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KözhasznüEgyesÜ|et
Vasi0Ítorony
Körmend
Rákóczi
F.út38.
9900
neve:
VasiTrtorony
KözhasznÚEgyesÜ|et
Ügfié|
ugfé|címe:
9918Fe|sómarác
Fő tlt100.
|vlVHregisztráciisszám:1004416753
Tárgy:
Kifizetési
kére|emnek
részben
he|yt
adóhatározat
szabóEdit
ugyintéző:
Támogatási
határozat
iratazonosítója:
1083545215

(x. 30.)FVM rendeleta|apjána He|yiVidékfejlesztési
részére
nyújtott
A(z) 141/2008.
Közösségekésa LEADERhelyiakciócsoportok
jogcímre,
2012.01.24
napjánbenyÚjtoti'
2090369193
kiÍzetésí
kéÍe|me
targyában
az a|ábbi
támogatás
azonosíti
számonnyi|vántar,tott
határozatot
hozom:

A kifizetési
kére|mének
részben
helytadok'ésezze|13979766 Ft'azaztizenhárommi||ii-ki|encszázhetvenki|encezerhétszázhatvanh
forint
meg.
támogatásj
összegetáIIapitok
A támogatás
összegét
az a|ábbiak
szerint
á|lapitottam
meg:
TÁm^d2iác

^cc7AdA.

Tengely
|9ényelt
azonosÍtTJa támogatás

3
4

6 413628
7663693

számltott Tú|igény|és
TÚligény|ési NaptáriéV
támogatás miattiSzankcilszankcióVa|
(F0(1)
csÖkkentett
támqgatás
2011
6 389539
0
6 389539
2Q11
7
0
7 634909

Kifizetett Kifizethetosszeg
(FÜ
összeg
eurTban
22914,85
27381.13

6369182
7610584

(1)A Bizottság,
va|amint
végrehajtása
a Vidékfej|esáési
támogatási
intézkedésekre
vonatkozó
e|lenőrzés!
e|járások,
a kölcsönös megfe|e|tetés
megá||apításáró|
szó|ó65/201,1/EU
rende|etének
30.
tekintetében
az 1698i2005/EK
rende|et
Végrehajtására
vonatkozó
rész|etes
szabáIyok
megállapiiott
cikkeaIapján
csökkentés
ósszege.

támogatási
összeg 3' tengelyre
Vonatkozó
része6369182
Ft,azaz hatmi||ii-háÍomszázhatvankilencezeregyszáznyolcvan
A jóVáhagyott
A|ap'25 százalékát
a Magyar
Á||am
nemzeti
kó|tségvetése
íorint,melynek75 száza|ékát
az EurópaiMezőgazdasági
ésVidékfej|esztési
finanszírozza'
me|ynek
Íorinl.
A jóVáhagyott
támogatási
összeg4. tenge|yre
Vonatkozó
része7610584
Ft'azaz hétmi||ió.hatszáztlzezeFötszáznyo|cvannégy
Á||am
nemzeti
költségVetése
finanszírozza'
A|ap'20 százalékát
a MagyaÍ
80 száza|ékát
az EurópaiMezógazdasági
ésVidékfej|evtési
részét
indoko|ás
részében
Íoo|a|tak
szerint
e|utasítom.
Kére|mének
fennmaradi
a határozat
www.mvh.gov.hu

1385Bp.62.Pfr867

Tel.i06l -374-3603,
061-374-3604
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A támogatás
összegea kiíizetési
kére|emben
szerep|ő
e|számo|ható
kiadások
bruttóértéke
alapján
keÍÜ|t
megá||apításra'
A je|enhatározat
alapjánkifizetheiő
támogaiás
összegétaz Üg},fé|
ügyfé|.nyilvántartásí
rendszerben
rögzített
ÍZetési
szám|ájára
rendelem
átutaIni.
A határozathozatal
időpontjában
az ügfél-nyi|vántartási
rendszer
szerintipénzforga|mi
szo|gáItatója:
SAVARIATakarékszőVetkezet
Íizetési
sZám|aszáma:
72100419.1]0621
10.00000000
.
Szakfe|adat
kódja:Terü|etpoljtikai
támogatások
éstevékenységek
841354.5
Tájékoztatom,
hogya HVKvagyLEADERHAcs címIHá|ta|történő
visszavonása
a támogatásijogosu|tság
megszűnését
eredményezi
a He|yi
VjdékÍej|esztési
Közössógek és a LEADER he|yiakciócsoportok
részére
az EurópaiMezŐgazdasági
V]dékfej|esztési
Alapbó|nyújtandó
Vidékfej|esztési
támogatásró|
szó|ó1698/2005/EK
tanács'rende|et
(X.30.)
keretében
nyújtott
támogatás
rész|etes
íe|tételeirő|
szó|ó141/2008'
FVMrende|ei
8.s(1)bekezdése
értelmében'
Döntésem
e|lenannakkézhezvéte|étö|
számított
tizenötnaponbe|ü|a |\,4ezőgazdasági
ésVidékfej|esztési
HivataI
központiszeNéhez
címzett
fe||ebbezésnek
van he|ye'amelyeta(z) i|letékes
regioná|is
il|etékességü
([/VHZa|a|\4egyei
megyejkirende|tséghez
Kirendeltség,
8901
Za|aegerszeg
PostaÍók
142)kellbenyújtani.
A döntésem
e|lenbenyújtott
fe||ebbezéshez
kapcso|ódóan
az ügyfelet
i||etékfizetési
köte|ezettség
nemterheli.
Tájékoztatom,
hogy a támogatás
igény|ésére
irányu|ókére|emnek
részben
vagyegészben
he|}.t
adó döntésa|apján
az |\,4VH
az eset|eges
Íe||ebbezéstől
Íügget|enül
Íolyósítja
a megitélt
tánrogatást,
egyéb
esetekben
a Íel|ebbezésnek
a döntésvégrehajtására
haaszlohaIayaVan
A fe||ebbezésben
fe|ke|ltüntetni
(ésképviselője)
aZ ügyszámot,
rnegke|ljelölniaz ÜgyféI
nevét,
lakóhe|yét'
székhe|yét
ésaztaZintéZkedést,
ame|ye|lena íe||ebbezés
irányu|,
továbbáazt,hogya fellebbezést
benyújtó
a Vitatott
döntésmegvá|toztatását
személy
mennyiben
ésmi|yen
okbó|kÍVánja'
A Íe||ebbezés
benyújtását
megkönnyítő
nyomtatvány
a www.mvh'gov'hu
címrő|
|etö|thető.
A fe||ebbezésben
hivatkozott
újtényi'újbizonyítékot
a döntéshozata|
sorána másodfokÚ
hatóságcsakabbanaz esetben
Veheti
figye|embe'
ha
az ügyíél
igazo|ni
tudja,Valamint
az t]gykörü|ményeiből
megál|apÍtható'
hogyaz ügyfé|
az újtényrő|'
bizonyítékró|
aZ intézkedésben
Va|ó
részvé1e|re
vonatkozó
kére|me
benyújtásakor
rajtakivü|á||iokbólnemtudott.
Amennyiben
nincshelyea fe||ebbezés
érdemi
Vizsgálatné|kü|í
e|utasításának,
a benyújto|i
fe||ebbezést
az e|sőfokone|járóhatóság
jogszabályi
megvizsgá|ja'
ésamennyjben
megállapít]a'
hogydöntése
Vagya fe|lebbezésben
rendelkezés(eke)t
sért,
íog|a|takka|
egyetért
és
nincsaz eljárásban
e||ené|dekű
ÜgyféI'
úgydöntését
a jogszabá|yi
fe|téte|ek
te|jesÜ|ése
esetén
sajáthaiáskörben
módosítja,
Visszavonja,
kijavítja
vagykiegészíti.
Amennyiben
az e|sőfokúhatóságfenntartja
döntését'
a fe||ebbezést
az ügyösszes iratáVal
egyÜttfe|terjeszti
a
másodfokÚ
hatóságrészére.
- írásban
. Iemondása
jogró|a fe||ebbezési
jogosu|t
A fe||ebbezési
határidótartama
a|attva|amennyi
íe|Iebbezésre
vagyszóban
történő
esetén
jogerőre
a döntésaZUto|só
lemondás
haiósághoz
iörténóbeérkezésének
napján
emelkedik'
A jogorvos|ati
e|járáSok
rész|etes
szabá|yaii
a közigazga1ási
hatóságieljárásésszo|gá|tatás
á|ta|ános
szabá|yaiÍó|
szó|ó2004'éviCXL.törvény
(atovábbiakban:
Va|amjnt
Ket.)95.-121'
a
mezőgazdasági'
agrárvidékfej|esztési,
Valamint
ha|ászati
iámogatáSokhoz
és egyéb
s.ai'
intézkedésekhez
kapcso|ódó
e|járásegyeskérdéseirő|
szóló 2007'éviXVII.törvény(a továbbiakban:
MVHe|járási
törvény)
57/A'$"ának
rende|kezései
taiia|mazzák.
Indoko|áS
(továbbiakban:
Az üglél2008'11.28
napjántámogatási
kére|met
nyújtott
be a |\,4ezőgazdasági
Hivata|hoz
ésVidékfe]lesztési
|\4VH)'
Az t\,4VH
pontos
1083545215
azonosító
számúdöntéseérte|mében
támogatáSra
vá||jogosulttá'
ame|yben
tájékoztattuk
arról,hogya támogatás
összegérő|
a kiízetésről
szó|óhatározatban
dönt aZ MVH.AZügyfél
a kifizetés
igény|ése
cé|jábó|
2012'01
.24napiánkifizetéSi
nyÚjio:
kére|met
13B5Bp'62'PÍ'867
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NemmeqÍe|e|ő
szám|aésbizonv|atösszesítŐ
B téte|sor:
.A.
Téte| számlatéte| EszkÓz/ EISzámoIni Megnevezés Mennyiség
sorsz. azonosltT tlpusa szo|9á|tatá5kÍVánt
1245

osszeg
599

Pó|yásdosszié

Pó|yásdosszié

azonosltT

24

02

VTSZ

1245

599

55

02

szJ

7490

1 11 0 0

55

02

SZJ

7490

30000

Távíelügye|et
VagyonVédeIem
Távíe|ügyeIet
ttizvédeIem

Indoko|ás

A megadott
Téte|
azonosítószám
nem
(X.30')
támogatható.
A 141/2008
FV|\4
rende|et
3.szmel|éklete
alapján
nem
e|számoIhati
kiadás.
A megadott
Tétel
azonosítószám
nem
(X.30.)
támogatható.
A 141/2008
FV|V
rendelet
3.szme||ék|ete
a|apján
nem
e|számolható
kiadás'
(X.30.)
141/2008
FVMrendelet
5.$(3)a)
a]apján
neme|számo|ható
kó|tség.
(X.30.)
141/2008
FVMrendelet
5.S(3)a)
neme|számoIható

E|ő|eo
eIszámo|ás:
|ndoko|ás

Tengely E| |egkére|emJogosu|tel |eg E|számo|ásra FennmaradT,
támogatási
kerÜ|
azonosÍtóiratazonositójaösszegéb|eddig
el nemszámo|t támogatási el |egtartozás
összeg (Ft)
e| |egösszege összege (Ft)
4

2067861037

17123531

1Ft)
4366032

12757499

kérelem
a|apián
a müködési
foÍás'azaza 3'asés4€ s
A kiÍizetési
kenjIa
tenge|yre
megá||apított
tamogatási
összegcsökkentésÍe
(X.8.)Korm'rende|et
fog|a|tak
22012009.
5' s (6)bekezdésében
eIszámo|ásÍa
kerü|ó

csökkentett
megá||apított
támogatás
összege9 6'13734Ft'azaz ki|encmil|ii.
kerü|ő
támogatási
e|ő|eg
összegéVe|
Az elszámo|ásra
Íorint'
hatszáztizenháromezer-hétszázharmincnégy
20-30'
TóthEmőkerészére
2011.szeptember
a|apján
Szőrényiné
kére|emhez
me||ékelt
2011'október
25.napjánke|tnyi|atkozat
A kiÍlzetési
papk2011.szeptember
22lő|Veszélyeztetett
igazolitáppénzes
kerti|t
azonban
a keresóképte|enséget
között betegszabadság
számfejtésre,
'1. szeptember
22.30.ig
ke||ett
vo|naszámfejteni,
az
1betegszabadságot
20-21-re
szabadságot'
201
szeptember
igazo|t'
Emiati
20'1
terhességet
kerü|t'
támogatási
összegbő||evonásra
Ftkü|önbözeta kiÍzetési
kére|emre
megá||apított
ebbő|származó44.682,.
Va|amintha|ászatitámogatásokhoz
és egyéb
agrár-VidékÍej|esztési'
a Ket.' a mezógazdasági,
A rendelkezőrészbenfog|altakat
MVHe|járásitörvény),
az Európai
szó|ó 2007'éviXV||'törvény(továbbiakban:
intézkedésekhez
kapcso|ódó
e|járásegyeskérdéseiről
'
szabá|yairó|
szó|ő23l2QQ7
támogatások
igénybevéte|ének
á|ta|ános
Vidékfej|esztési
A|aptársÍinanszíÍozásában
megvalósu|ó
Mezőgazdasági
(X' 30.)FVM rende|et
Közosségek
ésa LEADERhe|yi
a|apján
a He|yiVidékfej|esaési
(|V' 17') FV[/ rende|et,Va|amint
141/2008.
jogcímre
aIapÍtottam.
részére
nyújtott
tárnogatás
rendeIkezéseire
akciicsoportok
köVetőháromhónap.
a|apján
a kére|em
beérkezését
55.$(3)bekezdése
á||óügyintézési
határjdó
az MVHeljárásitörvény
A rende|kezésre
és
i||etékességét
éshatáskörét
a Mezögazdasági
lgazgatóságának
HivatalVidékfej|esztési
Támogatások
A l/ezőgazdasági
ésVidékÍej|esztési
1385Bp'62'PÍ:867

Tel:0&1'374
3603.06'1-374-3604
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VidékÍej|esztesi
(X.4.)Korm.rende|et
Hivata|ro|
szó|ó256/2007.
3.s (2)bekezdese
ésaz5' $ (3)bekezdés
d) pontja
á|Iapítja
meg.
Aze|járás
tárgyi
i||etékmentességét
azMVHe|jáÉsi
74.s a)pontja
törvény
á||apítja
meg.
fe||ebbezés
A dönteseme||eni
|ehetósegét
a Ket.98.s ('|) bekezdése
biáosítja,
aze|öterjesztésre
rende|kezésre
á||óhatari{'ót
a Ket.99.s (1)
bekezdése
ri'gzíti.
Budapest,
2012.04.12

Kapják:
1.:ÜgyÍé|

2.:kattár

í385Bp'
62.Pf867

Tel.:0F1-374-3603.
6137+Aa

