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neve:
VasiŐrtorony
KözhasznÚEgyesület
Ügyíé|
címe:
9918Fe|sőmarác
Fő út'l00.
Ügyfé|
M V Hr e g i s z t r á c i i s s z á m : , l 0 0 4 4 1 6 7 5 3
részben
Tárgy:
KiÍizetési
kére|emnek
he|yt
adóhatározat
Kovács||ona
Ügyintéző:
Sztrakáné
Támogatási
határozat
iratazonosítója,l08354521
5
(X.30.)FVMrende|et
^14112008'
alapján
a He|yiVidékfej|esztési
Közösségek
ésa LEADERhe|yiakciócsoportok
részére
nyújtotttámogatás
jogcímre'
napján
2009.12.31
benyújtott
2060141822
iratazonosító
számon
nyi|vántartott
kifizetési
kére|me
tárgyában
aza|ábbi
határozatot
hozom:
kére|mének
A kif]zetési
aza|ábbiak
tekintetében
he|yt
adok:
jogcímre
A határozatom
a|apján
a He|yiVidékfej|esztési
Közösségek
ésa LEÁDERhe|yi
akciócsoportok
részére
nyújtott
támogatás
2009.12.3'l
napján
benyÚ1tott
kifizetési
kére|me
az e|számo|t
bruttikiadása|apján
18748850
Ft,azaztizennyo|cmi||ió-hétszáznegyvennyo|cezer.
nyoIcszázötven
forint
támogatásban
részesül.
A támogatás
összegét
az a|ábbiak
szerint
á||apítottam
meg:
Tenge|y |génye|t
azonosítója
támogatás

Számítotttámogatás
Tú|igény|ésmiatti
Tú|igény|ési Naptáriév
szankció(Ft}(,l} szankcióva|

Kifizetett
összeg

Kiíizethetőösszeg(Ft)

48347.01
21952.39

12894147
5854703

csökkentett
támogatás
3
4

13086890
5942220

12894147
5854703

0
0

12894147
5854703

2009
2009

(,l)ABizottság,
a vidékfej|esztésitámogatási
intézkedésekre
vonatkozi
el|enőrzésie|járások,
va|aminta
kö|csönösmegfe|e|tetésvégrehajtása
tekintetében
az 1698l2005lEK
rende|et
végrehajtására
vonatkozó
rész|etes
szabá|yok
megá||apításáró|
szó|ó1975/2006/EK
rende|etének
3'1.
cikkeaIapján
megá||apított
csökkentés
összege'
A jóváhagyott
támogatási
összeg3.tengeIyre
vonatkozó
része12894147
Ft,azaztizenkettőmi||ió.nyolcszázkiIencvennégyezeregyszáznegyvenhét
forint,
melynek
75 száza|ékátaz
EurópaiMezőgazdasági
ésVidékfej|esztési
A|ap'25 száza|ékáIa Magyar Át|am
nemzeti
kö|tségvetése
finanszírozza.
A jóváhagyott
támogatási
összeg4.tengelyre
vonatkozó
része5854703
FI',azazötmi||ió-nyoIcszázötvennégyezer-hétszázhárom
forint,
me|ynek
80 száza|ékát
az EurópaiMezőgazdasági
ésVidékfej|esztésiA|ap,
20 száza|ékáta Magyar Atam nemzeti költségvetése
finanszírozza.
A kifizetési
kére|mét
a fennmaradó
összegtekintetében
az indokolás
részben
meghatározottak
szerint
e|utasítom.
A támogatás
összegét
a Mezőgazdasági
ésVidékfej|esztési
Hivata|
vezetett
á|ta|
Egységes
Mezógazdasági
Ügyfé|-nyi|vántartási
Rendszerben
wwwmvhgovhu
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(továbbiakban:
átutaIni.
rendszer)
nyiIvántartott
bankszám|ájára
rendeIem
ügyfé|-nyiIvántartási
pénzintézete:
az ügyfé|-nyi|vántartási
rendszer
szerint
számIavezető
SAVARIA
Takarékszövetkezet
időpontjában
A határozathozatal
,
72100419-1
1062110-00000000
Bankszám|aszána:
visszavonása
történő
a támogatásijogosu|tság
megszűnését
hogya HVKvagyLEADERHACScímIHá|ta|
eredményezi
a Helyi
Tájékoztatom,
az EurópaiMezőgazdasági
Vidékfej|esztési
A|apból
Közösségekés a LEADERhe|yiakciicsoportok
részére
nyújtandi
Vidékfej|esztési
(X'30')
tanácsirende|et
keretében
nyújtotttámogatás
rész|etes
fe|tételeiről
szó|ó14,1/2008.
vidékfej|esztésitámogatásrilszóli'|698/2005/EK
értelmében.
FVMrende|et
8.$(,|)bekezdése
számított
tízmunkanapon
be|ü|
a Mezógazdasági
ésVidékfej|esztési
e||en
annakkézhezvételétő|
Hivatal
központiszervéhez
Határozatom
( MVHZa|aMegyei
fe||ebbezésnek
vanhe|ye,amelyet
az MVHVidékfej|esztési
Támogatások
|gazgatiságáná|
címzett
Kirendeltség,
8901
142) ke||benyújtani'
Határozatom
el|enbenyújtott
fe|lebbezéshez
kapcso|ódőan
Postafiók
Za|aegerszeg
az ügyfeleti||etékfizetési
nemterheIi.
köteIezettség
irányu|ó
igény|ésére
kére|emnek
részben
vagyegészben
he|ytadó döntésa|apján
Tá1ékoztatom,
hogya támogatás
az MVHaz eset|eges
támogatást,
fe||ebbezéstolfügget|enÜ|fo|yósítja
a megíté|t
egyéb
esetekben
a fe||ebbezésnek
a döntésvégrehajtásáraha|asztó
hatá|yavan.
A
fel|ebbezést
az e|sőfokone|járóhatóságmegvizsgá|ja,
ésamennyiben
a fellebbezésben
fog|a|takka|
benyú1tott
egyetért,
vagymegá|lapítja,
rendelkezés(eke)t
sért'továbbánincsaz eljárásban
hogydöntésejogszabá|yi
e|lenérdekű
Ügyfé|'
úgydöntését
a jogszabá|yi
Íe|tételek
módosítja,
vagyvisszavonja.
te|jesÜ|ése
esetén
sajáthatáskörben
Amennyiben
az e|sofokú
hatóság
fenntartja
döntését,
a fel|ebbezést
az ügy
együtt
íe|teryeszti
a másodfokú
hatiságrészére.
összesiratával
jogró|írásban
vagyszóbantörténőlemondás
A fe||ebbezési
esetén,
el|enérdekű
ügyfél
hiányában
a döntésa |emondás
benyújtásának
napján
jogerőre
emeIkedik.
rész|etes
(a
A jogorvos|ati
e|járások
szabá|yait
a közigazgatási
hatósági
e|járás
ésszo|gá|tatás
á|talános
szabá|yairó|
szó|ó2004.CXL.törvény
Ket.)95..123.
tarta|mazzák.
továbbiakban:
$-ai
lndoko|ás
Az ügyfé|
2008'11'28
napján
támogatási
kére|met
nyújtott
bea Mezőgazdasági
(továbbiakban:
ésVidékfej|esztési
Hivatalhoz
MVH).AZMVH
2033354563
azonosító
számúdöntéseértelmében
támogatásra
vá|tjogosulftá,
ame|yben
tájékoztattuk
pontos
anó|,hogya támogatás
összegéro|
a kifizetésrő|
szó|óhatározatban
döntaz MVH.Az ügyfél
a kifizetés
igény|ése
cé|jábó|
2009.12.31
napján kifizetési kére|met
nyújtott
be'

E|ő|eg
eIszámo|ás:
Tengety E|ó|eg
kére|em
Jogosu|t
elő|eg
E|számo|ásra Fennmaradó, |ndoko|ás
azonosítója
iratazonosítója
összegébó|
eddige| kerü|ótámogatásitámogatási
eló|eg
nemszámo|tösszeg e|ő|egösszege (Ft)tartozásösszege

(F0

2067861037 2833'1541

27331541

A kifizetési
kére|em
a|apján
a LEADERműködési
fonás'azaza 4-estenge|yre
megá||apított
támogatási
összeg csökkentésre
kerü|a 22012009'
(X.8.)Korm'
rende|et
5' $ (6)bekezdésében
fogla|tak
szerint
e|számo|ásra
kerü|ó
támogatási
e|ő|eg
összegéve|.

Az elszámo|ásra
kerü|ő
támogatási
e|ő|eg
összegével
csökkentett
megá||apított
támogatás
összege17748 850FI,azaztizenhétmi||iówww.mvh.gov.hu
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forint.
hétszáznegyvennyoIcezer.nyoIcszázötven

fe|sorolt
téte|ek
fog|a|t
mértékben
soránmegá|lapítottam,
hogyaz alábbiakban
az a|ábbiakban
összeÍÜggő
e|járásom
vizsgá|atával
A kére|em
jogosu|tság
fe|tételeinek,
azokat
e|utasítom
az a|ábbi
okoka|apján:
ezért
nemfe|e|nek
mega támogatásra

.A. Munkavál|a|ó
Indoko|ás
Tárgyidőszak Juttatás E|utasitott
jogcíme szemé|yi
sorsz neve
összesen
2880
Az .lg95.
tV'sZJAtv.|V.fejezete
a|apján
nemtámogatható
GJKTéviCXV||.
kiadás.
0910
29 lnzsöl
Költségtéríté
Renáta
saját
gépjármű
haszná|ata
miatt
MBÉR
54
Számszaki
hibamiatt.
30 NagyJudit 0910
Munkabér,
vá||aIkozói
kivét.
megbízási
díj
GJKT3330
Az 1995.éviCXV||.
tV.sZJA
tV.|V.Íejezete
a|ap.ián
nemtámogatható
31 NagyJudit 0910
kiadás'
Kö|tségtéríté
saját
gépjármű
haszná|ata
miatt
4392
0910
GJKTAz 1995.éviCXV||.
tv.szJAfu.|V.fejezete
41 Marácz||dikó
alapján
nemtámogatható
kiadás.
Kö|tségtéríté
saját
gépjármű
haszná|ata
miatt
44 SÜtőKá|mán0910
MBÉR
27o
Számszaki
hibamiatt.
Munkabér,
válIaIkozói
kivét'
megbízási
díj
53 CsákTamás0910
GJKT38198
141/2008.(x.18.)
FVMrende|et
5/As'(2)bekezdése
a|apján
nemtámogatható
Költségtéríté
kiadás.
saját
gépjármÜ
haszná|ata
miatt

www.mvh.gov.hu

1385Bp.62.Pí:867

Tel.:06l -374-3603,
06-1-374-3604
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Mez6gazdasá9iés
vldékÍél|esztés|
Hivatat

Vidékfej|esztési
Támogatások
|gazgatósága

'A, Munkavá||a|ó
Indoko|ás
Tárgyidőszak Juftatás E|utasitoü
jogcíme
szemé|yi
neve
sorsz
összesen
,|41/2008'(x.18.)
GJKT2758
FVMrende|et
5/As.(2)bekezdése
a|apján
58 KohutMik|ós09,|0
nemtámogatható
Kö|tségtérÍté
kiadás.
saját
gépjármű
haszná|ata
miatt
124
FVMrendelet
0910
GJKT.
141/2008.(x.18.)
5/As.(2)bekezdése
a|apján
nemtámogathati
61 Kránicz
Ferenc
Költségtéríté
kiadás.
saját
gépjármű
haszná|ata
miatt
,|41l2008.(x.18.)
33329
FVMrende|et
63 NagyAntal 0910
GJKT.
5/As'(2)bekezdése
a|apján
nemtámogatható
Kö|tségtéríté
kiadás'
saját
gépjármű
haszná|ata
miatt
GJKT.
3374
141/2008.(x.18.)
65 Pass|mre 0910
FVMrendelet
5/As'(2)bekezdése
a|apján
nemtámogatható
Kö|tségtéríté
kiadás.
saját
gépjármű
haszná|ata
miatt
132 KohutMik|ós0911
GJKT2453
14,|i2008.(x.18.)
FVMrende|et
5/A$.(2)bekezdése
alapján
nemtámogatható
Kö|tségtéríté
kiadás.
saját
gépjármű
haszná|ata
miatt
135 PetzEmese 0911
oÉp.l- saiat go
Számszaki
hibamiatt.
gépjármű
haszná|at
munkábajár
144 CsákTamás091.1
GJKT41641
141/2008'(x.18')
FVMrende|et
5/A$'(2)bekezdése
a|apján
nemtámogatható
Kö|tségtéríté
kiadás.
saját
gépjármű
haszná|ata
miatt

www.mvh.gov.hu

'1385
Bp.62.Pf:867

-374-3603,
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06-1-374-3604
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Mezőgazdrság
v|dék's'|esztés|
Hivatal

Vidékfej|esztési
Támogatások
|gazgatósága

.A. Munkavá||a|ó
Tárgyidőszak Juttatás E|utasított
Indoko|ás
jogcíme szemé|yi
sorsz neve
összesen
3863
146 Dr.Egyed 09.l.|
GJKT.
14'|/2008.(x..|8.)
FVMrende|et
5/A$.(2)bekezdése
a|apján
nemtámogatható
János
Kö|tséotéríté
kiadás'
saját
gépjármű
haszná|ata
miatt
14g Korponyai-o9'|1
oÉel. sajatoo+
Számszaki
hibamiatt.
gépjármű
Mészáros
Cecí|ia
használat
munkábajár
,|41/2008.(x.18.)
153 Passlmre 0911
GJKT.
305'í
FVMrende|et
SiA$.(2)bekezdése
a|apján
nemtámogatható
Kö|tségtéríté
kiadás.
saját
gépjármű
haszná|ata
miatt
155 NagyAntal 0911
GJKT33309
141/2008.(x.18.)
FVMrende|et
5/A$.(2)bekezdése
a|apján
nemtámogatható
Kö|tségtéríté
kiadás'
saját
gépjármÜ
haszná|ata
miatt
157 Per|János 0911
GJKT.
2985
141/2008'(x.18.)
FVMrende|et
5/A$.(2)bekezdése
alapján
nemtámogathati
Költségtéríté
kiadás.
saját
gépjármű
haszná|ata
miatt
161 Szi|iOrso|ya09.l1
GJKT.
252
Az ,|995.
éviCXV||.
tV.sZJAtv.lV.fejezete
a|apján
nemtámogatható
kiadás.
Kö|tségtéríté
saját
gépjármű
haszná|ata
miatt
163 VargaDezsó09,10
GJKT3272
141/2008.(x.18.)
FVMrende|et
5/A$.(2)bekezdése
a|apján
nemtámogathati
Kö|tségtéríté
kiadás.
saját
gépjármű
haszná|ata
miatt

www.mvh.gov.hu

1385Bp.62.PÍ:867

-374-3603,
Tel.:06-1
06-1-374-3604
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Mezölazdlságiés
v|dékfE'|esrté5|
Hivatat

..}.
-I
--

Vidékfej|esztési
|gazgatósága
Támogatások

.A, Munkavá||a|ó
Tárgyidőszak Juttatás EIutasított
jogcíme szemé|yi
neve
sorsz

Indoko|ás

összesen

164 VargaDezsó0911

3301
GJKTKö|tségtéríté
saját
gépjármű
haszná|ata'
miatt

141/2008.(x.18')
FVMrendelet
5/A$.(2)bekezdése
alapján
nemtámogatható
kiadás.

soránmegá|lapítottam,
Íe|soro|t
vizsgá|atáva|
összefÜggöe|járásom
hogyaz a|ábbiakban
bizony|atok
éstéte|ek
A kére|em
nemfele|nek
mega
jogosu|tság
támogatásra
fe|tételeinek,
ezértazokateIutasítom
aza|ábbiokokalapján:
'A'

Bizonylat Bizonylat Kiál|ító Te|jesítésNeftóösszeg Pénzügyi
lndoko|ás
te|jesítés
sorsz azonositója típusa adószáma időpontja
időpontja
.l9 AM8EE0594
(X.30.)
1032695822009.10.2034256
Szám|a
2009.10'20^14112008.
FVMrendelet
4' sz.me||ék|et
41
884
szemé|yijel|egű
kiadások
között a d)pontban
feIsoro|t
természetbeni
iuttatások
között nem
szereoel.
45 F0237378 Kikü|detés18898969.l2009.09.2551935
2009.11.'16
(X.30.)FVM
A 14't12008.
rendelet'1.$
h)
18
s.K.
bekezdése
nemtámogatható
aIapján
kiadás.

'A|

Téte| Számlatéte| Eszköz] EIszámo|niMegnevezés
Mennyiség
Indoko|ás
sorsz azonositó típusa szo|gá|tatás kívánt
azonosrl0 összeg
'19 02
VTSZ
9004
34256
védöszemüv1
(X.30.)
A 14112008.
FVMrende|et
4.sz.me|lék|et
eg
személyije||egű
kiadások
között a d)pontban
felsor
78 02
VTSZ
3301
375
Briseaerosol1
A megadott
WSZ tételazonosító
nemtámogatható
a 14112008,(X'30')
FVMrende|et
keretein
be|ül.
78 02
VTSZ
3307
375
Brise
1
A megadott
WSZ téte|azonositó
nemtámogatható
aer.gyöngy
a 141/2008.(X'30.)
FVMrendelet
keretein
be|Ü|.
78 02
VTSZ
3307
375
Brise
1
A megadoft
WSZ téte|azonosító
nemtámogatható
virágszirom
a 14112008'(X.30.)
FVMrende|et
keretein
belü|.
78 02
VTSZ
6302
503
TS1
A megadott
WSZ tételazonosító
nemtámogatható
mikrosz.uni
a 141/2008.(X.30.)
FVMrendelet
keretein
be|ü|.
ke

www.mvh.gov.hu

1385Bp.62.PÍ:867

-374-3603.
Tel.:06-1
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Oldal:7

T'MVH

-.L.
-I
-I

M€ 2 6gazd!sá9|és
vldékígj|esztés|
Htu.tal

Vidékfejlesztési
Támogatások
lgazgatósága

'A' Munkavá||a|ó
Tárgyidőszak Juttatás E|számolni
kívánt
Indoko|ás
sorsz neve
személyiösszesen
iogcime
45 SütóKá|mán0909
GJKT51935
(X.30.)
A 141/2008.
FVMrende|et
1.$h)bekezdésa
a|apján
nem
Kö|tségtéríté
támogatható
kiadás.
saját
gépjármű
használata
miatt
Határozatomat
a Ket.,a mezógazdasági,
agrár-vidékfej|esztési,
va|amint
halászati
támogatásokhoz
ésegyéb
intézkedésekhez
kapcsolódi
e|járásegyeskérdéseirő|
szó|i 2007.éviXVl|'törvény
(továbbiakban:
MVHe|járási
törvény),
az EurópaiMezőgazdasági
ésVidékfej|esztési
AlaptársÍinanszírozásában
megva|ósu|ó
támogatások
igénybevéte|ének
általános
szabá|yairó|
(lV.17.)
szt:|o23t2O07.
FVMrende|et,
valamint
a
HelyiVidékfejlesztési
Közösségekésa LEADERhe|yiakciócsoportok
részére
az EurópaiMezőgazdasági
Vidékfej|esztési
A|apbó1
nyÚjtandó
vidékfej|esztésitámogatásró|szó|ó
1698/2005/EK
tanácsirendelet
keretében
nyújtotttámogatás
részletes
fe|téte|eirö|
(X.30.)
szó|i 141/2008.
FVMrendeIet
rendelkezéseire
a|aoítottam.
A Mezőgazdasági
ésVidékfejIesztési
HivataI
VidékfejIesztési
Támogatások
Igazgatóságánaki||etékességétés
hatásköréta
Mezőgazdaságiés
Vidékfejlesztési
Hivatalri|
(X.
szó|Ó25612007.4.)Korm.rendelet
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