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Képviseli:
Kéoúselőcíme:
Tátgy:
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Vasi (Írtorony Közhasznú Egyesiilet
9918 Felsőmarác, Fő út 100.
1004416753
Dr. Eeved János ügl'véd
8901 Zalaeeerszee.Pf.:363.
az I. fokú határozatot he$enhagyó II. fokú határozat
dr. Csada Judit

A Vasi órbrony Közhasznú EgyesüIet a Hetyi VidékfejlesztésiKözösségek ésa LEADER helyi
akciócsoportok tészéte az Európai Mezőgazdaságt Vidékfejlesztési AlapbóI nyújtandó
vidékfejiesztési támogatásróI szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott
támogatás részletes feltételeirollszó|ó I4Il2oo8.(X. 30.) F\'IVI rendeIettel biztosított támogatás
kapcsolódó kérelmetárgyában a |357125220számon, 2011' május 4. napján,
igénybevételéhez
első fokon meghrrzott hatátozat ellen 2011. május 27. napján postára adott fellebbezését
megvizsgáltam ésaz ügyben az alábbi
il.atározatc;i
nozom.
Az elsőfokú hatátozatot helybenhagyom.
Az e\játás költségeit az állam viseli.
Határozatom a llözléssel váIik jogerőssé, amely időponttóI számított 30 napon belül
jogszabálysértésretörténő hivatkozással . kezdeményezhető annak bírósági felülvizsgálata. A
poIgári perrendtartásróI sz61ő 1952. évi III' törvény 326. $.ának (12) bekezdésealapján a
felperes lakóhelye/székhelye szerint illetékes bírósághoz cimzett keresetlevelet a
Mezőgazdaságí és Vidékfejlesztési Hivata] (a továbbiakban: MVH) Vidékfejlesztési
Támogatások Igazgatóságához (Mezőgazdasági ésVidékfejlesztésiHivatal, 1385 Budapest, 62'
Pf.: 867.) kell benyújtaní ,,keteset]evé]',felirattal. A keresetlevél benyújtásának a döntés
végrehajtására nincs halasztó hatálya, ám a keresetlevélben a döntés végrehajtásának
felfüggesztése kezdeményezhető. A kőzígazgatási határozat bírósági felülvizsgá1ata iránti
eljárás iiletéke 30.000'.Ft.

INDoKoLÁs
Az ügyfél 2011. Í:bruár 17. napján a l4ll2oo8. (X. 30.) F\'l\/Irendelettei (a továbbiakban:
Rendelt) biztosított támogatás iránti kifizetési kérelmet nyújtott be az MWI hatáskörrel
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rende1kező első fokon eljáró hatóságához, melynek az 9.153.533,- Ft támogatási összeg
tekintetében helyt adott.
Ezen döntés e]Ien az ügyfél fellebbezéstnyújtott be.
A fellebbezés vizsgálatával összefüggő eljárás során megállapítottam, hogy az elsőfokú
hatóság határozata megalapozott.
az ügyfelet
Az elsőfokúhatóság a 1348386466számú,20l1. március 8' napján kelt végzésével
15 napos határidő tíizésévelhiánypótlásra szólította fel azzal, hogy amennyiben határiclőben
nem tesz eleget a hiánypótlásnak, a rendelkezésre áIló adatok alapján dönt, vagy az eljárást a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáItatás áItalános szabáIyairól szóIó 2004. évi CXL.
torvény (a továbbiakban: Ket.) 3r. S (2) bekezdése értelmében megszünteti. Az elsőfokú
hatóság kérte az ügyféltól az N96 számű téte]'esetében, hogy vizsgáija felü1 a kiállított
bizonylaton szereplő szolgáltatás azonosítóját, illetve az N66 számíl kiadás esetébenadja meg
a pontos összeget a betétlapon.Az ügyféi a hiánypótlásnak eleget tett.
Az elsőfokú hatóság az ugyfél kifizetési kérelménekrészben helyt adott' elutasította az N96
és4'/66számú tételeket.
Az ügyfél a fel]ebbezésében előadja, hogy a távfelügyelet esetében az elutasítás
megalapozatlan tekintettel arra, hogy a kiadás a deiegált feIadat eliátásához kapcsoIótiik. Az
ügyféi kifejti továbbá az N66 tételesetében,hogy a munkavállalóvai 2008. október 17. napján
határozatlan időre szóló munkaszerződést kötött, mely alapján jár a munkaválla]ónak 30
napos felmondási idő függetlenül attól, hogy a munkaviszony megszüntetóse közös
megegyezéssel
történt.
A Rendelet 5. S (2) bekezdéseértelmében:
,, 5. s e) A 3. f (l) bekezdésébenmeghatározott Íeladatok vonatkozásában e]számo]hatóak
a) a 2. és3. számú me]Iéklet sze nti, a miíködéshez kötődő dologi jellegií kiadások, és
b) a 1. számú me]]ék]etszerinti, a miíkcidéshezkcitődő szeméIyi jellegű kiadások."
A Rendelet 5. s (14)bekezdéseszerint:
''5. s Q0 A 2010. április 1.jét követően benyújtott kifrzetési kére]mekben nem száno]hatók e]
végkielégítéssel,a Munka TörvénykönyvéróI szó]ó 1992. évi XXII. törvényben meghatározott
minimá]is Íelmondási Ídőt meghaladó fe]mondási időre járó szeméIs,i juttatással' va]amint
szabadságmegváltássaI kapcsoIatban fe]meríi]ő szemé]yi je]]egííkiadások."
A Munka Törvénykönywétí szőló 1992. évi XXII. tórvény (a továbbiakban: Mt.) 87. s (1)
bekezdós, 88. s (1) bekezdés,89. s (1) bekezdéséssz. $ (D bekezdésalapján:
,,87, s @ A munkauiszony megszüntethető:
a) a munká]tató ésa munkavá]]a]ó közós megegyezéséveli
b) rendes fe]mondással;
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c) rendkívü]i felm ondássa];
d) azonnali hatáIlyal a próbaidő alatti
e) a 88. { Q) bekezdésébenmeghatátozottak szerint.
88. s o A hatátozott időre szó]ó munkauiszony csak közős megegyezésse| vagy rendkívüli
fe]mondássa], iIIetóIeg próbaídő kikőtése esetén azonna]i hatá]]ya] szüntethető meg.
mind a munkaváI]aló,
89. s (il A határozat]an idejií nunkaviszonyt
fe]mondássa] megszüntethetÍ, ettóI érvényesen e]térni nem ]ehet.

mind a munká]tató

92. s (il A Íelmondási idő legalább harminc nap' az egy évet azonban nem haladhatja megi
ettóI érvényesen e]térni nem ]ehet.''
A rendelkezésre áIló dokumentumokból megállapítottam, hogy az A/96 számú számla
vonatkozásában az ügyfél biztonsági berendezések karbantartása, i]Ietve tűz. és
vagyonvédelmi távfelügyelet szoigáltatást kíván elszámo]ni. A Rende]et 2010. május 16.
napjától hatályos rendelkezései alapján, a 2. és 3. számú mellékletek nem tartaImazzák az
szJ 7460 számú szolgáltatást, így . függetlenül attóI, hogy a HACS köteles vagyonvédelmi
rendszert fenntartani _ arra támogatás nem vehető igénybe.
Figyelemmel arra, hogy a Rendelet 2'3' számű meIlékletei nem tarta]mazzák az SZJ 7460
neln a távfelüg"velet
számú szolgáltatást, valamint a számlárr feltúnteteit téte]azonosítóhoz
szolgáltatás tartozik, a szám]'át támogatásként nem lehet elszámolni.
Az igyÍéI az N99 számú tótellel egyik munkaváIlalójának fe]mondási idejére járó személyí
juttatását kívánja elszámolni. A rendelkezésre álló iratokból megáIlapítható, hogy az ügyfél a
munkavállalójával 2008. október 17. napján hatátozatlan időtartamú munkaszerződést kötött.
A munkaszerződést a felek a 2011. január 17. napján kelt Megállapodás dokumentumma]
közös megegyezéssel2011.január 17. napjával megszüntették.A felek megállapodtak továbbá
abban, hogy a munkaváIlaló részére az Mt..ben szabályozott juttatáson felül egy havi
munkabér kerüI kifizetésre.Az Mt. 87. s (1) bekezdéseértelmébena munkaviszony közös
megegyezésselmegszüntethetó Az Mt. szerint a munkavállalót rendes felmondás eseténi]leti
meg felmondási idő. Tekintettel arra, hogy a felek közös megegyezéssel szüntették meg a
munkaviszonyt, a mun]<aváI1alónaknem jár felmondási idő' A Rendelet 5. s (14) bekezdése
alapján támogatás nem számolható eI az Mt..ben meghatározott minimális felmondási időt
meghaladó felmondási időte játő szeméIyi juttatással összefüggő kiadások. Mindenre
tekintettel az N99 számű tétel elutasítása megalapozott.
Megjegyezendőtovábbá, hogy a Rendelet 5. s (l4) bekezdéseértelmében
nem lehet támogatást
igénybe venni a.rra, hogy a munkáltató a munkaviszony megszüntetése esetén a
munkavállalónak az Mt. szerinti juttatáson felűl egy havi munkabértszámoljon el'
A rende]kezésre tilló dokumentumok Íigyelembe vételéve]megáIiapítható, hogy az elsőfokú
hatóság hatátozata me galapozott.
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Tájékoztatom, hogy a vonatkozó közösségi és nemzeti jogszabályok értelmébenméltányosság
gyakorlására lehetőségnincs, a fellebbezéspozitív elbírálása nem lehetséges.
A másodfokú eljárás során irányadó ügyintézési határidő - tekintettel a Ket. 33. $ (6)
bekezdésére _ 2011. június 14. napján kezdődött, tartama a mezőgazdasági-' agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedósekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseiről szó|6 2oo7. évi XWI. törvény 55. s (2) bekezdése alapján 45
munkanap, mely határidő a 1393220479 számű' végzésselmeghosszabbításra került, ennek
megfelelően a határidő lejárta 2011' októbel 16. napja, melyből következően a Ket. 33/A. $ (2)
bekezdésalkalmazásának van helve.
Döntésem jogalapját a Ket. 105. $-a ésa 33. S (0) bekezdése,továbbá a 2007. évi XVII. törvény,
a 1992- évi )oQI. tiirvény, valamint a 141/2008. fi. 30.) FVM rendelet fent megielöIt
rendelkezéseiképezik.
Hatáskörömet ésilletékességemeta Ket. 19. s (1) bekezdésénekmegfelelően a Mezőgazdaságt
és VidékfejlesztésiHivatalról szőIő 25612007.(X.4.) Korm. rendelet 3. s (1).(2) bekezdéseés 5.
$ (2)bekezdésealapozza meg.
Határozatom bíróság előtti megtámadásának lehetőségéta Ket. l09. $ (1) bekezdésebiztosítja.
Budapest, 2012. március 30.

P.h.

Palkovics Péter
Elnök
megbízásából

Dr. Erdős Dániei
FőosztáIyvezető

A hat át ozatt őI értesülnek:
1':
ÜgyféI
2.:
Dr. Egyed János ügyvéd(890l Zalaegerszeg,Pf.: 363.)
3.:
MW{VidékfejlesztésiTámogatásokIgazgatósága
4.:
Irattár
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