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108354521
iratazonosítója
5
Támogatási
határozat

részérenyújtotttámogatá
(X.30.)FVMrende|et
a He|yiVidékfejlesztési
Közösségek
ésa LEADERhe|yiakciicsoportok
a|apján
A 141/2008.
jogcímre,
kifizetési
2033354563
iratazonosító
számonnyi|vántartott
kérelme
tárgyában
napján
benyújtott
az a|ábbi
2008.11.28
határozatot
n0zom:
helytadok:
kére|mének
az a|ábbiak
tekintetében
A kifizetési
jogcímre
Közösségek
A határozatom
a|apján
a HelyiVidékÍej|esáési
ésa LEADERhe|yi
akciicsoportok
részére
nyújtott
támogatás
2008.11.28
bruüókiadása|apján306034Fl, azaz háromszázhatezer-harmincnégy
napjánbenyújtott
kiÍizetési
kére|me
az e|számolt
forint támogatásban
részesü|.
összeg3.tengelyre
vonatkozó
része306034Ft,azaz háromszázhatezer-harmincnégy
forint,
A jóváhagyott
támogatási
me|ynek
75
EurópaiMezőgazdasági
ésVidékfej|esztési
A|ap,25 száza|ékáta
MagyarÁl|amnemzeti
kö|tségvetése
száza|ékátaz
Íinanszírozza.
A kifizetési
kére|mét
a fennmaradó
összegtekintetében
az indoko|ás
részben
meghatározottak
szerintelutasítom.
A támogatás
ésVidékfej|esztési
Hivata|nál
vezetettügyfé|regisáerben
összegéta Mezőgazdasági
nyi|vántartott
bankszám|ájára
rende|em
átutaIni.
pénzintézete:
A határozathozatal
időpontjában
az ügyfé|regiszter
nyiIvántartása
szerintszámlavezető
SAVARIATakarékszövetkezet
,
Bankszámlaszána:
72100419-1
1062110-00000000
Tájékoáatom,
hogya HVKvagyLEADERHACScímlHá|ta|
történő
visszavonása
a támogatásijogosu|tság
megszűnését
eredményezi
a He|yi
Vidékfej|esztési
Közösségekés a LEADER he|yiakciicsoportok
részére
Európai
az
Mezőgazdasági
Vidékfej|esztési
Alapbó|nyújtandó
vidékfej|esáésitámogatásri|szó|i
1698/2005/EK
tanácsirende|et
keretében
nyújtotttámogatás
rész|etes
fe|téte|eiről
(X'30.)
szó|ó141/2008'
FVMrende|et
8'$(1)bekezdése
érte|mében'
Amennyiben
a műve|et
a közbeszezésekrő|
szóló 2003.éviCXX|X.
törvény
hatá|ya
alá tartozik,
akkora közbeszezési
e|járás
|eÍo|ytatásaa
támogatás
igénybevéte|ének
fe|téte|ét
képezi,
ennekhiánya,
illetve
nema jogszabá|yoknak
megfe|e|ő
módontörténő|ebonyo|ítása
esetén
az
jogosu|at|annak
ügyfél
á|ta|igénybe
vetttámogatás
jegybanki
egésze
minősü|,
ésaá köte|esa mindenkori
a|apkamat
kétszeres
mértékének
megfe|e|ő
kamaftaI
növeltenvisszaÍizetni.
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Határozatom
e||en,az annakkézhezvéte|étő|
számított
tizenötnaponbe|ü|
a Mezőgazdasági
ésVidékfej|esztési
Hivata|
KözpontiSzervéhez
cimzett
fel|ebbezésnek
vanhe|ye,
( 8901Za|aegerszeg
ame|yet
az MVH MVHZa|aMegyeiKirendeltség
PostaÍiók
142) ke||benyújtani.
Határozatom
e||en
Íe|lebbezéshez
benyújtott
kapcso|ódóan
illetékfizetési
kötelezettség
nemterheIi'
Indokolás
(továbbiakban:
Az ügyfé|
2008.1,l.28
napján
támogatási
kérelmet
nyújtott
Hivata|hoz
MVH)'Az MVH
bea Mezőgazdasági
ésVidékfej|esztési
pontos
2033354563
azonositószámÚ döntéseérte|mében
támogatásra
vá|tjogosu|ttá,
ame|yben
arró|,hogya támogatás
tájékoztattuk
összegérő|
a kifizetésrő|
szó|óhatározatban
döntaz MVH.Az ügyfé|
a kifizetés
igénylése
2008.11.28
napján kifizetési kére|met
cé|jábó|
nyújtott
be.
A kére|em
vizsgálatáva|
összeÍüggő
e|járásom
soránmegá|lapítottam,
hogyaz a|ábbiakban
fe|soro|t
az a|ábbiakban
fog|a|t
mértékbet
téte|ek
jogosu|tság
nemfe|e|nek
mega támogatásra
fe|téte|einek,
ezért'azokate|utasítom
az a|ábbi
okoka|apján:
'A' Munkavá||a|i
Tárgyidőszak Juttatás
jogcime
sorsz neve
1
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2

TóthLász|ó0810
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Elutasított
|ndoko|ás
személyi
összesen
GJKT.
14656
A 141/2008
FVMrendelet
|evonás,
mertegyes
5$5.pontja
a|apján
Költségtéríté
kikü|detések
minta cégbirisági
bejegyzésről
szó|óvégzés
dátumae|őbbi,
jogerőre
saját
eme|kedésének
dátuma
gépjármű
haszná|ata
miaft
GJKT24385
A14112008FVMrendelet5$5.pon$aa|apjánlevonás,mertegyes
szó|óvégzés
Kö|tségtéríté
kikü|detések
dátumae|őbbi,
minta cégbírósági
bejegyzésrő|
jogerőre
saját
va|óeme|kedésének
dátuma
gépjármű
haszná|ata
miatt
'|4906
|evonás,
mertegyes
GJKTA14112008
FVMrende|et
5$5.pontja
a|apján
szi|ó végzés
Kö|tségtéríté
kikü|detések
dátuma
e|őbbi,
minta cégbirisági
bejegyzésrő|
jogerőre
va|óemelkedésének
saját
dátuma
gépjármű
haszná|ata
miaft
|evonás,
merta |edo|gozott
MBÉR.
108991 A 141/2008
FVMrendelet
5$5.pontja
a|apján
szó|óvégzés
minta cegbírósági
bejegyzésrő|
Munkabér,
napokfe|ének
dátuma
e|őbbi,
jogerőre
vá||alkozói
valóeme|kedésének
dátuma
kivét'
megbízásidij
levonás,
merta ledo|gozott
A ,|41/2008
FVMrendelet
5$5' pontja
a|apján
GÉPJ- saját 270
gépjármű
minta cegbírisági
bejegyzésrő|
szi|óvégzés
napokfelének
dátuma
e|őbbi,
jogerőre
használat
va|óeme|kedésének
dátuma
munkábajár
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Szörényiné0810
TóthEmőke

Szörényiné
Tith Emőke

Tith Lász|ó 0810

ooönne

TithLász|ó 0810

Öoönne

MBÉR- 114610
Munkabér,
vá|lalkozii
kivét,
megbízásid,tj
GÉPJ- saját 5400
gépjármű
haszná|at
munkábajár
MBÉR.
146175
Munkabér,
válIaIkozói
kivét,
megbízási
díj
GÉPJ- saját1.|70
gépjármű
haszná|at
munkábajár

FVMrendelet
^14112008
5$5.pon$aa|apján
|evonás,
merta |edolgozott
íe|ének
dátuma
e|őbbi'
minta cégbírisági
napok
bejegyzésről
szó|óvégzés
jogerőre
vaIiemeIkedésének
dátuma
A ,t4112008
FVMrende|et
5$5.pontja
a|apján
|evonás,
merta |edo|gozott
napokÍe|ének
dátuma
e|őbbi,
minta cégbírisági
bejegyzésrő|
szi|óvégzés
jogerőre
va|óeme|kedésének
dátuma
A 141/2008
FVMrendelet
5$5' pontja
a|apján
|evonás,
merta |edo|gozott
napokfelének
dátuma
e|őbbi,minta cegbirósági
bejegyzésrő|
szó|óvégzés
jogerőre
va|iemelkedésének
dátuma

FVMrende|et
A 14112008
5$5. pontja
alapján
merta |edö|gozott
levonás,
napokfe|ének
dátuma
e|őbbi,
minta cégbírósági
bejegyzésrő|
szó|óvégzés
jogerőre
vali emeIkedésének
dátuma

vizsgá|atáva|
összefüggőe|járásom
soránmegá||apítottam,
hogyaz alábbiakban
A kére|em
fe|soro|t
bizonylatok
éstéte|ek
nemfe|e|nek
mega
jogosu|tság
feltéte|einek'
ezért
azokat
eIutasítom
támogatásra
aza|ábbi
okokaIapján:
'A'
Bizony|at Bizony|at Kiál|íti Te|jesítésNettóösszeg Pénzügyi
|ndoko|ás
sorsz azonosítija típusa adószáma időpontja
te|jesítés
r0op0nqa
Számla
1090123222008.10.217840
353000292/
2008.10'21A 141/2008
FVMrende|et
5$5' pontja
a|apján
3246/000016
44
e|utasífua,
merta számlateljesitésének
dátuma
előbbi'minta cégbirósági
bejegyzésrő|
szó|ó
jogerore
végzés
va|óemeIkedésének
dátuma
.|41/2008
631903/lV0Szám|a
1090123222008j022 5800
2008'10'22A
FVMrende|et
5$5.pontja
a|apján
00837
44
e|utasífua,
merta számlate|jesitésének
dátuma
e|őbbi,
minta cégbírisági
bejegyzésrő|
szó|ó
jogerőre
végzés
va|iemeIkedésének
dátuma

'A'

Tétel Szám|atéte|Eszkóz] ElszámolniMegnevezés
Mennyiség
lndokolás
sorsz azonosító típusa szo|gáltatás kÍvánt
az0n0stIo összeg
6411120 7840
|evé|fe|adás
112
A 14,|/2008
FVMrende|et
5$5.pontja
a|apján
e|utasífua,
merta kapcso|ódó
számIa
teljesítésének
dátuma
e|őbbi,
minta cégbírósági
jogerőre
bejegyzésrő|
szó|i végzés
va|ó
emeIkedésének
dátuma
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6411120

Ievé|feIadás
58

A 14112008
FVMrende|et
5$5.pontja
a|apján
e|utasitva,
merta kapcsolódiszám|a
teljesítésének
dátuma
e|őbbi,
minta cégbírósági
jogerőre
vali
bejegyzésről
szó|i végzés
dátuma
eme|kedésének

A megá||apított
537844Fttámogatás
összegeaz a|ábbiak
miatttovábbi
csökkentésre
került:
A Bizottság2006' december7-i, a vidékfej|esáési
vonatkozóe||enőzési
e|járások,
va|amint
a kö|csönös
támogatásiintézkedésekre
megfe|eltetés
végrehajtása
tekintetében
az 1698l2005lEK
végrehajtására
vonatkozórész|etes
szabályokmegá||apitásáról
tanácsirende|et
szó|ó ,|975/2006/EK
rende|etének
31.cikk(1)bekezdése
a|apján
a kifizetési
kére|mében
igénye|t
támogatási
összeg több mint3 száza|ékka|
túllépiakiÍizetésikérelema|apjánmegá||apitotttámogatásösszegét,ezértakifizetendőtámogatás
2318'|0
Ft
szankció
összegge|..
csökkentésre
kerü|t
Határozatomat
a közigazgatási
hatóságie|járásés szo|gá|tatás
álta|ános
szabályairól
szó|ó2004'CXL.törvény(továbbiakban:
Ket.),a
mezőgazdasági'
agrár-vidékÍej|esztési,
va|amint
ha|ászati
ésegyébintézkedésekhez
kapcso|ódó
e|járásegyeskérdéseiről
támogatásokhoz
szi|i 2007.éviXV||.törvény,az EurópaiMezőgazdasági
és Vidékfejlesztési
A|aptársfinanszírozásában
megva|ósu|ó
támogatások
(|V.17.)
igénybevéte|ének
á|ta|ános
szabá|yairi|
szÓ|t:2312007.
FVMrende|et,
va|amint
a He|yiVidékfej|esztési
Közösségek
ésa LEADERhe|yi
akciócsoportok
részére
az EurópaiMezőgazdasági
VidékÍej|esztési
A|apbi|nyújtandó
vidékfej|esztési
szóló 1698/2005/EK
támogatásró|
(X.30.)FVM+ende|et
keretében
tanácsirendelet
nyújtott
támogatás
rész|etes
fe|téte|eiről
rende|kezéseire
alapítottam.
szó|ó141/2008.
Mezőgazdaságiés
A Mezőgazdasági
ésVidékfejIesztési
HivataI
Vidékfejlesztési
Támogatások
IgazgatóságánakiIletékességétés
hatásköréta
(X.4.)Korm.rende|et
VidékÍej|esztési
Hivata|ró|
szóló 256/2007.
d)pontjaá||apítja
meg.
3. $ (2)bekezdése
ésaz 5.$ (3)bekezdés
A határozatom
Íe||ebbezés
|ehetőségét
rende|kezésre
e||eni
a Ket.98.$ (1)bekezdése
biztosí$a,
az e|őteriesztésre
á|lóhatáridőt
a 99.$ (1)
rögziti.
bekezdése
és egyéb
A fe||ebbezési
e|járás i||etékmentességét
agrár-vidékfej|esztési,
va|amintha|ászatitámogatásokhoz
a mezőgazdasági,
pontja
intézkedésekhez
kapcso|idó
e|járásegyeskérdéseirő|
7a'$ (a)
ál|apítja
meg.
szó|i 2007.éviXV|l.törvény
Zalaegerszeg,
2009'február
17.
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A fentiekről
értesülnek:
1.:Ügyfé|
2: |ratlár
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