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Ügyfél neve: Vasi ortorony Közhasznú Egyesü|et
Ügyfé| címe: 9918 Fetsőmarác Fő út 100.
MVHregisztrációsszám: 1004416753
Tárgy: Kifizetési kérelemnek részben he|yt adó határozat
Ugyintéző: Szabó Edit

Támogatási határozat iratazonosítoja 1 083545215

A 141/2008. (X' 30') FVM rende|et a|apján a He|yi Vidékíej|esáési Közösségek és a LEADER he|yi akciócsoportok részére nyújtotttámogatás
jogcímre' 2010.08.30 napján benyújtott 2082796282 iratazonosító számon nyi|Vántartott kifizetési kére|me tárgyában az alábbi

h a t á r o z a t o t
hozom:

A kifizetési kére|mének az a|ábbiak tekintetében he|vt adok:

A határozatom a|apján a Helyi Vidékíej|esáési Közösségek és a LEADER helyi akcióGsoportok részére nyújtott támogatás jogcímre 2010.08.30
napján benyújtott kiÍizetési kére|me az elszámolt bruttó kiadás a|apján 7992634 Ft' azaz hétmi||ió.ki|encszázkilencvenkettőezer.
hatszázharmincnégy |orint támogatásban részesÜ|.

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

Tenge|y |génye|t számÍtott támogatás Túligény|és miatti Tú|igény|ési NaPtáriév Kifizetett Kinzethet ósszeg (Ft)

azonosÍtTja támogatás szankciT (Ft) (,]) szankcióVa| összeg
cstl(lGntett
támoqatás

3 5556177 5456n4 0 5496774 2010 20326.8 5496774
4 2522832 2495860 0 2495860 2010 9229.57 2495860

(1) A Bizottság' a vjdékfej|esztési támogatási intézkedésekre Vonatkozó e||enó|zési e|járások, va|amint a kölcsönös megfe|e|tetés végrehajtása
tekintetében az 1698/2005/EK rende|et Végrehajtására Vonatkozó részletes szabá|yok megá||apÍtásáról szó|ó 1975/2006/EK rende|etének 31.
cikke a|apján megá||apÍtott csökkentés ósszege.

A jóváhagyott támogatási összeg 3. tengelyre vonatkozó része 5496774 F|, uaz ötrni||ió.négyszazki|encvenhatezer.hétszázhetvennégy forint,
me|ynek 75 száza|ékát az Európai Mezőgazdasági és VidéKej|esztési A|ap, 25 százalékáI a |\4agyar A|Iam nemzeti kö|tségvetése
finanszi ozza.

A jóVáhagyott támogatási összeg 4. tenge|yre vonatkozó része 2495860 Ft' azaz kettömi||ió.négyszázkilencvenötezer.nyolcszázhatvan forint,
me|ynek 80 száza|ékát az Európai |\4ezőgazdasági és VidéHej|esztési A|ap' 20 száza|ékát a |\4agyaÍ Á||am nemzeti kö|tségvetése
finansziÍozza'

A kifizetési kérelmét a fennmaradó összeg tekintetében az indoko|ás részben meghatározottak szerint e|utasitom.
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A támogatás összegét a Mezőgazdasági és Vidékfej|esztési Hivata| á|ta| vezetett Egységes Mezőgazdasági Ugfiélnyilvántartási Rendszerben
(továbbiakban: ügyfé|-nyiIvántartási rendszer) nyiIvántartott bankszám|ájára rendeIem átutaIni.

A határozathozatal időpontjában az ügyfé|-nyi|vántartási rendszer szerint szám|avezető pénzintézete: SAVAR|A TakarékszöVetkezet ,
Bankszám|aszáma: 7210041 9-1.1 0621 10.00000000

SzakÍe|adat kidja: Területpo|itikai támogatások és tevékenységek 841 354.5

Tájékoztatom, hogy a HVK vagy LEADER HAcs cím |H á|ta|történő visszavonása a támogatásijogosu|tság megszűnését eredményezia He|yi
Vjdékfej|esztési Közösségek és a LEADER he|yi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági VidéKej|esztési A|apbó| nyújtandó
vidékÍej|esztési támogatásró| szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyÚjtott támogatás rész|etes Íe|téte|ekő| szó|ó 141/2008. (X. 30.)
FVM rende|et 8.s (1) bekezdése értelmében'

Határozatom el|en annak kézhezvéte|étő| számított t2 munkanapon be|Ül a Mezögazdasági és Vidékfe.i|esztési Hivata| központj szervéhez
cÍmzett Íeltebbezésnek van helye, amelyet az MVH VidéKej|esáési Támogatások lgazgatóságához ( MVH za|a Megyei Kirende|tség' 8901
Zalaegerszeg PostaÍiók 142 ) ke|| benyújtani. Határozatom ellen benyújtott Íe||ebbezéshez kapcso|ódóan az ügyfelet illetékf]zetési
köte|ezettség nem terhe|i.

Tájékoáatom' hogy a támogatás igénylésére irányuló kére|emnek részben vagy egészben he|yt adó döntés alapján az |\,4VH az eset|eges
fel|ebbezéstŐl függetlenü| fo|yósítja a megíté|t támogatast, egyéb esetekben a Íel|ebbezésnek a döntés végrehajtasára halasztó hatá|yavan. A
benyújtott fe||ebbezést az e|ső fokon e|járó hatóság megvizsgá|ja, és amennyiben a fel|ebbezésben fog|a|takkal egyetért' vagy megállapítja,
hogy döntése jogszabá|yi rendelkezés(eke)t sért' továbbá nincs az e|jáÍásban el|enérdekű ügyíél' úgy döntését a jogszabályi Íeltéte|ek
teljesü|ése esetén saját hataskörben módosÍtja, Vagy Visszavonja' Amennyiben az elsőÍokú hatóság fenntartja döntését, a Íe||ebbezést az ügy
összes iratáva| együtt Íe|terjesái a másodfokú hatóság részére.

A Íe||ebbezési jogró| írásban vagy szóban történő lemondás esetén, e||enérdekű ügyÍé| hiányában a döntés a |emondás benyÚjtásának napján
jogerőre emelkedik.

Ajogorvos|ati e|járások rész|etes szabályait a közigazgatasi hatosági e|járás és szolgá|tatás általános szabá|yairi| szó|ó 2004. cXL. töNény (a
továbbiakban: Ket') 95.-121. 5-a! tarta|mazzák.

I ndoko | á s

Az ügyÍé| 2008.1 1.28 napján támogatási kérelmet nyújtott be a Mezőgazdasági és VidéKej|esztési Hivatalhoz (továbbiakban: MVH). Az |\'íVH
10835452'15 azonosÍtó számú döntése érte|mében támogatásra Vá|t jogosulttá, ame|yben t4ékoáattuk arró|' hogy a támogatás pontos
összegéról a kfizetésról szoló hatarozahan dönt az MVH, Az iigyíél a kirlzetés igénylése céliaból 2010'08'30 napján kiftzetési kérelmet
nyúÍott be.

A kére|em Vizsgálatáva| összeÍüggő eljárásom során megá||apítottam' hogy az a|ábbiakban fe|soro|t bizonylatok és téte|ek nem fe|elnek meg a
támogatásra jogosu|tság Íe|tételeinek, ezért azokat elutasítom aZ a|ábbi okok a|apján:

A' Bizonylat Bizony|at Kiállító Te|jesités Netti összeg Pénzügyi
sorsz azonosítója típusa adószáma időpontja te|jesítés

időoontia
73 A|V7s. szám|a '188934141 2010.07,21 20000 2010'07 '21 A megadott SZJ szám nem e|számo|ható, mert

0116675 1t nem tartalmazza a 141/2008 (X.30) FVI\.4 rendelet
2. számú me||ékelete.
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A határozatom el|eni fel|ebbezés lehetöségét a Ket. 98. s ('1) bekezdése biztosíÜa' az
/í\ hAl.A'.|Á.A rÁd7íti

Budapest ,2010.11.16

A megadott SZJ szám nem elszámo|hati' mert
nern taÍta|mazza a 14l12008 (X.30)FV|u rendelet
2. számÚ me||éke|ete.
Szám|ajavítás nem fele|meg a 2007. évic)c&||.
tv. 168's (2).nek' így e|utasításra kerü|t'

ál|ó határidót a Ket. 99. s

cSlLLAGÁs 1
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Határozatomat a Ket., a mezogazdasági, agrár-vidékÍejlesztési, va|amint ha|ászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcso|ódó
e|járás egyes kérdéseiró| szóló 2007. éViXry||. törvény (továbblakban: MVH e|járási törvény), az Euripai Mezőgazdasági és Vidékfej|esztésj
A|ap társfinanszírozásában megva|ósu|ó támogatások igénybevéte|ének á|ta|ános szabályairó| szó|ó 23/2007. (|V.'17') FVM rendelet' valamint a
He|yi VidékÍej|esztési Közösségek és a LEADER he|yi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági V]dékfej|esztési A|apbó| nyujtandó
Vidékíejlesztési támogatásró| szó|i '1698/2005/EK tanácsi rende|et keretében nyújtott támogatás rész|etes Íe|téte|ehó| szó|ó 141/2008. (X. 30.)
FVM rendeIet rendeIkezéseire alaoÍtottarn

A rende|kezésre ál|ó ügyintézési határidő az MVH eljárási törvény 55.$ (2) bekezdése a|apján a kérelem hiánytalan beérkezését követő
negyvenöt munkanap.

A Mezőgazdasági és VidéKejlesztési Hivatal VidéKejlesztési Támogatások lgazgatóságának i||etékességét és hatásköréta Mezőgazdaságiés
Vidékfej|esztési Hivata|ró| szóló 256/2007. (X' 4.) Korm. rende|et 3. s (2) bekezdése és az 5. s (3) bekezdés d) pontja ál|apítja meg.

Az eÜáÍás targyi i||etékmentességét az MVH e|járási törvény 74. s a) pontja áI|apítja meg.
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