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(1)A Bizottság'
a Vidékfejlesztési
támogatási
intézkedésekre
vonatkozó
e||enőzési
e|járások,
Va|amint
a kölcsönös megfe|e|tetés
Végrehajtása
tekintetében
az 1698/2005/EK
rendelet
végrehajtására
Vonatkozó
rész|etes
szabáIyok
megá||apításáró|
szTli 65/201llEUrendeletének
30'
cikkealap.ján
megá||apítottcsökkentés
összege'
A jóváhagyott
támogatási
összeg3. tenge|yre
Vonatkoz
ő |észeo Fl, azaznu|IaÍor|nt,
me|ynek
75 száza|ékát
az EurlpaiMezőgazdasági
és
Vidékíej|esaési
A|ap'25 százalékát
a Magyar
Á||am
nemzeti
kö|tségvelése
íinanszirozza.
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az EurópaiMezógazdaságj
ésVidékfej|esáési
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|\i|agya,
a
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íinanszírozza
'
A támogatás
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e|számo|ható
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bruttóéÍtéke
a|apján
kerültmegá||apításra'
A je|enhatározat
alapjánkifizethető
támogatás
összegétaz üglél üglél.nyilvántartási
rendszerben
rögzitettÍizetési
szám|ájára
rendelem
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a
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fe|adat
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(|||.
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fe|téte|eirő|
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fe||ebbezésnek
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regioná|is
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i||etékességtj
megyeikirendeItséghez
Kirende|tség.
8901
Za|aegerszeg
PostaÍiók
142)kel|benyújtani.
A döntésem
íe|Iebbezéshez
e|lenbenyújtott
kapcso|ódóan
i||etékfizetési
köte|ezettség
az ügyfe|et
nemterheli.
Tájékoztatom,
hogy a támogatás
igény|ésére
irányu|ókére|emnek
részben
Vagyegészben
he|ytadó döntésa|apján
az MVHaz eset|eges
fe||ebbezéstő|
Íüggetlenü|
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támogatást,
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a fe||ebbezésnek
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hatá|ya
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ésaztaz intézkedést'
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továbbáazt'hogya Íe||ebbezést
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szemé|y
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mennyiben
ésmi|yen
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cimról|etö|thető'
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hivatkozott
újtényt,
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a döntéshozataI
sorána másodíokú
hatósá9
veheti
Íigye|embe,
csakabbanaz esetben
ha
az Üglé|igazo|ni
tudja'Va|amint
az ügy körÜ|ményeibő|
megá||apitható,
hogyaz üglé|az újtényrő|,
bizonyitékró|
va|ó
az intézkedésben
részvéteke
vonatkozi
kérelme
benyújtásakor
ra]takivü|á||ó
okbó|nemtudott.
Amennyiben
nincshe|yea íe||ebbezés
érdemi
vizsgá|atné|kü|i
e|utasításának'
a benyújtott
fe||ebbezést
az e|sőfokone|járóhatóság
jogszabályi
megvizsgá|ja,
ésamennyiben
megá||apitja'
hogydöntése
rende|kezés(eke)t
sért'vagya fe||ebbezésben
fog|a|takkaI
egyetért
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nincsaz e|járásban
e||enérdekű
ügyfé|
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Íe|téte|ek
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módositja,
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sajáthatáskörben
, úgydöntését
kÜavitja
vagykiegészíti'
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jogerőre
a döntésaz Uto|si|emondás
hatósághoz
történő
beérkezésének
napján
eme|kedik'
A jogorvos|ati
e|járások
rész|etes
szabá|yait
a közigazgatási
hatóságieÜárásésszo|gáltatás
álta|ános
szabá|yairól
szóló2004'évicXL'tÖrvény
(atovábbiakban:
Ket')95'.121.
va|amint
a
mezőgazdaságj,
va|amint
agrar.vidékfej|esáési'
ha|ászati
támogatásokhoz
és egyéb
s-ai'
intézkedésekhéz
kapcso|ódó
kérdéseirő|
(a
e|járásegyes
szó|ó2007'éviXVl|'törvény továbbiakban:
|vlVHe|járásitörvény)
57/A'$.ának
rende|kezései
tarta|mazzák.
Indoko|ás
Az ügyfé|
2008'11
'28napjántámogatási
kére|met
nyújtott
(továbbiakban:
be a |\4ezőgazdasági
ésVidékfejbsaési
Hivata|hoz
|\4VH)'
Az MVH
1083545215
pontos
azonositószámúdöntéseérte|mében
támogatásra
vá|tjogosu|ttá,
ame|yben
tájékoaattuk
anó|' hogya támogatás
összegéről
a kiÍizetésrő|
szó|óhatározatban
dönt az |VVH.
Az üglé|a kifizetés
igény|ése
cé\ábó|2012'07.24
napjánkifizetési
kére|met
nyÚjtott
be.
jogszabá|yi
KéÍe|me
a vonatkozó
fe|tételeknek
megíe|e|t,
részben
íogla|tak
ezért
a rendelkező
szerintdöntöttem'
w!a/umvfi.gov.hu
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A rendelkezórészbenfog|a|takat
a Ket'' a mezŐgazdasági,
agÉÍ.VidéKej|esáési'
va|aminthalászatitámogatásokhoz
és egyéb
intézkedésekhez
kapcso|ódó
e|járásegyeskérdéseiről
szóló 2007'éviXV||'törvény(továbbiakban:
|\4VH
e|járási
törvény)'az Európai
|Mezőgazdasági
VidékÍej|esaési
A|aptársÍinanszirozásában
megvalósu|ó
támogatások
igénybevéte|ének
á|ta|ános
szabá|yairó|
szó|ó23l2Q07
'
(|V. 17.) VM rende|et'Va|amint
a LEADERHe|yiAkciócsoportok
fe|adat
e|látásához
az Európai|\4ezőgazdasági
Vidékfej|esáési
A|apbó|
nyÚjtandó
vidékfej|esztési
részletes
Íe|téte|eirő|
(lll'24')V|t/rende|et
támogatás
szóló30/2012'
rende|kezéseire
a|apÍtottam'
A rende|kezésre
á||iügyintézési
határidő
az |VlVH
eljárás|törvény
55'$(3)bekezdése
a|apján
a kére|em
beérkezését
köVetőháromhónap'
A Mezőgazdasági
ésVidékfejlesztési
Hivata|
VidéKejlesaési
Támogatások
|gazgatóságának
i||etékességét
éshatásköret
a Mezőgazdasági
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(X'4')Korm.Íende|et
Vidékfej|esaési
Hivata|ró|
szi|ó256/2007'
3' s (2)bekezdése
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á|lapiÜa
meg.
Az e|járás
tárgyiil|etékmentességét
az |\4VH
e|jáÍásitöÍVény
74.s a)pontja
á||apítja
meg.
A döntésem
e|lenifel|ebbezés
|ehetóségét
a Ket'98's (1)bekezdése
biáosítja'
az e|őterJesáésre
rende|kezésre
á||óhatáridőt
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rögzíti'
bekezdése
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