§rMVH
al

l;,.,:ijiil:i:!,j

Vidékfejlesztési Támogatások lgazgatósá9a

aazonos

ó:
lllllllllilllllllllillil

R

1625280208

lktatószám: 207/2001/6/398/2008

Illll]lllllll]l! lll! l!illllilllll!il
RL890í o12 148511

7

Vasi Órtorony Közhasznú Egyesület
Körmend
Rákóczi F, úl 38,

Ü9lélneve:
Ügyfélcíme:

9900

VasiÓltoronyKözhasznúEgyesület
9918 Felsómarác Fő út 100.

Ügflélazonosító: 1004416753

Tárgy:
Ügyintéző:

Kifizetési kérelernnek helyt adó határozat

csonka zsoll

Támogatási határozat iratazonosítója:

1

08354521 5

A\z) 3012012. (l]], 24,) VM rendelet alapján a LEADER Helyi Akciócsopoitok feladat ellátáSához nyúitott tárnogatásjogcírnre, 2013,11 ,27 napján
benyú]tott, 2102709355 azonosító számon nyilVántartott kifizetéSi kérelnre tárgyában az alábbi

határozatot
hoZom:

A kiílzetési kérelmének hel},t adok és ezzel

2 584

203 Ft, azaz kettőmillió-ötsZáZnyolcvannégyezeFketőszáZhárom

forint tárnogatási összeget

áliapítok meg,
A támogatás összegét aZ alábbiak szerint á|lapítottam meg:

Tengely
azonosítója

lgényelt számított

Túligénylés

kifizetett

Kifizethető összeg

támogatás

miatti szankció

szankcióval

összeg

(F0

(F0 (1)

csökkentett

euróban

támogatás

Túligénylési

Naptáriév

támodetás
4
(1) A Bizottság,

2 584 204

2 584 203

0

2584203

2013

2584203

8840,93

a vidékfejlesztésitámogatási intézkedésekrevonatkozó ellenózési eljárások, valamint a kölcsönós

megíeleltetós végrehajtása

tekintetében az 1698/2005/EK rendelet Végrehajtására vonatkozó részletes szabályok rnegállapításáról szóló 65/2011/EU rendeletének 30,
cikke alapján megállapított csökkentés összege.

A jóVáhagyott támogatási összeg 3, tengelyre Vonatkozó része 0 Ft, aZaZ nulla forint, melynek 75 százalékát aZ Európai Mezögazdasági és
VidéKejlesztési Alap, 25 száza|ékáI a l\,lagyaí Allam nemzeti költségvetése íinanszirozza,
A ]óVáhagyott támogatási összeg 4, tengelyre Vonatkozó része 2584203 FI, azaz kettőmillió-ötszáZnyolcvannégyezerkeftőszáZhárom
forint,
melynek 80 száza|ékáI az Európai l\4ezőgazdasági és VidéKejlesztési Alap, 20 száZalékát a lVagyar Állam nemzeti költségvetése
íinanszirozza,
A támogatás összege a kifizetésj kérelemben szereplő elszámo|ható kiadások bruttó értékealagán került megállapításra.
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A jelen

határozatom alapján kifizethetó támogatás összegét az ügyfél ügyfél-nyilvántanási rendszerben rögzített íizetésiszárnlájára rendelem

átutalni,

A határozathozatal idópontjában az Ü9lél-nyilvántartási rendszer Szerinti pénzforgalmi szolgáltatója: SAVARlA TakarékszöVetkezet fizetési
számlaszáma: 72100419-11080477

.

SzaKeladat kódja: Tenileifejlesztési ésterü|etrendezési helyi feladatok 84,1383.
A szakfeladat száma államháZtartáson

kíVüli ügyfél esetén aZ "5"-ös, államháZtartáson

belüli

úgléleseténa

"6"_os kóddal egészül ki.

a HVK Vagy LEADER HACS cím lH álial történő visszavonása a támogatási jogosu|tság megszűnését eredményezi a
LEADER HelYi Akciócsoporiok feladat ellátásához az Európai MezógazdaságiVidékfe]lesztési Alapból nyújtandó vidékíejlesztésitámogatás

Tájékoztatom, hogY

részletes íeltételeiről szó|ő3012012.

||l|.24.\ VN4 rendelet 12. § (1) bekezdés értelmében,

DÖntésem ellen annak kézhezvételétÖlszámított tizenöt napon belül a l\4ezógazdasági éS Vidékfe]lesztésiHivatal kózponti szervéhez címzett
fellebbezésnek Van helye, amelyet a(Z) illetékes íegionális illetékességű megyei kirendeltséghez ([/VH Zala Megyei Kirendeltség, 8901
Zalaegerszeg PostaÍiók 142) kell benyújiani. A döniésem ellen benyújtott fellebbezéshez kapcsolódóan aZ üg},felet illetékíizetésikötelezettség
nem terheli,

Tájékoztatom, hogy a iámogatás igényléséreirányuló kérelemnek részben vagy egészben helyt adó döniés alapján az l\,4VH az eseileges
fel|ebbezéstől fÜggetlenül folyósítja a megítélttámogatást, egyéb esetekben a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van,
A Íellebbezésbenfel kelI tÜnietni aZ ügyszámot meg kellje|ölni aZ úg},fél(és képviselője) nevét. |akóhelyet. vékhelyét és azt az intézkedést
amely ellen a Íellebbezés irányul, továbbá azt, hogy a fellebbezést benyú]tó szenré]y a Vitatott dönlés megváltoztatását mennyiben és milyen
okból kívánja. A íellebbezés benyújtását megkönnyítő nyomtatvány a WWW.mvh,gov,hu címről letöltheió,
A fellebbezésben hivatkozott új tónyt, új bizonyítékot a döntéshozatal során a másodfokú hatóság csak abban aZ esetben Veheti figye|embe, ha
az Üglél igazolni tudja, Valamint aZ ügy körülményeiból megállapítható, hogy aZ üglél aZ új tényről, bizonyítékról aZ intéZkedésben való
részvéielre Vonatkozó kérelme benyújtásakor mjta kíVül álló okból nem tudott,

a fellebbezés érdemi Vizsgálat

nélküli elutasításának, a benyújtott fellebbezést az első íokon eljáró hatóság
rnegvizsgálja, és amennyiben megállapítja, hogy döntése ]ogszabályi rendelkezés(eke)t sért, Vagy a fellebbezésben foglaltakkal egyetért és
nincs az eljárásban ellenérdekű ügyfél , úgy döntéSét a jogvabályi fe|tételek teljesülése esetén saját hatáskörben módosítja, Visszavonja,
kijavÍtja Vagy kiegéSzíti, Amennyiben az első fokú hatóság íenntartja döntését, a fellebbezést az ügy összes iratáVal együtt
a fellebbezés

Arnennyiben nincs helye

beérkezésétől sZámitott harminc napon belül felterjeszti a másodfokú hatóság részére,
A fellebbezési jogról a Íellebbezési határidő tartama alatt Valamennyi íellebbezésre jogosult - írásban Vagy SZóban történő - lemondása esetén
a döntés az utolsó lemondás hatósághoz történó beérkezéséneknapján jogeróre emelkedik,

Ajogoftioslati eljárások részletes Szabályajt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004, éVicXL, törvény

a

(a továbbiakban: Ket,) 95.-121 ,
mezőgazdasági, agrár-VidéKejlesztési, Valarnini halászati támogatásokhoz és egyéb
§-ai, Valamint
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007, éVi XVll. törvény (a továbbiakban: l\4VH eljárási töíVény) 57/A.
§_ának
rendelkezései íat almazzák.

lndokolás
Fz Ügfél 2008.11,28

napján támogatáSi kérelmet nyújtott be a l\,,lezőgazdasági és VjdéKejlesztési Hivatalhoz (továbbiakban: l\/VH), AZ |\,,]VH
1083545215 azonosÍtó számú döntéSe értelmében támogatásra vált jogosu|ttá, amelyben tájékoaattuk anól, hogy a támogatás pontos

Összegéről

a kifizetésről szóló határozatban dönt aZ

N.4VH.

Az üglél a kifizetés igénylése céljábó 12013.11 .27 napján napján kifizetési kérelmet

nyújtot be,
I385 8p, 62, Pí:867
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Kérelme a VonatkozÓ jogszabályi fe|tételeknek megfelelt, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

a LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához aZ Európai l\4ezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújiandó
vidékfejlesztési támogatás részletes Íeltételeiról szóló 30/2012, (lll, 24.) VM rendelet alapján a jelen döntésem rendelkező
részében foglaltakat
-a Cé9bíróság által a cégnyilVánosságról, a bírósági cégeljárásról és a Végelszámolásról
szóló 2006. éVi V, törvény alapján Vezetett
cé9nyilVántartásban
Tájékoztatom, hogy

szereplő adaiok felhasználásáVal hoztam meg,
FelhÍVom
alapján

-

a figyelmét, hogy a fent megjelölt nyilvántartásban feltüntetett adatokkal szemben - aZ

|MVH eljárási törvény 26,

a bizonyítás azt terhelj, aki az adatok helyességét, Valósággal egyezóségét Vitat]a,

A

a

§ (6) bekezdése

a

rendelkező részben foglaltakat
Ket,,
mezőgazdasági, agrár-Vidékfejlesáési, valamint halávati támogatásokhoz és egyéb
intéZkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. éVi XVll, törvény (továbbiakban: MVH eüárási törvény),
az Európai
[,'Íezógazdasági Vidékfejlesáési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános
szabályaiíól szóló23t2oo7 ,
(lV, 17,) FVM rende|et, Valarnint a LEADER Helyi Akciócsoponok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági VidéKejlesztési
Alapból
nyújtandó Vidékfejlesáési támogatás részletes feltételeiról szóló 30/2012, (lll, 24.) VM rende|et rendelkezéseire
alapítottam,

A rende|kezésre álló Ügyintézési határidő az MVH eljárásitörvény 55,§ (3) bekezdése alapján a kérelem
beérkezésétkövető három hónap,

A N4ezógazdasági és VidékfejlesztéSi Hivatal VidéKejlesztésj Támogatások Igazgatóságának illetékességétés hatáskörét
a Mezőgazdasági és
VidéKejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X, 4,) Korm, rendelet 3,
§ {2) bekezdése és az 5. § (3) bekezdés d) pontja ál|apítja meg,
Az eljárás tárgyi illetékmentességét az MVH eUárásiiörvény 74, a) pontja állapítja meg.
§
A dÖntésem elleni fellebbezés lehetőségét a Ket, 98,
§ (1) bekezdése biztosítja, az előterjesztésre rendelkezésre álló határidőia Ket,99,§ (1)

bekezdése rög2ítj,

BUdapest. 2013. december 09,

Fatér szaboics

oszia y\eze'ó
Mdekte]leszlésl o5zia]y

Kapják:
1,:

Úglél

2: kaíIál
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