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Támogatási
határozat
iratazonosítoja:
108354521
5
A(z) 14,]/2008.
(X' 30.)FVM Íende|et
Közössegekésa LEADERhe|yiakciócsoportok
részére
nyújtott
a|apjána He|yiVidékfej|esáési
jogcÍmre,
támogatás
2009.12'31
napjánbenyújtott'
2060141822
azonosÍtó
számonnyi|Vántartott
kiÍizetési
kérelme
tárgyában
hozott.
korábbi
döntést
/megsemmisítő'
2085801488
azonosító
számÚdöntésemre
hivatkozva
az a|ábbi
natározatot
hozorn:

A kiÍ]zetési
kére|mének
részben
forint
he|ytadok, ésezze|.l8791670 Ft' azaz tizennyo|cmi|lió-hétszázki|encvenegyezer.hatszázheiven
támogatási
összegetál|apítok
meg'me|ybő|
kiÍizethető
összeg:42 820Ft''azaznegylenkettőezernyo|cszázhÚsz
forint.
. és korábban
A je|enhatározatomban
megá||apított
támogatási
összeg ésa megsemmisített
határozatomban
megá||apÍtott
márátutalt.
támogaiási
összegkü|önbözete,
fodntkerülkifizetésre.
mindösszesen
42820Ft,azazneg}venkettŐezer.nyo|cszázhúsz
A támogatás
összegét
az a|ábbiak
meg:
szerint
á||apítottam
l
rdlrugrLor

errzEqt'.

Tenge|y
|génye|t
azonositTja támogatás

i

4

számÍtott Tú|igény|és
Tú|igény|ésiNaptáriév
támogatás miattiszankciTszankcióVaI
(F0(1)
csÖkkentett

130868e0- . 12ezqq96
5942220

5 868074

0
0

. !q!Log9!49
-,._.
12923596

2009
2009

Kifizetett Kiflzethetösszeg
(F0
Összeg
eurTban
48457.43

12923596
5868074

(1)A Bizottság'
végÍehajtása
a vidékfej|esztési
támogatási
intézkedésekre
vonatkozó
e||enőzési
e|járások,
va|amint
a kö|csönösmegfe|e|tetés
tekintetében
az 1698i2005/EK
vonatkozó
megá||apításáról
szó|ó1975/2006/EK
rende|etének
31.
rende|et
végrehajtásáÍa
rész|etes
szabá|yok
cikkea|apján
megállapított
csökkentés
összege.

A jóváhagyotttámogatásiösszeg 3. tenge|yre
vonatkozirésze '12923596Ft' azaz tizenkettőmi|lio-ki|encszázhuszonháromeze
Á||am
nemzeti
otszázki|encvenhat
forint'me|ynek
75 száza|ékát'azEu|ópai
|\4ezőgazdasági
ésVidékfej|esztési
A|ap'25 száza|ékátaMagyar
kö|tséovetése
finansZírozza'
1385Bp.62.Pfr867

Tel.:0&1-374'3.603,
06-1-374-3604
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A jóVáhagyotttámogatásiösszeg 4. tengelyrevonatkozórésze5868074Ft, azaz ötmi|lio.nyo|cszázhatvannyo|cezerhetvennégy
forint,
melynek80 száza|ékát
az EurópaiMezogazdasági
és VidéKejlesáési
Alap, 20 száza|ékát
a MagyarÁ||amnemzetiköltségvetése
finanszÍrozza.
Kére|mének
fennmaradó
részét
a határozat
indoko|ás
részében
Íogla|tak
szerint
e|utasitom.
A támogatás
összegea kifizetési
kérelemben
szerep|ő
e|számolható
kiadások
bruttóéÍtéke
a|apján
kerü|t
megá||apításra.
A je|enhatározat
alapjánkifizethető
támogatás
ósszegét
a |\,íezógazdasági
ésVidékfej|esztési
Hivata|
á|ta|vezetett
Egységes
Mezógazdasági
ÜgyÍé|-nyi|vántartasi
(továbbiakban:
Rendszerben
ü9yÍé|.nyi|vántaÍtási
rendszer)
nyi|vántarlott
íizetési
szám|ájára
rende|em
átuta|ni.
A határozathozata|
idóponqában
az Ü9yfé|-nyi|vántar1ási
Íendszerszerintiszám|átvezetó pénáorga|mi
szo|gáltatoja:
SAVAR|A
TakaÍékszövetkezet
fzetési
szám|aszáma:
72'!00419.11062110-00000000
.
szakfe|adat
kódja:TerÜ|etpolitikai
támogatasok
éstevékenységek
841354.5
Tájékoztatom
' hogya HVKvagyLEADERHAcs cím|Hálta|történőVisszavonása
a támogatásijogosultság
megszÜnését
eredményezi
a He|yi
Vidékfej|esztési
Közösségekés a LEADERhe|yiakciócsoportok
részére
az EurópaiMezógazdaMgi
Vidékfejlesáési
A|apbi|nyújtandó
vidékfej|esztési
támogatásri|
szó|ó1698/2005/EK
tanácsirende|et
(X.30.)
keretében
nyújtott
támogatás
Iész|etes
íe|tételeiró|
szóló 141/2008.
FVMrende|et
8's (1)bekezdése
érte|mében.
Döntésem
e||en
annakkézhezvéte|étó|
számított
tízmunkanapon
be|Ü|a Mezőgazdasági
és VidéKejlesztési
Hivata|központiszervéhez
cimzett
fel|ebbezésnek
vanhe|ye,
ame|yet
a(z)i|letékes
regioná|is
il|etékességű
megyei
(MVHzalaMegyei
kirende|tséghez
Kirende|tség,
890'1
Za|aegerszeg
PostaÍiók
142)ke||benyújtani.
A döntésem
e||enbenyújtott
Íe||ebbezéshez
kapcso|ódóan
az t]gyíe|et
il|etékfizetési
köte|ezetiség
nemterheli,
Tájékoztatom'
hogy a tiámogatás
igénylésére
irányu|ókérelemnek
részben
vagyegészben
he|ytadó döntésa|apján
az MVHaz esetleges
fellebbezéstö|
Ítigget|enü|
Íolyósítja
megíté|t
a
támogatást,
egyéb
esetekben
a fe||ebbezésnek
a döntésVégrehajtásáÍa
ha|asztó
hatá|ya
van.
Amennyiben
nincshe|yea fe||ebbezés
érdemi
vizsgá|at
né|kü|i
e|utasÍtásának'
a benyújtott
fel|ebbezést
az e|sőfokone|járóhatóság
jogszabá|yi
megvizsgálja'
ésamennyiben
megá||apÍtja,
hogydöntése
Íende|kezés(eke)t
sért,
vagya Íe||ebbezésben
fog|a|takka|
egyetért
és
nincsaz eljárásban
e||enérdekú
ügyfé|'
Úgydöntését
a jogszabá|yi
Íe|tételek
te|jesü|ése
esetén
sajáthataskÖrben
modosítja,
visszavonja'
kijavítja
vagykiegészÍti.
Amennyiben
az e|sŐfokúhatóságfenntartja
dóntését,
a fe||ebbezést
az ü9y összes iÍataval
együttÍe|terjesái
a
másodfokÚ
hatóságrészére'
jogró|a fe||ebbezési
jogosu|t.
A íe||ebbezési
határidő
tartama
a|attva|amennyi
fe||ebbezésre
írásban
vagyszóbantórténö. |emondása
esetén
jogerőre
a döntésaz uto|só
|emondás
hatósághoz
történŐ
beérkezésének
napján
eme|kedik'
A jogorvos|ati
e|járások
rész|etes
szabá|yait
a közigazgatási
hatóságie|járásésszo|gá|tatás
álta|ános
szabá|yairó|
szó|ó2004.évicXL'törvény
(atovábbiakban:
Ket.)95..121.
taÍta|mazzák'
$.ai
Indoko|ás
A2 üglél2008.,|1.28
napjántámogatási
kére|met
nyújtott
(továbbiakban:
be a Mezögazdasági
ésVidékÍej|esztési
Hivata|hoz
MVH)'Az |\4VH
jogosu|ttá'
1083545215
azonosító
számúdöntéseérte|mében
támogatásra
pontos
vá|t
ame|yben
tájékoztattuk
arró|,hogya támogaiás
összegérő|
a kifizetésrő|
szó|óhatározatban
dönt az MVH'Az ügfé|a kiÍizetés
igény|ése
cé|jából
2009.12.31
napjánkifizetési
kére|met
nyújtott
be.
Részben
nemmegíele|ő
Szemé|yi
kiadás:
1385Bp.62'PÍ:867

Tel.:061'374'3603,
06-1-374-3604
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'A'

Munkavá||a|T
neve Tárgyidszak

sorsz.

0910

31

GJKT2 880
Kö|tsegtérítés
sajátgépjármű
haszná|ata
miatt

0910

.
I\4BER
Munkabér,
vállalkozii
kivét.
meqbízásidíi

NagyJudit

0910

GJKT.
3 330
Kö|tségtérités
sajátgépjárm|]
haszná|ata
miatt
GJKT4 392
Kö|iségtérítés
saját9épjármű
haszná|ata
miatt
|\4BÉR
270
Munkabér,
vá||a|kozii
kivét'

Marácz
||dikó

0910

44

SütőKá|mán

0910

53

CsákTamás

0910

58

KohutMik|ós

0910

63

ElutasÍtott
személyi
osszesen

NagyJudit

41

ol

Juttatás
jogcÍme

54

m.e!bj49!qíj ,
GJKT-

Indokolás

gépjármÚ
Nemsajáttulajdonú
haszná|ata
esetén
amortjzáció
nemszámo|ható
(X.30.)
e|.ezérlez a kö|tségtéte|
a 141/2008
FVMr.4. sz.me||ék|et
c. pontja,
valamint
az 1995.éVicXV||.
Tv.3.sz' mé||.
|V.fej.4. pontja
alapján
e|utasítva'

(|V.'17.)
számítási
hibamiatt,
a 2312007
FVMrende|et
19.s(3)
bek.alaoián
elutasított
érték.

gépjármű
Nemsajáttulajdonú
használata
esetén
amortizácíó
(X'30.)
nemszámolható
e|,ezért
ez a kö|tségtétel
a 141/2008
FVMI.4. sz.mel|éklet
c. pontja,
valamint
az 1995.évicXVlI.
Tv.3.sz.me|l'|V.Íej.4. pontja
alapján
e|utasítva.
gépjáÍmű
Nemsajáttulajdonú
haszná|ata
esetén
amortizáció
(X.30.)
nemszámo|ható
e|,ezért
ez a kö|tségtáe|
a 141/2008
pontja,
FVMr.4' sz' me||ék|et
c'
va|amint
az 1995.évicXV||.
Tv.3.v. me|l'lV.fej.4. pontja
a|apján
e|utasítva.

(|V.17.)
SzámÍtási
hibamiatt'
a 23/2007
FVM
19$(3)
".d"|"t
bek.a|apján
e|utasÍtott
érték.

38 198
Kö|tségtérÍtés
sajátgépjármű
haszná|ata
miatt
GJKT.
2 758

141/2008.(X.18')
FV|\4
rende|et
5/As'(2)a|apján
a LEADER
HAcsvezető
tisztségvise|ő
Íészére
megá||apított
kö|tségtérÍtés
mega havibruttó
tiszte|etdíjának
összegenemha|adhatja
1/3
részét.

Kö|tségtérítés
sajátgépjárm|]
haszná|ata
miatt

HACSvezetőtisáségvise|ó
részére
megá||apított
kö|tségtérítés
összegenemha|adhatja
mega havibruttótiszteletdíjának
1/3
részét.

KrániczFerenc

0910

GJKTKöltsegtérítés
sajátgépjármÚ
haszná|ata
miatt

NagyAntal

0910

GJKT.
33329
Kö|tségtérítés
sajátgépjármü
haszná|ata
miatt

124

i+tzoosli.istivMrendetet
aTeADLR
s/AS.(2)
aiapjan

141/2008.(X.18.)
FVMrende|et
a LEADER
5/A$'(2)a|apján
HAcs vezetótisztségvise|ó
részére
megá||apított
kö|tségtérítés
mega havibruttótjszteletdíjának
összegenemha|adhatja
1l3
Íészét'
141/2008'(X'18.)
FVMrende|et
a LEADER
5/A$.(2)a|apján
HAcs Vezetótisztségvise|ő
részéÍe
megá||apÍtott
köliségtérítés
összegenemha|adhatja
mega havibruttótiszte|etdÍjának
1/3
részét'

1385Bp.62.Pr:867

Tel.061J74-3603,C6-1-374-3604
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lilunkavá||aló
neve Tárgyidszak

Juttatás
Jogcrme

65

Passlmre

0910

132

Kohut|\4ik!ós

0911

135

PetzEmese

0911

144

csákTamás

0911

EIutasított
szemé|yi
osszesen

GJKT3374
Kö|tségtérítés
sajátgépjármű
használata
miatt
GJKT2 453
KöltségtéÍítés
sajátgépjármű

lndokolás

141/2008.(X.18')
FV|\4
rende|et
5/As'(2)a|apján
a LEADER
HACSvezető
tisáségvise|ő
részére
megá||apított
költsógtérítés
összegenemha|adhat]a
mega havibruttitiszteletdÜának
1/3
Észét.
14112008.(X.18.)
FVMrende|et
5/As.(2)a|apján
a LEADER
HACSvezetőtiwtségviselő
részére
megá||apított
kö|tségtérítés
összegenemha|adhatja
mega havibruttitiszte|etdíjának
1/3
részét.

miatt
UtrrJ. öa]al
gépjármü
haszná|at

(lV.17.)
Számítási
hibamiatt,
a 23/2007
FV|\4
rendelet
19.s(3)
bek'a|ap]án
e|utasított
érték.

41641
GJKTKöltségtérítés
sajátgépjármű
használata

141/2008.(X.18.)
FV|\,l
rende|et
5/As.(2)alapján
a LEADER
HACSvezetőtisztségvise|ő
részére
megá||apított
kö|tségtérítés
1/3
összegenemha|adhatja
mega havibruttitiszte|etdíjának
részét'

miatt

146

Dr.Egyed
János

0911

149

Korponyai|V1észáros
cecí|ia

0911

Passlmre

0911

NagyAntal

0911

155

Per|János

0911

GJKT3 863
Kö|tségtérítés
sajátgépjármű
haszná|ata
miatt

rende|et
a LEADER
141/2008'(x.18.)
FV|\4
5/As.(2)a|apján
Íészére
megállapíiott
kö|tségtérítés
HAcsvezetötisaségvise|ő
tiszie|etdíjának
1/3
összegenemha|adhatja
mega havibruttó
részét'
(|V.'17')
(3)
FVMrendelet'19's
szárnításihiba
miatt'
a 2312007

trEf'J - balal

gépjármÚ
haszná|at
munkábaiárás
GJKT.
3 051
Kö|tségtérítés
sajátgépjármű
hasZnálata
miatt
GJKT33309
sajátgépjármű
haszná|ata
miatt
GJKT2 985
Kö|iségtérités
sajátgépjármű
haszná|ata
miatt

bek.a|apján
e|utasított
érték.

a LEADER
141/2008'(X'
18.)FVMrende|et
siAs.(2)a|apján
HAcs vezetőtisztségviselő
részére
megá||apított
köliségtérités
mega havibruttótiszte|etdíjának
1/3
összegenemha|adhatja
részét.
rende|et
a LEADER
141/2008.(X.'18.)
FV|\,1
5/As'(2)a|apján
részére
megál|apÍtott
költségtérítés
HAcs vezeiötisztségvise|ő
mega havibruttitiszte|etdijának
1/3
összegenemha|adhatja
résZét.
141/2008'(X'18.)
FVMrende|et
5/As.(2)alapján
a LEADER
részére
megá||apított
kö|iségtéÍités
HAcs vezetőtjsztségvise|ó
mega havibruttitiszte|etdÍjának
1/3
összegenemha|adhatja
részét.

1385Bp.62 Pf:867

-374'3603,
061-374'3604
Tel.:061
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Munkavá||a|T
neve Tárgyidszak

161

164

Sziliorsolya

0911

VargaDezsó

0910

VárgaDezsó

0911

Juttatás
jogcíme

ElutasÍtott
szemé|yi
osszesen

zcz
GJKTKö|tségtérítés
sajátgépjármÚ
haszná|ata
miatt
GJKT3 272
Kö|tségtérítés
sajátgépjáÍmű
haszná|ata
miatt
GJKT.
3 301

Költsegtérítés
sajátgépjármű
haszná|ata
miatt

Nem
'A'

Indoko|ás

gépjármű
Nemsajáttu|ajdonÚ
haszná|ata
esetén
amortizáció
(x.30.)
nemszámo|ható
ez
a
kö|tségtéte|
141/2008
e|,ezért
a
'1995.
Va|amint
FVMr.4.sz.me|lék|et
c.pontja'
az
évicXVl|'
Tv.3.
sz.mell.|V.fej.4' pontja
a|apján
e|utasítva.
141/2008.(X.18')
FVMrende|et
5/As.(2)
a|apján
a LEADER
HAcsvezetótisztségvise|ó
részére
megál|apított
kö|tségtérÍtés
.l/3
összegenemha|adhatja
még
a havibruttó
tisáe|etdíjának
részét.
141/2008.(X.18.)
FVMrende|et
5/A$.(2)a|apján
a LEADER
HACSvezetőtisztségvise|ő
részére
megá||apított
kö|tsegtérítés
összegenemha|adhatja
mega havibruttótiszte|etdÍának
1/3
részét.

Sorsz'

A téte|soÍ:
B|zony|at
Bizony|at
Kiál|ÍtÓ TeuesltésNettTÖsszeg PénzÜgyi
(F0
azonosÍtTja tÍpusa
te!'iesÍtés
adTszáma jd ponua

45

Kiküldetés'18898969118
2009'09.25 51935

F0237378
s.K.

_id

Indoko|ás

po!!a

2009'1.l.16A bizony|at
nema megadott
időszakra
vonatkozik
ezért
a 14'112008.(X.30')
FVMrende|et
1.sh)pontja
ésa7.s(8)
eIutsaítva.

NemmeoÍe|e|ő
B téte|sor:
Szám|a.
ésbizonv|atösszesítö
'A'
Téte| szám|atéte| Eszktz/ Elszámo|ni |!|egnevezésMennyiség
Indoko|ás
Sorsz' azonosÍtT tÍPusa szolgá|tatás kÍvánt
azonosÍtÓ Összeq
(X.30.)
WSZ a 141/2008.
WSZ
Briseaerosol
A megadott
3301
FVMrendelet
3' számÚme||ék|etében
nem
(X.30.)
FVM
szercpe|,
ezéÍ|a
141|2008
rende|et
5.s(2)a)pontja
a|apján
78

02

VTSZ

3307

375

Briseaer.gyöngy

1385Bp'62 Pí:867

elutsaítva.
(X.30.)
WSz a 141/2008.
A megadott
FV|VI
rende|et
3' számú
me||ék|etében
nem
(X.30.)
FVl/
szerepe|'
ezért
a 141/2008
rende|et
5.s(2)a)pontja
a|apján
eIutsaítva.

Tel.r0G1-374-3603,
061-374-3604
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