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Ügyfélcíme:
9918Fe|sőmarác
Fő út100.
MVHregisztrációsszám:
1004416753
Tárgy:
Kifizetési
kére|emnek
részben
he|yt
adóhatározat
Ügyintéző:
DávidAndrea
Támogatási
határozat
iratazonosíto'1a
1083545215
(X.30.)FVMrendelet
^14112008.
a|apján
a HelyiVidékfej|esztési
Közösségek
részérenyújtotttámogatás
ésa LEADERhelyiakciócsoportok
jogcímre,
2010.04.30
napján
benyújtott
2067478901
iratazonosító
számonnyi|vántartott
kifizetési
kére|me
tárgyábanaz alábbi
határozatot
n0z0m:
A kifizetési
kérelmének
az a|ábbiak
tekintetében
he|vt
adok:

jogcÍmre
A határozatom
alapján
a He|yi
Vidékfej|esztési
Közösségek
ésa LEADERhe|yi
akciócsoporiok
részére
nyújtott
támogatás
20,10.04.30
napján
benyújtottkifizetési
kére|me
az eIszámo|t
bruttókiadásaIapján
8430596
Ft,azaznyoIcmi||ió-négyszázharmincezer-ötszázkiIencve
Íorint
támogatásban
részesü|'
A támogatás
összegét
az a|ábbiak
szerint
meg:
á||apítottam
Tengely |gényelt
azonosítójatámogatás

Számított
támogatásTú|igény|és
miatti Tú|igénylési
szankció(Ft)(í) szankcióva|
csökkentett
támogatás

Naptáriév

Kifizetett
összeg

Kifizethető
összeg (Ft}

3
4

579t975
2632621

2010
2010

21440.63
9735.3

5797975
2632621

5803227
2635008

0
0

5797975
2632621

(1)A Bizottság,
a vidékfej|esztési
támogatási
intézkedésekre
vonatkozi
e|járások,
va|amint
a kö|csönösmegfe|e|tetés
végrehajtása
e||enőrzési
tekintetében
az 1698l2005lEK
rendelet
végrehajtására
vonatkozi
rész|etes
megál|apításáról
rende|etének
szabályok
szóló 1975/2006/EK
31.
cikkeaIapján
megá||apított
csökkentés
összege.
A jóváhagyott
támogatási
összeg3.tenge|yre
vonatkozó
része5797975
Fl,azazötmi||ió-hétszázkiIencvenhétezer.kiIencszázhetvenöt
forint,
me|ynek
75 száza|ékát'az
EurópaiMezőgazdasági
ésVidékfej|esztésiA|ap,
25 száza|ékát'a Magyar Á|tam nemzeti kö|tségvetése
fnanszírozza,

A jóváhagyott
támogatási
vonatkozó
része2632621
összeg4.tengeIyre
Ft,azazkettőmi||ió-hatszázharminckettoezer-hatszázhuSzoneg
forint,
me|ynek
80 százalékát
az Európai
Mezőgazdasági
ésVidékÍej|esztési
A|ap,20 száza|ékáI
a MagyarÁ||amnemzetikö|tségvetése
Í'inanszírozza.
A kifizetési
kére|mét
a íennmaradó
összeotekintetében
az indoko|ás
részben
meohatározottak
szerint
e|utasítom'
A támogatás
összegét
a Mezőgazdasági
ésVidékfej|esztési
Hivata|
vezetett
Egységes
Mezőgazdasági
Ügyfé|-nyi|vántartási
Rendszerben
á|ta|
www.mvh.gov.hu
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(továbbiakban:
Ügyfé|-nyiIvántartási
rendszer)
nyiIvántartott
bankszámlájára
rendeIem
átutalni.
pénzintézete:
A határozathozataI
időpontjában
az ügyfé|-nyiIvántartási
rendszer
szerint
számIavezető
SAVAR|A
Takarékszövetkezet
,
BankszámIaszá
ma:72100419-1
10621'1
0-00000000
SzakfeIadat
kódja:
Terü|etpoIitikai
támogatások
éstevékenységek
841354.5
Tájékoztatom,
hogya HVKvagyLEADERHACScímlHá|ta|
történő
visszavonása
a támogatásijogosu|tság
megszunését
eredményezi
a He|yi
Vidékfejlesztési
Közösségekés a LEADERhe|yiakciócsoportok
részére
Vidékfej|esztési
az EurópaiMezőgazdasági
Alapbó|nyújtandó
vidékfej|esztésitámogatásró|szóló
(X.30.)
1698/2005/EK
tanácsirende|et
keretében
részletes
nyújtotttámogatás
fe|téte|eiről
sző|ó14112008.
FVMrende|et
8.$(1)bekezdése
érte|mében.
Határozatom
el|enannakkézhezvéte|étő|
számított
tÍzmunkanapon
be|ü|a Mezőgazdasági
ésVidékfejlesztési
Hivatal
központiszervéhez
( MVHZa|aMegyei
címzett
fe||ebbezésnek
vanhe|ye'ame|yet
az MVHVidékfejlesztési
Támogatások
|gazgatóságához
Kirende|tség,
8901
Za|aegerszeg
Postafiók
142
kel|
benyújtani.
Határozatom
e|len
benyújtott
íe||ebbezéshez
kapcsolódóan
ügyfe|et
i|letékÍizetési
az
)
köte|ezettség
nemterheIi.
Tájékoztatom,
hogya támogatás
igény|ésére
irányulókérelemnek
részben
vagyegészben
he|ytadó döntésa|apján
az MVHaz eset|eges
fe|lebbezéstő|
függet|enü|
ío|yósítja
támogatást,
végrehajtására
a megíté|t
egyéb
esetekben
a íe||ebbezésnek
a döntés
ha|asztó
hatá|yavan.
A
fe||ebbezést
benyújtott
az e|sőfokoneljárihatiságmegvizsgá|ja,
fog|a|takka|
ésamennyiben
a fe||ebbezésben
egyetért,
vagymegál|apítja,
hogydöntésejogszabá|yi
rende|kezés(eke)t
sétt'továbbánincsaz e|járásban
e||enérdekű
Ügyfé|'
úgydöntését
a jogszabá|yi
fe|téte|ek
te|jesÜ|ése
esetén
sajáthatáskörben
módosítja,
vagyvisszavonja.
Amennyiben
hatóság
fenntartja
döntését,
a fe||ebbezést
az e|sőfokú
az ügy
összesiratával
egyÜtt
fe|teryeszti
a másodfokú
hatiságrészére.
jogró|írásban
A fellebbezési
vagyszóbantörténő|emondás
e||enérdekű
ügyfé|
hiányában
a döntés
a lemondás
benyújtásának
napján
esetén,
jogerőre
emeIkedik.
A jogorvos|atie|járások
rész|etes
közigazgatási
szabá|yaita
hatóságie|járás
ésszolgá|tatás
általánosszabá|yairó|szi|ó2004'
CXL.törvény(a
továbbiakban:
Ket.)95.-12,1
. $-aitarta|mazzák.
Indokolás
(továbbiakban:
Az ügyfél
2008.11.28
napján
támogatási
kérelmet
nyújtott
Hivata|hoz
bea Mezőgazdasági
ésVidékíej|esztési
MVH).Az MVH
pontos
2033354563
azonosító
számúdöntéseérte|mében
támogatásra
vá|tjogosu|ttá,
ame|yben
tájékoztattuk
arról,hogya támogatás
összegérőla
kifizetésrő|szó|ó
határozatban
döntaz MVH.Az ügyfé|a
kifizetés
igény|ése
cé|jábó|
20,10.04.30
napján kiÍizetésikérelmel
nyújtott
be.
A kére|em
vizsgá|atáva|
összefÜggő
eljárásom
soránmegá||apítottam'
hogyaz a|ábbiakban
fe|soro|t
téte|ek
az a|ábbiakban
fog|a|t
mértékben
jogosu|tság
nemfe|e|nek
mega támogatásra
fe|téte|einek,
ezért
e|utasítom
az
a|ábbi
okok
a|apján:
azokat

.A.

Téte| Szám|atéte|EszközJ E|utasÍtott
Megnevezés
Mennyiség
Indoko|ás
Sorsz azonosító típusa szo|gá|tatás összeg
azonosÍtó
02
187
A késede|mi
kamat
neme|számo|ható
kö|tség
szJ
6420
TELEFoNDÍ
1
a
(X.30.)
14112008.
FVMrendelet
5.$ 2.
J
fogIaItak
aIapján.
bekezdésében
www.mvh.gov.hu
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-374-3603,
Tel.:06-1
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'A, Munkavá||a|ó
Tárgyidőszak Juttatás E|utasított
jogcÍme szemé|yi
sorsz
neve
41

sÜrŐ
fio2
xnur,tÁtrt

Indoko|ás

összesen
GJKT3707
Költségtéríté
saját
gépjármű
haszná|ata
miatt

A 2010.02.18-i
kikü|detés
kö|tsége
(X.30.)
nemtámogatható
a 141/2008.
FVMrendelet
5.s (13)bekezdése
a|apján,
mive|
a kikü|detés
nema feladat
végrehajtása
merÜ|t
érdekében
fe|'

A kére|em
vizsgá|atával
összefüggőe|járásom
soránmegá||apítottam,
hogyaz a|ábbiakban
Íelsoro|t
bizonylatok
éstéte|ek
nemfe|elnek
mega
jogosu|tság
támogatásra
fe|téte|einek,
ezért
azokat
e|utasítom
az a|ábbi
okoka|apján:
'A'

Bizonylat Bizonylat Kiá||ító TeljesítésNettóösszeg Pénzügyi
Indokolás
sorsz azonosítoja típusa adószáma időpontja
te|jesítés
időpontia
67 ACTSSzámIa
2685447632010.03.312000
(1V.17.)
2010.03.31A2312007.
FVMrendelet
19.S (3)
,Ía
r556258
bekezdésében
fog|altak
alapján
nemtámogatható,
nrive|
a szám|apénzügyi
teljesítése
nemigazo|t.

.A'

Tétel Szám|atéte|Eszközl
EIszámo|niMegnevezés
Mennyiség
Indokolás
sorsz azonosító típusa szolgá|ta1ás kívánt
azonostto összeq
o/
04.2
SZJ
7230
2000
WEBHOSTIN1
42312007
. (1V.17.)
FVMrendelet
19.S (3)
U
bekezdésében
fogla|tak
alapján
nemtámogatható,
pénzügyi
mive|
a szám|a
te|jesÍtése
nemigazo|t.
o?
02
VTSZ
4008
659
AJTÖ(X.30.)
1
A tétel
nemtámogatható
a 14112008'
FVM
ABLAK
rende|et
2.és3.számú
me||ékletében
foola|tak
TÖMíTo
a|apján.
SZALAG
93 02
wsz
7317
299
(X.30.)
TÉRKÉPTU
1
A téte|
nemtámogatható
a 14112008.
FVM
rendelet
2.és3.számú
me||ék|etében
foo|altak
aIapján.

Elo|eg
eIszámo|ás:
Tenge|y E|őlegkére|em
Jogosulte|ő|eg
Elszámolásra Fennmaradó, |ndoko|ás
azonosítójairatazonosítója
összegébő|eddigeI kerü|őtámogatási támogatási
elő|eg
nemszámoltösszeg e|ő|eg
összege(Ft)tartozás
összege
(Ft)
(F0
4

2067861037 26331542

www.mvh.gov.hu

25331542

A kifizetési
kérelem
a|apján
a LEADERműködési
fonás,azaza 4-estenge|yre
megá||apított
támogatiási
összegcsökkentésre
keÍü|
(X.8.)Korm.
a22012009'
rendelet
5.$ (6)bekezdésében
fog|a|tak
szerinte|számolásra
kerü|őtámogatási
e|ő|eg
összegéve|.
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Az e|számo|ásra
kerü|ótámogatási
megá|lapított
támogatás
e|ő|egösszegéve|
csökkentett
összege 7 430596 F1, azaz hétmi||iónégyszázharmincezer-ötszázkiIencvenhat
forint.
Határozatomat
a Ket',a mezőgazdasági,
agrár-vidéKej|esztési,
va|amint
ha|ászati
támogaiásokhoz
intézkedésekhez
ésegyéb
kapcso|ódó
(továbbiakban:
e|járásegyeskérdéseirő|
szó|ó2007
. éviXV||.törvény
MVHeljárási
törvény),
az EurópaiMezőgazdasági
ésVidékfej|esztési
A|aptársÍinanszlrozásában
megva|ósu|ó
támogatások
igénybevéte|ének
általános
szabá|yairól
szó|ő2312007
' (|V.17.)
FVMrende|et,
va|amint
a
He|yiVidékfej|esztési
Közösségekésa LEADERhe|yiakciócsoportok
részére
Vidékfej|esztési
az EurópaiMezőgazdasági
A|apból
nyújtandó
vidékfej|esztési
(X.30.)
támogatásró|
szóló '1698/2005iEK
tanácsirendelet
keretében
nyújtott
támogatás
rész|etes
fe|iéte|eiról
szó|ts14112008.
FVMrende|et
rendelkezéseire
aIapítottam.
A rende|kezésre
á|ló ügyintézési
határidőaz MVH e|járásitörvény55.s (2)bekezdése
a|apjána kére|em
hiányta|an
beérkezését
követó
negyvenöt
munkanap.
A Mezőgazdasági
ésVidékfej|esztési
Hivatal
VidéKej|esztési
Támogatások
lgazgatóságánakil|etékességétés
hatásköréta
Mezőgazdaságiés
(X.4.)Korm.rende|et
Vidékfej|esztési
Hivata|ró|
sző|ő25612007.
ésaz 5.$ (3)bekezdés
d)pontjaál|apítja
meg.
3.$ (2)bekezdése
Az e|járástárgyiilletékmentességét
az MVHeljárásitöruény
74.$ a) pontja
állapítja
meg.
A határozatom
e|leni
fe||ebbezés
|ehetőségéi
rendelkezésre
a Ket'98.$ (1)bekezdése
biztosítja,
az e|őterjesztésre
ál|óhatáridőta
Ket.99.$
(1) bekezdése
rögzíti.
Budapest,
2010.08.09

Kiadmány
hite|éÜ|:
á/

A fentiekről
értesÜ|nek:
1.:Ügyfé|
2.:|ratÍár

www.mvh.gov.hu
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-374-3603.
Tel.:06-1
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