
Il'MVH
tl li.*ii',:"i,ti::

VidékfejIesztési Támogatások I gazgatósága

I aazonosító: 
||!llll||||l|il||||il|lil

1228823781
|ktatósám: 207 nüu 16111812008

R ilil1]ilililililil1ilililtililililtil
RL 8901 009 497 467 4

Vasi óÍorony Közhasznú Egyesü|et
Körmend
Rákóczi F. úl38'
9900

Ügyfé| neve: Vasi Órtorony Közhasznú Egyesü|et
Ügyfél címe; 9918 Fe|sőmarác Fő Út'l00.
|\,4VHregisárációsszám:'1004416753
Tárgy: Kifizetési kére|emnek részben helvt adó határozat
Ugyintézi: Szabó Edit

Támogatási határozat iratazonosítója 1083545215

A 14112008. (X. 30.) FVM rendelet alapján a He|y| Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére nyújtotttámogatás
jogcimre' 2010.06'30 napján benyújtott 206745u75 katazonosító számon nyilvántartott kifizetési kére|me tárgyában az a|ábbi

ha t á ro za to t
hozom:

A kiÍizetési kére|mének az alábbiak tekintetében helyt adok:

A határozatom a|apján a He|yi Vidékfej|esaési Közösségek és a LEADER he|yi akciócsoportok részére nyújtott támogatás jogcímre 2010'06.30
napján benyújtott klÍizetési kéÍe|me az e|számo|t bruttó kiadás alapján 8609508 Ft, azaz nyolcmi||ió-hatszázki|encezer-ötszáznyo|c forint
támogatásban részesü|.

A támogatás összegét az a|ábbiak szerint á||apítottam meg:

Tenge|y |génye|t számított támogatás Tú|igény|és m|atti Tú|igény|és| Naptári év K|íizetett (iíizethetó összeg (Ft)
azonosÍtója támogatás szankció(Ft)(1) szankc|óval

csökken|ett
támogalás

3 5939320 592'|017 0 59210í7 2010 21895'63 5921017
4 2696802 2688491 0 2688491 2010 9941.91 2688491

(1) A Bizottság' a Vidékfej|esztési támogatási intézkedésekre vonatkozó e||enórzési e|járások, va|amint a kö|csönös megÍe|e|tetés végrehajtása
tekintetében az 1698/2005iEK rendelet Végrehajtására Vonatkozó rész|etes szabá|yok megá||apításáró| szó|ó 1975l2006lÉK rende|etének 3'1.
cikke aIapján megálIapitott csökkentés összege.

AjóVáhagyott támogatási összeg 3. tenge|yre Vonatkozó része 5921017 F|, azaz ötmi|lió.ki|encszázhuszonegyezertizenhét forint, me|ynek 75
százalékát az Európai Mezőgazdasági és VidékÍej|esztési A|ap, 25 százatékát a MagyaÍ Á||am nemzeti kö|tségvetése Íinanszkozza.

A jóváhagyott támogatási összeg 4. tenge|yre Vonatkozó része 2688491 Ft, azaz kettómi||ió-hatszáznyolcvannyo|cezer-négyszázki|encvenegy
Íorint, me|ynek 80 száza|ékát az Európai Mezőgazdasági és Vidékfej|esáési A|ap, 20 száza|ékát a Magyar Á||am nemzeti kö|tségvetése
finanszkozza.

A kifizetési kérelmét a fennmaradó összeg tekintetében az indoko|ás részben meghatározottak szeÍjnt e|utasítom.

A |ámogatás összegét a Mezógazdasági és Vidékfej|esztési Hivata| á|taI vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügfé|nyi|vántartási Rendszerben
(továbbiakban: Ügyfé|-nyjlvántartási Íendsze0 nyilVántartott bankszám|ájára rendeIem átutaIni'
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A határozathozatal időpontjában az Ügyfé|nyi|Vántartási rendszer szerint szám|avezető pénzintézete: SAVARIA Takarékszövetkezet ,
Bankszám|aszáma: 72100419-1'1062110-00000000

SzakÍe|adat kódja: Terü|etpolitikai támogatások és tevékenységek 841354.5

Tájékoáatom, hogy a HVK Vagy LEADER HAcs cím IH á|ta|történő visszavonása a támogatásijogosu|tság megszűnését eredményezi a He|yi
Vidékfej|esztési Közösségek és a LEADER he|yi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfej|esáési A|apból nyújtandó
vidékíej|esáési támogatásri| szó|ó 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás Íész|etes fe|tételeiról szóló 141/2008. (X. 30.)
FV|\4 rende|et 8'$ (1) bekezdése érte|mében.

Határozatom e||en annak kézhezvéte|étő| számított tíz munkanapon be|ü| a |\4ezőgazdasági és VidéKejlesztési Hivata| központi szervéhez
címzett fellebbezésnek van helye, ame|yet az MVH Vidékfej|esáésl Támogatások |gazgatóságához ( MVH Za|a Megyei Kkende|tség, 8901
Za|aegerszeg PostaÍiók'l42 ) ke|| benyújtani. Határozatom e||en benyújtott fe||ebbezéshez kapcso|ódóan az Ügyfe|et i||etékfiZetési
köte|ezettség nem terhe|i.

Tájékoztatom' hogy a támogatás igény|ésére irányuló kérelemnek részben vagy egészben he|yt adó döntés a|apján az MVH az eset|eges
fe||ebbezéstő| fÜggetlenü| folyósítja a megitélt tamogatast, egyéb esetekben a fe||ebbezésnek a döntés Végrehajtására ha|asztó hatá|yavan. A
benyújtott feliebbezést az elsó Íokon eijáró liatóság megvizsgá|ja, és amennyiben a fe||ebbezésben fogialtakka| egyetért' Vagy megá||apítja,
hogy döntése jogszabá|yi rendelkezés(eke)t sért, továbbá nincs az e|járásban e||enérdekű ügyfé|' úgy döntését a jogszabá|yi fe|téte|ek
teljesü|ése esetén saját hatáskörben módosítja, vagy vlsszavonja. Amennylben az e|ső fokú hatóság ÍenntaÍtja döntését, a fellebbezést az ügy
összes iratáva| együtt fe|terjesái a másodfokú hatóság részére.

A fe|lebbezési jogró| írásban vagy szóban történó |emondás esetén, e||enérdekű Ügy,fé| hiányában a döntés a |emondás benyÚjtásának napján
jogerőre emeIkedik.

A jogoNoslati e|jáÍások rész|etes szabályait a közigazgatási hatósági e|járás és szolgá|tatás á|ta|ános szabályairi| szó|ó 2004. CXL' törvény (a
továbbiakban: Ket.) 95.-121. $-ai tarta|mazzák'

I ndoko | á s

Az ügi.fél 2008.11.28 napján támogatási kérelmet nyújtott be a l/ezőgazdasági és Vidékfej|esztési Hivata|hoz (továbbiakban: l/VH). Az l/VH
1083545215 azonosító sámú döntése érte|mében támogatásra Vá|t jogosu|ttá, ame|yben tájékoáattuk ani|, hogy a támogatás pontos
összegérő| a kifizetésrő| szi|i határozatban dönt az |t.4VH. Az ügyfél a kifizetés igény|ése cé|jából 2010.06.30 napján kifizetési kére|met
nyújtott be.

A kérelem vizsgá|atáva| összefÜggő eljárásom során megá||apítottam, hogy az a|ábbiakban felsoro|t téte|ek az alábbiakban fog|a|t mértékben
nem fe|elnek meg a támogatásra jogosu|tság feltéte|einek, ezért azokat elutasitom az a|ábbi okok alapján:

.A' Téte| Számlatéte| Eszköz] E|utasÍtott l.4egnevezés l/ennyiség
sorsz azonosító típusa szo|gá|tatás összeg

azonosító

Indoko|ás

88 te|efondíj 1 Késede|mi kamat nem számo|ható e| a 141/2008
(X.30) FV|V rende|et 2' és 3. számÚ me|léklete
aIapján.
1 Ft |evonás számítási hiba miatt'

1 Ft |evonás kerekÍtés m;att.

11 nescafé 3 in 5
1
fűtés hődíj 10.6
'1385 Bp. 62. Pl:867
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A kérelem Vizsgá|atáVal összefüggő e|járásom során megál|apitottam' hogy az a|ábbiakban felsoro|t bizony|atok és tételek nem feleInek meg a
támogatásra jogosu|tság fe|tételeinek, ezért azokat e|utasÍtom az a|ábbl okok a|apján:

'A' Téte| Szám|atétel Eszköz] E|számo|ni l/egnevezés Mennyiség lndokolás
sorsz azonosító típusa szo|gá|tatás kívánt

aznnncitÁ őcczen

7 2 WsZ 9004 20400 VédőszemüV '1 A juttatás nem e|számolható és nem támogatható
eg személyije||egű kiadás a 14'112008. (X.30') FVM

rendelet 4. sz' me||ék|et a|apján.
66 2 sZJ 9529 1000 ku|csmáso|á 2 A megadott Téte| azonosítószám nem támogathati

a 141/2008 (X.30.) FV|\,'l rende|et 2' és 3. számú
me||éklete aIapján.

Határozatomat a Ket', a mezőgazdasági, agrár-vidékfej|esztési, valamint ha|ászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
e|járás egyes kérdéseirő| szó|ó 2007 ' évi XVll. törvény (továbbiakban: MVH e|járási törvény)' az Európai Mezőgazdasági és Vidékfej|esztési
A|ap társfinanszírozásában megvalósu|ó támogatások igénybevéte|ének á|ta|ános szabá|yairi| szó|ó2312007 . (|v '17 ') FVM rendelet, valamint a
He|yi Vidékfej|esztési Közösségek és a LEADER he|yi akclócsoportok részére az Európai l.4ezőgazdasági Vidékfej|esztési A|apbi| nyújtandó
VidékfejIesáési támogatásró| szó|ó ,1698/2005/EK tanácsi rende|et keretében nyújtott támogatás részletes fe|téte|eiről szóló 141/2008. (X' 30.)
FVM rendelet rendelkezéseire aIapitottam.

A rende|kezésre álló ügyintézési határidő az MVH euárási törvény 55'$ (2) bekezdése a|apján a kére|em hiányta|an beérkezését követó
negyvenöt munkanap.

A Mezógazdasági és VidéKejIesáési Hivata| Vidékfej|esáési Támogatások lgazgatóságának i||etékességét és hatásköréta Mezőgazdaságiés
Vidékfej|esÍési Hivatakó| szó|ó 256/2007' (X. 4.) Korm. rende|et 3' s (2) bekezdése és az 5. $ (3) bekezdés d) pontja állapítja meg.

Az e|járás tárgyi i||etékmentességét az |WH e|járásl töNény 74' s a) pontja ál|apítja meg.

A határozatom e|leni fe||ebbezés |ehetőségét a Ket. 98. $ (1) bekezdése bilosítja' az e|őterjesáésre rendelkezésre á||ó határidót a Ket. 99. s
(1) bekezdése rögzíti.

Budaoest,2010.10.13

P.h.

Vu|cz Lász|ó'
igazgati

s.k.
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Kiadmánv hite|éü|: \l V- H--\ --------.t

A Íentiekről értesülnek:
1.: Ügyíé|
2.'' |raftár
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