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Tárgy: Kifizetési kérelemnek helyt adÓ határozat

Ügyintéző: Dávid Andrea

Támogatási halározat iratazonosítója: 1 0831 38798

AQ) M1t2008. (X. 30.) FVM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére nyújtott

támogatásjogcímre,2012.02.15 napján benyújtott, 2090349153 azonosító számon nyilvántartott kifizetési kérelme tárgyában azalábbi

határozatot

hozom:

A kifizetési kérelmének hell adok, és ezzel 1 154 025 FÍ, azaz egymillió-egyszázötvennégyezer-huszonöt forint támogatási összeget állapítok

meg.

A támogatás ősszegét az alábbiak szerint állapítottam meg:

Támoqatás összeqe:

(1)A Bizottság, a vidékfejlesztésitámogatásiintézkedésekre vonatkozó ellenőzési eljárások' valaminta kölcsönösmegfeleltetésvégrehajtása

tekintetében az 1698t2005lEK rendelet végreha'jtására vonatkozÓ részletes szabályok megállapításáról szóló 65l2011lEU rendeletének 30'

cikke alapján megállapított csökkentés összege.

A jóváhagyott támogatási összeg 3. tengelyre vonatkozó része 183720 Ft,azaz egyszáznyolcvanháromezer-hétszázhúsz forint, melynek 75

százalékálaz Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztésl Alap, 25 százalékáÍa Magyar Álam nemzeti költségvetése.finanszírozza.

A jóváhagyott támogatási összeg 4. tengelyre vonatkozó része 970305 Fl, azaz kilencszázhetvenezer-háromszázöt forint, melynek 80

százalékáIaz Európai Mezogazdasági és Vidékfe1lesztési Alap, 20 százalékáIa Magyar Alam nemzeti költségvetése Íinanszírozza.

A támogatás összege a kifizetési kérelemben szereplő elszámánató kiadások bruttó értéke alapján kerÜlt megállapításra.

Videkfej lesztesi Támogatások lgaZgatrSága
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Tengely lgenyelt Számított TÚligénylés Túligenylesi Naptáriév Kifizetett Kifizethet ÖSSZeg

azonosítÓja támogatás támogatáS miatti szankcio szankciÓval öSSZeg (F0

(FÜ (1) csÖkkentett eurÓban

támoqatáS

3 183720 183720 0 ',183 720 2012 584,02 183720

4 970 305 970 305 0 970 305 2A12 3084,45 970305
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Vidékfej lesztesi Támogatások lgazgatÓsága

A jelen határozat alapján kifizethető támogatás összegét az ügyfél ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára rendelem

átutalni.

A határozathozatal időpontjában az ügyfél-nyilvántartási rendszer szerinti pénzforgalmi szolgáltatója: DUNA Takarékszövetkezet fizetési

számlaszáma: 58600269-1 1 1 65835-00000000 .

Szakfeladat kódja: Területpolitikai támogatások és ievékenységek 841 354.5

Tájékoztatom' hogy a HVK vagy LEADER HACS cím lH által történő visszavonása a támogatásijogosultság megszűnését eredményezi a Helyi

Vidékfe1lesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó

vidékÍejlesztési támogatásról szóló 169B/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről szőló 14112008. (X. 30.)

FVM rendelet 8.$ (1) bekezdés értelmében.

Döntésem ellen annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal központi szervéhez címzett

fellebbezésnek van helye, amelyet a(z) illetékes regionális illetékességű megyei kirendeltséghez (MVH Zala Megyei Kirendeltség' 8901

Zalaegerszeg PostaÍiÓk 142) kell benyújtani' A döntésem ellen benyújtott fellebbezéshez kapcsolódÓan az Ügyfelet illetékfizetési kötelezettség

nem terheli.

Tájékoztatom, hogy a támogatás igénylésére irányuló kérelemnek részben vagy egészben helyt adó döntés alapján az MVH az esetleges

fellebbezéstől filggetlenül folyósítja a megítélt támogatást, egyéb esetekben a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

A fellebbezésben fel kell tüntetni az ügyszámot, meg kelljelölni az Ügyfél (és képviselője) nevét, lakóhelyét, székhelyét ésaztaz intézkedést,

amely ellen a fellebbezés irányul, továbbá azt, hogy a fellebbezést benyÚjtó személy a vitatott döntés megváltoztatását mennyiben és milyen

okbÓl kívánja. A fellebbezés benyújtását megkönnyítő nyomtatvány a www.mvh.gov.hu címről letölthető.

A fellebbezésben hivatkozott új tényt, új bizonyítékot a döntéshozatal során a másodfokÚ hatóság csak abban az eseiben veheti figyelembe, ha

az ügyfél igazolni tudja, valamint az ügy körÜlményeiból megállapítható, hogy az Ügyfél az új tényről, bizonyítékról az intézkedésben való

részvételre vonatkozó kérelme benyújtásakor rajta kívÜl álló okból nem tudott.

Amennyiben nincs helye a fellebbezés érdemi vizsgálat nélküli elutasításának, a benyújtott fellebbezést az első fokon eljáró hatÓság

megvizsgálja, és amennyiben megállapítja' hogy döntése jogszabályi rendelkezés(eke)t sért, vagy a fellebbezésben foglaltakkal egyetért és

nincs az eljárásban ellenérdekű ügyfél, úgy döntését a 1ogszabályi Íeltételek teljesÜlése esetén saját hatáskörben módosítja, visszavonja,

kijavítja vagy kiegészíti. Amennyiben az első fokú hatóság fenntartja döntését' a fellebbezést az ügy összes iratával együtt felterjeszti a

másodfokú hatóság részére'

A fellebbezési jogról a fellebbezési határidó tartama alatt valamennyi fellebbezésre jogosult - írásban vagy szóban történo - lemondása esetén

a döntés az utolsó lemondás hatósághoz történő beérkezésének napján jogerore emelkedik.

A 1ogorvoslati eljárások részletes szabályait a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairólszóló 2004. éviCXL. torvény

(a továbbiakban: Ket.) 95.-121. $-ai, valamint a mezőgazdasági' agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szolő 2007. évi XVll. törvény (a továbbiakban: MVH eljárási torvény) 57/A. $-ának

re nd el kezései Iartahazzák'

lndokolás

Az Ügyfél 2008.11.28 napján támogatási kérelmet nyÚjtott be a Mezőgazdaságiés Vidékfejlesztési Hivatalhoz (továbbiakban: MVH). AZ MVH

1083138798 azonosító számú döntése értelmében támogatásra vált jogosulttá, amelyben tájékoztattuk arról, hogy a támogatás pontos

összegéről a kifizetésről szóló határozatban dönt az MVH.Az Ügyféla kifizetés igénylése céljából2012.02.15 napján kifizetésikérelmetnyújtott

be.
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Videkfej lesztesi Támogatások lgazgatÓsága

Kérelme a vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelelt, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A rendelkező részben foglaltakat a Ket., a mezőgazdasági, agrár_vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVll. törvény (továbbiakban: MVH eljárási törvény)' az EurÓpai

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társíinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló2312007.

(lV' 17 ) FVM rendelet, valamint 14112008. (X. 30.) FVM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi

akciócsoportok részére nyújtott támogatás jogcímre rendelkezéseire alapítottam.

A rendelkezésre álló ügyintézési határidő az MVH eljárásitörvény 55.s (3) bekezdése alapján a kérelem beérkezését követő három hónap.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások lgazgatóságának illetékességét és hatáskörét a Mezogazdasági és

Vidékfejlesztési HivatalrÓl szólo256!2007. (X. 4.) Korm. rendelet 3. $ (2) bekezdése és az 5. $ (3) bekezdés d) pontja állapítja meg'

Az eljárás tárgyi illetékmentességét az MVH eljárási törvény 7a. $ a) pontja állapítja meg.

Adöntésem ellenifellebbezés lehetőségéta Ket. 98. $ (1)bekezdése biztosítja, azelőterjesztésrerendelkezésreállóhatáridota Ket.99.$ (1)

bekezdése rögzíti.

Budapest, 2012.04.16

Vulcz László

lgazgató

s.k.

Kapják:

1.: Ügyfél

2.'. kaltár

P.h.
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D0037-03

lntegrált lgazgatási és Ellenőzési Rendszer

Számla- és bizonylatösszesítő D betétlap . Személyíjellegű
ráfordítások

Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint!

043341-83i

P.H.

2 _ Dátum és aláírás

Azaláírásdátuma: 

L2.qf ii pj lgi Sziset

3 - Személyi juttatások adatai

z _ Mosoni-sík
ER EgyesrlleÍ

I

I

I

1. 2. 3. + a 6. 7. 8.

s
or

'A'' sorszáma Tátgyídöszak (év,

hó)

Személyi jellegű iuttatás

Jogcíme Összege Közterhei

Elszámolt személyi

összesen

Pénzügyi teljesítés időpontja (év' hó' nap)

Juttatás Közteher

E:--r mm lh4ÉÉtsl [xqqq.]!m |ílrppql Ep-1 dmmmJmEJln I I r, ;,tr*;I [_l [*]un f, ;.l[:ri:]
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10 L] [J [-l i--l f^ ._l i, -,l LT [-J[:]nr, ;nLr
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00037-03

lntegrált lgazgatási és Ellenózési Rendszer

Számla- és bizonylatösszesítő D betétlap . Személyijellegű
ráfordítások

Benyújtandó a kitöitési útmutató szerint!

Ügyfél-regiszkációs szám:

1 0 _0_4,3_!l.-1.8 3
Támogatási határozat

iratazonosítÓja: ]- 0.8 3 1 Lq.7 9_9]

1 _ Azonosítási információ _-

2 _ Dátum és aláírás

3 _ Személyi juttatások adatai

P.H

1 2. 3. + 5. 6. 7. 8.

s
ot

'A'' sorszáma Tárgyidőszak (év,

hó)

személyi iellegű juttatás

Jogcíme osszege Közterhei

Elsámolt személyi

összesen

Pénzügyi teliesítés időpon$a (év' hó, nap)

Juttetás Köztaher

fa--''.l
lr' ] E3 EJ bffi try!ry!*l b.ire-l Eo],qtg-l Er-LaLZm fe,ljimm
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6. I
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9 T, 
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t-l lln t--l t':;L;;l L,---:r I r. ,.-' l- -l'--
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L] -J[J t-J L--*_l [-:.r t'--. ,l L_;_t [-_] tJ L;_l L -l [_J

14 L-l -lt l r*:l [-;ll_;--J [, *--, ] L-I l;l !--] [---. 1 L-.] L-l
15 [_-J :.]LJ t-, r- -rJ
í6 t-,-] -J[.i a. -__;l
1l L-l L_,rn i-:- r r [*j t, ] L-l l_. --. _l L-:l l_ :l
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D0037-03

lntegrált lgazgatási és Ellenózési Rendszer

Számla- és bizonylatösszesítő D betétlap - Személyijellegű

ráfordítások
BenyújtandÓ a kitöltési Útmutató szerint!

P.H.

2 - Dátum és aláírás

Az aláírás dátuma: ie o
Ugyfél aláírása:

)

3 _ Személyi juttatások adalai
Munkavállaló neve: t

L

3. + 6 7. 8.

s
0

''A" soEzáma Táigyidószak (év'

hó)

Személyi jellegű juttatás

Jogcíme összege Közteíhei

Elszámolt személyi

összesen

Pónzügyi teliesítés időpontja (év' hó' nap)

Juttatás Köztehertil Ef E3 Ml E,r.!p!q--rfuq[;l Eeigpq-l E-q-ilEJL-! E-qi3E-4Ei-l _,_,ln i, 'l [;J[-] [;_l [-lll'[]f*J[]nn nn l'; [*-]1,-, . l [;l [lnni;]nu
4 [-]- nn t, l,l [* ][*:] MJ f*lnnnll-Jrn
5 [J ni:r t, ,l L1-Ji-- l ml r,l|-]nr_t[]n
6 n _J[.'l tl [;-ll,__- -.1 n_-l r_ tn[JrJ[-]n
7 m _Jt- | L I [;-J[,-.l t;, - ,_. t-.lnLr _-,_,rL]il
8. m _*t[t l.-,] [,,].'[--l L*-::l [*-] [: ] [J [--- -] [i r--]

iL Lr l In ill L-__-al [-*] t- _t *-l [J L,] 1",.,,--r i-,-lL_:l
10 m []LJ L*l L--_-al L-J i--*] - lnt-t[:JL-]L]
11 r,l nL, l t-, l t;-, t[;:l L-J - , lLl Ll i ,;r lll [J

t-----li',1 i_Jn [J i*-] L'] L--,-r- []r'in L-;li-]n
L] riJ t-,l L;i L,.;;l [-:-]

-,.lLtL rr;lLlL.]
1t I-l -.lL--] L--; L----_*l [,---, ] L---l t-;lL-IL-t L_.,_lL,ln
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