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adóhatározat
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Támogatási
hatáÍozat
iratazonosítója:
1083545215
A(z)3012012.
(|||.
24')V|\4
rende|et
a|apján
a LEADERHe|yi
Akciócsoportok
Íe|adat
e|látásához
nyÚjtotttámogatásjogcimre'
2013'05'í7
napján
benyújtott'
2'119245365
azonosító
Vámonnyi|vántartott
kif|zetési
kérelme
tárgyában
az a|ábbi
hatá|ozatot
hozom:
A kifizetési
kére|mének
he|ytadok, és ezze|2 432go1Ft, azaz kettŐmi|lió.négyszázharminckettőezeFkilencszázegy
forinttámogatási
összegetál|apítok
meg.
A támogatás
ösvegétaz a|ábbiak
szerint
á||apitoitam
meg:
Tengely
Igénye|t számított Tú|igény|és
Tú|igény|ési Naptáriév
azonosítója támogatás támogatás miattiszankció
szankcióvaI
(Ft)(í) csökkentett
támooatás
4
2 432902
2 432901
0
2432901
2013

Kifizetett
összeg
euróban

KiÍiz€thetóösszeg

8323,3

(Fr)

2432901

(1)A B|zottság'
a vidékÍej|esztési
támogatási
intézkedésekre
Vonalkozó
e||enőz
ésie|járások'
valamint
a kö|csönösmegÍe|e|tetés
végrehajtása
tekintetében
az 1698n005lEK
rendelet
végrehajtására
Vonatkozó
részletes
vabályokmegál|apításári|
szóli 65/2011/EU
rendeletének
30.
cikkea|apján
megá||apÍtott
csökkentés
összege'
A jóváhagyott
támogatási
összeg3' tenge|yre
vonatkozó
része0 Ft,azaz nu||a
forint,
melynek
75 száza|ékáI
az EuÍt)pai
Mezógazdasági
és
VidéKej|esztési
A|ap'25 száza|ékát
a MagyarÁ|lam
nemzeti
kö|tségvetése
Íinanszírozza'
A jiváhagyott
támogatási
összeg4. tenge|yre
Vonatkozó
része2432901
Ft'azaz kettomi|lió.négyszázharminckettőezerkilencszázegy
forínt'
melynek80 széna|éká|
az Európai|\4ezőgazdasági
és Vídékfejbsaési
A|ap' 20 száza|éka
a MagyarÁ||amnemzetikÓ|tségvetése
finanszÍrozza.
A támogatás
összegea kjÍ]zetési
kére|emben
szerep|ő
e|számo|ható
kiadások
bruttóértéke
a|apján
kerültmegá|lapításra.
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A je|en határozatom
a|apján
kiÍ]zethető
támogatás
összegét
az Ügfé|Ügyfé|-nyi|vántartási
Íendszerben
rögzített
fizetési
rende|em
szám|ájára
átutaIni'
A határozathozata|
idópontjában
az Ügyfélnyi|vántartási
rendszer
szerintipénzforga|mi
fizetési
szolgá|tatója:
SAVAR|ATakarékszöVetkezet
72100419-11080477'
szám|aszáma:
kódja:Teni|etÍej|esaési
szakfeladat
he|yiÍe|adatok
ésterületÍendezési
841383'
A szaKe|adat
számaá||amhiáaartáson
kívÜ|i
esetén
á|lamhiitartáson
be|Ü|i
ügyfé|
az.'5.'-ös,
Üglé|esetén
a ''6',oskódda|egéwÜl
ki.
jogosu|tság
Tájékoztatom,
hogya HVK vagyLEADERHACS cím|Há|ta|történóvisszavonása
a támogatási
megszünését
eredményezi
a
LEADERHe|yiAkciócsoportok
Íe|adat
Alapbó|nyújtandi
e||átásához
aZ EuripaiMezőgazdaságiVidéKej|esztési
Vidékfejlesztési
támogatás
rész|etes
(|||.24
Íeltéte|eirő|
')VM rende|et
12's (1)bekezdés
érte|mében'
szó|ó3012012.
Döntésem
e||en
annakkézhezvéte|étől
számított
tizenötnaponbe|ü|a Mezőgazdasági
ésVidéldejbsaési
Hivatalközpontivervéhez
cimzett
fe||ebbezésnek
(MVHZa|aMegyeiKirendeltség.
van he|ye,ame|yet
regioná|is
i|letékességű
megyeikirendeltséghez
a(z) i|letékes
8901
Za|aegerszeg
Postafiók
142)ke||benyújtani'
fe||ebbezéshez
A döntésem
el|enbenyújtott
kapcso|ódóan
i||etékfizetési
köte|ezettség
az ügyfelet
nemterheli.
Tájékoztatom'
hogy a támogatás
igény|ésére
irányu|ikére|emnek
részben
vagyegészben
he|ytadi döntésa|apján
az MVHaz eset|eges
fe||ebbezéstő|
ÍüggetlenÜl
Íolyósítja
a fe||ebbezésnek
a megíté|t
támogatást,
egyéb
esetekben
a döntésvégrehajtására
halasztó
hatá|ya
van.
je|ölniaz Ügyfé|
(ésképvise|ője)
A fel|ebbezésben
Íe|ke|ltüntetni
nevét'
lakóhe|yét,
az Ügyszámot,
megke||
székhe|yét
ésaztaz intézkedést.
ame|ye|Ien
a íe||ebbezés
irányul'
benyújtó
szemé|y
a vitatott
dóntésmegvá|toztatását
mennyiben
ésmi|yen
továbbáazt,hogya fel|ebbezést
okbó|kívánja.
A fe||ebbezés
benyújtását
megkönnyítő
nyomtatvány
a WWW.mvh'gov.hu
cimrő||etö|thető'
A fe||ebbezésben
hatóságcsakabbanaz esetben
ha
hivatkozott
újtényt'
a döntéshozata|
sorána másodfokú
Veheti
Íigye|embe'
újbizonyÍtékot
az ügyÍé|
igazolnitudja,va|amint
megá|lapithati,
hogyaz ügyfé|
va|ó
az Ügykörülményeiből
az Újtényrő|,
bizonyitékró|
az intézkedésben
részvéteke
vonatkozi
kérelme
benyÚjtásakor
Íajta
kíVÜ|á||ó
okbó|nemtudott.
Amennyiben
nincshe|yea fel|ebbezés
vizsgá|atnélkÜ|i
a benyújtott
fel|ebbezést
érdemi
e|utasÍtásának,
az e|sőfokone|járóhatóság
jogszabá|yi
megvizsgá|ja,
rende|kezés(eke)t
ésamennyiben
megá||apítja'
hogydöntése
sért,
Vagya fe||ebbezésben
fog|a|takka|
egyetért
és
nincsaz e|járásban
Íe|téte|ek
te|jesü|ése
módosítja'
Visszavonja,
el|enérdekű
ügyfél, úgydöntéséi
a jogszabá|yi
esetén
sajáthatáskörben
k|]avítja
vagykiegészíti.
Amennyiben
az e|sőfokúhatóságÍenntartja
döntését'
a fe|lebbezést
az ügyösszes iratáVa|
együtt
a fellebbezés
hatiságrészére.
beérkezésétő|
számÍtott
harminc
naponbe|Ü|
Íe|terjeszti
a másodfokú
- irásban
jogró|a Íe|lebbezési
jogosu|t
A Íe||ebbezési
határidő
fe||ebbezésre
vagyvóban történő- |emondása
tartama
alattva|amennyi
esetén
jogerőre
a döniésaz uto|só|emondás
hatisághoz
napján
eme|kedik.
történőbeérkezésének
Ajogorvoslati
rész|etes
hatiságie|járásésszo|gá|iatás
szabályairó|
e|járások
szabá|yait
a közigazgatási
á|ta|ános
szó|i2004.éVicXL'törvény
(atovábbiakban:
Valamintha|ászatitámogatásokhoz
Ket.)95.-121
' $.ai' va|aminta mezŐgazdasági'
agrárvidéKej|esáési'
és egyéb
intézkedésekhez
kapcso|ódó
e|járásegyeskérdéseiró|
MVH eljárásitörvény)
57/A.s-ának
szi|ó 2007'éviXVII.törvény(a továbbiakban:
rende|kezései
|aÍIa|mazzák'
Indoko|ás
(továbbiakban:
Az Üglél2008'11
'28napjántámogatási
ésVidékfej|esztési
Hivata|hoz
|\4VH).
Az |\4VH
kérelmet
nyújtott
bea l/ezögazdasági
pontos
1083545215
vált jogosu|ttá,
azonositiszámÚdöntéseérte|mében
támogatásra
ame|yben
tájékoztattuk
anó|,hogya támogatás
kifzetésrő|
kiÍizetés
igénylése
2013.05.17
napján
kére|met
nyújtott
összegéro|
a
szó|óhatározatban
dönt az l/VH.Az ügyfé|
a
cé|jábó|
kiÍizetési
be.
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Íe|téte|eknek
régbenÍoglaltak
szerintdöntöttem.
Kére|me
a vonatkozójogszabá|yi
megfe|e|t,
ezért
a rende|kezŐ
Va|amint
ha|ászati
támogatásokhoz
A rende|kezörészbenfog|a|takat
a Ket., a mezőgazdasági'
agÉr-vidéKej|esáési'
és egyéb
(továbbiakban:
kapcso|ódó
e|járásegyeskérdésekő|
MVHeljárásitörvény),
intézkedésekhez
vóló 2007.éViXV||.törvény
az Európai
gabá|yairó|
VidéKejbsaési
A|aptársÍinanszírozásában
igénybevéte|ének
á|ta|ános
Mezögazdasagi
megva|isuló
támogatások
szó|ó23/2007.
(|V. 17.)FVM rende|et'
va|amint
a LEAoER He|yiAkciócsoportok
feladate||átásához
az EurópaiMezógazdasági
VidéKejbsaési
A|apbó|
(|||.
rende|kezéseire
nyújtandó
vidékfej|esztési
támogatás
rész|etes
Íe|téte|eirö|
24')V|\'lrende|et
a|apítottam.
vó|ó 30/2012.
hatáídőaz |\4VH
a|apján
a kérelem
beérkezését
követőháromhónap.
A rende|kezésre
á|lóiigyintézési
e|járásitörvény
55.s(3)bekezdése
i||etékességét
Hivata|VidéKejbsaési
|gazgatóságának
éshatásköreta Mezógazdasági
A |\4ezogazdasági
ésVidékfejlesztési
Támogatások
és
pontja
Hivata|ro|
(X.4.)Korm.rendelet
VidéKej|esáési
szó|ó256/2007.
ésaz 5. s (3)bekezdés
d)
á||apítja
meg.
3. $ (2)bekezdése
74.s a)pontja
meg.
Az e|járás
tárgyiil|etékmentességét
az MVHeljárásitörvény
á||apít]a
fe|lebbezés
rende|kezésre
A döntésem
e||eni
|ehetősegét
a Ket.98.$ (1)bekezdése
biáosítja,
az e|őterjevtésre
á||óhatáridőt
a Ket.99's ('1)
Íógzíti.
bekezdése
2013.06.12
Budapest,
P.h.

Vu|czLáV|i
|gazgató
s.k.

Kapják:
1':Üglé|
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