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KiÍlzetésj
kére|emnek
részben
he|ytadó hatarozat

szabóEdÍt

Támogatási
haüározat
iratazonosítoja:
1083545215
(X.30.)FVMrende|et
^(z|141|2008.
alapján
a He|yÍ
VidéKej|esáési
Közössegekésa LEADERhe|yiakciócsoportok
részére
nyuÍott
jogcímre,
támogatás
2010'12.17
napján
benyÚjtott,
2069313879
azonosító
számon
nyi|vántartott
kifizetési
kére|me
tárgyában
hozott,
koÉbbi
döntést
megsemmisítő,
2093830708
azonosító
számÚdöntésemre
hivatkozva
aza|ábbi
határozatot
n0z0m:
A kifizetésikérelmének
részben
he|yt
adol(ésezze|7 7ffi774Ft,uuhétmi||ió.hétszázótvenhatezer+étszázhefuennegy
Íorint
támogatasi
összegetá||apítok
meg,me|ybó|
kifizethetó
összeg:98274Ft,azazki|encvennyo|cezer.kettőszázhefuennégy
forint.
A támogatas
összegét
aza|ábbiak
szerint
állapitottam
meg:
Tengely
azonosltója

4

IgényeIt
támogatás

számÍtott Tú|igény|és
Túligény|ési Naptári
év
támogatás miattiszankciT
szankcióVaI
(Ft)(1)
cstkkentett

7 816263

7 756774

Kifizetett
Tsszeg
euÍlban

Kitizethet fsszeg

286U.17

775677
4

(Fq

támooatás

0

7 756774

2010

(1)A Bizott€ág'a vidéKei|esztési
támogatlísi
intézkedésekre
vonatkozó
e||enózési
e|járások,
va|amint
a kó|csöníjs
megfe|eltetés
vegrehajtása
tekintetében
az 'l698/2005/EK
rende|et
végrehajtására
vonatkozó
részletes
szabá|yok
megá||apÍtásáíó|
szó|ó1975/2oo6/EK
rende|etének
31.
clkkeaIapján
megá|lapított
csökkentés
összege.
A jóváhagyott
támogatási
összeg3.tenge|yre
vonatkozó
része0 Ft,azaznu||a
Íorint,
me|ynek
75 s,á7a|éká|azEu|ópai
Mezógazdasági
és
VidéKej|esáésiA|ap'
25 sáza|ékát
a Magyar
Allamnemzeti
költségvetése
Íinanvírozza.
A jóváhagyott
tamogatási
összeg4. tenge|yre
vonatkozó
része7756774Ft,azaz hétmi||ió.hétsázötvenhatezer.hélszázhetvennégy
forint,
me|ynek
80 száza|ékát
az Európai|\4ezőgazdasági
ésVidéKej|esáési
A|ap'20 sázalékáta Magyar
A||am
nemzeti
kó|tségvetése
ÍinanszÍrozza.
Kére|mének
fennmaradó
részét
a határozat
indoko|ás
részében
fog|altak
szeÍint
e|utasítom.
www.mvh.gov.hu

1385
8p.62.
Pf867

Tel.:0&1-374.3603.
0&1-3743604
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A támogatás
összegea kifizetési
kére|emben
szerep|ő
elszámo|ható
kiadások
bruttóértéke
a|apján
kerÜ|t
megá|lapításra.
A jelenhatározat
a|apján
kiÍizethető
támogatás
összegéta Mezőgazdasági
ésVidékfej|esztési
Hivata|
á|ta|vezetett
Egységes
|\4ezógazdasági
(továbbiakban:
Ügyfélnyilvántartasi
Rendszerben
ÜgyÍél.nyi|Vántartási
rendszeo
nyi|vántartott
Íizetési
számlá,iára
rendelem
átutalni.
A határozathozatal
időpontjában
az ügfié|-nyi|vántartasi
rendszerszerintiszámlát vezetö pénzforga|mi
szo|gáItatoja:
SAVAR|A
TakaÍékszövetkezet
Íizetési
72100419.'|1080477'
sám|aszáma:
kódja:Terü|etÍejbsaési
szaHe|adat
ésterii|efoendezési
helyÍeladatok
841383.
'5"ós,
A szakfe|adat
számaál|amháztartáson
kíVü|i
ügyíé|
esetén
be|üli
ügyfé|
esetén
a "6.{skóddalegészül
ki.
a2
á|lamhááartáson
Tájékoztatom'
hogya HVKvagyLEADERHAcs cÍmlHá|ta|történó
visszavonása
a támogatasijogosu|tság
megszÜnését
eredményezia
He|yi
VidéKej|esztési
Közösségekés a LEADER he|yiakciócsoportok
|észére
az EurópaiMezógazdasági
Vidékfej|esáési
A|apbó|
nyÚjtandi
(X.30')
Vidékfej|esáési
támogatásró|
tamogatás
részletes
Íeltéte|eirő|
szó|ó1698/2005/EK
tanácsirende|et
keretében
nyújtott
szóló 141/2008.
FVMrende|et
8.s(1)bekezdése
érte|mében.
Döntésem
Hivatalközpontiszervéhez
e||en
annakkézhezvéte|étő|
számított
tízmunkanapon
be|ü|a Mezőgazdasági
és VidéHejlesztési
(MVHZa|aMegyei
címzett
fellebbezésnek
vanhe|ye,
megyeikhendeltséghez
Khende|tség'
ame|yet
a(z)i||etékes
regionális
i||etékességÜ
8901
Za|aegerszeg
Postafiók
142)ke||benyujtani.
A döntésem
fe|lebbezéshez
kapcso|ódóan
az iigle|etil|etékfizetési
köte|ezettség
el|enbenyújtott
nemterheli.
Tájékoztatom'
hogy a támogatás
vagyegészben
hel},t
adó döntésa|apján
az MVHaz eset|eges
igénylésére
irányu|ókérelemnek
részben
ha|asztó
hatá|ya
van.
Íe||ebbezéstől
íÜgget|enü|
Ío|yósítja
a megíté|t
támogatást,
esetekben
a Íe||ebbezésnek
a döntésvégrehajtására
egyéb
a benyÚjtott
íe|lebbezést
az elsö Íokone|járóhatóság
Amennyiben
nincshe|yea fe|lebbezés
érdemi
vizsgá|at
né|kÜ|i
e|utasításának,
jogszabá|yi
sért,
Vagya Íel|ebbezésben
Íogla|takkal
egyetért
és
megvizsgálja,
ésamennyiben
megál|apítja,
hogydöntése
rende|kezés(eke)t
jogszabá|yi
hataskörben
módosítja'
visszavonja'
nincsaz eljárásban
fe|téte|ek
te|jesü|ése
esetén
saját
e||enérdekű
ügyfé|
a
' úgydöntését
kijavítja
vagykiegészíti.
Amennyiben
az e|sőfokúhatóságfenntartja
döntését,
a íellebbezést
az ügy összes iratava|együtt
a fe|lebbezés
beérkezésétöl
számított
harminc
naponbe|Ü|
Íe|terjeszti
a másodfokú
hatóságrészére.
jogróla fel|ebbezési
jogosu|t.írásban
Vagyszóbantörténó- lemondása
esetén
A Íe||ebbezési
határidő
tartama
a|attvalamennyi
íel|ebbezésre
jogeÍőre
napján
emelkedik.
a döntésaz utolsó|emondás
hatósághoz
történöbeérkezésének
törvény
A jogorvoslatl
e|járások
rész|etes
hatosági
e|járás
ésszo|gá|tatas
á|ta|ános
szabályairó|
szó|i2004.éVicXL.
szabá|yait
a közigazgatasi
(atovábbiakban:
Ket.)95.-121.
ta|Íalnazzák.
$-ai
Indoko|ás
(továbbiakban:
Hjvatalhoz
MVH),Az MVH
Az ügyíé|
2008.11.28
nyújtott
ésVidéKej|esáési
napjántamogatasi
kérelmet
be a Mezőgazdasági
pontos
ame|yben
tájékoztattuk
arri|'hogya támogatás
1083545215
azonosító
számÚdöntéseértelmében
támogatásra
vá|tjogosulttá,
nyújtott
igény|ése
cé|jábo|
2010.12.17
napján
kifizetési
kére|met
összegérő|
a kifizetésrő|
szó|óhatarozatban
dönt az MVH.AZÜgfé|akifizetés

Részben
nemmegíele|ő
szám|a.ésbizony|atösszesítő
B téte|sor:

viww.mvh.gov.hu

Pi867
1385
Bp.62.

Tel.:o&
l -374-3603,
061-374-3604
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TéteI számlatéteIEszkö/
Elutasltott Megnevezés Mennyiség
sorsz. azonosÍtó tÍpUsa szolgáltatás osszeg
'18

02

szJ

azonosÍtl

6110

12

TELEFoNDíJ
(VEZETEKES)

,|

Indoko|ás

Késede|mi
kamat
nemszámo|ható
e|.
Nem
taí.alnazza
a U1n008(X.30.)
FVM
rendelet
2.
és3.sámÚme||ék|ete'
minte|számo|ható
kiadást.

Részben
nem
'A.

kiadás:
Munkavá||alT
neve Tárgyidszak

Juttatás

sorsz.

32

ElutasÍtott
szemé|yi
Összesen

JogcÍme

sÜTÖKALMAN

Szám|a.
és

10'10

MBER7 100
MunkabéÍ,
vá||a|kozói
kivét'
meobízásidíi

Indoko|ás

(lV.17)
FVMrende|et
e|úasításra
A 23/2007
19.s(3)alapján
kerü|t.

B téte|sor:

TéteI Számlatétel Eszkt/
EIszámoIni Me9nevezés Mennyiség
sorsz. azonosÍtT pusa szoIgá|tatás kÍvánt
azonosltÓ osszeo
55
02
SZJ
6203
1 11 0 0 VAGYONVEDEL 3

MI
IÁVFELÜGYELE

55

02

SZJ

6203

30000

70

02

WSZ

3926

799

IÜZVÉDELMl 3
TÁVFELÜGYELE

HIBAJ.ROLLER

lndoko|ás

A megadott
tétel
azonosító
nem
(X.30.)
támogatható
FV|\,í
a 141/2008
(i||.ennek
Íende|et
2.szme||ék|et
a|apján
átÍordítasa
a TEÁoR08alapján
8020
sem).Abetétlapon
megadott
6203pedig
nemegyeztethetö
össze a bizony|aton
|évö
téte|
meonevezéséve|.

A megadott
tétel
azonosító
nem
'14112008
(X.30.)
támogatható
FV|\4
a
(il|.ennek
Íende|et
2.szme||ék|et
alapján
átfordítasa
a TEÁoR08a|apján
8020
sem).A
betét|apon
megadott
6203pedig
nemegyeztethetó
összea bizony|aton
|évő
téte|
meonevezéséve|.
A megadott
TéteI
azonosÍtószám
nem
támogathati
(X.30.)
a 141/2008
FVI\4
rendelet
3.sz
meIlék|ete
a|aoián.
Nemmeofe|elo
WSZszám.

A rende|kező
részben
va|amint
halászaütámogatásokhoz
és egyéb
Íogla|takat
a Ket.,a mezógazdasági,
agrár-vidékfej|esáési,
(továbbiakban:
intézkedésekhez
kapcsolódó
eljárásegyeskérdésekő|
szó|ó2007'éviXVl|'törvény
MVHeljárási
törvény)'
az Európai
Mezőgazdasági
VidékÍej|esztési
A|aptársÍinanszíroásában
megvalósu|ó
támogatások
igénybevéte|ének
á|ta|ános
szabá|yakó|
szó|ó23n007,
www.mvh.gov.hu

1385
Bp'62.PÍ:867

Tel.:06{
J743603,061-374J6M
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Támogatások|gazgatTsága
Vidékfej|esztési

(|V. 17.) FVM rende|el,
(x.30.)FVMrendelet
alapián
a HelyiMdékfei|esáési
Közössegekésa LEADERhe|yi
va|amint
14112008.
jogcímre
akciócsoportok
részére
nyújtott
támogatás
rende|kezéseke
a|apÍtottam'
hiánytalan
beerkezését
kóvető
A Íende|kezesre
á||óügyintézési
töNény55's (2)bekezdése
a|apján
a kére|em
határidőaz IVHe|jáÉsi
negyvenöt
munkanap.
Támogatások
|gazgatóságának
i||etékessegét
éshatáskörét
a Mezogazdasagi
és
A Mezogazdasági
ésVidékfeilesztési
Hi'/ah|Vidékfelbsaési
(x.4.)KoÍm.
d) pontia
á|lapÍtja
meg.
VidéKejlesztesi
Hivatalro|
Íende|et
3.s (2)bekezdése
esaz5.s (3)bekezdés
szo|o256/2007.
Aze|.iáÉs
tárgyii||etékmentessegé|
törvény
74.$ a)pn|iaá||apítja
meg.
az MVHe|járasi
aze|óterjesztésre
rende|kezésre
á||óhatárid.öt
a lGt.99.$ (í)
A döntáseme||sni
fe|lebbezés
|ehetóségét
a Kst.98's (1)bek€zdése
biáosÍtja,
bekezdése
rogEÍti.
Budapeí'
m12'11'10
P.h.

vu|czLász|ó
Igazgató
s.k.

Kapják
1.:Ügyíé|
2.i Ía||á|

ríww'nrvh.g,ov.hu

í385Bp'62.Pf867

Te|'í&í.374.3603'
06í-374.3604

