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Támogatási határozat iratazonosítója 1083545215

A 141/2008. (X. 30.) FV|VI rendelet a|apján a He|yi Vidékfej|esáési Közösségek és a LEADER he|yi akciócsoportok részére nyújtotttámogatás
jogcímre' 2010.10.28 napján benyújtott 2069327218 iratazonosÍtó számon nyi|vántartott kiÍizetési kére|me targyában az a|ábbi

h a t áÍo z a t o t
n0z0m:

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

A határozatom a|apján a Helyi VidéKejlesztési Közösségek és a LEADER he|yi akciócsoportok részére nyújtott támogatás jogcímre 2010.10.28
napján benyújtott kifizetési kérelme az e|számolt bruttó kiadás alapján 6922874 Ft, azaz hatÍnil|ió-ki|encszázhuszonkettőezer-
nyo|cszázhetvennégy |orint támogatásban részesü|.

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

Tenge|y lgénye|t számÍtott támogatás TÚ|igény|és miatti TÚ|igény|ési NaPtáriév KiÍzetett Kifizethet tsszeg (F0

azonosltója támogatés szankció (Ft) (1) szankciÓva| összeg
csokkentett
támoqatás

3 4772663 4761068 0 4761068 2010 17606.2 4761068
4 2167069 2161806 0 2161806 2010 79%.25 2161806

('l) A Bizott€ág, a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó e||enőrzési e|járások' va|amint a kö|csönös megfe|eltetés végrehajtása
tekintetében az '1698/2005/EK rende|et végrehajtására vonatkozó rész|etes szabá|yok megá||apításáró| szó|ó 1975i2006/EK rende|etének 31.
cikke alapján megá||apitott csökkentés összege.

A jóváhagyott támogatási összeg 3' tenge|yre vonatkozó része 4761068 Ft' azaz négymi||ió.hétszázhatvanegyezerhatvannyo|c forint,
melynek 75 száza|ékát az Európai Mezögazdasági és VidéKejlesztési Alap' 25 százalékát a Magyar A||am nemzeti kö|tségvetése
finanszírozza.

A jóváhagyott tamogatási összeg 4. tenge|yre vonatkozó része 2161806 Ft, azaz kettómi||ió€gyszázhatvanegyezer-nyo|cszázhat forint,
me|ynek 80 száza|ékát az Európai Mezógazdasági és Vidékfej|esáési A|ap, 20 száza|ékát a Magyar A|lam nemzeti kö|tségvetése
finanszíÍozza.

A kjfizetési kére|mét a fennmaÍadó összeg tekintetében az indoko|ás részben meghatározottak szerint e|utasítom.
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A támogatás összegét a |\4ezőgazdasági és Vidékíej|esztési Hivata| á|ta|Vezetett Egységes Mezögazdasági Ugfé|-nyi|vántartási Rendszerben
(továbbiakban: ÜgyÍé|-nyi|vántartási rendszer) nyilVántartott bankszám|ájára rende|em átutaIni'

A határozathozata| idöpontjában az ügyÍé|.nyi|Vánta(ási rendszer szerint szám|avezetó Énzintézete: SAVAR|A Takarékszövetkezet '
Bankszám|aszáma: 7210041 9-1 1 0621 1 0.00000000

Szakfe|adat kódja: Terü|etpo|itikai támogatások és tevékenységek 841354.5

Tájékoztatom' hogy a HVK vagy LEADER HAcs cím IH á|ta|történö visszavonása a támogatásijogosu|tság megszűnését eredményezia He|yj
Vldékíej|esáési Közösségek és a LEADER he|yi akciócsoportok részére az Európai Mezögazdasági VidékÍejlesztési A|apból nyÚjtandó
Vidékfej|esztési támogatásró| szóló 1698/2005/EK tanácsi rende|et keretében nyÚjtott támogatás rész|etes Íeltéte|eirö| szó|ó 141/2008. (X.30.)
FVM rende|et 8.s (1) bekezdése érte|mében.

Határozatom e||en annak kézhezvéte|étÖ| számított tíz munkanapon be|ü| a Mezőgazdasági és Vidékfej|esztési Hivatal központi szeNéhez
címzett fe||ebbezésnek Van he|ye, ame|yet az MVH Vidékfejlesztési Támogatások |gazgatiságához ( |VVH Za|a Megyei Kirendeltség' 8901
zalaegerszeg Postafiók 142 ) kel| benyújtani. Határozatom e||en benyÚjtott íe||ebbezéshez kapcso|ódian az ügyíelet it|etékÍ]zetési
|.litA|é7AitcÁd nAm térhA|i

Tájékoztatom' hogy a támogatás igény|ésére irányu|ó kére|emnek részben Vagy egészben he|},t adó döntés a|apján az l,4VH aZ esetleges
Íel|ebbezéstő| függetlenül folyósítja a megíté|t támogatást, egyéb esetekben a fe||ebbezésnek a döntés végrehajtásá|a ha|aszti haiályavan. A
benyÚjtott fe||ebbezést az e|so fokon eljári hatiság megvizsgá|ja' és amennyiben a Íe||ebbezésben fog|a|takka| egyetért' vagy megá||apitja'
hogy döntése jogszabályi rendelkezés(eke)t séd, továbbá nincs az e|járásban ellenérdekÚ ügyÍé|' Úgy döntesét a jogszabá|yi fe|téte|ek
te|jesü|ése esetén saját hatáskörben módosítja' Vagy Visszavonja. Amennyiben az e|ső fokÚ hatóság fenntartja döntését, a fe||ebbezést az ügy
összes iratáva| együtt Íelter]esái a másodfokú hatóság részére.

A fe||ebbezési jogró| Írásban vagy szóban töÍténő |emondás esetén' e||enérdek|] Ügyfé| hiányában a döntés a |emondás benyÚjtásának napján
jogeróre emeIkedik.

A jogorvos|ati e|jáÍások rész|etes szabályait a közigazgatási hatósági e|járás és szo|gáltatás általános szabá|yairil szó|ó 2004' cXL. törvény (a
továbbiakban: Ket') 95.-1 21' s.ai tarta|mazzák.

I ndoko | á s

A2 ügyfé| 2008.1 1.28 napján támogatási kére|met nyújtott be a |Vezógazdasági és Vidékfej|esztési Hivata|hoz (továbbiakban: |vlVH). fu |\,4VH
1083545215 azonosító számú döntése é(elmében támogatásra vá|t jogosu|ttá' ame|yben tajékoztattuk arró|, hogy a támogatás pontos
összegérö| a kifizetéstö| szóIó határozatban dönt az |VVH. Az Ügyfé| a kifizetés igény|ése cé|jábó| 2010'10.28 napján kifizetési kére|met
nyÚjtott be.

A kére|em Vizsgá|atával összeÍÜggő e|járásom során megá||apítottam' hogy az a|ábbjakban fe|soro|t téte|ek az a|ábbiakban fog|a|t mértékben
nem fe|e|nek meg a támogatásra jogosu|tság fe|téte|einek, ezért azokat e|utasítom az a|ábbi okok a|apján:
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A Téte| szám|atéte|
sorsz azonosító típusa
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Eszköz/ E|utasított Megnevezés Mennyiség
DzvrgdrLa@o woozEg

azonositó

Indoko|ás

29

185

02

02

WSZ11 . 3
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SZJ

45

49

4013

6420

2101

ENERGIADíJ '1

TELEFONDI ,I

NESCAFE 1

23/2007 (|V.17.) FVM rende|et 19.s (3) a|apján
csökkentésre kerü|t.
Késede|mi kamat nem számolhati e|. Nem
Iala|nazza a 14112008 (X.30.) FVM rendelet 2. és
3. számÚ me||ék|ete, mint elszámo|ható kiadást.
23i2007 (lV.17) FVM rende|et 19.s (3)a|apján
csökkentésre került.

Indoko|ásA Munkaválla|ó
sorsz neve

Tárgyidőszak Juttatás
J0gcrme

EIutasított
szemé|yi
összesen

22 sÜTÓ
KALMÁN

76 MARACZI
ILDIKO

MBER- 1
Munkabér.
vá||a|kozii
klvét'
megbízásidíj
MBÉR. 1
Munkabér,
vá||a|kozói
kivét'
megbízásldíj

1008 2312007 (lV.17.) FV|\4 rendelet 19.s (3)a|apján csökkentésre kerü|t.

Indoko|ás

1009 2312007 (|v:|7.) FvM Íendelet l9.5 (3)a|apján csökkentésre kerü|i'

A kére|em vizsgá|atáva| összefÜggö eljárásom során megállapítottam' hogy az a|ábbiakban Íe|sorolt bizony|atok és tételek nem Íe|e|nek meg a
támogatásra jogosu|tság fe|tételeinek, ezért azokat elutasítom az alábbi okok a|apján:

.A. Téte| Szám|atéte| Eszköz/ E|számo|ni Megnevezés Mennyiség
sorsz azonosÍtó típusa szo|gá|tatás kíVánt

azonositi
WSZ 8509 13192 PoRSZÍVT 1 Hiánypit]ás után sem soro|ható be a téte|

megnevezése a|apján a szám|án szerep|ő tétel
azonositó számhoz (WsZ) így nem Íogadható e|.
A 141/2008 íX.30.) FV|\4 rendelet 2. sz' me||ék|ete
nem tartalmazza.

Határozatomat a Ket, a mezőgazdasági' agrár-vidéKej|esztési, va|amint ha|ászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcso|idó

e|jáÍás egyes kérdéseiről szó|ó 2007. éViXv||. töNény (továbbiakban: MVH e|járási törvény)' az Európai Mezőgazdasági és VidékÍej|esztési

AJap társÍinanszírozásában megvalósu|ó támogatások igénybevéte|ének á|talános szabá|yairó| szóló 23/2007. (|V.17.) FVM rendelet' Va|amint a

Helyi VidékÍej|esáési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai |\4ezőgazdasági Vidékfej|esztési A|apból nyújtandó

vidékfej|esztési támogatásró| szó|ó 1698/2005/EK tanácsi rende|et keretében nyújtott támogatás részletes Íe|téte|eiről szó|ó 141/2008. (X' 30.)

FV|\,4 rendelet rende|kezéseire alapítottam'

A rende|kezésre á||ó ügyintézési határidŐ az MVH e|járási törvény 55.s (2) bekezdése alapján a kérelem hiáni.talan beérkezését követö
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negyvenöt munkanap.

A Mezögazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal VidéKej|esztési Támogatások lgazgatiságának i||etékességét és hatásköréta Mezógazdaságiés
VidéKej|esztési Hivatahó| szó|ó 256/2007. (X. 4.) Korm. rende|et 3. s (2) bekezdése és az 5. s (3) bekezdés d) pontja á||apíüa meg.

Az eljáÉs targyi illetékmentességét az MVH e|járási törvény 74. $ a) pontja á||apítja meg.

A határozatom e||eni fe||ebbezés lehetőségét a Ket. 98. s (1) bekezdése biztosítja, az e|óterjesztésre rende|kezésre á||ó határjdÖt a Ket. 99. s
(1 ) bekezdése rtigzíli.

Budapest,2011.02.07

Kiadmány hite|éü|: ]

A fentjekrőI értesÜ|nek:
1.: Ügyfé|
2': |ntár

c
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