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Fó út100.
MVHregisztrációs
szám: 100'|4,16753
Tárgy:
Kiíizetési
kére|emnek
he|ytadó határozat
Ügyintéző:
CsonkaZsolt
ÜgyÍé|
neve:
Ügyfé|
címe:

Támogatási
határozatiratazonosÍtója:
1083545215
(l||.24.)V|\4
A|z)3012012,
rende|et
alapján
a LEADERHelyiAkciócsoportok
fehdate||átiisához
nyújtotttámogatasjogcinÍe,2012J2.20
naaán
benyújtott'
2083570,1
19azonositó
számonnyi|vántartott
kifizetési
kérelme
tárgyában
az a|ábbi
határozatot
n0z0m:
A kifzetésikérelmének
he|ytadok' ésezze|2 124976 Ft, azaz kettómil|ió€ g ysázhuszonnégyezeFki|encszázhetvenhat
forinttámogatási
összegetá||apÍtok
meg.
A támogatás
összegét
az a|ábbiak
szerint
á||apítottam
meg:

Tenge|y
|gényelt
azonosltója támogatás

számltott TÚ|igény|ésTÚ|igény|ési Naptáriév
tamogatás miattiszankciÓszankciTva|
(F0(1)
cstkkentett

Kifizetett Kifizethettsszeg
euróban

támndátá<
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(1)A Bizottság'
a vidéHej|esztési
támogatiísi
intézkedésekre
vonatkozó
e||enörzési
e|járások,
Va|amint
a kölcsönös megfe|e|tetés
vegrehajtása
tekintetében
az 1698/2005/EK
rende|et
végrehaÍására
vonatkozó
rész|etes
szabá|yok
megá||apítasáró|
vó|ó 65/20,|1/EU
rende|etének
30.
cikkea|apján
megá||apított
csökkentés
összege.
A jiváhagyott
támogatási
összeg3. tenge|yre
vonatkozirésze0 Ft,azaz nu||a
foÍint,
me|ynek
75 száa|ékáÍ'azEurópai
|\4ezőgazdasági
és
VidékÍej|esztési
A|ap,25 sáza|ékát
a Magyar
Al|amnemzeti
kö|tségvetése
finanszirozza.
A jóváhagyotttámogatasiosszeg4. tenge|yrevonatkozóÉsze 2124976Ft, azaz kettömi||ió€gysázhuszonnégyezer.ki|encszááetvenhat
forint,me|ynek80 száza|ékát
az EuropaiMezogazdasági
ésVidékÍej|esáési
A|ap,20 száza|ékát
a Magyar
Á||am
nemzeti
kö|tségvetése
Rnanszírozza.
A támogatás
összegea klfizetési
kére|emben
szeÍep|ó
e|sámo|ható
kiadások
bruttóértéke
a|apján
kerü|t
megá||apításra.
1385Bp.62'PÍ|867

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

Oldal:
2

I'MVH
al

li.1tTff::t!f;

Vidékfej
Iesztési
Támogatások
IgazgatTsága

fzetésiszám|ájárarende|em
támogatásösszegétaz ügyfé|
ügyfé|-nyi|vántartási
rendszerben
rtjgzített
A je|enhatározata|apjánkiÍizethetó
átutaIni.
fizetési
rendszerszerinüpénzÍorgalmi
szo|gáltatoja:
SAVAR|ATakarékszövetkezet
A határozathozata|
időpontjában
az ügfé|{tyilvántartasi
sámlaszáma:72,|00419-1108u77'
he|yife|adatok
szakÍe|adat
kódja:Terü|etfej|esáési
ésterÜ|etrendezesi
841383.
"5'ös,
egészül
ki.
kívüli
ügyíé|
esetén
az
á||amháztartáson
be|Ü|i
Ügfié|
esetén
a "6"oskodda|
A szaKe|adat
sáma á||amhláztartason
jogosu|tság
megszűnését
eredményezi
a
Tájékoztatom,
hogya HVK vagyLEADER HAcs cím|H á|ta|tiirténóvisszavonásaa támogatási
Aiapbo|nyÚjtandóvidékfejlesáési
támogatás
feladate||átásához
az EuropaiMezogazdasági
Vidékfej|esztési
LEADER He|yiAkciócsopoÍtok
(|||,24.\
12.s (1)bekezdés
rész|etes
Íeltéte|eirő|
szó|ó30|2012,
VM rendelet
érte|mében.
Hivata|kózpontiszervéhez
címzett
számított
tizenötnaponbelü|a MezigazdasagiésVidékfej|esáési
Döntésem
e||enannakkézhezvéte|étö|
(MVHzala MegyeiKirende|tség'
regionális
i||etékességű
megyeikirende|tseghez
8901
Íe||ebbezésnek
van he|ye'ame|yet
a(z) i||etékes
kapcsolódóanaz ügyfe|et
il|etékfizetési
köte|ezettség
A döntéseme||enbenyújtott
íe||ebbezéshez
za|aegerszegPostafiók142)ke|lbenyujtani.
nemterheli.
vagyegészben
helytadó döntésa|apján
az MVHaz eset|eges
igény|ésére
irányulókére|emnek
részben
Tájékoáatom'
hogy a támogatás
halasztihatá|ya
Van.
tamogatást,
a fe||ebbezésnek
a döntésvégrehajtására
fel|ebbezéstő|
függet|enü|
Ío|yósítja
a megítélt
egyéb
esetekben
(ésképvise|óje)
nevét,
iakihe|yét,
székhe|yét
ésááaz intézkedési,
megke|ijeiö|ni
az ügyÍéi
A Íei]ebbezésben
Íelke||tÜnteini
az ügyszámoi,
a vitatott
döntésmegvá|toáatását
mennyiben
ésmilyen
irányu|,
továbbáaá, hogya fel|ebbezést
benyújtó
szemé|y
ame|yel|ena fe||ebbezés
|etö|thető.
megkönnyitó
nyomtatvány
a www.mvh.gov'hu
címrő|
okbó|kívánja.
A Íe||ebbezés
benyújtását
ha
a döntéshozata|
sorána másodÍokú
hatóságcsakabbanaz esetbenvehetifigye|embe'
A fe|lebbezésben
hivatkozott
újtényt,
újbizonyítékot
intézkedésben
az
újtényrő|'
bizonyitékrol
az
va|ó
igazo|ni
az ü9y körti|ményeibó|
megállapítható'
hogyaz ügyfél
az ügyfé|
tudja,va|amint
Íajtakívülá||óokbó|nemtudott.
részvéteIre
vonatkozókére|me
benyújtasakor
az e|sőfokoneljáróhatóság
vizsgálatné|kü|i
e|utasításának'
a benyújtott
Íe||ebbezést
Amennyiben
nincshe|yea Íel|ebbezés
érdemi
jogszabá|yi
sért,
vagy
a
Íellebbezésben
Íog|a|takka|
egyetért
és
megá||apítja'
hogy
döntése
rende|kezés(eke)t
megvizsgá|ja,
ésamennyiben
modosítja,
visszavonja,
a jogszabályi
feltéte|ek
te|jesülése
esetén
sajáthatáskörben
nincsaz e|járásban
e|lenérdekű
Ügyré|
' úgydöntését
a fe||ebbezést
az Ügyösszes iratáva|
együtta Íe||ebbezés
az e|sö fokÚhatóságÍenntartja
döntesét,
kÜavÍtja
vagykiegészíti.
Amennyiben
naponbe|ü|
fe|ter;eszti
a másodfokú
hatóságrészére.
sámítottharminc
beéÍkezésétöl
- lemondása
jogosult.íÉsban
jogró|a fellebbezési
vagyszibantörténő
esetén
határidőtarlama
a|attva|amennyi
Íe||ebbezésre
A Íe||ebbezési
beérkezésének
napjánjogerőre
eme|kedik.
a döntésaz uto|sólemondás
hatósághoz
történő
á|ta|ános
szabá|yairó|
szó|ó2004.évicxl.törvény
A jogorvos|ati
e|járások
resz|etes
szabá|yait
a közigazgatasi
hatóságie|járásésszo|gá|tatas
(atovábbiakban:
va|ámintha|ászatitámogatásokhoz
éS egyéb
agrar-vidéKej|esztési'
Ket.)95.J21.
s-ai' va|aminta mezögazdasági,
57/A.s.ának
MVHeljárásitöÍvény)
kapcso|ódó
e|járásegyeskérdéseiÍó|
szó|ó2007.éviXV||.törvény(a továbbiakban:
intézkedésekhez
rende|kezésel
Iala|nuzák'
Indokolás
(továbbiakban:
Hivata|hoz
MVH).A2 MVH
kéIelmet
nyujtott
bea Mezogazdasági
ésVidékfej|esztési
2008.11.28
napjántamogatasi
Az ügyfé|
jogosu|ttá,
pontos
hogy
támogatás
vá|t
ame|yben
tajékoztattuk
anól,
a
támogatásra
1083545215
azonosÍtó
számúdöntéseérte|mében
igény|ése
ce|jábo|
2012.12.20
napjánkifizetési
kére|met
nyújtott
dönt az MVH'AZÚgyÍéla
kifizetés
tisszegérő|
a kifizetésró|
szó|óhatározatban
De.
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jogszabá|yi
Kére|me
fe|téte|eknek
megfe|elt,
a vonatkozT
ezért
a rende|kezó
részben
Íog|a|tak
szerintdöntöttem.
A rende|kezó
részbenÍog|a|takat
a Ket., a mezógazdasági,
agrár.vidékíej|esáesi'
va|amintha|ászatitámogatásokhoz
és egyéb
(továbbiakban:
intezkedésekhez
kapcso|odó
e|járásegyeskérdéseiró|
szó|ó2007.évixV||.töÍvény
MVHeliárásitöNény),az Europai
Mezogazdasági
VidéKej|esáési
A|aptáÍsfinanszífoásában
megva|ósu|ó
igénybevéte|ének
támogatások
á|tá|ános
szabá|yaió|
szó|ó23/2007.
(|V. 17.)VM rende|et,va|amint
a LEADERHe|yiAkciicsoportok
Íehdat
el|átásához
az Europai
Mezógazdasági
Vidékfej|esáési
A|apbo|
(|||.24.)VM
nyÚjtandó
vidéKejlesáésitámogatás
'eltételeiró|
rendelet
rende|kezéseire
Ész|etes
szóló30/2012.
a|apítottam.
hataridő
A rende|kezésre
ál|óiigyintezési
azMVHe|jáÍásitöNény
55.$(3)bekezdése
a|ap1án
a kére|em
beérkezését
követőhárom
hónap.
A Mezogazdasági
ésVidékfej|esáési
Hivata|
Vidékfejlesztési
Támogatások
|gazgatoságának
i||etékességét
éshatásköÉt
a Mezogazdasagi
ós
(X.4.)Korm.
VidéKe.ilesaési
Hivatakó|
szó|ó256/2007.
rende|et
3.$ (2)bekezdese
esaz5.$ (3)bekezdés
d)pontja
á||apítja
meg.
Aze|járas
tírgyii|letékmentessegét
az MVHe|jánási
töNény74.s a)pontia
á||apÍtia
meg.
fel|ebbezés
|ehetősegét
A döntésem
e||eni
a Ket.98.s (1)b€ k ezdése
biáosítja,
azelóterjesáésre
rende|kezésre
á||óhatáridót
a Ket.99's (1)
Íögzíti.
bekezdése
BudaDest.2013.01.2'1
P.h.

Vu|cz
Lász|ó
lgazgati
s.k.
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