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KiÍizetési
kére|emnek
helytadó határozat
csonkazso|t

Támogatási
hatarozat
iratazonosítója:
1083545215
(||l.24.)VM rende|et
A(z|3012012.
a|apján
a LEADERHe|lAkciócsoportok
fe|adat
e||átasahoz
nyÚjtotttamogatásjogcímre,
2012.06.28
napján
benyújtott,
2083624830
azonosító
számonnyi|Vántartott
kiÍizetési
kére|me
tárgyában
az a|ábbi
határozatot
n0zom:
A kiÍizetési
kére|mének
helytadok' ésezze|2160 174Ft,azazkettőmi||io.egyszázhatvanezer€gyszazhetvennégy
Íorint
tamogatási
összeget
á||apítok
meg.
A támogatás
összegét
az a|ábbiak
szerint
á|lapÍtottam
meg:
Támoqatás
összeqe:
Tenge|y
|génye|t
azonositTja támogatás
i

--

607212
1 552962

számÍtott TÚ|igény|és
Tú|igény|ésiNaptáriéV
támogatás miattiszankciÓ szankciÓVa|
.
(F0(1)
csökkentett
607212
1552962

Kifizetett Kifizethettsszeg
.tcc'ón

íEf\

eurTban

607212

(1)A Bizottság'
a vidéKe.ilesáési
támogatási
intézkedésekre
vonatkozó
Va|amint
e||enőnési
e|járások,
a kö|csönösmegfe|e|tetés
vegrehajtasa
lekintetében
az 1698/2005/EK
rende|et
végrehajtására
vonaüozó
rész|etes
szabá|yok
megál|apítasáró|
rende|etének
szó|ó65/201'llEU
30.
cikkea|apján
megá|lapitott
csökkentés
összege'
A jóváhagyott
támogatási
összeg 3. tengelyre
vonatkozó
része607212F|,azaz habzázhé|ezeÍ.kettószáztizenkettö
forint,me|ynek
75
száza|ékát
azEurópai
Mezőgazdasági
ésVldékÍej|esáési
Alap'25száza|ékát
a Magyar
A||am
nemzetj
kö|tségvetése
Íinanszírozza.
A jóVáhagyott
tamogatási
összeg4. tenge|yre
vonatkozó
réve 1552962
forint,
Ft,azazegyÍni||ióótszázötvenkettőezer.ki|encszázhatvankettó
me|ynek
80 száza|ékát
az EurópaiMezőgazdasági
ésVidékfej|esztési
Alap,20 száza|ékát
a Magyar
Ál|amnemzeti
kö|tségvetése
finanszÍrozza.
A támogatás
összegea kifizetési
kérelemben
szerep|ő
elsámolható
bruttó
értéke
kerÜlt
kiadások
a|apján
megá||apításra'
Www.mvh.gov'hu
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A je|enhatározat
alapjánkiÍ]zethetó
támogatás
összegétaz Ügfé|ügyré|.nyi|vántar1ási
rendszerben
nigzített
fizetési
szám|ájára
rende|em
átutaIni.
A határozathozatal
idöpontjábanaz ügyÍé|-nyi|vántaÍtasi
rendszerszerintipénzÍorga|mi
szo|gá|tatója:
SAVARIATakarekszövetkezet
|izetési
szám|aszáma:
72100419.1
1080477.
Szakfe|adat
kodja:
Terü|etpo|itikai
támogatások
éstevékenységek
841354.5
jogosultság
Tájékoztatom'
hogya HVK vagyLE^DERHAcs cím|H á|ia|történóvisszavonása
a támogatiási
megszünését
eredményezi
a
LEADERHe|yiAkciócsoportok
íeladat
e||átásához
az EuÍópai
Mezogazdasági
VidéKej|esáési
A|apbo|
nyújtandó
vidéKej|esáési
támogatas
(|||.24,)
Íe|téte|eiró|
Íészletes
szó|ó3012012,
VM rende|et
12.s ('í)bekezdés
értelmében.
Döntésem
e|lenannakkézhezvéte|étól
tizenötnaponbe|ü|a Mezőgazdasági
számitott
ésVidékfej|esáési
Hivata|
központiszeÍvéhez
címzett
(MvHza|aMegyeiKirendeltség.
van he|ye,ame|yet
legionálisi||etékessegű
íe||ebbezésnek
a(z)i||etékes
megyeikirende|tséghez
8901
za|aegerszegPostafiók142)ke||benyujtani.
A döntéseme|lenbenyújtott
fe||ebbezéshez
kapcso|odoan
az ÜgyÍe|et
il|etékfizetesi
köte|ezettseg
nemterheli.
Tájékoztatom,
hogy a tamogatas
igénylésére
irányu|ókére|emnek
részben
Vagyegészben
helytadi döntésa|apján
az MVHaz esetleges
fe||ebbezéstó|
|ügget|enü|
fo|yósítja
a megité|t
tamogatast,
egyéb
esetekben
a Íe||ebbezésnek
a döntésvégrehajtására
ha|asáóhatá|ya
van.
(ésképvise|öje)
A fe||ebb€ z ésben
megke|ljelö|niaz Ügyfé|
nevét,
|akóhe|yét'
ésaztaz intézkedést'
Íe|ke|ltÜntetni
az Ügyszámot,
székhe|yét
ameiye||en
a fel|ebbezés
iÉnyu|,
továbbáaá, hogya Íe|Iebbezést
benyÚitó
szemé|y
a vitatott
döntésmegváltoztatását
mennyiben
ésmi|yen
A fe||ebbezés
nyomtatvány
|etö|thetó.
okbó|kívánja.
benyÚjtását
megkönnyító
a www.mvh.gov'hu
címrö|
A fe||ebbezésben
hivatkozott
Újtényt'
újbizonyítékot
a döntéshozata|
sorána másodfokú
hatóságcsakabbanaz esetben
veheti
figye|embe,
ha
az Ügyíé|
igazolnitudja,valamint
az ügykórÜlményeiből
megá|Iapítható'
hogyaz ügyfé|
az újtényrő|,
bizonyí|ékó|
az intézkedésben
va|ó
vonatkozókérelme
Íészvéte|re
benyújtasakor
rajtakívü|
á||i okbó|nemtudott.
nincshe|yea fe|lebbezés
vizsgálatné|kÜli
Amennyiben
érdemi
etutasításának,
a benyujtott
fe||ebbezést
az e|só Íokone|járóhatóság
jogszabá|yi
megvizsgá|ja,
ésamennyiben
megá||apitja'
hogydöntése
rende|kezés(eke)t
sérl,vagya Íe||ebbezésben
Íog|a|takka|
egyetért
és
jogszabá|yi
nincsaz e|járásban
Íe|téte|ek
te|jesülése
saját
hatáskörben
modosítja,
visszavonja'
eI|enérdekű
ügyfé|
úgy
döntését
a
esetén
'
kijavÍtja
Vagykiegészíti.
Amennyiben
az e|sőíokúhatóságfenntartja
döntését,
a |e||ebbezést
az ügy összes iratava|együtt
a Íe||ebbezés
beérkezésétő|
számitott
harminc
naponbe|Ü|
Íe|terjeszti
a másodfokú
hatóságíészéÍe.
- írásban
- |emondása
jogróla |e||ebbezési
jogosu|t
Vagyszóbantörténő
A Íel|ebbezési
határidőtartama
a|attvalamennyi
Íe||ebbezésre
esetén
a döntésaz Uto|só
|emondás
hatósághoz
töÍténö
beérkezésének
napjánjogeróre
emelkedik.
A jogorvoslati
e|járások
részletes
szabá|yait
a közigazgatási
hatóságie|járásésszo|gá|tatás
á|ta|ános
szabályairó|
szó|ó2004.évicXL.törvény
(atovábbiakban:
Ket.)95'í21.s.ai' valaminta mezögazdasági,
agrárvidéKe,ilesáési,
va|amintha|ászatitámogatásokhoz
és egyéb
intézkedésekhez
kapcsolódóeüárásegyeskérdéseiró|
szó|ó2007'évixV||.törvény(a továbbiakban:
MVHe|járásitörvény)
57/A.s.ának
rende|kezései
tarta|mazzák.
Indoko|ás
(továbbiakban:
2008.11'28
kére|met
nyújtott
be a Mezőgazdasági
ésVidéKej|esztési
Hivata|hoz
MVH).Az MVH
Az ügyfé|
napjántámogatasi
pontos
1083545215
azonosÍtó
sámú döntéseértelmében
támogatásra
vált jogosu|ttá,
ame|yben
tajékoztattuk
anó|' hogya támogatás
kifizetésró|
dönt
az
MVH.
Az
Ügfié|
a
kiÍizetés
igény|ése
céljábó|
2012.06.28
napján
kifizetési
kére|met
nyujtott
összegéról
a
szó|óhatározatban
be.
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jogszabá|yi
Kére|me
a vonatkozó
Íogla|tak
Íe|téte|eknek
megfe|e|t,
ezéÍl
a rendelkezó
részben
szerintdöntöttem.

Tenge|y E| |egkérelem Jogosu|tel|eg E|számo|ásra FennmaradÓ'
azonosÍtTiratazonosÍtója
összegéb|eddig
kerÚ|
tám€ a tási
támogatási e| |egtaÍtozás
e|nemszámolt
e| |egösszege ' tsszege (Ft)
ósszeg (Ft)
(FtL-

2067861037

2235975

2160174 r

75801

Indokolás

A kifzetési
kére|em
alapjána LÉADERmÚködésifoÍÍás'
azaza 4€s
megáIlapított
tamogatási
keíÜ|
a
tenge|yÍe
összeg csökkentésre
(6)
(X.8.}KoÍm.rende|et
fog|altak
5. $ bekezdésében
. 22012009.
.
szeÍint
e|számolásra
kerü|ötámooatási
e|ó|eoösszeoéve|.

Aze|vámo|ásra
tamogatás
összege0 Ft,azaznul|aforint
kerü|ő
támogatasi
e|ö|egöwegéVe|csökkentett
megá||apított
A rende|kezö
részben
fogla|takat
agrár-vidéKej|esáési,
va|amint
halászati
tamogatasokhoz
és egyéb
a Ket.,a mezőgazdasági'
(továbbiakban:
MVHe|járási
törvény)'
az Európai
intézkedésekhez
kapcsolódó
e|járás
egyeskérdéseiról
szó|ó2007.éviXV||'törvény
igénybevéte|ének
szó|ó2312007.
Mezogazdasági
VidéKej|esáési
A|aptarsfinanszkozásában
megva|ósuló
tamogatások
áIta|ános
szabá|yairó|
(|V. 17.)VM rende|et,
Mezogazdasági
VidéKej|esztési
A|apból
va|amint
a LEADERHe|yi
Akciócsoportok
Íe|adat
e||átásához
az Európai
(l||.24.)VMrende|et
nyú.itandó
vidékÍej|esáesi
ráw|etes
fe|téte|eiról
rende|kezéseire
a|apÍtottam
tamogatas
szó|ó302012.
A rendelkezésre
hataridó
az MVHe|járásitöNény
55.$(3)bekezdese
alapján
a kére|em
beérkezését
követóháromhónap.
á||óügyintézesi
VidéKej|esztesi
Támogatasok
lgazgatóságának
i|letékessegét
éshataskörét
a Mezógazdasági
és
A Mezogazdasági
ésMdékíej|esáési
Hivata|
(X.4.}Korm.
rende|et
ésaz5.$ (3)bekezdés
d)pontja
á|Iapítja
meg.
VidéKejlesztési
Hivatakó|
szó|ó256/2007'
3.$ (2)bekezdése
töÍvény
meg.
Azeljárás
tárgyi
il|etékmentességét
azMVHe|járasi
74's a)pontja
á||apítja
(1)
aze|óter.iesztésre
rende|kezésre
á||óhataridőt
a Ket.99.s
A döntésem
e||eni
Íel|ebbezés
|ehetóségét
a Ket.98.s (1)bekezdése
biztosítja'
bekezdése
rögzíti.
Budapest,2012.08.06
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