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Támogatási
határozat
iratazonosítója:
108354521
5
(|||'24')VM rende|et
^(z)3012012.
jogcímre,
a|apján
a LEADERHe|yiAkciócsoportok
feladat
ellátásához
nyújtott
támogatás
2012.05.31
napján
benyÚjtott'
2090334243
azonosító
számonnyi|Vántartott
kiflzetési
kére|me
tárgyában
az a|ábbi
natározatot
hozom:
A kfizetésikére|mének
he|ytadok, és ezze|2241909 Ft, azaz kettőmil|ió.kettőszáznegyvenegyezer-ki|encszázki|enc
|orjnttámogatási
összegetál|apÍtok
meg'
A támogatás
összegét
az a|ábbiak
szerint
á||apítottam
meg:
I a||Uvd@J
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(1)A Bizottság,
a vidékfej|esztési
tiámogatási
intézkedésekre
vonatkozó
el|enőrzési
e|járások,
va|amint
a kölcsönös megÍe|e|tetés
végrehajtása
tekintetében
az 1698/2005/EK
rende|et
végrehajtására
vonatkozó
rész|etes
szabá|yok
megá||apításáró|
szó|ó65/201'1/EU
rende|etének
30'
cikkea|apján
megá||apítottcsökkentés
összege.
A jóváhagyott
támogatási
összeg3. tenge|yre
Vonatkozó
része630187Ft,azaz hatszázhaÍmincezer€ g yszáznyo|cvanhét
Íorint'
me|ynek
75
száza|ékát
az Európai|\4ezÖgazdasági
ésVidékfej|esztési
A|ap,25 száza|ékat
Á||am
a Magyar
nemzeti
kö|tségvetése
Íjnanszirozza.
A jóváhagyott
támogatási
összeg4. tengelyre
vonatkozó
része1611722F|,azaz egymil|ió.hats2ááizenegyezer-hétszázhuszonkettő
íorint'
me|ynek80 száza|ékáÍ
az EurópaiMezőgazdasági
és VidékÍej|esztési
A|ap, 20 száza|ékát
a MagyalÁ||amnemzetiköltségvetése
finanszírozza.
A támogatás
összegea kiÍjzetési
kérelemben
szerep|ó
elszámolható
kiadások
bruttóértéke
alapján
kerültmegá||apításra.
vvww.mvh.gov.hu
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A je|enhatározat
a|apján
kiÍjzethetó
támogatás
összegétaz Ügyíé|
ügyíé|.nf|vántaÍ|ási
rendszerben
rögzített
Íizetési
számláiára
rendelem
átutaIni.
A határozathozata|
idŐponÜában
az ügyfél.nyilvántartási
rendszerszerintipénzíorga|mi
szolgá|tatója:
SAVAR|ATakarékszöVetkezet
ÍZetési
számlaszáma:
72100419-'1
10621
10{0000000
.
Szakfe|adat
kodja:
Terü|etpo|itikai
támogatások
éstevékenységek
84'1354.5
jogosu|tság
Tájékoztatom,
hogya HVK vagyLEADERHAcs címlH álta|történövisszavonása
a támogatási
megszÚnését
eredményezi
a
LEADERHe|yiAkciócsoportok
fe|adat
el|átásához
az EuropaiMezőgazdasági
VidékÍej|esztési
A|apbó|
nyújtandó
VidéKej|esztési
támogatás
(|||,
rész|etes
Íe|tételehól
szó|ó3012012,
24,)VM rende|et
12. $ ('1
bekezdés
érte|mében.
)
Döntésem
e||en
annakkézhezvéte|étól
tizenötnaponbe|Üla Mezögazdasági
ésVidékfej|esztési
Hivata|
központiszervéhez
számított
címzett
|\MvH72|aMegyeiKirende|tség,
fe||ebbezésnek
van he|ye,amelyeta(z)i||etékes
regioná|is
i||etékességü
megyeikirende|tseghez
8901
Za|aegerszeg
Postafiók142)kel|benyujtani.
A döntéseme||enbenyújtott
fe|lebbezéshez
kapcsolodoan
az ügyÍe|et
illetékfizetési
kötelezettség
nemterheli.
Tájékoztatom'
hogy a tamogatas
igénylésére
irányu|ókérelemnek
részben
vagyegészben
he|},t
adó döntésa|apján
az |\4VH
az eset]eges
fe||ebbezéstő|
Íüggetlenü|
folyósítja
a megité|t
tamogatast'
egyéb
esetekben
a |e||ebbezésnek
a döntésvégrehajtására
ha|asztó
hatá|ya
van'
(ésképvise|öje)
A fe||ebbezésben
íe|ke||tiintetni
az Ügyszámot,
megke||je|öInlaz ügyfé|
nevét,
Iakóhe|yét'
székhe|yét
ésaztaz intézkedést,
ame|yel|ena Íe||ebbezés
irányu|,
továbbáaá, hogya fellebbezést
benyújtó
személy
a vitatott
döntésmegváltoztatását
mennyiben
ésmi|yen
A fe||ebbezés
okbó|kívánja.
benyÚjtasát
megkönnyÍtó
nyomtatvány
a Www.mvh'gov.hu
címró|
|etö|thetó.
A fe||ebbezésben
hivatkozott
újtényt'
hatóságcsakabbanaz esetben
vehetifigye|embe,
újbizonyítékot
a döntéshozata|
soÍán
a másodfokú
ha
az ügyÍé|
igazo|ni
tudja,va|amint
az ügy körü|ményeibő|
megá||apítható'
hogyaz Üg},Íél
az újtényrő|'
bizonyítékró|
az intézkedésben
Való
Vonatkozó
részvéte|re
kérelme
benyÚjtásakor
rajtakívü|
állóokbó|nemtudott'
Amennyiben
nincshe|yea Íe||ebbezés
érdemi
vizsgá|atnéIkÜ|i
e|utasításának'
a benyújtott
Íe||ebbezést
az e|só Íokone|járóhatóság
jogszabá|yi
megvizsgá|ja,
ésamennyiben
megáI|apítja'
hogydöntése
rendelkezés(eke)t
sérl'Vagya fe||ebbezésben
íog|a|takkal
egyetért
és
jogszabá|yi
nincsaz e|járásban
Ügyfé|
te|jesü|ése
e||enérdekű
úgy
döntését
a
Íe|téte|ek
esetén
sa]át
hatásköÍben
módosítja,
visszavonja'
'
kijavítja
vagykiegészíti.
Amennyiben
az e|sőfokúhatóságíenntartja
döntését'
a íellebbezést
az ügyösszes hatáVa|együil
a fel|ebb€ z és
beérkezésétö|
számÍtott
harminc
naponbe|ü|
íe|terjeszti
a másodÍokú
hatóságrészére.
- írásban
jogró|a fe|lebbezési
jogosu|t
A íe||ebb€ z ési
határidő
tartama
a|attva|amennyi
fe|lebbezésre
vagyszibantörténó. |emondása
esetén
jogeróÍe
a döntésaZutolsó|emondás
hatósághoz
napján
eme|kedik.
történóbeérkezésének
A jogorvos|ati
e|járások
részletes
szabá|yait
hatóságie|járásésszo|gá|tatás
á|ta|ános
szabá|yairó|
törvény
a közigazgatiási
szóló2004.éviCXL.
(atovábbiakban:
Ket.)95.l21.s-ai' vaIaminta mezógazdasági,
va|aminthalászatitámogatásokhoz
agrárvidékfej|esáósi,
és egyéb
intézkedésekhez
kapcso|ódó
eljárásegyeskérdéseirő|
MVHe|járásitörvény)
57/A.s.ának
szó|ó2007.éviXV||.törvény(a továbbiakban:
rende|kezései
tarta|mazzák.
Indoko|ás
(továbbiakban;
Az ügfié|
2008.11'28
napjántámogatási
kére|met
nyújtott
be a Mezőgazdasági
ésVidékfej|esztési
Hivata|hoz
|\4VH).
Az MVH
,10835452'15
pontos
azonosító
támogatásÍa
váItjogosultiá'
ame|yben
tájékoztattuk
arról'hogya támogatás
számúdöntéseérte|mében
igény|ése
cé|jábil
2012.05.31
napjánkiÍzetési
összegérő|
a kiÍ]zetésrő|
szó|óhatározatban
dönt az MVH'AzÜg},íé|
a kifizetés
kére|met
nyÚjtott
be.
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jogszabá|yi
Kére|me
a vonatkozi
megfe|e|t'
Íe|tételeknek
ezért
a rende|kezö
részben
fog|a|tak
szerintdöntöttem'
Előleoelszámolás:
Tengely El |egkére|emJogosu|tel leg Elszámo|ásra FennmaradT,
Indoko|ás
azonosltÓiratazonosÍtójaösszegéb|eddigkertj|
támogatási
e|nemszámolt
támogatási el |egbnozás
ö55zeg(Ft)
e| |€ Összege tisszege(Ft)
(Ft)
4
2067861037
2241909
kér€ | em
Íorrás'
6244887
4002978 A kiÍizetési
a|apján
a LEADERmúkijdési
azaza 4-es
megál|apitott
támogatási
lenge|yre
összegcsókkentésre
kerÜ|
a
(X.8')Korm.rende|et
22012009'
5' s (6)bekezdésében
fog|a|lak
szerint
elszámo|ásra
kerü|ó

Az e|számo|ásra
kerü|ötámogatási
csökkentett
támogatás
összege0 Ft,aZaZnu||a
forint.
e|ólegösszegéve|
megá||apitott
A rende|kezörészbenfogla|takat
a Ket., a mezőgazdasági,
agrár.Vidékfej|esáési'
Valamintha|ászatitámogatásokhoz
és egyéb
intezkedésekhez
kapcso|idóe|járásegyeskérdéseiről
szi|ó 2007'éViXV||.törvény(továbbiakban:
MVHeljárásitörvény),az Európai
Mezógazdasági
Vidék|ej|esztési
A|aptársfinanszÍrozásában
megvalósuli
támogatások
igénybevéte|ének
á|ta|ános
szabá|yairó|
sz,ó|ó23|2007.
(|V. 1i.) VM rende|et,va|amint
az EurópaiMezogazdasági
a LEADERHe|yjAkciócsoportok
íe|adat
e||átásához
VidéKejlesztési
A|apbó|
(|||'24.)VMÍende|et
nyújtandó
vidékÍejlevtési
Íeltéte|eiró|
rende|kezéseire
alapítottam.
támogatás
részletes
szó|ó30/2012.
A rende|kezésÍe
hataridiaz MVHe|jáÍási
alapján
a kére|em
b€ é rkezését
követóháÍom
hónap.
á||óügyintézési
törvény
55.$(3)bekezdése
A Mezögazdasági
i||etékességét
éshatásköÍét
ésVidékÍej|esztési
HivatalVidékfejlesztési
Támogatások
|gazgatóságának
a Mezogazdasági
és
(X.4.)Korm.rendelet
VjdékÍej|esztési
Hivatakólszó|ó
256i2007.
3' s (2)bekezdése
ésaz 5.$ (3)bekezdés
d) pontja
á|lapítja
meg.
Az eljárástárgyii|letékmentességét
az MVHe|járásitörvény
74's a)pontja
á||apít]a
meg.
rendelkezésre
A döntésem
e||eni
fellebbezés
|ehetőségét
a Ket.98.s (1)bekezdése
biztosÍtja,
az e|öterjesztésre
á||óhatárjdót
a Ket.99.s (1)
bekezdése
rögzÍti.
Budapest,
2012.07.18
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