhlvasokhoz val6 illeszkedesuk
szempontjeb6l, az abban meghirdetett krit6riumok es a HACS munkaszewezetenek er€kel6se
aiapj6n;

d) ddnt6si javaslatot fogahaznak meg az egyes helyi t6mogat6si k6rclmek elutastasera vagy
tamogatasara vonatkoz6an.

1.3. A p6ftaa

A HACS az Sltala deleg6lt szemely akadalyozta€sa eset6n p6ttagotjel6lhet, akia HBB szavazatijoggai
rendelkez6 tagj6t helyettesltheti. A p6ttag jogai, kotelezetts6gei 6s feladatai megegyeznek az dltala
helyeftesftett rendes t6g jogaival, kdtelezettsegeivel 6s feladataival.

1.2 A szavazatijoggal nem rendolkez6 r6sztvev6k

A HBB tandcskozdsi jogga I rendelkez6 elland6 meghivottja az lH kepvisel6je-

1.2.1. A szakAl5

a) A HBB az egyes tdmogatesi kerclmek 6rtekel6se soran szakert6 k6zremiikddes6t veheti
ig6nybe, ha lgy iteli meg, hogy a ddntesek megalapozotbeg5hoz nem rendetkezik kell6
szakismercttel.

b) A szakdrt6 a HBB elndkenek el6zetes felk6r6se alapjen vesz r6szt a HBB ul6sen.

c) A szakert6 szavazatijoggal nem rendelkezik.

d) A szakert6 kozrem0k6dese.e az dsszef6rhetetlensegi szabdlyokat szitkseges atkatmazni.



1.2.2. A HBB titkan

A HBB titkari feladatait a HACS munkaszervezet6nek kepvjsel6je l6tja el, aki reszt vesz a HBB 0l6sein,
de szavazati joggal nem rendelkezik.

A titkdri

a) gondoskodik a HBB 0l6sek Iebonyolitasahoz sz0kseges technikaj fett6telek biztositasd|ot,
b) megszervezi a HBB Uleseit, kapcsolatot tart a tagokkal 6s a Gsztvev6kkel,
c) elk6sztti 6s az ul6s el6tt legal6bb 5 munkanappal elektronikus rlton megkutdi a HBB r6sztvev6;

szemee a
i. meghiv6levelei
ii. a bireh[a el6terjesztend6 helyi tamogatesi k6relmek 6s metlektetejk szkennelt va[ozat6t,
iii. a HBB eltal megvitatand6 helyi tdmogatasi k6retmek 6rt6kel6s6nek 6s az ertekelesek

dsszesiteset tartalmaz6 felterjesztesi lista szkennelt v6ttozatet,
iv. a titoktartasi 6s ijsszeferhetetlens6gi nyitalkozat formanyomtatv6nyat (2. 62. mell6klet)
v. az els6 all6st megel6z6en a HBB iigyrendj6t.

d) begyijjti 6s iktatja a HBB 0l6sen r6sztvev6 szem6lyek titoktartdsi 6s dsszef6rheteflens6gi
nyilatkozatait,

e) biztosftja, hogy a HBB tagjai az 0l6st megel6z6en 6s az 0l6s sor6n betekinthessenek az Ut6sen
elbir6l6sra ke.U16 helyi t6mogat6si k6relmekbe 6s mell6kleteikbe,

f) ellen6zi, hogy a HBB tagjanak t6voll6te eseten a tagot helyettesft6 szemety p6ttagkent
el6zetesen kijel6l6sre kerult-e,

g) az aleirtjelenl6ti Iv alapjan segitia HBB elnok6t a HBB haterozatkepess6g6nek ellen6z6s6ben,
h) jelen ilgyrend 1- mell6klet6t kepez6, az lH Sltal megadott sablon atapj6n gondoskodik

jegyz6kdnyv vezet6r6l, aki elk6szlti a HBB ul6sek jegyz6k6nyv6t,
i) gondoskodik ardl, hogy a.iegyz6kdnyvet HBB elndke 6s a bizottsdg egy bvebbi, el6zetesen

kijeldlt, 6lland6 tagja abiresAval hiteleslt6se,
j) megkUldi a hitelesitettjegyz6kdnyvet a HACS vezet6j6nek eltenjegyzesere,
k) biztositja a HBB tagjaies r6sztvev6i sz6m6ra a j6vdhagyott jegyz6konwbe tort6!6 betekint6si,
l) szukseg ese€n megkuldia j6vahagyott jegyzSkdnyv masotatat a HBB tagjaisz6mara,
m) a HBB Ul6st kdvet6 15 napon belul megkuldi a HACS vezet6je ettat j6vehagyott HBB

jegyz6kdnyvet az lH-nak,
n) gondoskodik a HBB munk6ja sordn keletkezett iratok meg6rzeser6t.

II. A HBB M0KODESE

ll.l. A HBB iisszehivasa

A HBB Ul6seit annak elnoke hivja dssze 6s vezeti. A HBB Ul6s6nek id6pontj6ra a munkaszervezet
vezet6 tesz javaslatot azzal, hogy a HBB Ul6seit a helyi tdmogatSsi k6retem beadasi szakaszdnak
lezdr6s6t kdvei6en legaldbb 30, de legfeljebb 90 napon betuti iddponka kelldsszehivni.

Amennyiben indokolt, a helyi t6mo9a€si k6relmek megtiirgyal6sera tdbb itl6st szuks6ges dsszehivni.

11.2. A HBB rend€ iilGse

A HBB rendes Ulesen a helyi t6mogat6si k6relmeket sz6ban megvitatja es azokr6l dont6si javaslatot
keszit- A HBB dont6seit nyilt szavazassal, egyszeru t6bbsegget hozza meg.



11.3, Az egyes helyi lSmogata$i k6relmekre vonatkoz6 javaslatt6tel folyamata

| 1.3. 1. Hatdrozatkepe,seo

A szavazatijoggal rendelkez6 tag t6volmaraddsdr6l koteles el6zetesen, legk6s6bb az ltlest megel6z6
2 utolsd munkanapon ertesitenia HBB titkdrel

A HBB hatdrozatk6pes, amennyiben

a) a szavazatijoggal rcndelkez6 tagok (szukseg eset6n p6ftag) legal6bb 50%-a egyuttesen jelen
van az iiles teljes id6tartama alaft.

b) a jelen lev6, szavazati joggal rendelkez6 iagjai vonatkoz6sdban sem a kdzszf6ra, sem egyetlen
mas erdekcsoport (civil 6s velhlkoz6i szektor) nem rendelkezhet a szavazati jogok 49%-et
meghalad6 henyadeval. Kiizszfereban munkaviszonnyal rendelkez6 szem6lyek tagsaga a HBB-
ben csak ebben a kepviseleti min6s6gnkben vehet6 szamba.

Az elnitkfeladata, hogy ellen6rizze a HBB hatarozatkepesseget, illetve azt, hogy a HBB tagjai kdzil ett-
e, vagy kiven-e 6lni valamely HBB tag bejelent6sj kdtelezetts6ggel, miszerint adott helyi temogat6si
k6relemmel kapcsolatosan dsszef6rhetetlensog ellaplthat6 meg.

A HBB hat6rozatkepesseg6t az ill6s teljes id6tariama alattfenn kelltartani.

A HBB tag szemelyesen jelenik meg a HBB rendes 0l6s6n, meghatalmazott Utjan t6rt6n6 kepviseletrc
nincs lehet6s6g.

A HBB Ul6se zert.

Amennyben a HBB nem hatSrozatk6pes, vagy a HBB az ul6s soren hatarozatk6ptelenn6 valik, az elndk
a HBB uEst elnapolja 6s megism6telt ul6st hiv dssze, melynek iddpontjar6l kutOn meghiv6ban
€jekoztatja a HBB tagjait 6s r6sztvev6it.

I 1 3. 2. Osszef'rhetetle n sea

A tdmogat6sra vonatkozd ddnt6s meghozataleban nem vehet aeszt az a szemely vagy szewezet, aki
az adott felhlvesra t6mogat6si kerelmet nyfjtott be, a helyi tamogat6si kerelem elkeszttes6ben reszt
vett, a projekt megval6slt6ja, ha a temogat6si kerelmer6l m6g nem sztletett d6nt6s, valamint az, aki

a) a tamogat6st ig6nyl6 szervezettel munkaviszonyban vagy munkavegz6sre iranyul6 egy6b
jogviszonyban all;

b) a temogatest ig6nyl6 szetuezet vezet6 tiszbegvisel6je vagy felilgyel6 bizottsdgdnak tagjai

c) a t6mogat6st ig6nyl6 szeruezet tagja vagy abban kozveilen / kdzvetett tulajdoni r6szesed6ssel
rendelkezik;

d) az 6rt6kel6sre, a min6seg-ellen6z6sre vagy a birelatra benyijtott dokumenturnok
ebkeszites6ben vagy kidolgozds6ban - a 1303/2013/EU rendelet 34. cikkeben meghaterozott
helyi akci6csoportok munkaszervezeteinek alkalmazottjai kiv6tel6vel - barmityen formeban
€szt vett;

e) az a)-d) pont szerinti szemelynek a Polgari Tdrvdnykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tdrv6ny (a
tovabbiakban: Ptk.) 8t1. S L pontja szerinti kdzeli hozzdtartoz6ja;

0 tekintet6ben az lH-hoz erkezett bejelent6s alapjan vagy hjvatalb6l az lH megSltapitja, hogy
pdrtatlan 6s objektlv kdzrem0kddese nem biztositott.



A temogatesra vonatkoz6 d6nt6s meghozataldban r6sd vevd szemety vagy szervezet k6pviseletere
jogosult szem6ly a ddnt6s-el6k6szlt6si elje€s megkezd6sekor az adott felhlvdsra vonatkoz6 tetjes
bizonyit6 ereju magenokiratban nyilatkozatot tesz arr6l, hogy fentiek szerinti dsszef6rheteflens6g vete
szemben nem 6ll fenn, a tdmogatdsra vonatkoz6 ddnt6s eldkeszitese es meghozatala sordn
tudomdsera jutott min6sltett adatot, Uzleti vagy banktitkot, fizet6si titkot, illetve egyeb magantitkot
meg6zi.

Az dsszeferhetetlens6get minden temogatasi k6relem eset6n kuldn kell vizsgdlni_

Az dsszef6rhetetlens6gi nyilatkozat formanyomtatv6nya az 0gyrend 2. sz. mellSklete.

| 1 3. 3. Titoftaft esi k6telezeftsea

Az 6rtekel6sben 6s a tdmogatasi ddnt6s el6k€szites6ben reszt vev6ket a tamogatdst ig6nyl6 temogat6si
dontesfdl t6rt6n6 taj6koztatdsa id6pontjeig titoktartasi k6telezetts6g terheli. A titoktartesi kdtetezettseg
nem terjed ki a benyUjtott bmogatAsi kerelemnek a projekt-kivehsz6si elj6rdsban tdrten6
el6.ehaladase16l tdrten6 taj6koztatasra.

Az titoktadesi nyilatkozat formanyomtatvdnya az iigyrend 3. sz. mell6klete.

11.3.4. A helvi ftmosat^si k4relnek el'teiesztese 6s a HBB ddntesi iavaslata

A HBB minden eldterjesztett helyi t.mogat6si kerelemmel kapcsolatosan egyenkdnt fogalmazza meg
ddnt6si javaslaiat, bele6rtve a HACS munkaszervezete Sltal jogosulatlanseg miatt etutasitesra javasolt
k6relmeket-

A HBB ddnt6seit nyilt szavazassal, egyszer0 tdbbsoggel hozza meg.

A HBB a helyi felhives 6s a HBB elndk6nek eloterjeM6se alapj6n megt6rgyalja a helyi t6mogaidsi
kerelmeket- A HBB a helyi €mogaHsi k6rclemre vonatkoz6 temogat6 vagy elutasltd javaslatot a
ke.elmek - a helyi felhlvasban el6irt 6d6kel6si szempontoknak val6 megfeletds szerinti - pontozas
sor6n kialakult rangsora alapjen tesz. Amennyiben a HBB nem ert egyet az el6teieszt6sben szerepl6
jogosultsdgi ellen6z6s 6s / vagy tartalmi 6rtdkel6s eredmenyevel, minds6gbiztositds kereten belol,
r6szletes indoklessal ell6tva legfeljebb egy alkalommal visszakUldi az adott k6reimetajogosutts6g fjb6li
ellen6zes6re, illetve tartalmi ijra6.t6kel6sre.

Az elutasltadjavasl6 HBB tagnak d6nt6s6t reszletesen meg kell indokolnia, ametyet a jegyz6kdnyvnek
tadalmaznia kell. A HBB koteles reszletes indoklSst k6sziteni, ha a helyi t6mogat6si kerclmet
elutasitAsra javasolja.

A HBB feltetellel vagy csdkkentett dsszeggelval6 t5mogaEsra ir6nyul6 d6nt6si javaslatot nem adhat.

A |angsor alapjan, a rendelkez6sre 5116 fofresok 6s a helyi €mogat6si ig6nyek egybevet6se mellett a
HBB meghat6rozza tdmogatesra javasolt helyi temogatesi k6relmek kdr6t, amelyet szakmai indokEssal
es a megallapitoft pontsz6mmal ldt el.

Ha az adott Emogatasi kerclem megfelelt a t6mogathat6seghoz szuks6ges minimelis
kdvetelm6nyeknek, de forrashiiiny miatt nem t6mogathat6, a HBB tartal6klistat kepezhet. Alartaleklista
hosszat a HBB hat6rozza meo.



11.4, A HBB ail6se uteni feladatok

U.4.1. A HBB ail'seinek dokumenblAja

A HBB titkera 6ltalkijeldlt szem6lyjelen ilgyrend melleklet6t k6pez6, az tH 6ltatkiadott HBBjegyz6kdnyv
sablon alapj6n elkeszftia HBB ill6s jegyz6kdnyv6t.

A jegyz6kOnyvet a HBB elndke 6s a bizotts6g egy tovebbi, el6zetesen kijeldft a and6 tagja aldtresdval
hiteleslti. A hjieleslieft jegyzdkdnyvet a HBB titkera a HBB Ulest6t szemftott 5 napon betul megktjtdi a
HACS vezet6j6nek ellenjegyzesre.

A HBB titkdra biztosftja a HBB tagjai 6s r6sztvev6i szamara az ellenjegyzett jegyzokdnyvbe tdrt6n6
betekintest.

A HBB titkdra a HBB iil6st kdvet6 15 napon belol megkuldi a HACS vezet6je Sttat e enjegyzeft HBB
jegyz6kdryvet az lH-nak,

A HBB titkara gondoskodik a HBB munkaja soren keletkezett iratok meg5rz6ser6l.

Zalaegeszeg, 201 9.02.04.

Helyi akci6csoport vezet6 Munkaszervezet vezet6
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ll. Mell6kletek

1. me eklet: Az IH 6ltal j6vAhagyoft jegyz1kjnw sablon (tagok listAjeval 4s jelentdti iwet)
2. me el4et: TitokaftAsi 6s Osszefdrtefef/ensdgi nyilatkozatformanyomtatueny


