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Tiárgy: Kifizetési kérelemnek heli,t adó határozatÜgyintézó: csonka Zsolt

Támogatási határozat iratazonosítoja: í083545215

A(z) 3012012, (lll, 24,) VM 
'endelet 

alaPján a LEADER Heíyi Akciócsoportok feladat ellátásához nyújtotttámogatásjogcímre, 20 13.09.27 nap\ánbenyújtott, 2 í í 9219935 azonosító számon nyilvántartott kiflzetési kérelme tárgyában az alábbi

határozatot

hozom:

A kiÍzetési kérelmének helyt adok, és euel 2327 316 Ft, azaz kettőmillió-háromszázhuszonhétezer-háromszáztizenhat 
forint támogatásiósszeget állapítok meg,

A támogatás összegét aZ alábbiak szerint állapitottam meg:

(Í) A Bizottság, a Vidékfejlesztésj támogatási intézkedésekre Vonatkozó ellenőQési eljárások, Valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtásatekintetében az 1698t2005lEK rendelet Végrehajtására Vonatkozó rószleles szabályok megállapításáról szóló 65/2011/EU renoetetének 30]cikke alapján megállapított csökkentés összege,

A jóváhagyott támogatási Összeg 3, tengelyre VonatkozÓ rósze 0 Ft, azaz nllla forint, melynek 75 száza|ékát az Eulópaj lvlezőgazdasági ésVjdékfejlesztési Alap, 25 százalékát a Magyar Állam nemzeti költségvetése finanszírozza,

A jóVáhagyott támogatási összeg 4, tengelyre Vonatkozó része 2327316 ft,azaz kettómillió-háromszáZhuszonhótezer-háromszáztizenhat

;'#:r,ly* 
80 százalékát az Európai l\,4ezÓgazdasági és Vidékfejlesztési Alap, 20 száZalékát a l\y'agyar Állam nemzeti költségvetése

A támogatás Összege a kifizetési kérelemben szereplő elszámolható kiadások bruttó értéke alapján került megállapítasía.
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A jelen

átUtalni,

határozatom alapján kifizethető támogatás összegét aZ üglél ügyfélnyilvántartási rendszerben rögzített íizetési számlájára rendelem

A határozathozatal időpontjában az ügyíél_nyilvántartási rendszer szerinti pénzforgalmi szolgáltatoja: SAVARIA TakarékszÖvetkezet fizetési

Szám|aszáma: 72100419-11080477 -

Szakfeladat kódja: Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok 841 383,

A szakfeladat száma államháztartáson kívüIi ügyfél esetén aZ "5"-ös, államháztartáson belüli ügyfélesetén a "6"{5 kóddal egészÜl ki,

Tájékoztatom, hogy a HVK vagy LEADER HAcs cím lH által történő Visszavonása a támogatási jogosultság megszűnését eredményezi a

LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdaságj Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó Vidékfejlesztési támogatás

részletes feltételeiről szóló3012012, (ll1,24.)vl\4 rendelet 12. § (1) bekezdés értelmében,

Döntésem ellen annak kéZhezvételéiől számitott tizenöt napon belüI a Mezőgazdasági és Vidékíejlesztési Hivatal kÖZponti szervéhez címzett

íellebbezóSnek van helye, amelyet a(z) illetékes regionális illetékességű megyei kirendeltséghez (N/VH Zala Megyei Kiíendeltség, 8901

Zalaegerszeg Postafiók 142) kell benyújtani, A döntésem ellen benyújtott fellebbezéshez kapcsolódóan aZ Üglelet illetékfizetési kÖtelezettség

nem terheli,

Tájékoztatom, hogy a támogatás igénylésére irányuló kérelemnek részben vagy egészben helyt adó döntés alaPján aZ [,4VH aZ esetleges

fellebbezéstől függetlenül folyósítja a megitélt támogatást, egyéb esetekben a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya Van,

A fellebbezésben fel kell tüntetni az ügyszámot, meg kel| jelölni az üg},fél (és képviselője) nevét, lakóhelyét, székhelyét és azt az intézkedést,

amely ellen a fellebbezés irányul, továbbá azt, hogy a fellebbezést benyú]tó szeméty a Vitatott döntés megváltoztatását mennyiben és milyen

okból kívánja, A fellebbezés benyújtását megkönnyítő nyomtatvány a www,mvh,gov,hu címről |etölthető.

A fellebbezésben hivatkozott új tényt, új bizonyítékot a döntéshozatal során a másodfokú hatóság csak abban az esetben Veheti Í]gyelembe, ha

az úglél igazolni ludja, Valamint az ü9y körülményeiból megállapítható, hogy az ügyfél az újtényról, bizonyítékról az intézkedésben Való

részvételre Vonatkozó kérelme benyújtásakor rajta kíVúl álló okból nem tudott.

Amennyiben nincs helye a fellebbezés érdemi Vizsgátat nélküli elutasítáSának, a benyújtott fellebbezést aZ első fokon eljáró hatÓság

megvizsgálja, és amennyiben megállapítja, hogy döntése jogszabályi rendelkezés(eke)t sért, vagy a fellebbezésben foglaltakkai egyetért és

nincs az eljárásban ellenérdekű üg!4él , úgy döntését a jogszabályi feltételek teljesülése esetén saját hatáskÖrben módosítja, visszavonja,

kiiavítia vagy kiegészíti. Amennyiben az első fokú hatóság fenntartja döntését, a fellebbezést aZ Ügy Összes iratáValegyÜtt a fellebbezés

beérkezésétó| számított harminc napon belúlíelterjeszti a másodíokú hatóság réSzére.

A fellebbezési jogról a fellebbezési határidő tartama alatt Valamennyi fellebbezésre jogosult - irásban Vagy szÓban tÖrlénő - lemondása esetén

a döntés az utolsó lemondás hatósághoz történő beérkezésének napján jogeróre emelkedik,

A jogorvosIati eljárások részletes szabályait a köZigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól SZóló 2004, éviCXL, tÓNény

(a továbbiakban: Ket,) 95,_121 , §-ai, Valamint a mezőgazdasági, agrál-Vidékfejlesztési, Valamint ha|ászati támogatáSokhoz és egyéb

intéZkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiról Szóló 2007. évi XVll, törvény (a továbbiakban: l\.4VH eljárási tÖfvény) 57/A, §-ának

rende|kezései lallalmazzák,

lndokolás

Az ügyfél 2008.11.28 napján támogatási kére|met nyújtott be a l,4ezőoazdasági és VidéKejlesztési Hivatalhoz (továbbiakban: MVH), fu MVH

1083545215 azonositó számú dóntése értelmében támogatásra Vált jogosu|ttá, amelyben tájékoztattuk anól, hogy a támogatás pontos

összegérő| a kifizetésról szóló határozatban dönt aZ N/VH.AZ úgyféla kifizetés igénylése céljából 2013,09,27 napján kifizetési kérelmet nyújtott

be,
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Kérelme a VonatkozÓ jogszabályi íeltételeknek megfelelt, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A rendolkezó részben foglaltakat a Ket,, a mezőgazdasági, agrárvidékfejlesáési, Vatamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódÓ eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. éVi XVll. törvény (továbbiakban: |VVH eljárásj törvény), aZ Európai
N/ezŐgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírazásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól sZ óló23l2o07.
(lV, 17.) FVM rendelet, Valamint a LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához aZ Európai l\,4ezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó Vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről szóló 30/2012, (lll, 24.) VM rendelet rendelkezéseire alapítottam.

A rendelkezésre álló ügyintézési határidő az MVH eljárási törvény 55,§ (3) bekezdése alapján a kérelem beérkezését követó három hónap,

A l\rlezÓgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások lgazgatóságának illetékességét és hatáskörét a Mezőgazdasági és
Vidékfej|esztési Hivatahól szóIó 256/2007. (X, 4,) Korm, rendelet 3, § (2) bekezdése és az 5, § (3) bekezdés d) pontja állapítja meg,

AZ eljárás tárgyj illetékmentességét aZ l\4VH eljárási töíVény 74, § a) pontja állapítja meg,

A dÖnlésem elleni fellebbezés lehetőségét a Ket, 98. § (1) bekezdése biztosítja, az elóterjesztésre rendelkezéSre álló haiáridőt a Ket, 99, § (1)
bekezdése rö9zíti,

Budapest, 2013, október í0,

P,h-

vulcz László

lgazgató

s,k,

Kapják:

1,1 Ügyfél

2.: íaftár

Fatér szabolcs
oszlálwezetó

Mdekfey'eétesi osztéjy
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