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VasiOrtorony
Közhasznú
Egyesü|et
9918Fe|sómarác
Fő ut100.
1004416753
KiÍizetési
kére|emnek
he|ytadóhatározat
CsonkaZsolt

Támogatási
határozat
|ratazonosítója:
1083545215
(||l.24')VM rende|et
A(z\3012012,
a|apján
a LEADERHe|yi
Akciócsoportok
fe|adat
e||átásához
nyújtotttámogatásjogcímre,
2013'o4'30
napján
benytlIot'2102229419
azonosíti
számonnyi|Vántartott
kifizetési
kére|me
tárgyában
az a|ábbi
határozatot
hozom:
A kifizetési
kére|mének
he|yt
adok,ésezze|6143104Ft,azazhatmi||ió-egyszáznegyvenháromezeregyszáznégy
Íorint
támogatási
összeget
meg.
á||apítok
A támogatás
összegét
az a|ábbiak
szerint
á||apítottam
meg:

Tenge|y
|génye|t
azonosÍtója. támogatás

6 143104
(1)A Bizottság'
a vidékfejIesztési
támogatási
intézkedésekre
vonatkozó
va|amint
e||enőzési
e|járások,
a kölcsönös megfelelietés
Végrehajtása
tek|ntetében
az 1698l2005lEK
rende|et
Végrehajtására
Vonatkozó
rész|etes
megál|apításáró|
szabá|yok
szó|ó65/2011lEU
rendeletének
30.
megál|apított
cikkea|apján
csökkentés
összege'
A jóVáhagyott
támogatási
összeg3. tenge|yre
vonatkoz,ő
része0 Ft,azu nul|aíorint,
me|ynek
75 száza|ékát
az Európai|Vezőgazdasági
és
VidéKej|esztési
A|ap'25 sziiza|ékát
a Magyar
A||am
nemzeti
kö|tségvetése
|inanszirozza.
A jóVáhagyott
támogatási
összeg 4' tenge|yre
vonatkozó
része6143104Ft' azaz hatmi||ió-egyszáznegyvenháromezer€ g yszáZnégy
forint'
me|ynek80 száza|éká|
az Európai|\4ezőgazdasági
és VidéKej|esztési
Alap' 20 száza|ékát
a MagyarÁ|lamnemzetiköltségvetése
tinanszirozza.
A támogatás
összegea kifizetési
kére|emben
szerep|ő
kerÜ|t
e|számo|ható
kiadások
bruttóértéke
a|ap]án
megá||apításra.
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VidékÍejlesztési
Iga2gatósá9a
Támogatások

A je|en hatáÍozatom
a|apján
kiíizethető
rendszerben
támogatás
összegét
az ügyfé|
ügyfélnyi|vántartási
rögzített
fizetési
rende|em
szám|ájára
átutaIni'
A határozathozata|
idöpontjában
az ügfélnyi|VántaÍtási
rendszer
szo|gá|tatója:
szerintipénzÍorga|mi
SAVAR|ATakarékszöVetkezet
fizetési
számlaszáma:
72100419.11080477'
kódja:Teru|etfej|esaési
szakfe|adai
he|yife|adatok
ésteÍületIendezési
841383'
'5".ös,
A szaHe|adat
számaá|Iamhi2tartáson
kivÜ|i
be|ü|i
ügfié|esetén
ügyíé|
esetén
az
á||amházlartáson
a.'6'os kóddaI
egészü|
ki'
jogosu|tság
hogya HVK vagyLEADERHAcs cim |H á|ta|történóvisszavonása
Tájékoztatom,
a támogatási
megvunését
eredményezi
a
LEADERHe|yiAkciicsoportok
íe|adat
Európai
MezógazdaságiVidékfej|esztési
Alapbi|
VidékíejIesztési
e||átásához
az
nyújtandó
támogatás
(|||,24')
rész|etes
feltéte|eiről
szó|ó3012012.
VM rende|et
12'$ (.l)bekezdés
értelmében.
Döntésem
el|enannakkéZhezvéte|étö|
számitott
tizenötnaponbelü|a Mezőgazdasági
ésVidékfejbsaési
Hivata|
köZpontiszervéhez
címzett
van helye,ame|yet
(|VVHZala |\4egyei
íe||ebbezésnek
regioná|is
i||etékességű
megyeikirende|tséghez
a(Z)i||etékes
Kirende|tség'
8901
Za|aegerszeg
Postafiik142)ke||benyújtani'
kapcso|ódóan
A döntésem
benyújtott
íe||ebbezéshez
köte|ezettség
e||en
aZÜgfe|eti||etékÍ]zetési
nemterheli,
hogy a támogatás
Tájékoztatom'
igény|ésére
irányulókére|emnek
részben
Vagyegészben
he|ytadi döntésa|apján
az |VVHaz eset|eges
fe||ebbezéstö|
függet|enü|
Ío|yisítja
a döntésVégrehajtására
ha|asztó
Van.
a megíté|t
támogatást'
egyéb
esetekben
a fel|ebbezésnek
hatá|ya
(ésképvise|öje)
A fe|lebbezésben
fe|ke|ltüntetni
megke||je|ö|niaz Ügyfél
nevét'
|akóhe|yét,
az ügyszámot,
székhe|yét
ésaztaz intézkedést.
ame|ye||en
a fe||ebbezés
irányu|'
iovábbáazt'hogya fe||ebbezést
benyújtó
személy
a Vitatott
döntésmegvá|toztatását
mennyiben
ésm'|yen
A fel|ebbezés
címrö|
|etö|thetö.
okbó|kívánja.
benyújtását
megkönnyítő
nyomtatvány
a www.mvh.gov.hu
A fel|ebbezésben
hivatkozott
hatóságcsakabbanaz esetben
veheti
ha
Újtényt,
újbizonyíiékot
a döntéshozatal
sorána másodfokú
íigye|embe'
Ügfé|
igazo|ni
tudja'
va|amint
körü|ményeiből
hogy
az
ügfié|
az
új
tényrŐ|,
intézkedésben
Va|ó
az
az ügy
megá||apíthati'
bizonyítékró|
az
részvéte|re
vonatkozó
kérelme
benyújtásakor
rajtakívü|
á|lóokbó|nemtudott.
Amennyiben
nincshe|yea fel|ebbezés
vizsgá|atné|kÜ|i
a benyÚjtott
Íe||ebbezést
az e|sőfokone|járóhatóság
érdemi
e|utasÍtásának,
jogszabá|yi
megvizsgá|ja,
amennyiben
rendelkezés(eke)t
sért'
Vagy
fel|ebbezésben
fog|altakka|
és
és
megá|lapítja'
hogydöntése
a
egyetért
nincsaz e|járásban
e|Ienérdekű
Íeltéte|ek
teljesÜlése
esetén
sajáthatáskörben
módosítja'
Visszavonja,
Ügfé|' úgydöntését
a jogszabá|yi
kijavítja
Vagykiegészíti'
Amennyiben
a fe||ebbezést
az Ügyösszes iraiávalegyÜtt
az e|sófokÚ hatóságfenntartja
döntését'
a fe||ebbezés
harminc
naponbe|ü|
beérkezésétő|
számított
Íe|terjeszti
a másodfokú
hatóságrészére.
. írásban
. |emondása
jogróla fe||ebbezési
jogosu|t
Vagyszóbantörténő
A fe||ebbezési
határidő
fe||ebbezésre
esetén
tartama
alattvalamennyi
jogeróre
a döntésaz uto|si|emondás
hatósághoz
történőbeérkezésének
napján
eme|kedik.
A jogorvos|ati
e|járások
rész|etes
szabályait
hatóságie|járásésszo|gá|tatás
á|ta|ános
szabá|yairó|
szó|ó2004.évicXL.törvény
a közigazgatási
(atovábbiakban:
Ket.)95.-121'$.ai'
va|amintha|ászatitámogatásokhoz
Va|aminta mezógazdasági,
agrár.VidéKejlesztési'
és egyéb
kapcso|ódó
MVH e|járásitörvény)
intézkedésekhez
e|járásegyeskérdéseirő|
57/A's.ának
szóló 2007.éviXVll' törvény(a továbbiakban:
rendeIkezései
tartaImazzák'
Indoko|ás
(továbbiakban:
Az üglél2008'11.28
napjántámogatási
kére|met
nyújtott
ésVidéKej|esaési
Hivata|hoz
MVH).Az MVH
be a Mezőgazdasági
jogosu|ttá'
pontos
amelyben
tájékoztattuk
arri|,
hogy
1083545215
azonosító
számúdöntéseérte|mében
vá|t
a támogatás
támogatásra
igény|ése
20,13.04.30
a kiÍzetésrő|
céljábó|
napjánkiÍ]zetési
kérelmet
nyújtott
összegérő|
szóló hatáÍozatban
dönt aZ MVH.AzÜgyfé|
a kifizetés
be.
1385Bp.62.Pf867
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|gazgatósága
vidékÍei|esztési
Támogatások

fe|téte|eloek
IéVben
Íog|a|tak
szerintdöntöttem.
a vonaikozójogszabá|yi
megfe|e|t'
ezért
a rendelkezŐ
Kére|me
va|aminthalászatitámogatásokhoz
és egyéb
a Ket., a mezőgazdasági,
agrarvidéKej|esáési,
A rende|kezörészbenÍog|altakat
(továbbiakban:
|\4VH
e|járásitörvény),
kapcso|ódó
eljárásegyeskérdésekő|
az Európai
intézkedésekhez
szóló 2007.éViXVll. törvény
vabá|yairó|
A|aptáÍsÍinanszírozásában
megva|ósu|ó
igénybevéte|ének
á|ta|ános
szó|ó2312007.
VidéKej|esáési
támogatások
Mezögazdasagi
VidéKejlesáési
A|apbó|
va|amint
a LEADERHe|yiAkciócsoportok
Íe|adat
el|átásához
az EurópaiMezőgazdasági
0V' 17.)FVM rende|et'
(|||.
rendelkezéseire
a|apítottam.
vidékfej|esáési
támogatás
rész|etes
fe|tételeirő|
24.)VMrendelet
nyÚjtandó
szó|ó30/2012.
beérkezését
köVetőháromhónap.
határidő
az |\4VH
a|apján
a kére|em
á||óÜgyintézési
e|járásitörvény
55.$(3)bekezdése
A rende|kezésre
i||etékességét
éshatásköret
Hlvata|
VidéHej|esáési
Támogatások
|gazgatóságának
a Mezogazdasági
és
ésVidéKej|e9tési
A Mezógazdasági
pontja
(X.4.)Korm.rendelet
d)
á||apÍÜa
meg'
Hivata|ró|
szó|ó256/2007.
3' $ (2)bekezdése
ésaz 5.s (3)bekezdés
Vidékfej|esztési
meg.
az |\4VH
e|járási
törvény
74.s a)ponljaá||apítja
Az e|járás
tárgyii|letékmentességét
rende|kezésre
lehetóségét
az e|őterjesztésre
ál|óhatáridót
a Ket'99.s ('l)
Íe||ebbezés
a Ket.98.s ('1)bekezdése
biáosítja,
A döntésem
e||eni
rögzíti.
bekezdése
BudaDest.
2013.07.04
P.h.

Vu|cz
Láv|ó
lgazgati
s.k.
hite|éÜ|:
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