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KiÍzetési
kérelemnek
helytadóhatározat
csonkaZso|t

Támogatási
határozat
iratazonosítója:'1083545215
(||l.24.)V|t'4
A(z\3012012'
rende|et
alapján
a LEADERHe|yi
Akciócsoportok
Íe|adat
e|látásához
nyújtott
támogatásjogcímre'
2013'02'25
napján
benyújtott'
210,|373698
azonosító
számonnyi|vántartott
kiÍizetési
kére|me
tárgyában
az alábbi
határozatot
hozom:
A kiÍizetési
kérelmének
he|ytadok,ésez:e|2391860Ft, azazkettőmi||ió-háromszázki|encvenegyezer-nyo|cszázhatvan
forinttámogatási
összegetá||apítok
meg'
A támogatás
összegét
az a|ábbiak
szerint
á|lapítottam
meg:

Tengely
IgényeIt
azonosítTJa támogatás

2 391861

Számított TÚ|igény|ésTÚ|igény|ési NaptáriéV
támogatás miattiszankció szankcióvaI
(F00)
csökkentett
támooatás
2 391860
0
2 391860
2013

Kifizetett Kifizethettsszeg
(F0
összeg
eurTban
8182,89

2391860

(1)A Bizottság,
a vidékfej|esáési
támogatási
intézkedésekÍe
vonatkozó
el|enózési
e|járások,
va|amint
a kölcsönös megÍe|e|tetés
végrehajtása
tekintetében
az 1698/2005/EK
rende|et
végrehajtására
vonatkozó
rész|etes
szabályok
megá||apításáÍó|
szóló 65/201ílEU
rende|etének
30'
cikkea|apján
megá||apitott
csökkentés
összege'
A jiváhagyott
támogatási
összeg3' tenge|yre
vonatkozó
része0 Ft' azaznu||a
Íorint,
melynek
75 száza|ékát
az EurópaiMezőgazdasági
és
Vidékfej|esztési
Alap,25 szaza|ékát
a MagyaÍA||am
nemzeti
kö|tségvetése
finanszirozza.

A jiváhagyott
támogatási
összeg 4' tenge|yre
vonatkozó
Íésze2391860Ft' azaz kettőmi||ii-háromszázkilencvenegyezer-nyo|cszázhatv
forint'me|ynek80 száza|ékát
az Európai|vlezógazdasági
ésVidékíej|esáési
Alap' 20 száza|ékát
a |\4agyar
Á|lamnemzeti
köItségvetése
finanszírozza'
A támogatás
összegea kiÍizetési
kére|emben
szerep|ő
e|sámo|ható
kiadások
bruttóénéke
alap]án
kerü|t
megá||apításra.
wwwmwt.gov.nu
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A je|en határozatom
alapján
kiÍizethetó
támogatás
összegét
az üglélÜgyíé|.nyi|vántartási
rendszerben
rögzített
Íizetési
szám|ájára
rende|em
átutaIni.
A határozathozata|
időpontjában
az ügyÍé|nyi|vántartási
rendszer
szerintipénlorga|mi
szo|gá|tatija:
SAVAR|ATakaÉkszövetkezet
Ízetési
72100419.11080477
.
szám|aszáma:
Szakíeladat
kódja:Terü|etfej|esztési
ésterÜIekendezési
he|yife|adatok
841383.
A szakfe|adat
számaá||amhááaÍtáson
kívüli
ügyÍé|
esetén
az,5'!ös, á||amháztartáson
be|ü|i
ü9lé|esetén
kódda|egészü|
a '.6'..os
ki'
jogosu|tság
Tájékoztatom,
hogya HVK vagyLEADERHACS cim |H á|ta|történóVisszavonása
a támogatási
megszűnését
eredményezi
a
LEADERHelyiAkciócsoportok
íe|adat
e||átásához
az Európai|vlezógazdasági
Vidékfej|esáési
A|apbó|
nyújtandó
vidékfej|esáési
támogatás
(xl.24'\V|\'4
rész|etes
feltéte|eirő|
szi|ó3012012'
rende|et'12'
érte|mében'
$ (1)bekezdés
Döntésem
e||en
annakkézhezvéte|étő|
számított
tizenötnaponbe|ü|a Mezógazdasági
ésVidékfej|esztési
Hivatalközpontjszervéhez
címzett
(MVHZa|aMegyeiKirende|tség'
fe|lebbezésnek
van he|ye,ame|yet
a(z)i||etékes
regioná|is
i||etékességű
megyeikirende|tséghez
8901
Za|aegerszeg
Postafiók
142)ke||benyújtani.
A döntésem
e||en
benyújtott
fe||ebbezéshez
kapcso|ódóan
il|etékflzetési
az Ügyfe|et
köte|ezettség
nemterheli.
Tájékoztatom'
hogy a támogatás
igény|ésére
irányulókére|emnek
részben
vagyegészben
he|ytadó döntésa|apján
az MVHaz eset|eges
fe||ebbezéstó|
függetlenü|
fo|yósítja
a megitélt
támogatást,
egyéb
esetekben
a íe||ebbezésnek
a döntésVégrehajtására
ha|asáóhatálya
van.
(ésképvise|ője)
A fe||ebbezésben
fe|ke||tÜntetni
az ügyszámot'
megke||je|ö|niaz tjgyíé|
nevét'
Iakihe|yét,
székhe|yét
ésaá az intézkedést,
ame|ye||en
a fe||ebbezés
irányu|,
továbbáaá' hogya Íe|lebbezést
benyújtó
szemé|y
a vitatott
döntésmegvá|toztatását
mennyiben
ésmi|yen
okbó|kíVánja.
A fe||ebbezés
benyújtását
megkönnyítő
nyomtatvány
a www'mvh'gov.hu
címró|
|etö|thető'
A fe||ebbezésben
hivatkozott
újbizonyitékot
a döntéshozata|
hatiságcsakabbanaz esetben
Újtényt,
soÍán
a másodfokú
veheti
figye|embe,
ha
Va|amint
hogy
az Ügfé|igazo|ni
tudja,
az ügykörÜ|ményeibő|
megá||apithati, az ügyfél
az újtényrő|,
bizonyitékri|
az intézkedésben
való
részvéte|re
vonatkozó
kére|me
benyújtásakor
rajtakívü|
á|lóokbó|nemtudott.
Amennyiben
nincshe|yea fe||ebbezés
érdemi
vizsgá|at
né|kÜ|i
fe||ebbezést
e|utasításának'
a benyújtott
az első íokone|járóhatóság
jogszabá|yi
megvizsgá|ja,
ésamennyiben
megá|lapítja,
hogydöntése
rende|kezés(eke)t
sért'vagya fe||ebbezésben
fog|a|takka|
egyetért
és
nincsaz e|járásban
e||enérdekű
ügyfé|
a jogszabá|yi
fe|téte|ek
te|jesÜ|ése
esetén
sajáthatáskörben
módositja,
visszavonja'
' úgydöntését
kijavítja
vagykiegészíti.
Amennyiben
az e|sőÍokÚhatóságfenntartja
döntését'
a Íe||ebbezést
az ügyösszes iratáva|egyÜtt
a íe||ebbezés
beérkezésétő|
számitott
harminc
naponbe|Ü|
íe|teíesai
a másodfokú
hatóságrészéÍe.
- irásban
jogróla fel|ebbezési
A fe||ebbezési
határidőtarlama
a|attva|amennyi
Íe||ebbezésre
vagyszóbantörténó. |emondása
esetén
logosu|t
jogeÍőre
beérkezésének
a döntésaz uto|si|emondás
hatisághoz
töÍténő
napján
eme|kedik.
A jogorvos|ati
Íész|etes
szabályait
hatóságie|jáÍás
e|járások
a közigazgatási
ésszo|gá|tatás
á|ta|ános
szabálya|ró|
szó|ó2004.éviCXL.törvény
(atovábbiakban:
Ket.)95.-121'
agráFüdékfej|esaési,
va|amintha|ászatitámogatásokhoz
és egyéb
s-ai' va|aminta mezógazdasági,
(a továbbiakban:
kapcsolódóe|jáÍás
egyeskérdéseiÍő|
MVHeljárásitörvény)
intézkedésekhez
szó|ó2007'éViXV||.töÍvény
57/A'$-ának
rende|
kezései
lad'|mazzák.
Indoko|ás
(továbbiakban:
Az ü9lé|2008'11'28
napjántámogatási
kére|met
nyújtott
be a Mezőgazdasági
ésVidékÍej|esztési
Hivata|hoz
MVH).Az MVH
'1083545215
jogosulttá,
pontos
azonositószámúdöntéseérte|mében
támogatásra
vá|t
ame|yben
tájékoáattuk
arró|'hogya támogatás
a kifizetésrő|
szi|ó határozatban
dönt az MVH.Az ügyfél
a kiÍizetés
igény|ése
cé|jábi|
20'13'02.25
napjánkiíizetési
kérelmet
nyÚjtott
összegérő|
oe.
1385
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jogszabá|yi
Kére|me
a vonatkozó
Íe|téte|eknek
megÍe|e|t,
ezért
a Íende|kezó
Íészben
|og|a|tak
szerintdóntöttem.
A rende|kezőrészbenfog|a|takat
a Ket., a mezógazdasági,
agráFvidékfejlesáési,
va|amintha|ászati
támogatásokhoz
és egyéb
intézkedésekhez
kapcso|ódó
e|járásegyeskérdéseiró|
(továbbiakban:
szi|ó 2007.éviXVl|' töÍvény
MVHe|járasi
töNény),az Európai
Mezógazdasági
Vidékfe'i|esaési
A|aptársfinansziroásában
megva|ósu|ó
támogatások
igénybevéte|ének
á|ta|ános
szabá|yairó|
sz,ó|óBr2007
'
(|V' 17') FVM rendelet,va|amint
a LEADERHelyiAkciócsoportok
íe|adat
e||átásához
az Europai
Mezógazdasági
VidékÍej|esáési
A|apbi|
nyújtandó
vidékÍej|esáési
támogatás
rész|etes
feltéte|eiró|
(l||'24.)VMrende|et
szóIó30/2012.
rendelkezéseire
a|apítottam.
A íende|kezésre
á||iügyintézési
határidő
az |\4VH
e|jáÉsitörvény
55's(3)bekezdése
alapján
a kére|em
beérkezését
követŐháromhónap'
A Mezőgazdasági
ésVidékfej|esáési
Hivata|
VidékÍej|esáési
Támogatások
|gazgatóságának
i||etékességét
éshatáskörét
a Mezögazdasági
és
VidékÍej|esáési
Hivata|ri|
(X'4.)Korm.rende|et
sziló 256/2007'
pontja
3. $ (2)bekezdése
ésaz 5.s (3)bekezdés
d)
á||apitja
meg'
Az e|járás
tárgyii||etékmentességét
az MVHe|járási
törvény
74.s a)pontja
á||apítja
meg.
A döntésem
e||eni
fel|ebbezés
|ehetós€ g ét
a Ket.98'$ (1)bekezdése
biáosiija,az e|őterjesáésre
rende|kezésre
á||óhatáridót
a Ket'99.s(1)
bekezdése
rögziti.
BudaDest.
2013.04.10
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