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VasilrtoronyKözhasznÚ
Egyesii|et
Kömend
RákócziF. út38.

Uglélneve:
Uglé|
címe:
Ugyfé|.azonosító:
Iárgy''
Ügyintézö:

9900
Vasiortorony
Közhasznú
Egyesü|et
9918Felsimarác
Fö út100.
10044,16753
Kifizetési
kérelemnek
he|yt
adóhatározat
csonkaZso|t

Támogatási
határozat
iratazonosíoa:
1083545215
(|||.
A(z)3012012'
24.)V|\4
jogcímre'
rende|et
alapján
a LEADERHe|yi
Akciócsoportok
Íe|adat
e||átásához
nyújtotttámogatás
2013.03.27
napján
benyÚjtott'
2119257991
azonosító
számonnyi|vántartott
kifizetési
kéÍe|me
tárgyában
az a|ábbi
határozatot
hozom:
A kifizetési
kére|mének
he|yt
adok' éseue| 2313406Ft,azazkettőmil|ió-háromszáztizenháromezer.négyszázhat
forint
tamogatási
összeget
á||apítok
meg.
A támogatás
összegét
az a|ábbiak
szerint
á||apítottam
meg:

Tengely
Igénye|t számÍtott Tú|igénylés
Tú|igény|ésiNaptári
év
azonosítója támogatás támogatás miattiszankciószankcióvaI

(Fq(1)

4

2 313407

2 313406

0

csökkentett
támooatás
2 313406

2013

KiÍizetett KiÍizethetó
összeg
(F0
osszeg
euróban
7914.49

2313406

(1)A Bizottság'
a Vidékfej|esztési
támogatási
intézkedésekre
vonatkozó
e||enőzési
e|járások,
Va|amint
a kö|csönösmegÍe|eltetés
Végrehajtása
|ekintetében
az '1698/2005/EK
rende|et
végÍehajtására
vonatkozó
rész|etes
szabá|yok
megá||apítasáról
szó|ó65/20,11/EU
rende|etének
30.
cikkea|apján
megá||apított
csökkentés
összege.
A jóváhagyott
támogatási
összeg3. tenge|yre
vonatkozó
része0 Ft,azaz nu||a
Íorint'
me|ynek
75 száza|ékátazEurópaiMezőgazdaságiés
VidékÍej|esztési
A|ap.25 száza|ékál
a Magyar
Á||am
nemzeti
kö|tségvetése
Íinanszírozza
'
A jóváhagyott
támogatási
összeg4. tenge|yre
vonatkozó
Íésze
2313406Ft,azaz kettőmi||ió-háromszázti2enháromezer-négyszázhat
forint,
me|ynek80 száza|éká|
az EurópaiMezógazdasági
és Vidékfe.ilesztési
A|ap, 20 száza|ékát
a MagyarÁ||amnemzetikö|tségvetése
finanszírozza.
A támogatás
összegea kiÍzetési
kére|emben
szerep|ó
e|számo|ható
kiadások
bruttóértéke
a|apján
keri]|t
megá||apításra'
í385Bp.62PÍ:867
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A jelen határozatom
a|apján
kiÍizethetó
összegét
támogatás
az ügyíé|
Ügyíél.nyi|Vántartási
rendszerben
rögzitett
fizetési
számlájára
rende|em
átutaIni.
A határozathozata|
időpontjában
az üglél.nyi|vántartási
rendszer
szerintipénzforgalmi
szo|gá|tatója:
SAVAR|ATakarékszöVetkezet
íizetési
számIaszáma
szakfe|adat
kódja:Terü|etfej|esztési
ésterü|etrendezési
helyiíe|adatok
841383.
A szakfeladat
számaá||amháztartáson
kívÜli
ügfé|esetén
az ''5..-ös,
á||amháztartáson
be|Ü|i
Ügyfé|esetén
a'.6'.-os
kódda|
egészü|
ki.
jogosu|tság
Tájékodatom'
hogya HVK vagyLEADERHAcs cím|H á|taltörténőVisszavonása
a támogatási
megszűnését
eredményezi
a
feladate||átásához
LEADERHe|yiAkciicsoportok
az Euripail/ezőgazdasági
VidékÍej|esztési
Alapbólnyújtandó
vidékfej|esztési
támogatás
(|||'
rész|etes
Íeltéte|eirő|
sz,ó|,ó
30|2012'
24'IV|\4
rende|ei
12's (1)bekezdés
érte|mében.
Dóntésem
e||en
annakkézhezvéie|étő|
számított
tizenötnaponbelÜIa Mezőgazdasági
ésVidékfej|esztési
H|vata|
központiszervéhez
címzett
(MVHZala MegyeiKirende|tség,
Íe||ebbezésnek
van he|ye'ame|yet
a(z)i|letékes
regioná|is
il|etékességű
megyeikirende|tséghez
8901
Zalaegerszeg
Postafiók
142)ke||benyÚjtani.
A döntésem
e||en
fe||ebbezéshez
kapcso|ódóan
benyújtott
az Ügyfe|et
i||etékfizetési
kote|ezettség
nemterheli.
hogy a támogatás
igény|ésére
irányulókére|emnek
részben
vagyegészben
he|ytadó döntésa|apján
aZ MVHaz esetleges
Tájékoztatom,
fo|yósítja
Íe||ebbezéstŐ|
függetlenÜ|
a megíté|t
támogatást'
egyéb
esetekben
a Íe||ebbezésnek
a döntésVégrehajtására
ha|asztó
hatá|ya
van'
A fe||ebbezésben
fe|ke||tüntetni
az ügyszámot'
megke|lje|ö|niaz Üglél(ésképvise|ője)
nevét'
|akóhe|yét,
székhe|yét
ésaztaZintéZkedést,
irányu|'
mennyiben
ame|ye||en
a Íe||ebbezés
továbbáazt'hogya fe||ebbezést
benyÚjtó
szemé|y
a Vitatott
döntésmegvá|toztatását
ésmi|yen
benyújtását
okbó|kíVánja.
A fe||ebbezés
megkönnyítő
nyomtatvány
a WWW.mvh'gov.hu
címről
|etö|thető'
A fe||ebbezésben
hivatkozott
újtényt'
újbizonyitékot
a döntéshozataI
sorána másodÍokú
hatóságcsakabbanaz esetben
Veheti
figye|embe,
ha
igazo|ni
aZ Ügykörü|ményeibö|
megá|lapítható,
hogyaz ügyfé|
a2 újtényrő|,
bizonyítékró|
az intézkedésben
va|ó
az ügyfé|
tudja,va|amint
vonatkozó
részvéteke
kéÍe|me
benyÚjtásakor
rajtakívÜl
á||óokbó|nemtudott.
Amennyiben
nincshelyea Íe||ebbezés
érdemi
Vizsgá|at
né|kÜ|i
e|utasÍtásának,
a benyújtott
fe||ebbezést
az e|sőÍokone|járóhatóság
jogszabá|yi
megállapítja'
megvizsgá|ja'
ésamennyiben
hogydöntése
rende|kezés(eke)t
sért'Vagya fe||ebbezésben
Íog|a|takka|
egyetért
és
jogszabá|yi
eljárásban
ügyfé|
Úgy
döntését
a
fe|téte|ek
te|jesü|ése
esetén
saját
hatáskörben
módosítja'
visszavonja,
nincsaz
e||enérdekű '
Vagykiegészíti.
Amennyiben
az Ügyösszes iratáVal
kÜavíÜa
az e|sőfokúhatóságÍenntartja
döntését,
a Íe||ebbezést
egyÜtt
a fe||ebbezés
beérkezésétő|
számított
harminc
naponbe|ü|
Íe|ter]esái
a másodÍokú
hatóságrészére.
- |emondása
. kásbanvagyszóbantörténő
jogró|a Íe||ebbezési
jogosult
határidő
fe|lebbezésre
A fe||ebbezési
tartama
a|attva|amennyi
esetén
jogerőre
hatisághoz
történóbeérkezésének
napján
eme|kedik.
a döntésaz uio|só|emondás
A jogorvos|ati
e|járások
rész|etes
szabá|yait
a közigazgatási
hatóságie|járásésszo|gá|tatás
á|ta|ános
szabá|yai,ó|szó|,ó2004.
éviCXL.
törvény
(atovábbiakban:
va|amint
mezőgazdasági,
va|amint
ha|ászati
Ket.)95.-121.s-ai'
a
agrár.vidékÍejlesáési'
támogatasokhoz
és egyéb
intézkedésekhez
kapcso|ódó
e|járásegyeskérdéseiól
szóló 2007'éViXV||.törvény(a továbbjakban:
MVHe|járásitörvény)
57/A.s.ának
ta|la|mazzák.
rende|kezései
Indoko|ás
(továbbiakban:
Hivata|hoz
MVH)'Az MVH
Az ügyíé|
2008.11.28
napjántámogatási
kére|met
nyÚjtott
bea Mezögazdasági
ésVidékfej|esztési
pontos
támogatásra
vá|tjogosu|ttá,
ame|yben
tájékoziattuk
arró|'hogya támogatás
1083545215
azonosító
számÚdöntéseérte|mében
MVH'
igény|ése
2013.03'27
napján
kifizetési
kére|met
összegérő|
a kiíizetésrő|
szó|óhatározatban
dönt az
Az Ügyíé|
a kiÍizetés
cé|jábi|
nyÚjtott
be.
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jogszabá|yi
Kére|me
a Vonatkozó
Íe|tételeknek
megfele|t,
ezért
a rende|kező
részben
fog|a|tak
szerintdöntöttem.
A rende|kezőrészbenfog|a|takat
a Ket., a mezŐgazdasági,
agrár.VidékÍej|esztési,
Va|amint
ha|ászati
támogatásokhoz
és egyéb
iniézkedésekhez
kapcso|ódó
eljárásegyeskérdéselrő|
szóló 2007'éViXV||.törvény(továbbiakban:
MVHe|járásitörvény),
az Európai
|\4ezőgazdasági
VidékÍej|esztési
A|aptársíinanszírozásában
megva|ósu|ó
támogatások
igénybevéte|ének
á|ta|ános
szabá|yairól
szó|ó23|2007.
(|V. 17.)FVM rende|et'va|amint
a LEADERHelyiAkciócsoportok
Íe|adat
e||átásához
az Európai|\4ezögazdasági
Vidékfej|esztési
A|apbó|
vidékfej|esztési
(l||.24.)VMrendelet
nyÚjtandó
támogatás
rész|etes
Íe|téte|ekő|
szó|ó30/2012.
rende|kezéseire
a|apitottam'
A rende|kezésre
á||óÜgyintézési
határidő
az |\4VH
e|járásitörvény
55.s(3)bekezdése
a|apján
a kére|em
beérkezését
követőháromhónap.
A Mezőgazdasági
ésVidékfej|esztési
Hivata|
Vidékfejlesztési
Támogatások
Igazgatóságának
il|etékességét
éshatáskörét
a |\4ezőgazdasági
és
(X.4.)Korm.rende|et
VidékÍejlesztési
Hivataki|
szó|ó256/2007.
3. $ (2)bekezdése
ésaZ5.s (3)bekezdés
d) pontja
á||apítja
meg.
fu e|járás
tárgyii||etékmentességéi
az MVHe|járási
törvény
74.$ a)pontja
á||apitja
meg.
A döntésem
el|enife|lebbezés
lehetöségét
a Ket'98.$ (,1)bekezdése
biztosítja'
az e|őterjesztésre
rende|kezésre
á||ihatáridőt
a Ket'99's (1)
rögzíti.
bekezdése
2013.04.17
Budaoest.
P.h.

Vu|cz
Lász|ó
Igazgató
s.k.

Kapják:
,1.:
UgyÍé|
2,:|raiá|
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Tel.:061-374-3603,
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