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Vasi Ortorony Közhasznú Egyesülét
Körmend

Rákóczi F, út 38.

9900

Ügyfé| neve: Vasi Órtorony Közhasznú Egyesület

Ügyíélcime: 9918 Felsőmarác Fó út 1OO,

Ügyfélazonosító: ,1004416753

Tárgy: Kifizetési kérelemnek helyt adó halározat

Ügyintézó: csonka Zsolt

Támogatási határozat iratazonositója: 1 0835452'1 5

A(z) 3012012. (lIl, 24.) Vl/ rendelet alapján a LEADER HelyiAkciócsoportok fe|adat e]látásához nyú]totltámogatás jogcímre, 2013.12.21 napján

benyújtoti, 21í9198728 azonOsító számon nyilvántartoti kifizetési kérelme tárgyában az alábbi

határozatot

hozom:

A kifizetési kérelmének helt,t adOk, és ezzel 2 345 799 Ft, azaz kettómillió-háromszáznegyvenötezer-hétszázkilencvenkilenc folinl támogatási

összeget állapítok me9.

A támogatás összegét az alábbiak sze nt állapitottam meg:

{1) A B]zottság, a Vidékfej]esáési támogatási intéZkedésekre Vonatkozó ellenőzési eljárások, Valamint a kölcsönös megfeleltetés Végrehajtása

tekintetében az 1698/2005/EK rendelet Végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 65/20,],l/EU rende]etének 30,

cikke alapján megállapított csökkeniés összege,

A jóVáhagyott íámogatasi összeg 3, tengelyre Vonatkozó része 0 Ft, azaz nulla íorint, melynek 75 száZalékát az Európai l\.4ezőgazdasági és

Vdekfejesztés Alap 25 száza lékál a lvlagyar Á lam nemzeti költségvelése fina nszjrozza,

AjóVáhagyott támogatási összeg 4, tengelyre Vonatkozó része 2345799 FI, azaz kettómi|ljó-háromszáznegyvenötezer-hétszáZkilencvenkilenc

forlnt melynek 80 százalékát az Európai lVezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap, 20 száZalékát a Magyar Álam nemzeti költségvetóse

fnanszíroza,

A támogatás összege a kifizetési kéIelemben szelepló elszámolható kiadások bruttó ériéke alapján került megállapításra

Tengely

azonosítóia

4

lgényelt Számitott Túligénylés Túligénylési Naptáriév

támogatás támogatás miattiszankció szankcióval

(Ft)(1) csökkentett

L támog4!és
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kifizetett
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8025,31

Kifizethetó összeg
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A jelen határozatom alapján kilizethetó támogatás összegét aZ ügyfél ügyfélnyitVántafiási rendszerben rögZített íiZetési számlájára rendelem
átutalni,

A határozalhozatal idópontjában aZ ügyíél-nyilvántadási rendszer szerinti pénzíorgalmi szolgáliatója: SAVARIA TakarékszöVetkezet ízetési
száínlaszáma: 72100419-1 1080477 .

szakfeladat kódja: Területfejlesztési ós tedletrendezési helyifeladatok 841383,

A szakíeladat száma államháZtaftáson kíVüli ügi,fél esetén az "5"-ös, álamháztartáson belüli üglél esetén a "6"_os kóddal egészül ki,

Tájékoztatorn, hogy a HVK Vagy LEADER HACS cím lH által törtónó visszavonása a támogatásijogosultság megszúnését eredrnényez] a
LEADER He]yi Akciócsoportok íeladat e|látásához az Európai Mezőgazdaság Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztósi támogatás
íészletes feltétele rőlszóló 30/2012, (|]l, 24.)Vl/ rendelet 12, § (1) bekezdés értelmében,

DÖntésem ellen annak kÓZhezvéte]étő|számított tjzenöt napon be|ü| a l\4ezőgazdasági és Vidékfej]esztési Hivatal központi szervéhez címzett
fellebbezésnek Van helye, ar|elyet a(Z) illetékes regionális iletékességű megyei kirendellséghez (l\4VH Zala [,legyei Krendeltség, 8901

Zalaegerszeg Poslafiók 142) kel benyújtani, A döntésem el|en benyújtott fellebbezésheZ kapcsolódóan aZ ügyfelet illetékíizetés i kötelezettség
neil terheli.

Táiékoztatom, hogy a támogatás igénylésére irányuló kérelernnek rószben Vagy egészben helyt adó döntés alapján aZ |!rVH az esetleges
fe lebbezéstől függetlenül folyósítja a megítéli íámogatást, egyéb esetekben a fellebbezésnek a döntés végrehajtásáía halaszió haíálya van,

A fellebbezésben fel kell tüntetni aZ ügyszán]ot, meg kel] jeiölni az ügyíél (és képviselóje) nevét, lakóhelyét, székhelyét és azt aZ ]ntéZkedést,

amely el]en a fellebbezés irányul, továbbá azt, hogy a felebbezést benyúltó szemé y a Vitatott döntés megváltoztatását mennylben és milyen
okból kívánja. A fe lebbezés benyújtását megkönnyítő nyomtatvány a WWW,mvh.gov,hu címről letölthetó.

A fe]lebbezésben hivatkozott új tén}'t, ú] bizonyítékot a döntéshozatal során a másodfokú hatóság csak abban az esetben veheti figye embe, ha

az Ügyíél gazolni tudja, Valamint az ügy körülményeibó megál|apítható, hogy az ügy.fél az új tényről, bizonyitékról az ntéZkedésben Való
részvételre vonatkozó kérelme benyú]iásakor rajta kívülálló okból nem tudott.

Amennyiben nincs helye a Íeliebbezés érdemi vizsgálat nélküli elutasításának, a benyújtott íellebbezést az elsó fokon eIjáró hatóság
megvizsgálja, és amennyiben megállapítja, hogy döntése ]ogszabályi rendelkezés(eke)t sért, vagy a fellebbezésben íoglaltakkal egyetért és
nincs az eljárásban ellenérdekű üg}'íé , úgy döntését a jogszabályi feltételek ieljesülése esetén saját hatáskörben módosít]a, visszavonja,

klavitja vagy k]egészÍti, Amennyiben az első fokú hatóság fennta,,tja döntését, a íellebbezést az ügy összes ilatáVal egyült a fellebbezés
beérkezésétó| számított harminc napon belülfelterjesztia másodfokú haióság részére,

A fellebbezési jogról a fellebbezési határidó tartama alatt valamennyi fellebbezésre jogosult - írásban vagyszóban történő - len]ondása esetén
a döntés az utolsó lemondás hatósághoz történő beérkezésének napján jogerőre emelkedik,

Ajogorvoslati ejáráSok részleies szabályait a közigazgatás] hatósági eljárás és szolgáltatás általános sza bálya iról szóló 2004, évicXL,lörvény
(a továbbiakban: Ket,) 95,-121, §-aj, valamint a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztés], valam]nt halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó ejárás egyes kérdéseiről szóló 2007. éVi XVll, lörvény (a továbbiakban: ]\4VH eljálási törvény) 57/A, §-ának
íendelkezései tartalmazák,

lndokolás

AZ Ügyfél 2008,1'1.28 napján tamogatási kérelrnet nyújtott be a Mezögazdasági és Vidékfej]esztési Hivatalhoz (tovább akban: [,,lVH), AZ [4VH

1083545215 azonositó számú döntése érielmében támogatásra Vált jog0sulttá, amelyben tajékoztattuk anól, hogy a támogatás pontos

Összegéról a kiíizetésró szóló határozatban dönt az li4VH. Az ügyfél a kifizetés igénylése célj ábó| 2013.12.21 napján napján kiíizeiési kérélmet
nyújtott be.
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Kérelme a Vonatkozó jogszabályi feltételeknek megíelelt, ezért a rendelkezó részben foglaltak szerint döntöttem.

Tájékoztatom, hogy a LEADER Helyi Akciócsoportok íeladat ellátásához aZ Európai lvezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó
VidékÍejlesziési támogatás részletes feltételeiről szó|ó3012012. (|||.24.)Vl\,4 rendelet alapján a jelen döntésem lendelkezó részében foglaltakat
, a cégbíróság által a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a Végelszámolásról szóló 2006, éVi V, törvény alapján vezetett
cé9nyilVántartásban

sZereplő adatok íelhaszná]ásáVal hOZtam meg,

FelhíVom a íigyelmét, hogy a fent megjelölt nyilvántariásban feltüntetett adatokkal szerr]ben - az
alapján - a bizonyítás azt terheli, aki az adatok helyességét, Valósággal egyezóségét vitatja.

[.,lVH eljárási törvény 26, § {6) bekezdése

A rendelkezÓ részben foglaltakat a Ket,, a mezőgazdasági, agrár-vidékíejlesztési, Valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirő| szó]ó 2oo7. éVi XVll. törvény (továbbiakban: [/VH eljárási törvény), az Európai
lt ezÓgazdasági VidékÍejlesztési Alap társfnanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabá |yalrói szó|ó2312007 .

{lV. 17,) FVM rendelet valamint a LEADER Helyi Akciócsopodok feladat e]látásához aZ Európai l\4ezőgazdaságiVidékíejlesztési Alapból
n!Újtandó Vidékfe]lesztésitámogatás lész|etes feltételeiról szóló 30/2012, (lll, 24,)Vl\'4 rendelet rendelkezéseire alapíiottam,

A rendelkezésre álló Ügyintézési hatátidÖ az i\4VH eljárási törvény 55,§ (3) bekezdése alapján a kérelem beérkezését köVető három hónap,

A l\4ezŐgazdasági és Vidékfejlesáósi Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások lgazgatóságának illetékességét és hatáskörét a Mezőgazdasági és
VidékÍe]lesztési Hivatakólszóló 256/2007, (X,4.) Korm, Iendelet 3. § (2) bekezdése és az 5. § {3) bekezdés d) pontja állapítja meg.

fu eljárás tálgyi illetékmentességét az |VVH eljárási törvény 74, § a) ponija á|lapítja meg,

A dÖntésem elleni fellebbezés lehetőségét a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosít]a, aZ előter]esztésre rendelkezésre álló határidőt a Ket, 99, § (1)
bekezdése rögzili,

BUdapest, 2014, január20,

vulcz László

lgazgató

s,k,

P,h,

Kapják:

1,: Úgyfé]

2,: lrattár

Fatér szabolc5
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Vidékíej]eszlési csztály
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