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Támogatási határozat iratazonositÓja 1083545215

A 141/2008' (X. 30.) FVM rende|et a|apján a He|yi VidékÍel|esáési K z ssfuek és a LEADER he|yi akciocsoportok részére nyÚjtotttámogatás
jogcimre' 2009.03.31 napján beny jtott 2060351588 iratazonositi számon nyilvántartott kiÍizetési kére|me targyában az a|ábbi

nozom:  
ha t á ro za to t

A ki|]zetési kére|mének az alábbiak tekjntétében he|yt adok:

A határozatom a|apján a He|yi Vidékfejlesáési K z sségek és a LEADER he|yi akciicsoportok Észére ny jtott támogatás jogcimre 2009'03.31
napján beny jtott kíf|zetésí kéreÍme az eíszámolt bruít k.adás a|apián 6824628 Ft, azaz hatmj1|ib.nyo\Bzllzhuszor}négyezeF
hatszázhuszonnyo|c forint támogatásban részes |'

AjÓváhagyott támogatási sszeg 3. tenge|yre vonatkozT része 4693502 Ft' azaz négymi||iGhatszázkilencvenháromezeriitszázkettó forint,
me|ynek 75 szaza|ékát az EurÓpai MezŐgazdaságl és Vidékfej|esztési A|ap, 25 száza|ékát a Magyar Á||am nemzeti k |tsegvetése
finanszlrozza.

AjÓVáhagyott támogatási .isszeg 4' tengelyre vonatkozÓ része 213,|126 Ft' azaz kettómiI|iÓ-egysázharmincegyezer-egyszázhuszonhat forint'
me|ynek 80 száza|ékát az Europai Mezögazdasági és Vidékfej|esáési A|ap, 20 száza|ékát a MagyaÍ Állam nemzeti k.iItségvetése
Íinanszirozza'

A kifrzetési kére|mét a fennmaÍadÓ iisszeg tekintetében az indokolás részben meghatározottak szerint e|utasitom.

A támogatás tisszegét a |Vézógazdasági és VldékÍej|esztési Hivata|ná| Vezetett ligyÍelregisáerben nyi|vántartott bankszámlájára rende|em
átutaIni.

A határozathozatal időpontjában az iigyfé|regisáer nyi|vántartása szerint számlavezetó pénzintézete: SAVAR|A TakaÉkszi'Vetkezet ,
Bankszám|aszáma| 72100419-1 10621 10-00000000

Tájékoáatom' hogy a HVK vagy LEADER HACS cÍm |H álta|tdrténŐ visszavonása a támogatásijogosu|tság megsz nését eredményezia He|yi
VidékÍej|esztési Kóz sségek és a LEADER he|yi akciÓcsoportok részére az EurÓpai Mezógazdasági Vidékfej|esztési A|apbÓ| ny jtandÓ
vidékfejlesáési támogatásíÓ| szÓ|T 1698/2005/EK tanácsi rende|et keretében ny jtott támogatás részletes fe|téte|eirÖ| szT|Ó 141/2008. (X' 30.)
FVM rende|et 8.$ ('1) bekezdése értelmében'

Amennyiben a m ve|et a k zbeszezésekrŐ| szÓ|i 2003' évi cXXlX. t rvény hatáIya a|á taÍtozik, akkor a kiizbeszezési e|járás |efo|ytatása a
támogatás igénybevételének fe|téte|ét képezi, ennek hiánya, il|etve nem a jogszabá|yoknak megÍe|e|Ő midon tÖrténő |ebonyo|itása esetén az
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iigyfé| álta| igénybe vett tamogatás egésze jogosu|at|annak minÖs |' és aá koteles a mindenkori jegybanki a|apkamat kétszeres méÍtékének
megfele|ó kamatta| ndve|ten visszafi zetni.

Határozatom e||en, az annak kézhezvéte|étó| szám|tott tizenÖt napon be| | a Mezógazdasági és Vidékfejlesztesi Hivata| K zponti szervéhez
címzett Íe|lebbezésnék van he|ye, amelyet az MVH MVH Zala Megyei Kirende|tség ( 8901 za|aegerszeg PostafiÓk 142 ) kel| beny jtani'

Határozatom e||en beny jtott fellebbezéshez kapcso|ÓdÓan i||etékíizetési k te|ezettség nem terheli.

I n doko | á s

Az iiglél 2008'1 1'28 napján támogatási kére|met ny jtott be a Mezogazdasági és VidékÍej|esáési Hivata|hoz (továbbiakban: MVH). Az MVH
2033354563 azonosítÓ szám dóntése értelmében támogatásra vált jogosu|ttá, ame|yben tájékoztattuk arrot, hogy a támogatás pontos
sszegát| a kiÍizetésró| szl|Ó határozatban dtint az MVH. Az gyÍé| a kifizetés igény|ése ce|jábó| 2009.03'3'l napján kiÍizetési kére|mel

ny jtott be,

A kére|em vizsgá|atával osszeÍ ggŐ e|járásom során megá||apitottam, hogy az a|ábbiakban Íe|soro|t téte|ek az a|ábbiakban fog|a|t mértékben
nem fe|e|nek meg a támogatásra jogosultság fe|tételeinek, ezért azokat e|utasitom az a|ábbi okok a|apján:

'A' Téte| Szám|atéte| Eszkoz/ E|utasított Megnevezés Mennyiség lndoko|ás
sorsz azonosíto típusa szo|gá|tatás osszeg

azonosíti
1Q 7 VTSZ 4823 1 fénymáso|ó 2 Az iigyfé| 1 Ft.ta| tÖbbet igénye|t, mint a szám|án

papír szerep|ő nettÓ ilsszeg. A téte| szám|a szerinti
nettÓ értéke: 1'763 Ft.

21 2 VTSZ 3926 213 TV |eÍüzh' 2 A 14212008' (X|.2s.)sámr] MVH Kozleményv||'
|asak pontja a|apján csak készpénzze| és banki

átuta|ássa| kiegyen|itelt kiadás fogadhatÓ e| a
támogatás a|apjaként.

21 2 Wsz 4823 3121 TV 5 A14212008. (X|.25.)sámti MVH Kőz|emény V||'
másolÓpapir pontja a|apján csak készpénzze| és banki

átuta|ássa| kiegyen|itett kiadás fogadhatÓ el a
támogatás aIapjáként.

26 ,|1'1 Wsz 2201 1 Balfi 7 Kerekítés miatt 1 Ft |evonásra kerÜ|t'
szénsav.

HatáÍozatomat a kozigazgatási hatÓsági e|járás és szo|gá|tatás á|ta|ános szabá|yairÓ| szi|Ó 2004' CXL. tdrvény (továbbiakban: Ket.), a
mezógazdasági, agrár-vidékÍejlesztési' va|amint ha|ászati támogatásokhoz és egyéb intézkédésekhez kapcsolÓdÓ e|járás egyes kérdései |
szÓ|Ó 2007' éVi XV||' tdrvény' az EurÓpai |\4ezőgazdasági és VidékÍeJ|esztési A|ap társÍinanszirozásában megva|Ósu|i támogatások
igénybevételének á|ta|ános szabályairi| szó|ö 2312007 ' (|v '17 '\ FV|\4 rende|et, va|amint a He|yi Vidékíej|esztési K z<isségek és a LEADER he|yi
akciÓcsoportok részéíe az EurÓpai Mezógazdasági Vidékfej|esáési A|apbó| ny(ljtandó vidékfej|esztési támogatásrÓ| szÓ|Ó 1698/2005/EK
tanácsi rende|et keretében nyÚjtott támogatás Észletes fe|téte|eiÍól szÓ|Ó 141/2008' (X' 30') FVM rende|et rende|kezéseiÍe alapitottam.

A MezŐgazdasági és VidékÍej|esztési Hivatal Vidékfej|esztési Támogatások |gazgatÓságának i||etékessfoét és hatásktirét a Mezógazdaságiés
Vidékfejlesáési Hivata|rT| szÓ|Ó 256/2007. (X' 4.) Korm. rendelet 3. s (2) bekezdése és az 5' $ (3) bekezdés d) pontja ál|apitja meg.

A határozatom e||eni Íe||ebbezés |ehe6ségét a Ket. 98' $ (1) bekezdése biáositja, az e|óterjesáésre rendelkezésre á|lÓ határidŐt a 99. $ ('l)
bekezdése r gziti'
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Afe||ebbezésie|iárasi|letékmenbsségétamezögazdasági,agrár'vidékfej|esáesi,valamintha|ászatitámogatásokhozesegyéb
intézkedésékhez kapcsolÓoÓ e1áÉs egy; rerdéseir | szÓlÓ 2007. évi XÚ||. tÖrvény 74. $ (a) pont'a á|lapltja meg.

Budapest, 2009'05'27
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A fentiekról értes|ilnek:
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