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neve:
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KözhasznÚEgyesü|et
Ügyfé|címe:
9918
Felsőmarác
Fö Út1oo.
^
MVHregisztrációsszám:
1004416753
Tárgy:
KiÍizetési
kére|emnek
he|ytadó hataÍozat
Ugyintéző:

csonkazso|t

Támogatási
határozat
iratazonosítoja:
1083545215
^(z)3012012.
(||.24.)VM rende|et
alapján
a LEADERHe|yiAkciócsoportok
fe|adat
e||átásához
nyújtotttámogatasjogcÍmre,
2013.01.3.l
napján
benyú,jtott'
2,l19263152
azonosÍtó
számonnyi|vántartott
kifizetési
kéÍelme
táÍgyában
az alábbi
natáÍozatot
hozom:
A kifizetési
kére|mének
he|ytadok, és ezze|6'151387 Ft' azaz hatmi|lió.egyvázötvenegyezer.háÍomszáznyo|cvanhét
forinttamogatási
összegetál|apítok
meg.
A támogatás
összegét
az a|ábbiak
szerint
ál|apítottam
meg:

Tengely
Igényelt
azonosÍtója támogatás

számÍtott Tú|igény|és
TÚ|igény|ési
. NaptáriéV
támogatásmiattiszankció
szankclTvali
(Fq(1)
csÖkkentett
támoqatás

4

6 151388
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6'151
387

2012

Kifizetett ]KifizethetÖsszeg
(F0
lsszeg
eurÓban I
19554.29

6151387

(1)A Bizoftság'
a vidékíej|esztési
támogatási
intézkedésekre
vonatkozó
el|enözési
e|járások'
Va|amint
a kö|csönösmegfe|eltetés
végrehajtása
tekintetében
az'í698/2005/EK
rendelet
végrehajtására
Vonatkozó
részletes
szabá|yok
megá||apítasáró|
szó|ó65/2011/EU
rende|etének
30.
cikkealapjánmegállapÍtott
csökkentés
összege'
A jóváhagyott
támogatási
összeg3. tenge|yre
vonatkozó
része0 Ft,azaz nu|laÍorint,
melynek
75 száza|ékátazEurópai
Mezőgazdaságiés
Vidékfej|esztési
A|ap,25 sáza|ékát
a |\4agyar
A|lamnemzeti
kö|tségvetése
Í]nanszírozza.

A jóváhagyott
támogatási
összeg 4. tenge|yre
Vonatkozó
része6'151387
Ft' azaz hatmi||ió.egyszázötvenegyezer.háromszáznyo|cvanh
íorint,me|ynek80 száza|ékát
az EurópaiMezŐgazdaságiés
Vidékfejlesztési
Atap,20 száza|ékát
a Magyar
Á|lamnemzeti
költségvetése
finanszírozza.
A támogatás
Összege
a kifizetési
kére|emben
szerep|ó
e|számo|ható
kiadások
bruttóértéke
a|aplán
kerü|t
megá|lapításra.
1345Bp.62.Pf867
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A je|en határozatom
a|apján
kiÍzethető
támogatás
ósszegét
az ügyÍé|
ügyfélnyilvántartási
rendszerben
rögzített
fizetési
számlájára
rende|em
átutalni.
A határozathozata|
pénzÍoÍga|mi
időpontjában
az ügyfé|-nyi|vántartasi
rendszeÍ
szeÍinti
szo|gá|tatoja:
SAVAR|ATakarékszövetkezet
fizetési
szám|aszáma:
72100419-1
1080477
.
kódja:TeÍü|etfejlesztési
szakfeladat
ésterÜ|etrendezési
he|yife|adatok
841383.
A szakfe|adat
számaá|lamháztartáson
kívüli
üglélesetén
az "5"ós,á||amháztartáson
belü|i
üi]yfé|esetén
a ''6.-oskódda|egészÜ|
ki.
jogosu|tság
Tájékoztatom'
hogya HVK VagyLEADERHACS cÍm|H álta|történővisszavonása
a támogatási
megszűnését
eredményezi
a
LEADERHe|yiAkciócsoportok
fe|adat
e||átásához
az EuropaiMezőgazdasági
Vidékfej|esáési
A|apbó|
nyÚjtandó
Vidékfej|esÍési
kámogatás
(lll.24.)V|\,1
rész|etes
fe|téte|eiró|
szó|ó30/2012.
rendelet
12.s (1)bekezdés
érte|mében.
Döntésem
e||en
annakkézhezvéie|étö|
számitott
tizenötnaponbelü|a |\4ezógazdasági
ésVidékÍej|esáési
Hivata|
központiszervéhez
cimzett
Íe||ebbezésnek
van he|ye,ame|yet
(|VVHZa|aMegyeiKirende|tség'
a(z) i||etékes
regionális
i||etékességű
megyeikirendeltséghez
8901
Za|aegerszeg
Postafiók
142)ke|lbenyújtani.
A döntésem
e|lenbenyújtott
íe|lebbezéshez
kapcso|ódóan
az ügyíe|et
i|Ietékfizetési
köte|ezetiség
nemterheli.
Tájékoztatom,
hogy a támogatás
igény|ésére
iÍányuló
kére|emnek
részben
vagyegészben
he|ytadi döntésa|apján
az MVHaz esetleges
Íe|lebbezéstő|
fijgget|enÜl
fo|yisítja
tamogatast,
a megíté|t
egyéb
esetekben
a fe||ebbezésnek
a döntésvégrehajtására
halasztó
hatálya
van.
A Íe||ebbezésben
fe|ke||tüntetni
megke||je|ö|niaz ügyfé|
(ésképvise|ője)
az Ügyszámot'
nevét,
lakóhe|yéi,
székhelyét
ésaztaz intézkedést,
ame|ye|lena fel|ebbezés
irányu|'
továbbáazt,hogya fe||ebbezést
benyújtó
szemé|y
a vitatott
döntésmegvá|toáatását
mennyiben
ésmi|yen
okbó|kívánja.
A fe|lebbezés
benyújtását
megkönnyítő
nyomtatvány
a WwW.mvh'gov.hu
címról
|etölthető'
A fe|lebbezésben
hivatkozott
Új tényt'
Új bizonyítékot
a döntéshozata|
sorána másodfokú
hatóságcsakabbanaz esetben
veheti
figye|embe'
ha
az ügÍé|igazo|ni
tudja,va|amint
az ÜgykörÜ|ményeiból
megá||apítható'
hogyaz Ügyfé|
az Újtényró|,
bizonyítékró|
az intézkedésben
Va|ó
részvételre
Vonatkozó
kére|me
benyÚjtásakor
rajtakívü|
á||óokbó|nemtudoit'
Amennyiben
nincshelyea fe||ebbezés
érdemi
vizsgálatnélküli
e|utasításának,
a benyújtott
Íe|lebbezést
az első fokone|járóhatiság
jogszabá|yi
megvizsgá|ja,
ésamennyiben
megá|lapítja'
hogydöntése
rende|kezés(eke)t
sért'Vagya Íellebbezésben
Íog|a|takka|
egyeiért
és
jogszabá|yi
nincsaz eÜáÍásban
e||enérdekÜ
ügyfé|
a
Íe|tételek
teljesü|ése
esetén
sajáthatáskörben
módosítja,
visszavonja,
' Úgydöntését
kijavítja
vagykiegészíti.
Amennyiben
az e|sófokúhatóságfenntartja
döntését,
a fe||ebbezést
az Ügyösszes iratáva|
együtt
a Íe||ebbezés
beérkezésétő|
számított
harminc
naponbelÜlfe|terjeszti
a másodfokú
hatóságrészére.
- írásbanvagy
- |emondása
jogró|a íe||ebbezési
jogosu|t
A fe||ebbezés|
határidótartama
a|attVa|amennyi
fel|ebbezésÍe
szóbantöÍténö
esetén
jogeróre
a döntésaz utolsó|emondás
hatisághoz
történőbeérkezésének
napján
eme|kedik.
A jogorvos|atj
e|járások
rész|etes
szabályait
a közigazgatási
hatóságie|járásésszolgáltatás
á|ta|ános
szabályaiÍól
szi'i 2004.évicXL.törvény
(atovábbiakban:
Ket.)95.-121.
agrár.Vidékíej|esaési'
Valamintha|ászatitámogatásokhoz
és egyéb
$.ai' Va|aminta mezŐgazdasági,
intéZkedésekhez
kapcso|ódó
e|járásegyeskérdéseiről
szó|ó2007'éViXVll. törvény(a továbbiakban:
|\4VH
eljárásitörvény)
57/A.s-ának
rende|kezései
|ada|mazzák'
Indoko|ás
(továbbiakban:
Az Ügyfé|
2008.11.28
napjántámogatási
kérelmet
nyÚjtoti
be a |Vezőgazdasági
ésVidékfej|esztési
Hivata|hoz
MVH).Az MVH
pontos
1083545215
azonosÍtó
számúdöntéseértelmében
támogatásra
Vá|tjogosu|ttá,
ame|yben
tájékoztattuk
arróI,hogya támogatás
összegérő|
a kiÍizetésről
szó|óhatározatban
2013.01.31
dönt az MVH.Az ügfé|a kiÍlzetés
igény|ése
ce|jábó|
napjánkifizetési
kérelmet
nyújtott
be.
1385Bp.62.Pf:867
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jogszabá|yi
Kére|me
a vonatkozó
fe|téte|eknék
megÍe|e|t,
ezért
a rende|kezó
reszben
fog|a|tak
szerintdöntöttem.
A rende|kezó
részben
fog|a|takat
a Ket', a mezögazdasági,
Valamint
ha|ászali
agÉr-vidékfej|esáési'
támogatásokhoz
és egyéb
intézkedésekhez
(továbbiakban:
kapcso|odó
e|jáÉsegyeskérdéseiÍó|
szó|ó 2007.éviyÜ||.tórvény
MVHe|járasi
törvény),
az Európai
Mezógazdasági
VidéKej|esztési
A|aptársfinanszíroásában
megva|osu|ó
tamogatasok
igénybevéte|ének
álta|ános
szabátyaíról
szó|ó23/2007.
(V. 17.)FVMrende|et,
va|amint
a LEADERHelyiAkciócsoportok
fe|adat
e|látásához
az EuripaiMezogazdasági
VidéKej|esztési
A|apbó|
(|||.
nyÚjtandó
vidéKej|esztési
támogatás
rész|etes
fe|téte|eir6|
rende|et
szó|ó30/20'12.
24.}VM
rcndelkezéseire
a|apÍtottam.
A rende|kezésre
á||óügyintézési
határidő
azMVHe|járasi
töNény
55.$(3)bekezdése
a|apján
a kére|em
beérkezését
követőhárom
hónap.
A Mezógazdasagi
ésVidéKej|esztési
Hivata|
VidéKejbsaési
Támogatások
|gazgatoságának
i||etékességét
éshatáskörét
a Mezőgazdasági
és
^ VidéKejlesáési
(X.4.)Korm.
Hivatá|rol
szóló256/2007.
rendelet
3.s (2)bekezdése
ésaz5.s (3)bekezdés
d)pontja
á||apítja
meg.
Azeljárás
tirgyii||etékmentességét
azMVHe|jáÉsitöÍvény
74.s a)ponqa
á||apíUa
meg.
A döntésem
el|eni
fe||ebbezés
|ehetósegét
a Ket.98.s ('l) bekezdése
biztosíüa,
aze|óterjesáésÍe
rende|kezésre
ál|óhabndóta Ket.99.s (1)
bekezdése
rdgzíti.
Budapest,2013.03.22
P.h.

Vu|cz
Lász|ó
Igazgató
s.K.

Kapják:
1.:Ugyfé|
2':kattár
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Tel.:0S1.374-3603,
06-1-3743604

