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9900

Ügyfélneve: VasiÓrtoronyKözhasznúEgyesület

Üglél címe: 9918 Felsómarác Fő út 100,

Ügfiél-azonosító: 1004416753

Tárgy: Kifizeiési kérelemnek helyi adó határozat

UgyintéZő: csonka Zso|t

Támogatási határozai iratazonositója:'1 08354521 5

A(z) 30l?012. (|l]. 24,) VlV rendelet alapján a LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához nyújtotttámogatásjogcímre, 20,13,10.31 napján
benyújtott. 2101359344 azonosító szárnon nyiiVántartott kif]zetési kérelme tárgyában aZ alábbi

határozatoi

hozom:

A kiÍjzetési kérelmének hel}4 adok, és ezzel 6028 151 Ft, azaz hatrnillió-huszonnyolcezer+gyszázötvenegy forint támogatási összeget
állapítok meg,

A támogatás összegéi a2 alábbiak szerint állapitottam meg:

Tengely

azonosítója

lgényelt számított

támogatás támogatás

Túligénylés

miatti szankció

(F0 (1)

Túligénylési

szankcióvaI

csökkentett
támodáíás

Naptáriév kifizéteít

összeg

eulóban

Kifizethetó összeg
(Ft)

4 6 028152 6 028 151 0 6 028 151 2013 20623 17 6028151

(1) A Bizottsá9, a VidékfejlesztéSi iámogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőzési eljárások, valamint a kölcsönös megíeleltetés végrehajtása
tekintetében az 1698l20Q5lEK rendelet Végrehajtására Vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 65/2011/EU rendeletének 30,
cikke alapján megállapított csökkeniés összege,

A jÓVáhagyott támogatási Összeg 3, tengelyre Vonatkozó része 0 Ft, azaz nulla forint, melynek 75 százalékáI az EuróPai Mezőgazdaságiés
VjdeKejlesztési Alap, 25 viizalékál a Magyar Állarr nemzeli köhségvelése finanszííozza,

A jÓVáha9Yoti támogatási Összeg 4, tengelyre vonatkozó része 6028151 Ft, azaz hatmillió-huszonnyolcezer€gyszázötvenegy íorint, melynek
80 százalékát az Európai lVezógazdasági és VidéKejIesztési Alap, 20 százalékát a N.4agyar Álam nemzeti költségveiése finanszírozza.

A támogatás Összege a kifizetési kérelemben szerepló elszámolhaió kiadások bruttó értéke alapján került megállapításra,

A jelen határozatom alapján kifizethető támogatás összegét az üglél ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzíteti fizetési SZámlá]ára rendelem
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átUtalni.

A hatáíozathozatal időpont]ában aZ ügyfélnyilVántartási rendszer szerinti pénzforgalrni szolgáliatója: SAVARlA TakarékszöVetkezet fizetéSi
sZámlaszáma: 72100419-11080477 .

szakfeladat kódja: Teruleifejleszl ési és terüleirendezési helyi feladatok 841383,

A szakfeladat száma államháztadáson kíVüli ügyfél esetén az "5"-ös, államháztanáson belüli üglél esetén a "6,-os kóddal egéSzül ki,

Tájékoztatom, hogY a HVK vagy LEADER HACS cím lH által történő visszavonása a támogatási jogosu ltság megszűnéséi eredményezi a
LEADER Helyi Akciócsoportok fe|adat ellátásához az Európai l\.4ezőgazdaságiVidéKejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás
részletes feltételeiről sző|ó3012012. (||1.24.) vN/ rendelet 12, § (1) bekezdés értelmében,

DÖntésem ellen annak kézhezvételétől Számiioft tizenöt napon belül a lv]ezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal köZponti szervéhez címzett
fellebbezésnek Van helye, amelyet a(z) illetékes regionális illetékességű megyei kirendeltséghez (N/VH Zala l\4egyei Kirende|tség, 8901
Zalaegerszeg Postafiók 142) kell benyújtani, A döntésem ellen benyújtot fellebbezéshez kapcsolódóan aZ üg}.íelet illetékfizetési kötelezettség
nem teíheli,

Tájékoztatom, hogY a iámogatás igénylésére irányuló kérelemnek részben vagy egészben helt adó döntés alapján az l\4VH az esetleges
fellebbezéstÖl fÜggetlenül folyósíüa a megítélt támogatást, egyéb esetekben a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van,

A fellebbezésben Íel kell tüntetni aZ ügyszámot, meg kell jelölni az ügyfél (és képviselóje) nevét, lakóhelyét, vékhelyót és azt az intézkedést,
amely ellen a fellebbezés irányul, továbbá azt, hogy a fellebbezést benyújtó sZemély a vitatott döntés megváltoztatáSái mennyiben és milyen
okból kivánja, A íellebbezés benyújtását rnegkönnyítő nyomtatvány a www,mvh,gov,hu círnről letölthetó.

A fellebbezésben hivatkozott új tényi, új bizonyítékot a döntéshozatalsorán a másodfokú hatóság csak abban az esetben veheti figyelembe, ha
az Üglél igazolni tudja, Valamint az ü9y körülményeiból megállapítható, hogy az ú9lél aZ újtényről, bizonyitékról aZ intéZkedésben Való
részvételre Vonatkozó kérelme benyújtásakor ra]ta kíVül ál|ó okból nem tudott,

Amennyiben nincs he|ye a fellebbezés érdemi vizsgálat nélküli elutasításának, a benyújtott fellebbezést az első fokon eljáíó hatóság
megvizsgálja, és amennyiben megállapítja, hogy döntéSe jogszabályi rendelkezés(eke)t Sért, Vagy a fellebbezésben foglaltakkal egyetén és
nincs az eljárásban e|lenérdekű ú9lél , úgy döntését a jogszabályi feltéielek teljesülése esetén saját hatáskörben rnódosítja, visszavonja
kijavíija vagy kiegészÍti. Amennyjben az első fokú haióság fenntartja döntését, a fellebbezést aZ ügy összes iratáVal együtt a fellebbezés
beérkezésétől számított harrninc napon belül felteieszti a másodfokú hatóság részéíe.

A Íellebbezési jogról a fellebbezési haiáridő tartama alatt valamennyi fellebbezésre jogosult - írásban Vagyszóban történó _ lemondása esetén
a döntés az utolsó lemondás hatósághoz tórténó beérkezésének napján jogerőre ernelkedik,

A jogorvoslati eljárások részletes szabályait a köZigazgatási hatóSági eljárás és Szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. éVicXL, törvény
(a továbbiakbanI Ket,)95,-121,§-ai, valamint a mezógazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kéídéseiről szóló 2007. éVi XVlí. törvény (a továbbiakban: l\,4VH eljárási törvény) 57/A, §-ának
rendelkezései tartalmazzák,

lndokolás

Az Ügyíél 2008.11 ,28 napján támogatási kérelmet nyújtott be a Mezőgazdasá9i és VidéKejlesztéSi HivatalhoZ (továbbiakban: MVH), AZ MVH
1083545215 azonosÍtó számú döntése értelmében támogatásra vált jogosulttá, amelyben tájékoztattuk anól, hogy a támogatás pontos
Összegéről a kifizetésről Szóló határozatban dönt az it4VH, fu üglél a kifizetés igénylése céljából2013.1o,31 napján napján kifizetéSi kérelmet
nyújtott be,
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Kérelme a Vonaikozó jogszabályi feltételeknek megfelelt, eZért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem,

Tájékoztatom, hogy a LEADER Helyi Akciócsopoitok feladat ellátásához az Európai lVlezógazdasági VidéKejlesáési Alapból nyú]tandó
VidékÍejlesztési támogatás részletes íeltételeiről szóló 30/2012, (lll. 24.) VM rendelet alapján a jelen döntésem rendelkező részében íoglaltakat
- a Cégbíróság által a cégnyilVánosságról, a bírósági cégeljárásról és a Végelszárnolásról szóló 2006, éVi V. töíVény alapján vezetett
cégnyilVántartásban

szerepló adatok felhasználásával hoztam meg.

Felhívom a Íigyelrnét, hogy a fent megjelö|t nyilvántanásban íeltüntetett adatokkal szemben - az |VVH eljárási törvény 26, § (6) bekezdése
alapján - a bizonyitás azt terheli, aki az adatok helye§ségét, Valósággal egyezőSégét Vitatja,

A rendelkezÓ részben Íoglaltakat a Ket., a mezőgazdasági, agrár-VidéKejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiröl szóló 2007, éVi XVll, törvény (továbbiakban: l\4VH eljárási törvény), az Európai
MeZŐgazdasági Vidékfejlesztési Alap társíinanszírozásában megvalósuló iámogatások igénybevételének általános szabályairól szóló23t2Q07.
(lV, 17,) FVM rendelet, Valamint a LEADER Helyi Akciócsoportok feladat el|átásához az Európai lvlezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nYÚjtandó VidékÍejlesztési támogatás rész|etes íeltételeiról szóló 30/2012. (lll. 24,) VM rendelet rendelkezéseire alapítottam.

A rendelkezésre áló ÜgyintéZési határidó aZ l\4VH eljárásitörvény 55,§ (3) bekezdése alapján a kérelem beérkezését követó három hónap,

A MezŐgazdasági és Vidékíe]lesziési Hivatal VidéKejlesztési Támogatások lgazgatóságának illetékességét és hatáskörét a l\4ezőgazdasági és
Vidékfe]|esztési Hivatalról szóló 256/2007, (X, 4,) Korm, rendelet 3, § (2) bekezdése és aZ 5, § (3) bekezdés d) pontja állapítja meg.

AZ eljárás iárgyi illetékmentességét az MVH eüárásiiörvény 74. § a) pontja állapít]a meg,

A dÖntésem elIeni fellebbezés lehetőségét a Ket, 98. § (1) bekezdése biztosítja, aZ elóterjesztésre rendelkezésre álló határidót a Ket, 99, § (1)

bekezdése rögzíti,

Budapest, 2013, december 16,

.Vulcz LáSzló

lgazgató

s,k.

P.h.
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