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adóhatározat
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Csonkazsolt

Támogatási
határozat
iratazonosÍtója:
108354521
5
(|l|.24')VMrende|et
^(z)3012012'
a|apján
a LEADER
He|yiAkciócsoportok
Íe|adat
e|látásához
nyÚjtotttámogatásjogcímre,
20'12'10'31
napján
b€ n yÚjtott'
2083587612
azonosÍtó
számon
nyi|vántartott
kiÍizetési
kére|me
tárgyában
aza|ábbi
h3tározatot
n0z0m:
A kifizetésikérelmének
részben
he|yt
ado|(ésezzel5 830900Ft,azazötÍni||icnyo|cszázhaÍmincezeFki|encszáz
forint
támogatási
összeget
á||apítok
meg.
A támogatás
összegét
az alábbiak
szerint
állapÍtottam
meg:

Tenge|y
azonosltÓJa

4

|génye|t
támogatás

5 844029

SzámÍtott Tú|igény|ésTúligénytési NaPtáriév
támogatás miattiszankciTszankciTva|
(F0(l)
csrkkenrett
. támogqt4s

5 830900

0

5 830900

2012

Kifizetett Kifizethetrsszeg
(FÜ
tsszeg
eurtban

18535.51

5830900

(1)A Bizott€ á g.a vidékÍej|esztési
támogatási
intézkedésekre
vonaü(ozó
e||enórzési
e|járások,
va|amint
a kó|csönösmegfe|e|tetés
végrehajtasa
tekintetében
az '1698/2005/EK
Íende|et
végrehajtására
vonatkozó
rész|etes
szabá|yok
megá||apításáÍó|
szó|ó65/2o11lEu
rende|etének
30.
cikkea|apján
megá||apÍtott
csökkentés
összege.
A jóváhagyott
támogatási
összeg3. tenge|yÍe
vonatkozó
része0 Ft,azaz nu||a
forint,
me|ynek
75 száza|ékát
az EuÍipaiMezőgazdasági
és
Vidékíej|esztési
A]ap'25 száza|ékát
a Magyar
A||am
nemzeti
kö|tségvetése
finanszírozza.
A jóváhagyott
tamogatási
összeg4. tenge|yre
vonatkozó
része5830900Ft,azaz ötÍni||ió-nyo|cszá2harmincezer.ki|encszáz
forint,
melynek
80
száza|ékát
az EurópaiMezogazdasági
ésVidékfejlesztési
Alap'20 százalékát
a Magyar
Á|hmnemzeti
kö|tségvetése
finanszírozza.
Kére|mének
fennmaradó
részét
a határozat
indoko|ás
részében
fog|a|tak
szerint
e|utasítom.
A támogatás
összegea kifizetési
kére|emben
szerep|ó
e|sámolható
kiadások
bruttóéÍtéke
a|apján
kerü|t
megá||apÍtásÍa'
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A je|enhatározata|apjánkifizethetőtamogatásösszegétaz ügyfé|ügyÍé|-nyi|vántartási
rendszeÍben
rdgzített
fizetésiszám|ájárarende|em
átutaIni.
A határozathozata|
időpontjában
az Ügyféhyi|vántartasi
rendszerszerintipénzforga|mi
szo|gá|tatoja:
SAVAR|ATakarékszövetkezet
fizetési
vám|aváma:72100419]r|08u77,
szakfe|adat
kódja:Terü|etÍej|esztési
ésterü|e|rendezési
he|yiÍeladatok
841383.
A szakfe|adat
számaá||amháztartáson
kívÜ|i
ügfé|esetén
az "5"ós,á||amháztartáson
be|ü|i
Ügyfél
esetén
a "6"{skoddal
egészü|
ki.
jogosu|tság
Tájékoztatom,
hogya HVK vagyLE'ADERHAcs cÍm|H á|ta|történóvisszavonása
a támogatási
megszűnését
eredményezi
a
LEADERHe|yiAkciócsoportok
fe|adat
e||átasához
az EurópaiMezogazdasági
MdéKej|esáési
A|apbó|
nyújtandó
vidéKe.jlesztési
támogatás
resz|etes
(|||.
feltéte|eiró|
szó|ó30/2012'
24.)VMrende|et
12.s (1)bekezdés
érte|mében.
Döntésem
e|lenannakkézhezvéte|étő|sámított
tizenötnaponbe|üla Mezógazdasági
ésVidékÍej|esáési
Hivata|
központiszervéhez
cÍmzett
Íe||ebbezésnek
van he|ye,ame|yet
a(z) i|letékes
regioná|is
i|letékess{]Ú
(MVHab MegyeiKirende|tseg,,
megyelkirendeltséghez
8901
za|aegerszegPostafiók142)ke||benyújtani.
A döntéseme|lenbenyújtott
fe||ebbezéshez
kapcso|ódóan
az Ügyíe|et
i||etékfizetésl
köte|ezettség
nemterheli.
Tájékoztatom,
hogy a támogatás
igény|ésére
iÍányuló
kére|emnek
részb€ nvagyegészben
he|ytadó döntésa|apján
az MVHaz eset|eges
fe||ebbezéstő|
fÜgget|enÜ|
Ío|yósítja
a megíté|t
támogatást,
egyébesetekbena fe||ebbezésnek
a döntésvegrehajtására
ha|asáóhatá|yavan.
A fellebbezésben
fe|ke||tÜntetni
(ésképviselője)
az Ügyszámot,
megke|Ije|ö|nia2 ügyfé|
nevét,
|akóhe|yét,
székhelyét
ésaá a2intézkedést'
amelyel|ena Íe||ebbezés
irányu|,
továbbáazt,hogya fel|ebbezést
benyúitó
személy
a vitatott
döntésmegvá|toztatasát
mennyiben
ésmilyen
okbólkívánja.
A fe||ebbezés
benyújtasát
megkönnyítő
nyomtatvány
a Www.mvh.gov.hu
címÍől
|etö|thető'
A fel|ebbezésben
hivatkozott
újtényt'újbizonyítékot
a döntéshozata|
so|"án
a másodfokú
hatóságcsakabbanaz esetbenvehetifigye|embe,
ha
az ügyfé|
igazo|ni
tudja,va|amint
az ügy körü|ményeibő|
megá|lapítható,
hogyaz ügyfél
az újtényró|,
bizonyítekó|
az intezkedésben
vali
részvéteke
vonatkozókére|me
benyÚjtásakor
rajtakÍvü|
á||óokbó|nemtudott.
Amennyiben
nincshe|yea Íe||ebbezés
érdemi
vizsgá|atné|kÜ|i
elutasitásának,
a benyújtott
fe||ebbezést
az e|sőfokoneljáróhatóság
jogszabályi
megvizsgá|ja'
ésamennyiben
megá||apítja'
hogydöntése
rende|kezés(eke)t
séÍt,
vagya Íe||ebbezésben
Íog|a|takka|
egyetért
és
jogszabályi
nincsaz e|jáÉsban
ellenérdekű
tigyfé|
úgy
döntését
a
Íe|téte|ek
te|jesü|ése
esetén
saját
hatáskörben
módosítja,
visszavonja,
'
kijavítja
vagykiegészÍti.
Aínennyiben
az elsó Íokú
hatóságÍenntartja
döntését,
a fe||ebbezést
az ügyösszes iratáva|
egylitta fe||ebbezés
beérk€ z ésétó|
sámÍtott
harminc
naponbe|ü|
|e|terjesái
a másodfokú
hatóságreszére.
jogÍo|
jogosu|t.írásban
A Íe||ebbezési
határidótartama
a fe|lebbezési
a|attva|amennyi
Íel|ebbezésre
vagyszóbantörténö- |emondása
esetén
joge|Úre
a döntésaz utolsó|emondás
hatosághoz
történő
beérkezésének
napján
eme|kedik.
A jogorvos|ati
eljárások
rész|etés
szabá|yait
a közigazgatasi
hatóságieljárásésszo|gá|tatás
á|ta|ános
szabá|yairó|
szóló2004'évicXL.törvény
(atovábbiakban:
Ket.)95.-'121'
va|amint
a
mezőgazdaság!,
agrár-vidékfej|esáési,
va|amint
ha|ászati
támogatásokhoz
és egyéb
s-ai'
intézkedésekhez
kapcso|ódó
eljáÍásegyeskérdéseiró|
szi|ó 2007.éviXV||.törvény(a továbbiakban:
MVHe|járásitörvény)
57/A.s-ának
rendelkezései
tala|mazzák,
Indoko|ás
Az ügyfé|
2008.11.28
napjántámogatási
kére|met
nyujtott
(továbbiakban:
be a Mezőgazdasági
ésVidékfej|esztési
Hivata|hoz
MVH).Az MVH
1083545215
pontos
azonosÍtó
számÚdöntéseérte|mében
támogatásra
vá|tjogosu|ttá,
ame|yben
tájékoztattuk
arró|'hogya támogatás
összegérŐ|
a kif|zetésó|
szó|óhatározatban
dönt az MVH.Az ügyfé|
a kifizetés
igénylése
céÜábi|
2012.10.3'1
napján
kifizetési
kére|met
nyÚjtott
be.
1385
Bp.62'
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Juttatás
jogcÍme

SZEP- Szép
Kártva

EIutasÍtott
személyi
Tsszesen

Q1n

Indoko|ás

(|||.24.)
A 30/2012.
VMrende|et
5.s (1)bekezdésének
b)pontja
a|aoián
csökkentésre
kerü|t.

Szám|a.

TéteI számIatéteI Eszktz/ EIszámoIni Megnevezés Mennyiseg
Indoko|ás
sorsz. azonosÍtT pusa
szoIgá|tatás kÍvánt
azonosÍtT lsszeo
(lll.24.)VMrendelet
8
02
szJ
5313
792
ONPAP
I
A 30/2012.
1.
JEGYZETÖMB
me|lék|etében
nemszerepe|
a tétel,
ezért
nemtámooatható.

A rende|keziÍészben
fog|a|takat
a Ket., a mezögazdasági,
agrár-vidékíejlesáési,
va|amint
ha|ászattámogalásokhoz
és egyéb
intezkedésekhez
kapcso|ódó
e|járás
egyeskérdéseirő|
(továbbiakban:
szóló 2007.éviXV||.törvény
MVHe|járási
törvény),
az Europai
Mezőgazdasági
VjdéKej|esáési
A|aptarsfinanszírozásában
megva|ósu|ó
támogatasok
igénybevéte|ének
á|ta|ános
szabá|yaim|
szó|ő2312007
'
(|V. 17') VM rende|et,
va|amint
a LEADERHelyiAkcjócsoportok
Íeladat
e||átásához
az Európai
Mezógazdasági
Vjdé|dejlesaési
A|apbó|
nyújtandó
(||l'24')VMrende|et
vidéKej|esáési
támogaÉs
Észletes
Íeltéte|eirő|
szó|ó30/2012'
rende|kezéseire
a|apítottam.
A rende|kezésre
á||óügyintézési
hataridő
azMVHe|járási
törvény
55.s(3)bekezdése
a|apján
a kéÍe|em
beérkezését
köVetóhárom
hónap.
A Mezigazdasági
ésVidéKejlesztési
Hivata|
Vidékfej|esáési
Támogatások
|gazgatoságának
i||etékességét
éshatásköÉt
a Mezőgazdasági
és
(X.4')Korm.
Vidékfej|esztési
Hivatakó|
szó|ó256/2007.
rendelet
3.s (2)bekezdése
ésaz5.$ (3)bekezdés
d)pontja
á||apítja
meg.
AzeljáÉs
taÍgyi
i||etékmentességét
azMVHe|jáÉsitörvény
74.s a)pontja
á||apítja
meg.
A döntésem
e||eni
fe||ebbezés
|ehetőségét
a Ket.98.s (1)bekezdése
biztosítja,
aze|őter].esztésre
Íendelkezésre
á||óhatáridót
a Ket.99.s (1)
bekezdése
nigzÍti.
BudaDest,2013.01.14
P.h.

Vu|cz
Lász|ó
' |gazgató
s.k.

www.mvh.gov.hu
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