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Körmend
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Ugyré|címe:
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regiszkációs
szám:
Tárgy:
Ugy|nlezo:

VasiŐrtorony
Közhasznú
EgyesÜlet
9918Fetsómarác
Fó út100.
1004416753
KiÍizetési
kérelemnek
részben
hel}.t
adó határozat
szaDoE0í

Támogatási
határozat
iratazonosítoja:
108354521
5
(X. 30.)FVM rende|et
A(z) '14112008.
alapjána HelyiVidékÍej|esztési
Köz.isségek
ésa LEADERhe|yiakciócsoportok
részére
nyújtott
jogclmre'
támogatás
2012.04'27
napjánbenyújtott'
2083632987
azonosíto
számonnyilvántartott
kifizetési
kérelme
tiáÍgyában
az a|ábbi
határozatot
hozom:
A kiÍizetési
kére|mének
részben
helytadok,ésezze|6512612Ft, azaz hatmil|ió-ötszáztizenkettőezer.hatszáztizenkettő
Íorint
tamogatási
összegetállapÍtok
meg.
A támogatás
összegét
aZa|ábbiak
szerint
ál|apítottam
meg:
, o,"vgo(oo

urrzEgr.
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(1)A Bizottság'
a vidéKejlesáési
támogatási
intézkedésekre
vonatkozó
e||enőzési
e|járások,
va|amint
a kö|csönösmegfele|tetés
végrehajtása
tekintetében
az 1698/2005/EK
rende|et
Végreha.itásáÍa
vonatkozó
rész|etes
szabályok
megállapításáról
szóló 65/2011/EU
rende|etének
30.
cikkealapjánmegá|lapított
csökkentés
összege.
A jóVáhagyott
támogatási
összeg 3. tenge|yre
Vonatkozó
része1830656Ft' azaz egymi||ió.nyo|cszázharmincezer-hatszázötvenhat
foÍint'
me|ynek75 száza|éká|
az EurópaiMezőgazdasági
és Vidékfejlesztési
A|ap, 25 százalévá|
a MagyarÁ||amnemzetikö|tségvetése
Íinanszirozza'
1385
Bp'62.PÍ|867

Tel.r06l-374-3603,
06'1-374-3604
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A jóváhagyott
támogatási
összeg 4. tenge|yre
vonatkozó
része4681956Ft, azaz négymil|ió.hatszáznyo|cvanegyezeFkilencszázötvenh
Íorint,me|ynek80 száza|ékát
az EumpaiMezogazdaságiés
VidékÍej|esztési
Alap' 20 száza|ékát
a Magyar
Á|lamnemzeti
költségvetése
finanszÍrozza.
Kérelmének
Íennmaradó
részét
a határozat
indoko|ás
rószében
íogla|tak
szerint
e|utasÍtom.
A támogatás
összegea klÍ]zetési
kére|emben
szerep|ó
e|számo|ható
kiadások
bruttóértéke
a|apján
kerÜlt
megá|lapításra.
A jelenhatározat
alapjánkifizethető
támogatás
összegétaz ügyfé|
Ügyfé|.nyi|Vántartási
rendszerben
rógzitetiÍizetési
szám|ájára
rendelem
átutaIni'
A határozathozatal
idópont1ában
az ügyfé|-nyi|Vántar1ási
rendszerszerintipénzÍorga|mi
szo|gá|tatója:
SAVAR|ATakarékszövetkezet
nzetési
számlaszáma:
72100419-11062110-00000000
.
szakfeladat
kód.ia:
Területpolitikai
támogatások
éstevékenységek
841354.5
Tájékoztatom'
hogya HVKvagyLEADERHAcs címIHáltaltörténő
visszavonása
a támogatásijogosu|tság
megszűnését
er€ d ményezia
He|yi
Vidékfej|esáési
Közösségekés a LEADER he|yiakciócsoportok
részére
a2 EuÍópai
Mezógazdasági
V]dékÍej|esáési
Alapbo|
nyújtandó
vidékíej|esztési
támogatásróI
szó|i 1698/2005/EK
tanácsiÍende|et
keretében
nyújtott
támogatás
(X.3o.)
részletes
fe|téte|eirő|
szóló 'l41l2oo8.
FVMrendeIet
(1)bekezdése
8.s
érte|mében.
Döntésem
e|lenannakkézhezvéte|étől
számitott
tjzenötnaponbelüia Mezógazdasági
ésVidékfej|esáési
HivaialközpontiszeÍvéhez
címzett
fe|lebbezésnek
Van he|ye,ame|yet
a(z)i||etékes
regioná|is
(MVHza|aMegyeiKirendeltség,
illetékességű
megyeikkende|tséghez
8901
Zalaegerszeg
Postaíiik
142)ke||benpjtani'A döntésem
e|lenbenyÚjtott
Íe|lebbezéshez
kapcso|ódóan
az ügyÍe|et
illetékÍlzetési
köte|ezettség
nemterheli.
Tájékoztatom,
hogy a támogatas
igénylésére
irányulókérelemnek
részben
vagyegészben
helytadó döntésa|apján
az MVHaz eset|eges
Íellebb€ z éstól
függet|enÚ|
fo|yósítja
a megíté|t
támogatást,
egyéb
esetekben
a Íe|lebbezésnek
a döntésVégrehajtására
ha|asáóhatálya
Van.
A fel|ebbezésben
|el ke||tüntetni
(ésképvise|óje)
az ügyszámot,
megke||je|ö|niaz ügyfé|
nevét,
|akóhe|yét,
székhelyét
ésaztaz intézkedésl,
ame|ye|lena fe||ebbezés
iÍányu|'
továbbáazt,hogya fe|lebbezést
benyÚjtó
személy
a Vitatott
döntésmegvá|toztatását
mennylben
ésmilyen
okbatk(vá(a.A'h(<h\R.(<shR,\(\Kst\sssk\N$\s\$Ís\:b\í\).d\N}rm\\.!b\h!DmlD\)B\b)\nelb.
hatóságcsakabbanaz eselben
A Íe||ebbezésben
hivaü(ozott
újtényt'
újbizonyítékot
a döntéshozata|
sorána másodfokÚ
veheti
figye|embe,
ha
aZ üg},Íél
igazo|ni
tudja,valamint
az ügy körülményeibő|
megállap|tható,
hogyaz ügyfé|
az újtényrö|,
bizonyítékró|
az intézkedésben
való
részvételre
vonatkozókérelme
benyúitasakor
rajtakíVü|
á||óokbólnemtudott.
Amennyiben
nincshe|yea fe||ebbezés
vizsgálatné|kÜli
e|Utasításának,
a benyújtott
Íellebbezést
az e|só Íokone|járóhatóság
érdemi
jogszabá|yi
megvizsgá|ja,
ésamennyiben
megá||apitja'
hogydöntése
rendelkezés(eke)t
sért,
Vagya fe||ebbezésben
fog|a|takka|
egyetért
és
nincsaz e|járásban
el|enérdekú
ügyfé|
a jogszabá|yi
Íe|tételek
te|jesü|ése
esetén
sajáthatáskörben
módosítja,
visszavonja,
' úgydöntését
kíavÍtja
vagykiegészíti'
Amennyiben
az e|sŐfokúhatóságÍenntart]a
döntését'
a fe||ebbezést
az ügyösszes iratáva|egytitt
a fe|lebbezés
beérkezésétő|
sZámÍtott
haÍminc
naponbe|Ü|
Íe|terjesái
a másodÍokú
hatóságrészére'
. írásban
jogró|a fel|ebbezési
jogosu|t
Vagyszóban
A íellebbezési
határidótartama
a|attvalamennyi
|e||ebbezésre
történö.|emondása
esetén
jogerőre
a döntésaz uto|só
|emondás
hatósághoz
torténő
beérkezésének
napján
eme|kedik.
A jogorvos|atj
eljárások
rész|etes
szabá|yaii
a közigazgatási
hatóságie|járásésszo|gá|tatás
álialános
szabályairó|
szóló2004.éVicXL.
törvény
(atovábbiakban:
va|amint
a
mezögazdasági'
agrár-vidékfejlesztési,
va|amint
ha|ászati
támogatásokhoz
és
Ket.)95.-121.
egyéb
s-ai'
(a
XV||.
törvény
továbbiakban:
intézkedésekhez
kapcso|ódó
eljárásegyeskérdéseirŐl
szó|ó2007.éVi
MVHe|]árási
törvény)
57/A.s-ának
Íende|kezései
tarta|mazzák.
1385Bp.62.Pfr867

Tel.:061-374-3603,
061-374-3604
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VidékíejIes,/lési

Indoko|ás
(továbbiakban:
MVH).Az MVH
Hivata|hoz
kérelmet
nyÚjtott
be a |Vezőgazdasági
ésVldékfejlesztési
Az ügyÍé|
2008.11'28
napjántámogatási
pontos
ame|yben
ta]ékoztattuk
arÍó|'hogya támogatás
támogatásra
vá|tjogosulttá,
1083545215
azonosítószámúdöntéseérte|mében
nyújtott
2012.04.27
napjánkiÍizetési
kére|met
a kiÍ]zetés
igénylése
cé|jából
szó|óhatarozatban
dönt az MVH.Az üg},íé|
összegérő|
a kiÍizetósrő|
be.
B téteISor:
nem
es
Részben
.A'
E|utasÍtott |\4egnevezésMennyiség
Téte| Szám|atéte| Eszkt/
sorsz' azonosítT tÍpusa szolgá|tatáS osszeg
174
175

- qaono9lL
802010

7 500

02

szJ

8020'10

7 500

02

SZJ

802010

7 500

802010

7 500

802010

7 500

177
118

Q7 |

TÚZVÉoELMl
TÁVFELÜGYELE
TÚZVÉDEL|VI
TÁVFELÜGYELE
tűzvéde|mi 3
táVfe|ügyelet
TÜZVEDELM| 3
TÁVFELÜGYELE
TuZVÉDELM| 3
ÍÁVFELÜGYELE

rendelet
19.$(3)
A2312007
ltv.17.\FVM
keÍült.
aIapján
csökkentésre
rendelet
19.$(3)
A2312007
llv.17., FVI\4
gsli(kentéqq
a|apján
!9r!i|t.
(|V.17.)
19.$(3)
A 23/2007
FVMrendelei
alapjáncs{kentésre!q!ült.
(lV.17.)FVM rendelet
19.$(3)
A 2312007
kerij|t'
a|apján
csókkeltésre
. A 23/2007
FVM
rendelet
19.$(3)
0V.17.)
kerü|t.

Számla.ésbizony|atösszesÍtŐ
B téte|sor:
NemmeqÍele|ő
'A'
Téte| Szám|atételESzkÖZ/ E|számo|ni lÍegnevezésMennyiség
SorSZ' azonositT tÍpusa szo|gá|tatás kÍVánt
35

01

VTsz

azonos|ló

Óss7eg

1245

958

PoLYASDoSSZ|

2

Indoko|ás

Indoko|ás

nem
A megadott
Tétel
azonosÍtószám
(X.30.)
A 141/2008
FM
támogatható.
2' és3' sz' me||éklete
nem
rendelet
tartalmazza.

E|ÖIeo
eIszámo|ás:
Tenge|y E| |egkéÍe|emJogosu|te||e9 EIszámo|ásÍa Fennmaradó'
támogatási
összegébleddig
keÍÜ|
azonosÍtTiratazonosltója
támogatási e| |egtartozás
el nemszámolt
el |egösszege Összege(Ft)
összeg (Ft)

Indoko|á5

(ft)
4

206786,|037

12757499

6512612

6244887

forás,azaza 4-es
A kiízetési
kérelem
a|apján
a LEADERmÚködési
kerü|a
támogatási
ósszegcsökkentésre
tenge|yre
megá||apított
(X'8.)KoÍm'
íog|a|tak
Íende|et
5.s (6)bekezdésében
220/2009.
szednt

összege0 Ft'azaz nu||afoÍint.
csökkentett
megá||apított
támogatás
kerü|ötámogatási
előlegösszegéve|
Az e|számo|ásra
és egyéb
Valamintha|ászatitámogatásokhoz
agrár.vidékÍej|esztési,
rószbenÍog|a|iakat
a Ket., a mezőgazdasági'
A Íende|kező
MVHe|járásitörvény),aZ Euripai
szó|ó 2007'éviXVll. törvény(továbbiakban:
intéZkedésekhez
kapcsolódóe|járásegyeskérdéseiró|
1385
8p 62.Pf867

Tel.:061-374-3,603,
06'1-374-3604
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Mezógazdasági
Vidékíej|esztési
A|aptársÍinanszíroásában
megva|ósu|ó
támogatasok
igénybevéte|ének
á|la|ános
szabá|yaiÍól
szó|i2312007.
(|V. 17') FVM Íendelet,
(x.30.)FVMrendelet
Va|amint
14112008,
a|apján
a He|yi
VidéKej|esáési
Közösségek
ésa LEADERhelyi
jogcímre
akciócsoportok
részére
nyújtott
támogatás
rende|kezésejre
a|apítottam.
A rende|kezésre
köVetőhárom
hónap.
ál|óÜgyintézési
hataridő
azMVHeljárási
törvény
55's(3}bekezdése
alapján
a kére|em
beérkezését
i||etékességét
A Mezógazdasági
ésVidékÍej|esztési
Hivata|
VidékÍe'i|esáési
Támogatások
|gazgatóságának
éshatasköret
a Mezögazdasági
és
ponÜa
(X.4.)Korm'
(2)
(3)
VidéKejlesztési
Hivatahó|szó|ó
256/2007.
rende|et
és
az
5.
bekezdés
d)
ál|apÍtja
meg.
3.s bekezdése s
Aze|járás
tárgyi
i|letékmentességét
azMVHeÜárásitörvény
74.s a)ponÜa
á||apítja
meg.
A döntésem
Íende|kezésre
á||óhataridőt
a Ket.99.s (1)
el|eni
fe||ebbezés
|ehetósegét
a Ket.98.$ (1)bekezdése
biaosítja,
azelóterjesztésre
bekezdése
rögzíti'

Budapest,
2012.07.04

Kiadmány
hite|éül:

c{-*<

Kapják;
1.:Ügyfél
2.:kattár

í385Bp.62.PÍ:867

Tel.:0&1-374-3603,
06-'1-37+3604

