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Tárgy:

Kifizetési kérelemnek helyt adó haiározat

Úglél

9918 Felsőmarác Fó út 100.

Ügy,fél-azonosító: 1004416753

Ugyintéző:

csonka Zsolt

Támogatási határozat iratazonosítója: 1083545215

A(z) 3012012. (lll, 24,) V|V rendelet alapján a LEADER Helyi Akciócsoportok ieladat e|látásához nyújtott támogatás jogcímre,
2013,07.31
beny(!Íot, 2119226740 azonosító sZámon nyilvántartott kifizetési kérelme tárgyában 2013,09.,12 napján hozott 1618880532 azonosítószámú
dÖntésem ellen 2013,10,08, nap]án benyújtofi íellebbezésétsaját hatáskörben

megvizsgáltam, és az ügyben az alábbi

haiáIozatot
hozom:

Fellebbezésének helyt adok, A Íenti határozatomat módosítom, egyúttal a kifizetési kérelménekhel},t adok. és ezzel
6033344 Fl, azaz
hatmilliÓ-harmincháromezer-háromszáznegyvennégy forint tán,]ogatási összeget á|lapítok meg, melyból kifizethető összeg:
38 691 Ft, aZaZ
harmincnyolcezer-hatszázkiiencVenegy

f orint,

A támogatás összegét az alábbiak szerint állapítottam meg:

TengeIy

lgényelt

§zámított

Túligénylés

azonosítója

támogatás

lámogatás

miatti szankció

szankcióval

összeg

(F0 (1)

csökkentett

euíóban

Túligénylési

Naptári év

kifizétett

Kifizethetó összeg
(F0

támoqatás
4

6 033 345

6 033 344

0

6 033 344

2013

20640,93

6033344

a Vidékfejlesztési támogatási intézkedésekrevonatkozó ellenőzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés vé9rehajtása
tekintetében az 1698/2005/EK rendelet Végrehajtására Vonatkozó íészletesszabályok megállapításáról szóló 65/2011/EU rendeletének
30,
(1) A Bizottság,

cjkke alapján megállapílott csökkentés összege,

A jÓVáhagyott támogatási Ösveg 3, tengelyre Vonatkozó réSZe 0 Ft, azaz nulla forint, melynek 75 száza|ékál az Európai Mezőgazdasági
és
Vidékfejlesztési Alap, 25 száza|ékáI a Magyar Állarr nemzeli költségvetése finanszírozza,
A jÓVáhagYott

melYnek

80

ftnanszirozza

támOgatásj Összeg 4. tengelyre vonatkozó része 6033344 Ft, azaz hatmillió-harminchárornezer_háromszáznegyvennégy

százalékát az Európai Mezőgazdasági és Vjdékfejlesztési Alap,

20 százalékát a

forint,

l\4agyar Állam nemzeti költségvetése

.
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A támogatás

ösvege

a kifizetési kére|emben szeíeplő elszámolható

kiadások bruttó ériékealapján kerűli ínegállapításra.

A jelen Valamini a rnódosított határozatom alapján kifizethető támogatás összegét az üglél ügyíél-nyilvántartási rendszerben rögzítet fizetési
számlájára rendelem átutalni.

A határozathozatal időpontjában az üglél-nyilvántalrási rendszer szerinti pénzforgalmi szolgáltatója: SAVARlA TakarékszöVetkezet fizetósi
számlaszáma: 72100419-11080477

.

SzaKeladat kódja: TerLiletíejlesztési ésterületrendezési helyi feladatok 841383.
be|úli üglél esetén a

A szakfeladat szárna államháZtaításon kíVüli ügyfél eseién aZ "5"-ös, államháztartáson

"6"os kóddal egészül ki.

a HVK vagy LEADER HAcs cím lH á|tal történő VisszavonáSa a támogatási jogosultság megszűnéséteredrnényezi a
LEADER Helyi Akciócsoponok feladat ellátásához az Európai N/eZőgazdasági VidéHejlesztési Alapból nyújtandó Vidékfejlesztési támogatás
Tájékoztatom, hogy

részletes íeltételeiről szóló 3012012. (|||.24,) VM rendelet 12. § (1) bekezdés értelmében,
Döntésem ellen annak kéZhezvételétő|számitott tizenöt napon belúl a l\4ezőgazdasági és VidéKejlesztési Hivatal központi szervéhez címzett

fellebbezésnek van helye, amelyet a(Z) illetékes regionális illetékességű megyei kirendeliséghez (MVH Zala Megyei Kirendeltség, 8901

Zalaegerszeg Postafiók'142) kell benyújtani, A döntésem ellen benyújtott fellebbezéShez kapcsolódóan az üg},felet illetékíizetésikötelezettség
nem terheli,

Tájékoztatorn, hogy a tárnogatás igényléséreirányuló kérelemnek részben Vagy egészben helyt adó döntés alapján az i,,lVH az esetleges
fellebbezéslől függetlenül folyósitja a megítélttámogatást, egyéb esetekben a fellebbezésnek a döntés Vé9rehaj:áSára ha|avió halálJa !an
A fellebbezésben fel kel| tüntetni az ügyszámot, meg keIljelölni aZ

űglél (és képviselője)

nevét, lakóhelyét, Székhelyét és azt aZ intéZkedést,

arnely ellen a fellebbezés irányul, továbbá azt, hogy a fellebbezéSt benyújtó személy a Vitatott döntés megváltoztatáSát mennyiben és milyen
okból kívánja. A fellebbezés benyújtását rnegkönnyítő nyomtatvány a www,mvh.gov.hu címről letölthetó,
A fe|lebbezésben hivatkozoit új tén},t, új bizonyítékot a döntéshozatal során a másodfokú hatóság Csak abban az esetben Veheti íigyelernbe, ha

az üglél igazolni

tud]a, Valamint

az ü9y

körülményeiből

megállapítható, hogy

az üglél aZ

új tényről, bizonyítékról aZ intéZkedésben Való

részvéteke Vonatkozó kérelme benyújtásakor rajta kívül álló okból nem tudott.

Amennyiben nincs helye

a íellebbezés érderni Vizsgálat

nélküli elutasításának,

a

benyújtott fellebbezést

az első fokon

eijáró hatóság

megvizsgálja, és amennyiben megállapítja, hogy döntése jogszabályi rendelkezés(eke)t sért, vagy a fellebbezésben foglaltakkal egyetért és
nincs aZ eljárásban ellenérdekű ü9lél , ú9y döntését a jogszabá|yi íeltételekteljesülése esetén saját hatáskörben módosítja, Vi§szavonja,
kijavitja Vagy kiegészíti,Amennyiben aZ elsó fokú hatóság fenntartja döntését,

a íe|lebbezést aZ ügy összes iraiáVal együt a fellebbezés

beérkezésétől számított harminc napon belü| felterjeszti a másodfokú hatóság rószére.
A fellebbezési jogról a fellebbezési határidő tartama alatt valamennyi fellebbezésre jogosult - írásban vagy szóbantörténő - lemondása esetén
a döntés az utolsó lemondás hatósághoz tötténő beérkezéséneknapján jogerőre emelkedik,

A jogorvoslati eljárások rész|etes szabályait a közigazgatási
(a

továbbiakban: Ket,) 95.-']21 , §-ai

,

valamint

a

hatósági eljárás és szolgá|tatás általánoS SZabályairól szóló 2004, éVicXL, törvény

mezőgazdasági, agrárvidéKejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

és egyéb

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. éVi XVll, törvény (a továbbiakban: l\,4VH eljárási törvény) 57/A, §-ának
rendelkezései laftalmazzák.

lndokolás
Az ügyfél 2008.11,28 napján támogatási

kére|met nyújtot be

a

l\.4ezőgazdasági

és VidéKejlesztési Hivatalhoz (továbbiakban: IVVH). Az MVH

1083545215 azonosító számú döntése éi(elmében támogatásra Vált jogosulttá, amelyben tájékoztattuk anól, hogy a támogatás pontos
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Összegéről

a kifizetésről szóló haiározatban dönt az MVH, AZ üglél a kifizetés igénylése céljából 2013.07,31 napján kiíizetési kérelmet nyújtott

be,

Kérelme a von atkozó jogsza bályi feltételekn ek megfelelt, eZért a rende|kezó részben íoglaltak szerint döniöttem,

2013,09,26, naPján hozott 1618880532 azonosítószámú határozatorn felülvizsgálata során megállapítottarn, hogy az nem feleli meg a
Vonatkozó jogSZabály] rendelkezéseknek az alábbi okok miatt:

A3012012

(

24,) VN,l rendelet (továbbiakban: támogatási rendelet)5, § (1) bekezdéséneka) pontja alapján az 1. és 2, számú mellékletben
neghalározott kiadások szárnolhatók el, Ezek alapján a
2106

WSZ szánrú édesító

3303 VTSZ szárnú Wellfolyékony szappan
7312 TESZOR (08) számú tájékoziató PR c kk
iételek elulasítáSra kerültek, mive{ nem szerepe]nek a íent megjelö|t me|lékletekben,

AZ Ügyin:éZéssolán a 7312 TESZOR (08) számú tájékozlató PR cikk tétel Vonatkozásában hiánypótlás keretében aZ üglél fel |ett szólítva a
.a,:aSla, U!}1e 'a. :ci:a a hibas TESZOR (08) szánrol 73,12,11-re, azonban a hiánypótláS íeldolgozása során nem került javítáSra a tétel

TESZcR ,08 szárra eZé[ iéVeSen keru|t e]UtasíláSra,

A 2'06 édeSi:Ó éS 3303 lve l fo]yékony szappan VTSZ számú tételek vonatkozásában nem került hiánypótlás kiírásra,

A tárnogatási rendelet 11,§ (10) bekezdése alap]án a VTSZ-TESZOR§ZJ számokat nem kell íeltüntetni a

bizony|aton, Amennyiben a

megneVezés a|apján beazonosítható a tétel, akkor nyilVánvaló hibaként javítható a betétlapon.

A kifizetéS kére eflr ÜgyintéZése során nem került javításra a fent nevezett tételek VTSZ és TEsZoR (08) száma ezért a 2013,09.12, naplán,
'6'8880532 a7OnosilÓszárnon hozott kiílzetésikérelemnek részben heyl
adó halározatban 6,033,344 Ft helyett téVesen 5,994,653 Ft
:árroga:ás összegel áliapílonL]nk nreg,

A

a

rendelkezó réSzben fog a]lakat
Ket, 103, § (1)-(2) bekezdése, a mezógazdasági, agrár-vidékfejlesztési, Valamint halászatj
támogatásokhoZ és egyéb inlézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiról szóló 2007. éVi XVll, törvény (továbbiakban: N/VH eljáráSi
tÖrvény), az Európai l\,4ezógazdasági Videkfejlesztési Alap társfinansZírozásában megvalósuló támogatáSok igénybevételénekáltalános
szabályairól szÓ|Ó 23l20a7 , (lV. 17,) FV|V rendelet, Valamint a LEADER Helyi Akciócsoportok íeladat eIlátásához aZ EUrópai l\rlezőgazdasági
VidéKejlesztési Alapból nyújtandó Vidékfejlesztési támogatáS réSzletes feltéieleirő| szóló 3012012. (|||.24,) VM rende|et rendelkezéseire
alapitottarn,

A l\/ezőgazdasági és Vidékfe]lesztési HivataI VidéKejlesztési Támogatások |gazgatóságának illetékességétés hatáskörét a Mezőgazdasági és
VidékÍejlesztési Hivatalról szóió 256/2007. (X.4,) Korm, rendelet 3. (2) bekezdése és az 5, (3) bekezdés d) ponüa állapítja meg,
§
§
AZ eljárás tárgyi illetékmentességét aZ MVH eljárási törvény 74, a) pontja ál|apítja rneg.
§
A dÖntésem elleni fellebbezés lehetőségót

a Ket, 98, § (1) bekezdése biztosítja,

bekezdése lögzíti.

1385

Bp 62, Pf:867

aZ előterjesztésre rendelkezésre álló határidőt a Ket, 99. § (1)
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Budapest, 2013. november 28.

Fatéíszabolcs

o§ziályvezetó
VidéKejldszté§i osziály

Kapják:
1.:

Üglél

2.: lrattár
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