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EgyesÜ|et
Üglé|cime:
Fe|sömarác
FóÚt100'
99'|8
MVHregiszbációs
szám: 'l004416753
Tárgy:
Kifizetési
kére|emnek
he|yt
adóhatározat
Ugyintézó:
CsonkaZsolt
jratazonositója:
Támogatási
határozat
108354521
5

(|l|.24.)V|Vrende|et
jogcimre'
A(z)30|2012'
a|apján
a LEADERHe|yiAkciócsopoÍtok
fe|adat
el|átásához
nyújtott
támogatás
2012.08'03
napján
benyújtott'
2102290604
nyi|vántartott
azonosíti
számon
kifzetési
kére|me
tárgyában
az alábbi
határozatot
hozom:
A kifizetésikére|mének
helytadok' éseue| 2 205440Ft, azazkettómi||ió.kettőszázötezer-négyszáznegyven
forint
támogatási
összeget
meg.
ál|apitok
A támogatás
összegét
az a|ábbiak
szerint
á||apitottam
meg:

TengeIy
lgénye|t
azonosÍtÓJa támogatás

i -zzos

qto

(1)A Bizottság'
a vidékíej|esztési
intézkedésekre
támogatási
vonatkozó
e||enőEési
e|járások,
va|amint
a kö|csönösmegfe|e|tetés
végrehajtása
tekintetében
az 1698/2005/EK
Íendelet
végrehajtására
vonatkozirész|etes
szabályok
megá||apításáró|
szó|ó65/2011/EU
rende|etének
30.
cikkealapján
megá||apított
csökkentés
összege'
A jiváhagyott
támogatási
összeg3' ténge|yre
vonatkozó
része0 Ft,azaznul|aforint,
me|ynek
75 száza|ékát
az Európai|\4ezógazdasági
és
Vidékfej|esztési
A|ap,25 száza|ékát
a l.4agyar
Á||am
nemzeti
kö|tségvetése
finanszíÍozza'
A jóváhagyott
támogatási
összeg4.tenge|yre
vonatkozó
része2205440
Ft,azazkettőmi|lió.kettószázötezeFnégyszáznegyven
forjnt,
me|ynek
Mezógazdasági
80 száza|ékát
az Europai
ésVidékfej|esÍési
A|ap.20 száza|ékát
MagyaÍ
A||am
nemzeü
kö|tségvetése
a
fnansziroza'
A támogatás
összegea kifzetési
kére|emben
szerep|ő
e|számo|ható
kiadások
bruttiértéke
a|apján
kerültmegá||apításra.
A je|enhatáÍozat
a|apján
kifzethető
támogatás
összegétaz ü9lé|üglé|.nyi|vántartási
rendszerben
rögzített
fizetési
szám|ájára
rende|em
1385
Bp.62'
Pí|867

Tel.:0G1-3743603,
0S1-3743604
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átutalni'
Takarékszövetkezet
Íizetési
időpontjában
az üglélnyi|vántartási
rendszer
szerintipénzíorga|mi
szo|gáltatija:
SAVAR|A
A határozathozata|
7'
szám|aszáma|
72100419-1
108047
kódja:TerÜ|etfej|esztési
he|yi
fe|adatok
szakfe|adat
ésteÍÜ|etrendezési
841383.
''5''-ös,
a .'6'-os
kidda|egészÜ|
ki.
A szakÍe|adat
számaá|lamháztartáson
kivü|i
ügyíé|
esetén
az
á|lamháztartáson
be|ü|i
tigyfé|
esetén
jogosu|tság
megszűnését
eredményezi
a
TájékozIatom,
hogya HVK vagyLEADERHAoS cim lH á|taltörténóvisszavonása
a támogatási
vidéHej|esztési
fe|adat
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési
A|apbilnyujtandi
támogatás
LEADERHe|yiAkciócsopoÍtok
e||átásához
az EuÍopai
(x|'24')vM rende|et
fe|téte|eirő|
szó|ő30|2012'
12'$ (1)bekezdés
értelmében'
részletes
Hivata|
központiszervéhez
címzett
Döntésem
e||en
annakkézhezvéte|étó|
számitott
tizenötnaponbe|ü|a |\4ezőgazdasági
ésVidékfej|esztési
(|\ilVH
za|aMegyeiKirendeltség'
i||etékességű
megyeikirende|tséghez
8901
fe||ebbezésnek
van he|ye,amelyeta(z)i||etékes
regioná|is
Postafiók
142)ke||benyújtani'
A döntésem
fe|lebbezéshez
kapcso|ódóan
az ügyíelet
i||etékfizetési
kötelezettség
Za|aegerszeg
e||en
benyÚjtott
nemterheli.
igénylésére
vagyegészben
he|ytadó döntésa|apján
az MVHaz eset|eges
Tájékoaatom,
hogy a támogatás
írányu|ó
kérelemnek
részben
ha|asztó
hatá|ya
van.
fe||ebbezéstő|
függet|enü|
fo|yósíÜa
a megité|t
támogatást,
egyéb
esetekben
a Íe||ebbezésnek
a döntésvégrehajtására
(ésképvise|ője)
nevét,
|akihe|yét,
székhelyét
ésaá az intézkedést,
A íe||ebbezésben
fe|ke||tüntetni
az ügyszámot,
megke|lje|ölniaz ügyfél
mennyiben
ésmi|yen
irányu|,
hogy
fellebbezést
személy
a
ütatott
döntés
megvá|toztatását
ame|ye||en
a íel|ebbezés továbbá
azt'
a
benyujtó
|etö|thető.
megkönnyitő
nyomtatvány
a www'mvh'gov.hu
cimrőI
okbi|kivánja.
A Íe||ebbezés
benyÚjtását
veheti
íigyelembe,
ha
A fe||ebbezésben
hivatkozott
Újtényt,
Új bizonyítékot
a döntéshozatal
sorána másodÍokÚ
hatiságcsakabbanaz esetben
va|T
igazo|ni
az ügykőrü|ményeibi|
megá|lapitható,
hogyaz ügyfé|
az újtényÍó|,
bizonyitékÍi|
az intézkedésben
az ügyfé|
tudja,vaIamint
részvételre
vonatkozó
kére|me
benyújtásakor
rajtakívülá||óokbólnemtudott'
fel|ebbezést
Amennyiben
nincshe|yea Íe||ebbezés
érdemi
vizsgá|at
né|kÜ|i
e|Utasításának,
a benyÚjtoü
az e|sőÍokone|járóhatóság
jogszabá|yl
rende|kezés(eke)t
sért,
vagya fel|ebbezésben
Íog|a|takka|
egyetért
és
megvizsgálja,
ésamennyiben
megá||apítja'
hogydöntése
jogszabá|yi
visszavonja,
te|jesü|ése
esetén
saját
hatáskörben
módosítja,
nincsaz e|járásban
e||enérdekú
ügyfél
úgy
döntését
a
fe|tételek
'
vagykiegészíti.
hatóságfenntartja
a fe||ebbezést
az ügyösszes iratáva|együtt
a fel|ebbezés
k|]avítja
Amennyiben
az elsŐÍokú
döntését,
harminc
naponbe|ÍjI
felterjeszü
hatóságrészére'
beérkezésétő|
számított
a másodíokú
jogró|a fel|ebbezési
jogosult.irásban
fel|ebbezésre
vagyszóban
történő.|emondása
esetén
A fe||ebbezési
határidó
tartama
a|attva|amennyi
jogerőÍe
napján
a döntésaz utolsó|emondás
hatósághoz
történő
beérkezésének
emelkedik.
törvény
A jogorvos|ati
rész|etes
szabá|yait
a közigazgatási
hatósagi
e|járásésszolgá|tatás
álta|ános
szabá|yaiÍó|
szó|ó2004'éviCXL.
e|járások
(atovábbiakban:
és
egyéb
Ket.)95'.121.
va|amint
a
mezőgazdasági,
agrár-vidékÍej|esáési,
Va|amint
ha|ászati
támogatásokhoz
s-ai,
törvény)
57/A.s.ának
|VVHe|járálsi
intézkedésekhez
kapcso|ódó
e|járásegyeskérdéseiről
szó|ó2007'éviXVll. törvény(a továbbiakban|
rende|
kezéseiIaÍ|a|mazzák.
Indoko|áS
(továbbiakban:
MVH).Az |VIVH
napjántámogatási
kérelmet
nyújtott
ésVidékÍejlesáési
Hivata|hoz
Az ügyfé|
2008''11'28
bea Mezőgazdasági
pontos
tájékoztattuk
arró|'hogya támogatás
1083545215
azonosító
számúdöntéseérte|mében
támogatásra
vá|tjogosulttá,
ame|yben
kére|met
nyÚjtott
kifzetés
igénylése
cé|jábó|
2012.08'03
napján
kifzetési
a kiÍzetésrő|
szó|óhatározatban
dönt az MVH'Azügyfé|a
összegéről
be.
1385Bp.62'PÍ|867
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jogszabályi
Kére|me
a Vonatkozó
feltéte|eknek
megfe|elt,
ezért
a rende|kezó
részben
fogla|tak
szerintdöntöttem.
részbenfogla|takat
A rende|kező
a Ket., a mezőgazdasági,
agráFüdékfej|esztési,
va|amintha|ászatj
támogatásokhoz
és egyéb
intézkedésekhez
kapcso|idie|járásegyeskérdéseíő|
szó|ó 2007'éviXV||.töruény(továbbiakban:
MVHeÜárásitörvény),
az Európai
|\4ezőgazdasági
Vídékfej|esztési
A|aptársfinanszírozásában
megvalósu|ó
igénybevéte|ének
támogatások
á|talános
szabá|yailÍó|
szó|ó2312007
'
(V. 17.) V|vlrendelet,valamint
a LEADERHe|yiAkciicsoportok
fe|adat
e|látásához
az EurópaiMezőgazdasági
Vidékfej|esztési
A|apbó|
(|||.
nyÚjtandi
Vidékfejlesáési
támogatás
rész|etes
fe|tételejről
szó|ó30/2012.
24')V|Vrende|et
rendelkezéseire
a|apítottam.
A rendelkezésre
állóügyintézési
határidő
az MVHe|járási
törvény
55's(3)bekezdése
a|apján
a kérelem
beérkezését
követőháromhónap'
A |\'4ezőgazdasá9i
ésVidékfej|esztési
Hivata|
VidékfeJlesztési
Támogatások
lgazgatiságának
i||etékességét
éshatásköÉt
a Mezógazdasági
és
(X.4.)Korm.rende|et
VidékÍej|esztési
Hivatakó|
szó|i256/2007.
3' s (2)bekezdése
meg.
ésaz 5' $ (3)bekezdés
d) pont]a
á||apítja
Az eIjárás
tárgyii|letékmentességét
az MVHe|járási
törvény
74.$ a)pontja
á||apítja
meg.
A döntésem
e||eni
fe||ebbezés
lehetőségét
a Ket'98.$ (,l)bekezdése
biáosítla,
aze|óteiesztésre
rende|kezésre
á||óhatáridőt
a Ket.99.s (1)
rögziti'
bekezdése
. . . ; : r . . . ; -. .
,'/,..:.'
',r'
Budapest,2012.10.02
,,l'

,,

i,,.'',
.
Ii-,

i

\..',

:,r

.., ,Ph

::.., -,

;l:

' '

Vu|czLász|ó
lgazgató
s.k.

Kapják:
1':Úgyíél
2.:kattár
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