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Ügyfélneve: sághegy Leader Egyesület
Ugyfé| címe: 9600 Sárvár Batthyány utca 34.
Ugyfé|-azonosító: 1004453611
Tárgy: KiÍizetési kére|emnek he|yt adó határozat
UgyintézŐ: Zóka A|exandra

Támogatási határozat iratazonosítója: 108398'1'170

^(z) 30|2012' (||l. 24.) VN/ rendelet atap]án a LEADER He|yi Akciócsoportok fe|adat e||átásához nyÚjtotttámogatás jogcimre' 2015'05'29 napján
benyújtott, 2126158096 azonosító számon nyi|vántartott kifizetési kére|me tárgyában az a|ábbi

h a t á r o z a t o t

hozom:

A kifizetési kére|mének he|yt adok, és ezze| 933 099 F|, azaz ki|encszázharmincháromezer.ki|encvenkilenc forint támogatási összeget
álIapitok meg'

A támogatás összegét az a|ábbiak szerint á||apÍtottam meg:

T
Tengely

azonosítóia
l9énye|i

támogatás
számított Tú|igény|és
támogatás miattiszankció

(F0 (í)

Tú|igény|ési
szankcióvaI
csökkentett
támooatás

Naptári év Ki'izetett Kifizethetóösszeg
összeg (Fr)
euÍóban

4 933 100 933 099 0 933 099 2015 2957,15 933099

(1) A 809/2014iEU rende|et 63. cikke a|apján megá|lapÍtott csökkentés <isszege

12) A 23/2007 (|V.17.) FVM rende|et 35's (10) bekezdése a|apján megá||apított csökkentés összege'
(3) A 2312007 (lV. 17.) FVM rende|et 20.s (3) bekezdése a|apján Visszatartott támogatás ősszege' ame|ynek kifizetése aZ uto|só kifizetési
kére|emme| kapcso|atos döntést köVetóen Vá|ik esedékessé.

A jóVáhagyott támogatási összeg 3' tenge|yre Vonatkozó része 0 Fi, azaz nu||a forint' me|ynek 75 száza|ékáI az El||ópai Mezőgazdaságiés
Vidékfej|esztési A|ap' 25 száza|ékát a Magyar Á||am nemzeti kö|tségvetése finanszírozza'

A jóVáhagyott támogatási összeg 4. tenge|yre vonatkozó része 933099 Ft' azaz ki|encszázharmincháromezer-ki|encvenki|enc forint' me|ynek
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80 száza|ékát az EUrópai N,4ezőgazdasági és Vidékfej|esztési A|ap' 20 sZáZa|ékát a |\,4agyar ÁI|am nemzeti köhségvetése Íinanszírozza '

A támogatás összege a kiíizetési kére|emben szerep|ő elszárno|ható kiadások bruttó értéke a|apján kerÜ|t megá||apításra.

A jelen határozatom a|apján kifizethető támogatás összegét az ügyfé| ügyfé|-nyi|Vántai|ási rendszerben rögzített íizetési számlájára rende|em
átUtaIni.

A határozathozatal időpontjában az t]gfé|-nyi|Vántarési rendszer szerinti pénzforgalmi szo|gá|tatója: Répce|ak és Vidéke TakarékszöVetkez
Ílzetési sZám|aszáma: 72600115.10000489-00000000'

szakfe|adat kódja: Terü|etfej|esztési és terü|etrendezési he|yi íe|adatok 841 383'
A szakÍe|adat száma á||arnháztalÉson kívü|i ügyfé| esetén az.'5''-ös' á||amháZtartáson be|Ü|i Ügyfé| esetén a .'6'-os kódda| egészü| ki.

Tájékoztatom' hogy a HVK Vagy LEADER HAcs cím |H á|ta| tödénő visszavonása a támogatási jogosu|tság megszűnését eredményezi a
LEADER He|yi Akciócsoporiok fe|adat ellátásához aZ Európai [/ezőgazdasági Vidékíej|esztéSi A|apból nyújtandó vidékfej|esztési támogatás
rész|etes fe|téte|eirő| szó|ó 30/2012. (lll. 24.) VM rende|et 12' s (1) bekezdés értelmében.

Döntésem e|len annak kézhezvéte|étő| számított tizenöt napon be|ü| a Minisztere|nökséget vezetó miniszterhez círnzett Íe||ebbezésnek van
he|ye, ame|yet a(z) i||etékes regioná|is i|letékességÚ megyei kirende|tséghez (MVH Za|a |\,4egyei Kirende|tség, 8901 Za|aegerszeg Postafiók
142) ke|| benyújtani' A döntésem e||en benyújtott fel|ebbezéshez kapcso|ódóan aZ üg},fe|et i||etékÍ]zetési köte|ezettség nem terhe|i'

TájékozIatom' hogy a támogatás igénylésére irányu|ó kére|ernnek részben vagy egészben he|yt adó döntés alapján az |\4VH az eset|eges
íel|ebbezéstő| függetlenü| fo|yósítja a megíté|t támogatást, egyéb esetekben a Íe||ebbezésnek a döntés végrehajtásáÍa ha|aszti hatá|ya Van.

A fe||ebbezésben fe| ke|| tüntetni az ügyszámot' meg ke|| je|ö|ni aZ Ügyfé| (és képvise|ője) nevét' lakóhe|yét, székhelyét és azt az intézkedést'
ame|y e||en a fe||ebbezés irányu|' továbbá azt, hogy a fe||ebbdzést benyÚjtó szemé|y a vitatott döntés megvá|toztatását mennyiben és mi|yen
okbó| kíVánja' A fe||ebbezés benyÚjtását megkönnyító nyomtatvány a wWW'rnvh'gov'hu címÍő| |etölthető.

Amennyiben nincs he|ye a fel|ebbezés érdemi vizsgá|at né|kü|i e|utasításának' a benyújtott íe||ebbezést az első fokon e|járó hatóság
megVizsgá|ja' és amennyiben megá||apíI]a' hogy döntése jogszabá|yi rende|kéZés(eke)r sén' vagy a fe||ebbezésben fog|a|takka| egyetért és
nincs az e|járásban el|enérdekű üg},fé| ' úgy döntését a jogszabá|yi fe|téte|ek teljesÜ|ése esetén saját hatáskörben módosítja' visszavonja'
k|]avítja Vagy kiegészíti. Amennyiben az e|ső fokÚ hatóság fenntartja döntését' a fe|lebbezést az ügy összes iratáVa| együtt a fe||ebbezés
beérkezésétő| számított harminc napon be|ü| fe|terjeszti a másodÍokú hatóság részére'

A fe|lebbezési jogri| a fe||ebbezési határidő tafuma a|att va|arnennyi fe||ebbezésre jogosu|t - írásban vagy szóban történő - Iemondása esetén
a döntés az utoIsó lemondás hatósághoz történő beérkezésének napján jogeróre eme|kedik'

A jogorvos|ati e|járások rész|etes szabá|yait a közigazgatási hatósági e|járás és szo|gá|tatás á|ta|ános szabá|yairi| szó|ó 2004. éVicXL' törvény
(a továbbiakban: Ket.)95'.121's.ai' Va|amint a mezőgazdasági' agrár-Vidékfej|esztési, Va|arnint ha|ászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcso|ódó e|járás egyes kérdéseirő| sZó|ó 2007' éVi XV||. törvény (a továbbiakban: |VVH e|járási törvény) 57/A' $-ának
rende|kezései Iaia|mazzák.

I ndoko | á s

Az úgyfé| 2008'11'28 napján támogatási kére|met nyújtott be a |\,'!ezőgazdasági és Vidékfej|esztési Hivata|hoz (továbbiakban: MVH). Az MVú
1083981170 azonosíió számÚ döntése érte|mében támogatásra Vált jogosulttá, ame|yben tájékoztattuk arÍó|' hogy a támogatás pontos
összegérő| a kifizetésrŐ| szó|ó határozatban dönt az MVH' Az ügflé| a kifizetés igénylése cé|jábó| 20,15.05.29 napján napján kifizeiési kére|met

1476 BL]dapest Pos|afiók 407. Tel.:06'1-374-3603, 06J'374'3604



oldal: 3

t'MVH
tl ti."fl;#:::r:

nyÚjtott be.

Kére|me a Vonatkozó jogszabá|yi Íeltéte|eknek megfe|e|t' ezért a rende|kező részben fog|a|tak szerint döntöttem'

Fe|hívom figye|mét arra, hogy amennyiben az e|mú|t év(ek) soÍán E|\4VA jogcímek vagy a 73n009lEK rendelet a|apján nyÚjtott támogatás
esetében áthúzódó szankció kerü|t megá||apÍtásra, il|etve amennyiben |ejárt kóztartozása van, a megállapított áthúzódó szankció, i||etve a
köztartozás összegéVel a je|en döntésben megá||apított tamogatási összeg csökkentésre kerü|' me|yró| az MVH kü|ön végzésben értesíti.

Tájékoztatom, hogy a LEADER Helyi Akciócsoportok feladat el|átásához az Európai |\4ezőgazdasági Vidékfej|esztési A|apból nyújtandi
vidékÍeJ|esztési támogatás részletes fe|tételeirő| szóló 30/2012. (|||. 24.) V|\,l rende|et a|apján a je|en döntésem Íende|kezö részében fogla|takat
- a cégbíroság á|ta| a égnyi|vánosságro|, a bhósági cége|jáÉsró|és a vége|számo|ásrol szó|ó 2006. éviV. töNény a|apján vezetett
cégnyiIvántartásban
szeÍep|ő adatok íe|haszná|ásával hoztam meg.

Fe|híVom a Ígye|mét' hogy a fent megje|ö|t nyi|vántartásban fe|tüntetett adatokka| szemben - az |VVH e|járási törvény 26. $ (6) bekezdése
a|apján - a bizonyítás azt terhe|i, aki az adatok he|yességét' va|óságga| egyezőségét vitatja.

A rendelkező részben Íog|altakat a Ket. , a mezőgazdasági, agrár.vidékfej|esztési' va|amint ha|ászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcso|ódó e|járás egyes kérdéseió| szó|ó 2007. évi XV||' törvény (továbbiakban: |VVH e|járási törvény)' az Euripai
Mezögazdasági Vidékfej|esztési Alap társfinanszírozásában megvalósu|ó tamogatások igénybevéte|ének á|talános szabá|yahó| szó|ó 23/2007.
(|V' 17.) FV|\4 rende|et' va|amint a LEADER Helyi Akclócsoportok fe|adat e||átásához az Euripai |vlezőgazdasági Vidék|ej|esztési A|apból
nyújtandó vidékfej|esáési támogatás részletes Íe|téte|eió| szó|ó 30/2012. (l||. 24.) VM rende|et Íendelkezéseire a|apítottam.

A rende|kezésre á||ó ügyintézési határidő az |v]VH eljárási törvény 55.s (3) bekezdése a|apján a kére|em beérkezését kóVetó három hónap.

A Mezőgazdasági és VidéKej|esztési Hivata| il|etékességél és hatáskórét a |\4ezógazdasági és Vidékfej|esaési Hivatahó| szó|ó
256/2007. (X.4') Korm' rende|et 3' s (2)bekezdése és 5. s (1)bekezdése á||apÍtja meg.

Az e|járás targyi i||etékmentességét az MVH e|járásitörvény 74. $ a) pontja áI|apitjameg'

A döntésem e||eni fe||ebbezés |ehetőségét a Ket' 98.s (1) bekezdése biztosítja' ai e|őterjesztésre rende|kezésre á||ó hataridöt a Ket. 99. s (1)

bekezdése rögzíü.
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Kapják:
1.: Ügyfél
2': |rultá|

megbÍzásábó|:

Bogdánné Laczkó Erzséb€t
föosztályvezető-he|yettes

s.K.

Fatér szabolcs
osz!a]Wezeló

\Ídekíei;esztési osztály
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