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Vasi,Vrtorony
KözhasZnÚ
Egyesü|et
Körmend
Rákóczi
F.út38'
9900
Ugyfé|
neve:
VasiÖrtorony
Közhasznú
Egyesü|et
UgyÍé|címe:
9918Fe|sőmarác
Fő út100.
MVHregisztrációsszám:
1004416753
Tárgy:
Kifizetési
kére|emnek
he|}.t
adó határozat
Ugyintéző:
szabóEdit
Támogatási
határozat
iratazonosítója:
1083545215

A|zI 141|2008.
(X' 30') FV|\,lrendeleta|apjána He|yiVidékfejlesztési
Kozősségek
ésa LEADERhe|yiakciócsoportok
részére
nyújtott
jogcímre,
tárnogatás
2012'03'28
napjánbenyÚjtott'
2083647998
azonosító
számonnyilvániartott
kiÍizetési
kérelme
tárgyában
az a|ábbi
határozatot
hozom:
A kiÍizetési
kére|mének
he|ytadok'ésezze|2153786 Ft, azaz kettómi|lió-egyszázötvenháromezer.héiszáznyo|cvanhat
foÍin|
támogaiási
összegetál|apitok
meg'
A támogatás
összegét
az a|ábbiak
szerint
á||apítottam
meg:

6054'16
1 548370

számÍtott TÚ|igény|esTú|igeny|esi
támogatás miattiszankciTszankciival
(F0(r)
csÖkkentett
támogatás
6q54rc
6 0 54 1 6
1 548370
1 548370

Kifizetett
ossze9
eurTban
1924,52

(1)A Bizottság'
a vidékÍej|esztési
támogalási
intézkedésekre
Vonatkozó
e|lenozési
e|járások,
va|amint
a kö|csönösmegfe|e|tetés
Végrehajtása
'llEU Íende|etének
tekintetében
az 1698/2005/EK
rendelet
végrehajtására
Vonatkozó
rész|etes
szabá|yok
megáIlapításári|
szóló.65/201
30.
cikkeaIapján
megá||apított
csökkentés
összege'
A jóváhagyott
iámogatásiösszeg 3. tenge|yre
vonatkozórésze605416Ft' azaz haIszázö|eze|négyszáZtizenhat
forint.me|ynek75
száza|éká|
az EŰópa|lilezőgazdasági
ésVidékfet|esztési
Alap' 25 száza|ékát
a |VagyaÍ
Á||am
nemzeti
kö|tségvelése
íinansZirozza'
A jóVáhagyott
támogatási
összeg4. tenge|yre
Vonatkozó
része1548370
Ft,azazegymi||iíötszáznegyvennyo|cezer.háromszázhetven
forint'
melynek80 száza|ékáI
az EurópaiMezogazdasági
és Vidékíej|esztési
A|ap, 20 száza|ékát
a |\4agyar
Ál|amnemzetikö|tségvetése
f]nansZírozza.
A támogatás
összegea kifizetési
kérelemben
szereplőe|számolható
kiadások
bruttóértéke
a|apján
kerü|t
megá||apitásra'
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A je|enhatározat
a|apján
kiíizethető
támogatás
összegétaz ügyfé|
ügyfé|-nyilvántartási
rendszerben
rögzített
Íizetési
szam|a]a6
É.:.:átutalni'
A határozathozatal
időpont]ában
az tigflél-nyi|vántartásj
rendszer
szerintipénzÍorgalmi
szo|gá|tatója:
SAVAR|ATakaré|GzÓvetkezet
Ízetési
'10621
szám|aszáma:
72100419.1
10.00000000
.
szakíe|adat
kódja:Terij|etpo|itikai
támogatások
éstevékenységek
841354'5
Tájékoztatom,
hogya HVKVagyLEADERHAcs címIHálta|történő
visszavonása
a támogatásijogosu|tság
megszűnésér
eredmenyezia
He|yi
Vidékfejlesztési
Közösségekés a LEADER hetyiakciócsoportok
részüeaz Európai|\,4ezógazdasági
Vjdékfej|eslésl
Alapbolnyújtandó
Vidékfej|esztési
támogatásró|
szó|ó1698/2005/EK
tanácsirendelet
keretében
nyújtott
iámogatás
rész|etes
(X'30-)
fe|tételeiró|
szili 141/2oo8.
FV|\4
rendelet
(1)bekezdés
8's
érte|mében.
Döntésem
e||en
annakkézhezvéte|étől
számított
tizenötnaponbe|ü|a |\,4ezőgazdasági
ésVidékfejlesztési
Hivatal
közponliszervéhez
cÍmzett
fe||ebbezésnek
Van helye,ame|yet
a(z) il|etékes
Íegionális
illetékességű
megyejkirendeltséghez
(|\,4VH
Za|aMegyet
Kirendeltség'
8901
Zalaegerszeg
Postafiók
142)ke||
benyújtani'
A döntésem
ellenbenyújtott
íel|ebbezéshez
kapcso|ódóan
az Ügyfe|et
i|letékíizetési
kötelezettséo
nernterheli.
Tájékoztatom,
hogy a támogatás
igény|ésére
irányulókérelemnek
részben
vagyegészben
he|l adó döntésa|apján
az MVHaz eset|eges
fe||ebbezéstől
függetlenü|
fo|yósít1a
a megíté|i
támogatást'
egyéb
esetekben
a fellebbezésnek
a döntésVégrehajtására
halasztihatálya
Van.
A fe|lebbezésben
fe|ke||tüntetni
az Ügyszámot,
megke|ljeÍölniaz ügfé|(ésképvise|ője)
nevét,
|akóhe|yét'
székhe|yét
ésaztaZIntezkedest'
ame|ye||en
a fe||ebbezés
irányu|,
iovábbáazt'hogya fe||ebbezést
benyÚjtó
szemé|y
a Vitatott
dőntés
megvá|toztatását
mennyiben
ésrni|yen
okbólkívánja.
A fe|Iebbezés
benyújtását
megkönnyító
nyomtatvány
a WWW'mvh.gov'hu
címró|
|etölthetó.
A fe||ebbezésben
hivatkozott
Újiényt,
ú]bizonyítékot
a döntéshozatal
sorána másodfokú
hatóságcsakabbanaz esetben
Veheti
figyelembe,
ha
az ügfé|igazo|ni
tudja,Va|amint
az ügyköni|ményeibő|
megá|lapítható'
hogyaz ügyfé|
az újtényrő|,
bizonyitékró|
az intézkedésben
VaIó
részvéteke
Vonatkozó
kérelme
benyújtásakor
rajtakíVü|
á||óokbó|nemtudott.
Amennyiben
nincshe|yea fe||ebbezés
érdemi
vizsgá|at
né|kü|i
e|Utasításának,
a benyújtott
fellebbezést
az e|sőfokoneljáróhatóság
megvizsgálja,
ésamennyiben
megá||apítja,
jogszabályi
hogydöntése
rendeIkezés(eke)t
sért'vagya fe||ebbezésben
fog|altakkal
egyetért
és
nincsaz eljárásban
e||enérdekű
ügyÍé|'
Úgydőntését
a jogszabályi
Íe|téte|ek
teljesÜ|ése
esetén
sajátha|áskörben
módosítja'
visszavonja,
kijavítja
vagykiegészíti.
Amennyiben
az elsó Íokú
hatóságÍenntartja
döntését'
a fellebbezést
az Ügyösszes iratáva|
egyÜtt
fe|teÍjeszti
a
másodfokú
hatóságrészére.
jogró|a feI|ebbezési
A fel|ebbezési
határidötartama
alattVa|amennyi
jogosu|t.
fe||ebbezésre
irásban
vagyszóban
történő.|emondása
esetén
a döntésaz utolsó|emondás
hatósághoz
jogerőre
történő
beérkezésének
napján
eme|kedik'
A jogorvoslati
e|járások
rész|etes
szabá|yait
a közigazgatási
hatóságie|járásésszolgá|tatás
á|ta|ános
s zabá|ya|Íó|
szo|ó2094.
éviCXL.törvény
(atovábbiakban:
Ket')95..121.
Va|amint
a
mezőgazdasági,
agrár-Vidékíej|esztési'
s.ai,
va|aminthalászatitámogatásokhoz
és egyéb
intézkedésekhez
kapcso|ódó
eljárásegyeskérdéseiről
szi|ó 2007.éviXVll. lórvény(a továbbiakban:
MVHe|járásitórvény)
57/A.s-ának
rende|kezései
Iaía|mazzák'
Indokolás
A,zÚgfé|2008'11.28
napjántámogatási
kére|met
nyÚjtott
bea |Vlezőgazdasági
ésVidékfej|esztési
(továbbiakban:
Hjvatalhoz
MVH)'fu MVH
í083545215
azonosító
számúdöntéseértelmében
támogalásra
vá|tjogosu|ttá'
ame|yben
tájékoztatluk
anil. hogya támogatás
pontos
Ósszegérő|
a kiÍizetésrő|
szó|óhatározatban
dönt az MVH'fu ügy,fé|
a kifizetés
igény|ése
cé|jábó|
2012.03'28
napjánkifizetési
kére|met
nyÚjtot
be.
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jogszabályi
Kére|me
a Vonatkozó
feltéte|eknek
megfe|e|t,
ezéria Íende|kezó
részben
fog|a|tak
szerintdöntöttem.
A rendelkezőrészbenfogla|takat
a Ket., a mezőgazdasági,
agrárvidékfej|esaési'
Va|amint
ha|ászatitámogatásokhoz
és egyéb
intézkedésekhez
kapcsolódóe|járásegyeskérdéseiről
szó|ó 2007.éViXV||.törvény(továbbiakban:
|\,lVH
e|járásitörvény),az Európai
MeZőgazdasági
Vidékfejlesztési
A|aptársÍnanszírozásában
megva|ósu|ó
támogatások
igénybevéte|ének
á|ta|ános
szabá|yairól
szó|,ó2312007.
(|V. 17.) FV|V rende|et'Va|amint
(X. 30') FV|Vrendelet
14']/2008.
a|apján
a He|yiVidékÍejlesztési
Kozösségek
és a LEADERhe|yi
jogcimre
akciócsoportok
rószére
nyújiott
támogaiás
rende|kezéseire
aIapítottam'
A rende|kezésre
á||óÜgyintézési
határido
az |VVHe|járásitörvény
55's(3)bekezdése
alapján
a kére|em
beérkezését
követőháromhónap.
A |V]ezógazdasági
ésVidékfejlesztési
Hivata|
Vidékfej|esztési
Támogatások
lgazgatiságának
illetékességét
éshatáskórét
a |V]ezőgazdasági
és
(X.4.)Korm.rende|et
Vidékíej|esztési
Hivatakólszóló
256/2007.
3. $ (2)bekezdése
ésaz 5' s (3)bekezdés
d) pontja
á||apítja
meg'
AZeÜárás
tárgyii||etékmentességét
aZ|\,4VH
eljárásitörvény
74.s a)pon|ja
állapítja
meg'
A döntésem
e|lenife||ebbezés
Iehetőségét
a Ket'98.s (1)bekezdése
rendelkezésre
biztosítja'
az e|őterjesztésre
á||óhatáridót
a Ket.99.s ('1)
bekezdése
rögzÍti'
BudaDest.
2012.04.25
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VuIcZLászIi
|9azgató
s.k.

Kapják:
1.:Ugyfé|
2.:Irattár
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