
Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 91/2013. (VI.19.) 

számú közleménye a 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 

végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcím benyújtási időszakának 

felfüggesztéséről Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület HACS területén a 

szolgáltatásfejlesztésre irányuló rangsor esetén 

 

 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 

LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 

szóló 35/2013. (V.22.) VM rendelet 13.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a pályázatot az 

egyes mezőgazdasági és agár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az 

elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak 

szerint, az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, 

ügyfélkapun keresztül kell benyújtani az MVH-hoz 2013. június 17-én 08:00 órától 

forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. augusztus 31-én 18:00 óráig.  

 

A 35/2013. (XII.17.) VM rendelet 13.§ (7) bekezdésében foglaltak alapján irányító hatósági 

jogkörömben eljárva forráskimerülésre való tekintettel Sárköz-Dunavölgye-Siómente 

Egyesület HACS területéről szolgáltatásfejlesztésre irányuló rangsor esetén a benyújtási 

időszakot 2013. június 19. 12:00 időponttól kezdődően felfüggesztem. 

 

 

Budapest, 2013. június 19. 

 

Búsi Lajos 

Irányító Hatóság vezetője 

 



Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 90/2013. (VI.19.) 

számú közleménye a 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 

végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcím benyújtási időszakának 

felfüggesztéséről Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület HACS területén a 

gazdaságfejlesztésre irányuló rangsor esetén 

 

 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 

LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 

szóló 35/2013. (V.22.) VM rendelet 13.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a pályázatot az 

egyes mezőgazdasági és agár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az 

elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak 

szerint, az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, 

ügyfélkapun keresztül kell benyújtani az MVH-hoz 2013. június 17-én 08:00 órától 

forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. augusztus 31-én 18:00 óráig.  

 

A 35/2013. (XII.17.) VM rendelet 13.§ (7) bekezdésében foglaltak alapján irányító hatósági 

jogkörömben eljárva forráskimerülésre való tekintettel Sárköz-Dunavölgye-Siómente 

Egyesület HACS területéről gazdaságfejlesztésre irányuló rangsor esetén a benyújtási 

időszakot 2013. június 19. 12:00 időponttól kezdődően felfüggesztem. 

 

 

Budapest, 2013. június 19. 

 

Búsi Lajos 

Irányító Hatóság vezetője 
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