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Megjelent a 102/2012. (X. 1.) VM rendelet Az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi 

Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások 

részletes feltételeiről 

 
Támogatási kérelem benyújtás: 2012-ben október 15. és november 15. 

 

102/2012. (X. 1.) VM rendelet 

Magyar Közlöny 129. szám 

Letöltés 

 

KIVONAT 

 
2. § (1) Támogatás vehető igénybe: 

 

a.) 1. célterület: helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében 

szereppel bíró alábbi épületek, épületrészek külső és az épület rendszeres 

látogathatóságának biztosítása esetén belső felújítására, korszerűsítésére, bővítésére, 

átalakítására, új épületrész kialakítására az alábbi épületekhez kapcsolódóan:  

aa) települési szilárd burkolatú útvonalak mentén fekvő épületek, 

ab) település központját alkotó vagy közvetlenül övező épületek, 

ac) helyi turisztikai látványossághoz vagy a település megjelenésében szereppel bíró 

épülethez közvetlenül vezető útvonalak mentén fekvő épületek, 

ad) az aa), ab) és ac) alpontban meghatározott épülethez kapcsolódó zöld felület rendezésére, 

parkoló kialakítására, létrehozására, fejlesztésére, 

ae) az aa), ab) és ac) alpontban meghatározott épülethez kapcsolódó kerítés kialakítására, 

felújítására; 

 

http://www.cserhatalja.eu/new/docs/falu102_2012.pdf


A Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület területén igényelhető 

legmagasabb támogatási összeg az 1. célterületen: 10.000.000 Ft. 
 

 

 

b.) 2. célterület: a település környezetét és megjelenését javító fejlesztésre: 

ba) kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésre, 

bb) az utak mentén elhelyezkedő járdák kivételével a védelem alatt nem álló közparkok, 

pihenőhelyek, sétányok kialakítására, fejlesztésére, 

bc) az a) pont aa)–ac) alpontjában meghatározott útvonalak mentén zöldfelületek, látvány- és 

használati térelemek kialakítása, meglévők fejlesztésére, 

bd) szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítására, fejlesztésére; 

 

A Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület területén igényelhető 

legmagasabb támogatási összeg a 2. célterületen: 5.000.000 Ft. 
 

 

 

c.) 3. célterület: alapvetően a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítése 

feltételeinek javítása céljából új piacok létrehozására, meglévők fejlesztésére, bővítésére, az 

előírásoknak történő megfeleltetésére: 

 

A Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület területén a 3. célterületre nem 

nyújtható be támogatási kérelem! 
 

 

 

d.) 4. célterület: kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, meglévők 

korszerűsítésére, a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM 

rendeletnek megfelelően.  

 

A Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület területén igényelhető 

legmagasabb támogatási összeg a 4. célterületen: 2.500.000 Ft. 
 

 
 

e.) 5. célterület: kültéri, közcélú feladatokat ellátó, nem fedett sport és atlétikai pálya, 

kerékpáros pálya, gördeszka pálya kialakítására, fejlesztésére, a hozzá kapcsolódó szociális 

és kiszolgáló helyiségek kialakítására, felújítására. 

 

A Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület területén az 5. célterületre nem 

nyújtható be támogatási kérelem! 

 
 

 

Egy támogatási kérelem benyújtási időszakban egy ügyfél egy támogatási kérelmet nyújthat 

be, amely azonban több támogatási célterületre is irányulhat és különböző helyrajzi számú 

ingatlanon megvalósuló fejlesztést is tartalmazhat. Több célterületre irányuló kérelem 



benyújtása esetén egy ügyfél által maximum 17.500.000 Ft az igényelhető legmagasabb 

támogatási összeg. 

 

 

Az 1. célterület ad), valamint ae) alpontjában szereplő fejlesztés az épület felújítása nélkül, 

önállóan is szerepelhet egy támogatási kérelemben. 

 

Az 1. célterülethez kapcsolódóan az épület, építmény felújításának, bővítésének, 

átalakításának keretében legfeljebb bruttó 15%-os alapterület növekedés támogatható, 

amennyiben az az épület, építmény korszerűsítéséhez, funkciójának betöltéséhez 

kapcsolódóan szükséges. 

 

Ha az 1. célterületben foglalt fejlesztések közvetlenül csak egy épületrészt érintenek, akkor 

az érintett kiadásokat alapterület-arányosan meg kell osztani, és az elszámolható kiadások 

között csak az e rendelet alapján támogatható épületrészre arányosan jutó kiadások 

szerepelhetnek. 

 

Az 1. célterület ad), valamint ae) alpontjában szereplő fejlesztés az épület felújítása nélkül, 

önállóan is szerepelhet egy támogatási kérelemben. 

 

A 4. célterület alapján nem vehető igénybe támogatás önkormányzatok által a helyi 

önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott kötelezően ellátandó feladatok ellátását 

szolgáló épülettel azonos helyrajzi számon elhelyezkedő játszóterek felújítására, 

kialakítására. 

 

Nem vehető igénybe támogatás arra a fejlesztésre, amely olyan Integrált Közösségi és 

Szolgáltatói Tér címmel rendelkező épületen és azon helyrajzi számú ingatlanon valósul 

meg, ahol a beruházási támogatásban részesült IKSZT címmel rendelkező épület 

elhelyezkedik. 

 

 

A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100%-a. Költségvetési szervek esetében 

a támogatás számításának alapja, az összes nettó elszámolható kiadás.  

 

Amennyiben a beruházás az 1. célterületen belüli fejlesztésre irányul és az épület, építmény 

tulajdonosa természetes személy, az ingatlant érintő fejlesztésre vonatkozóan a támogatás 

mértéke az összes elszámolható kiadás 70%-a. Természetes személy tulajdonában álló 

ingatlan belső felújítása csak abban az esetben támogatható, ha a tulajdonos életvitelszerűen 

nem az adott épületben, épületrészben lakik. 

 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból falumegújításra és -fejlesztésre igénybe 

vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján 

igénybe vett és az e rendelet alapján igénybe vehető támogatás együttes összege ügyfelenként 

egymást követő három pénzügyi évben nem haladhatja meg az 50 millió forintot. 

 

 

E rendelet alapján az ügyfél támogatási kérelmet kizárólag akkor nyújthat be, ha a 135/2008. 

(X. 18.) FVM rendelet keretében benyújtott támogatási kérelméhez kapcsolt utolsó kifizetési 

kérelmével elszámolt, az ahhoz kapcsolódó határozata jogerőre emelkedett, a beruházást 

lezárta. 



 

E rendelet alapján támogatási kérelem benyújtására nem jogosult az az ügyfél, aki vagy 

amely a 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelme 

vonatkozásában nem rendelkezik jogerős határozattal. 

 

Nem nyújthat be támogatási kérelmet az az ügyfél, akinek a 135/2008. (X. 18.) FVM 

rendelethez kapcsolódóan benyújtott támogatási vagy kifizetési kérelme alapján hozott 

döntések vonatkozásában bírósági eljárása van folyamatban. 

 

Nem nyújthat be támogatási kérelmet az az ügyfél, aki az Észak-Magyarországi Operatív 

Program keretében az adott támogatható tevékenységre pályázatot nyújtott be, amely 

elbírálás alatt áll, vagy támogatói döntéssel rendelkezik. 

 

 

A fejlesztést a támogatási határozat közlésétől számított két éven belül, de legkésőbb 2014. 

december 31-ig kell megvalósítani. Az ügyfél a támogatási határozat közlésétől számított hat 

hónapon belül köteles az első kifizetési kérelmet benyújtani és a támogatási határozatban 

jóváhagyott – és a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások 

összegével csökkentett – támogatási összeg legalább 10%-ával elszámolni. Az utolsó 

kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő hat hónapon belül, de legkésőbb 2015. 

január 31-ig kell benyújtani. 

 

 

A szükséges csatolandó mellékletek körére vonatkozó iránymutatást a rendelet 

tartalmazza. 

 

A támogatási kérelmet postai úton 2012-ben október 15. és november 15. között lehet 

benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által rendszeresített, és az MVH 

honlapján közzétett formanyomtatványon a beruházás helye szerint illetékes LEADER 

HACS munkaszervezeti irodájához. 

 

Postacím:  

Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület 

3053 Kozárd, Külterület 095. hrsz 
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