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Ügyintéző:Szabó Edit
kijzösségekésLEADER
a helyi vidékfej|esztési
alapjrárr
A 141/2008.(x.30.) FvM Íendelet
jogcíIDÍe
kifizetésiránti kérelem
benÉjtott
nÉjtható
támogatás
helyi akciócsoportokrészére
hozott
201l. február7' napjánkelí, 1260922608áZoíosítószá,non
alapjánindult e1.járásban
alapján
az
alábbi
fellebbezése
2o1
1.
mrírcius
l
'
napjáLrr
benyújtott,
döntésemellen
határozatot
hozom:
visszavonom.
A határozatomat
sziínítotttizenöt napon belül a Mezőgazdasági és
Döntésem elleÍ aÍDak kézhezvételétől
MVH) Központi szervéhezcímzettfellebbezésnqk
VidékfejlesztésiHivatal (a továbbiakbaÍI:
(8901Zalaegerszeg
Postafiók 142)
van helye,amelyetaz M\rl{ Zala Megyei Kirendeltségnél,
kell benyújtani.
A döntésem ellen benyújtott fellebbezéshez kapcsolódóan az űgfelet
kötelezettség
nemterheli'

illetékfizetési

irán;uló kérelemnekrészbenvagy egészben
Tájékoáatom, hogy a tarnogatásigerrylésére
Íiiggetlenül
folyósitjaa megítélt
fellebbezéstől
helÍ adó döntésalapjáÍaz MVH az esetleges
halasáó hatálya van. A
támogatást,egyébesetekbena fellebbezésneka döntés végrehajtásara
jelölni
(éskepviselője)
kell
az
üg{é1
meg
fel
kell
tiintetni
az
ügyszimot,
fellebbezésben
amely ellen a fellebbezésinárr1'ul.továbbá
ésaí az intézkedést,
nevét,lakóhelyét,székhelyét
döntésmegváltoáatásátmemyiben és
személy
a
vitatott
ho1y
a
fellebbezést
benyújtó
Mt,
mi|yen okból kívánja. A fel]ebbezésbenÉjtását megkönnltő nyomtatvány a
www'mvh.gov'hucín]Íőlletölthető.

A fellebbezésbenhivatkozott új ténÍ' új bizonyítékota döntéshozatalsoriín a másodfoku
hatóság csak abbanaz esetbenveheti figyelembe,ha az üg1féligazo]rdfudja,valamint az ügy
körülrrrényeiből megállapítható,hogy az ügfél az újtén}Íől,bizonltékról az intézkedésbert
való részvétehe
vonatkozó kérelmebenÉjtásakorÍajtakíviil álló okból nem fudott.
érdemivizsgálatnélkiilielutasításának,
a benÉjtott
Amennlberr nincs helye a fellebbezés
hogy döntése
fellebbezést
az e1ső fokon eljáró hatóság megvizsgálja,ésha megállapít,j4
jogszabáll rendelkezés(eke)t
séÍt.
vagy a fellebbezésben
foglaltakkalegyetértésnincs az
eseténsaját
eljárásbanellenérdekű
üg14él'úgy döntéséta jogszabályi feltét€ l ek teljesülése
hatáskörbenmódosítja,visszavonja,k'avítja, vagy kiegészíti.Amennyiben az első foku
hatóság feÍntaÍtjadöntését'a fellebbezést az ügy összes iratával együtt a fellebbezés
szrámított
harÍIincnaponbelül felterjesái a másodfokúhatóság részére.
beérkezésétől
jogosult
jogról a fellebbezési
A fellebbezési
határidőtartamaalattvalamennl fellebbezésre
ínásbanvagy szóban történő lernondása eseténa dijntésaz utolsó lemondás hatósághoz
töÍténőbeérkezésének
napjánjogerőre ernelkedik'
A jogorvoslati eljrírásokrészletesszabályait a közlgazgatási hatósági eljárás ésszolgáltatás
általánosszabályairól szóló 2004' évi cxl-. törvény (a továbbiakban:Ket.) 95.121. $-ai'
valamint a rnezőgazdasági' agrár-vidékfejlesztési,valamint halászati támogatásokhoz és
szóló 2007.éviXVII' töívény(a
egyébintézkedésekhez
kapcsolódóeljarásegyeskérdéseiről
taÍtalmazzák'
továbbiakban:
MVH eljáÍásitörvény)57lA' $-ánakrendelkezései
Indokolás
Az ügfél 2010. októbel.28' napjránkifizetésiníÍtkéíelmetnyújtottbe a hivatalomhoz'
,7
Kérelméről2011. febluár . ÍapJÍ!,l,1260922608iktatószámúhatáÍozatbandöntöttem, mely
alapjánhatáÍozatomat
f€ l ülvizsgáltan
ellen az ügfél fellebbezést
n}újtottbe. A fellebbezés
és megállapítottam,hogy a határozatom nem feleit meg a vonatkozó jogszabá|f
rendelkezéseknek
az alábbíokok miatt:
115.5o7 Ft' azaz
Az üg/él 2011. március l' napján benyújtottfellebbezésében
forint i8ényelttámogatásiösszegetjelölt meg o]yanösszegként,
százhetvenötezer-ötszázhét
felülvizsgálatát.
amelyetaz MVH indoklásnéIkülelutasitott,
éskéIteaz elutasítás
Maráczi Ildikó mur*avállalóra
Megállapítottan, hogy az íjgyféIa kjfrzeÍésiránti keÍelmében
voÍatkozóan20l0. augusztushónapla bíuttó 190.500Ft, Maz szLikilerrcvenezer-ötszáz forint
támogatástígényelt.Az NNfl 1260922608 Monosító sziámúhatarozatábanMaráczi Ildikó
voÍatkozásában tévesen bruttó 19.050Ft'
munkavállaló2008.augusztushaü munkabére
-ótven forint trimogatásiösszeget állapítottmeg'
MM tize,|kilencezeÍ
Megállapítottam
továbbá,hogy az üg}{éla kifizetésiíántikerelemfőlaponb'uttó 7.115.165
forint igétryelttámogatásiösszegetjelölt meg'
Ft, azazhétrri|Iió.száat1zenötezer-sziahaÍvanöt
ezze| szemben a kérelméhezmellékelt bizonylatok alapjál az igényelt támogatási összeg
fodnt az alábbiaknak
7'l1l.201 Ft, azaz hétm:i1ió-száatizenegyezer-kettősziizegy
megfelelően:
Elszámolnikívántnettódologikiadás(Ft)
Elszámolni kívrintdologi ÁFA (F0
Elszámolnikívántszernélvi
kiadás(Ft)
(Ft)
Osszesen

r.290.263
260.346

5.560.592

7 . 111. ) 0 1

A' 1260922608azonosítószámúhatáTozatüsszavonása és a kifizetésinánti kgrelem
fellebb€zéshatísáÍa
s8játhatásköÍben
t&ténómegismételt
üryint€zese szükséges.
A ferrtickértelrnéberr
a rcndelkezóÉszb€'lfoglaltak sz€Íint haüíÍoztam.
A rendelkezesreálló ügyintézési
haLáridőaz MvH eljárási törvény 55. $ (3) bekezd6e
értelnébqr
a keÍel€ür beefkezését
követő háÍomhónap.
Á r€ndelk€ző r€szben foglaltakat8 Ket. 103.$ (l ) bekezdés
rendelkozesciÍe
alapítottam.
A Mez'őgazdasá$ésvidék{ejl€sz!ésiHivatal <szervezetiegységnev* illetek€sség& es
hatásköréta Mezó$zdasági ésvidekf{lesáési l{ivatalól sóló 25612007.(X. 4-) KoÍm.
'é8
meg.
r€ndelet 3. $ (2)bekezdése
5. $ (3)bek€zdes d) pontjarállapília
Az eljárástá'gyi i €télxnentességét
az MvH cljárásitiirveny74' $-aállapítjameg.
A döntés€m e €ni fe[ebbezésl€h€tőségét a KeL 98. $ (l) b€&€zdé'g biztosítja'az
előt€rjesztesrerendelkezésre
á1lóh8táÍidőta K€t. 99. $ (l) bsk€zdéser6gzíti.
zalaegersz€ &201l.májusl6.
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