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Kifizetési
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he|ytadó határozat
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Támogatási
határozat
iratazonosítoja:
1083981
170
jogcímre,
(|||.
^|z)30|2012'
24.)V|\4
rende|et
a|apján
a LEADERHelyiAkciicsopoÍtok
Íeladat
e||átasához
nyÚjtott
támogatás
20í5'06.30
napján
benyújtott'
2126151619
azonosító
számonnyi|Vántartott
kif|zetési
kérelme
tárgyában
az a|ábbi
határo2atot
hozom:
A ki|izetési
kérelmének
he|ytadok' ésezze|933099 Ft, azaz ki|encszázharmincháromezer.kilencvenki|enc
Íorint
támogatási
összeget
á||apítok
meg.
A támogatás
szerint
ösvegétaz a|ábbiak
ál|apítottam
meg:

Ténge|y
Igénye|t
azonosÍtóia támogatás

933100

Számított Túligény|ésTú|igény|ési Naptáriév
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csökkentett
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933099
0
933099
2015

KiÍizetett Kifizethetóösszeg
(F0
osszeg

euróban
2957,15

933099

(1)A 809/2014/EU
rendelet
63'cikkea|apján
megá||apított
csökkentés
összege
(|v
(10)
A2312007
'17.)FVM
rende|et
35.$ bekezdése
a|apján
megál|apított
csökkentés
összege'
|2|
(3)A 23/2007(|V.17.)FVM rende|et
20.s(3)bekezdése
a|apján
visszatartott
támogatás
összege'ame|ynek
kiíizetése
az UtolsókiÍizetési
kéÍelemme|
kapcso|atos
döntést
követöenválikesedékessé'
A jiváhagyott
támogatási
összeg3. tenge|yre
vonatkozó
része0 Ft'azaznu||a
íorint,
me|ynek
75 száza|ékát
az Európai|\'4ezőgazdasági
és'
Vidékfe]|esztési
A|ap,25 száza|ékát
a |vlagyar
A||am
nemzeti
kö|tségvetése
Í|nanszírozza.
A jóváhagyott
támogatási
vonatkozó
része933099Ft,azaz ki|encszázharmincháromezerki|encvenki|enc
összeg4. tengelyre
forint,
me|ynek
wwwmvh.gov'hu
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80 száza|ékát
az Európai|\,4ezőgazdasági
ésVidéKej|esztési
A|ap'20 száZa|ékát
a |\4agyar
Államnemzeti
kö|tségvetése
finanszírozza'
A támogatás
összegea kiÍzetési
kére|emben
szerep|ó
e|számo|ható
kiadások
bruttiértéke
a|apján
kerü|t
megá||apításra.
A je|en határozatom
a|apján
kifizethetó
támogatás
összegét
rendszerben
rógzített
az Üglé|ügyfé|-nyi|Vántartási
Ízetési
szám|ájára
rendelem
átutaIni'
pénzforga|mi
A határozathozata|
időpont]ában
aZ ügyfé|-nyi|vántartási
rendszer
szerinti
szo|gá|tatója:
Répce|ak
TakarékszöVetkezet
ésVidéke
fizetési
szám|aszáma:
726001
15.10000489-00000000'
kódja:Terü|etfe]|esztési
szakfe|adat
ésterü|etrendezésj
he|yife|adatok
841383.
A szakfe|adat
számaá||amháztartáson
kivüliügyfé|
esetén
az.'5''-ös'ál|amháZtartáson
be|ü|i
ügfé|esetén
a'.6'-oskóddaI
egészÜ|
ki.
jogosu|tság
Tájékoztatom'
hogya HVK VagyLEADERHAcs cím|H á|taltörténőVisszavonása
a támogatási
megszűnését
eredményezi
a
LEADERHe|yiAkciócsoportok
fe|adat
e||átásához
VidékÍej|esztésj
Vidékfej|esztési
az Európai|Mezőgazdasági
A|apbó|
nyújtandó
támogatás
(||l.24.)V|V
részletes
íeltéte|eiröl
szili 30/2012.
rende|et
12.s (1)bekezdés
érte|mében.
Döntésem
e||enannakkéZhezvéte|étő|
számított
tizenötnaponbe|ü|
a MiniszteÍe|nökséget
vezetóminiszterhez
cimzettfe||ebbezésnek
Van
(MVHza|aMegyeiKirende|tség,
he|ye'ame|yet
i||etékességű
kirende|tséghez
a(z)i|Ietékes
regioná|is
megyei
8901Za|aegerszeg
PostaÍiók
142)ke||benyújtani.
A döntésem
e||en
benyújtott
Íe||ebbezéshez
kapcso|ódian
az Ügfe|eti||etékÍizetési
köte|ezettség
nemterhe|i.
Tájékoztatom,
hogy a támogatás
igény|ésére
irányu|ókére|emnek
részben
vagyegészben
he|ytadó döntésa|apján
az |\,4VH
az eset|eges
fe||ebbezéstó|
függet|enü|
fo|yósítja
a megíté|t
támogatást'
egyéb
esetekben
a fe||ebbezésnek
a döntésvégrehajtására
ha|aszIó
hatáIya
van.
(ésképvise|ője)
A Íe||ebbezésben
fe|ke||tüntetni
az ügyszámot'
megke||je|ö|ni
aZ Ügyfé|
nevét,
|akóhe|yét,
székhe|yét
ésaztaz intézkedést'
irányu|'
ame|ye||en
a fe||ebbezés
továbbá
azt'hogya fe||ebbezést
benyújtó
szemé|y
a vitatott
döntésmegváltoztatását
mennyiben
ésmi|yen
okbó|kívánja.
A fe||ebbezés
benyújtását
megkönnyítő
nyomtatvány
a wWW'mvh'gov'hU
cimrő||etö|thető'
Amennyiben
nincshe|yea Íe|lebbezés
érdemi
Vizsgálatné|kÜ|i
fel|ebbezést
e|Utasításának,
a benyújtott
az e|sőfokone|járóhatóság
megvizsgá|ja,
megállapítja'
hogydönlésejogszabályi
rende|k;zés(eke)t
ésamennyiben
sérl'Vagya fe|lebbezésben
fog|a|takka|
egyetért
és
jogszabá|yi
nincsaz e|járásban
e||enérdekü
ügyíé|
a
fe|téte|ek
te|jesÜlése
esetén
sajáthatáskőrben
módosítja'
visszavonja,
' úgydöntését
k|]avítja
vagykiegészíti.
Arnennyiben
az e|sófokúhatóságfenntartja
döntését,
a fe||ebbezést
az Ügyösszes iratáVa|
egyÜtt
a fe||ebbezés
beérkezésétő|
számÍtott
harminc
naponbe|ü|
fe|terjesai
a másodÍokú
hatóságrészére'
. írásban
. |emondása
jogró|a fe||ebbezési
jogosu|t
A fe||ebbezési
határidótaitama
Vagyszóbantörténő
a|attValamennyi
íe||ebbezésre
esetén
jogeróre
hatósághoz
a dóntés
az uto|só|emondás
történő
beérkezésének
napján
eme|kedik'
A jogorvoslati
e|járások
rész|etes
szabá|yait
a köZigazgatási
hatósági
á|ta|ános
szabá|yairó|
e|járásésszo|gá|tatás
szó|ó2004'éVicXL'töNény
(atovábbiakban:
Ket')95..121
. s.ai' Va|aminta mezőgazdasági'
agrár.VidékÍej|esztésj.
Va|amint
ha|ászatitámogatásokhoz
és egyéb
(a továbbiakban:
intézkedésekhez
kapcso|ódó
e|járásegyeskérdéseiÍő|
szó|ó2007'éviXV||'tóÍvény
MVHe|jáÍási
törvény)
57iA's-ának
rende|kezései
Iaia|mazzák'
Indoko|ás
(továbbiakban:
Az ügy,fé|
2008'1
1'28napjántámogatási
kére|met
nyújtott
be a Mezőgazdasági
ésVidékíej|esztési
Hivata|hoz
|\,4VH)'
Az MVH
pontos
1083981170
azonosító
számúdöntéseérte|mében
támogatásra
vá|tjogosu|ttá'
ame|yben
t4ékoztattuk
arró|'hogya támogatás
a kiíizetésrŐ|
ósszegéró|
szó|óhatározatban
dönt az MVH.Az Ügyfé|
a kifizetés
igénylése
cé|jábó|
2015.06'30
napjánnapjánkiÍZetési
kére|met
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nyújtott
be'
jogszabá|yi
KéÍe|me
Íe|téte|eknek
megfelelt,
ezéÍt
a rendelkezó
részben
fog|a|tak
szerintdöntöttem.
a Vonatkozó
vagya 73/2009/EK
Fe|hÍvom
Íigye|mét
arra,hogyamennyiben
az e|mÚltéV(ek)
soránEMVAjogcímek
rende|et
alapjánnyújtott
támogatás
áthúzódiszankciókerÜltmegá||apításra,
i||etve
amennyiben
|ejártköztartozása
van,a megál|apított
áthúzódó
szankció,
iI|etve
a
esetében
köztartozás
összegéVe|
a je|endöntésben
megá|lapított
támogatási
összegcsökkentésre
kerü|,
me|yrö|
az |VIVH
kÜ|önvégzésben
értesÍti.
Tájékoaatom,
hogya LEADERHelyiAkciócsoportok
Íe|adat
e||átásához
az EurópaiMezőgazdasági
Vidékfej|esáési
A|apbó|
nyújtandó
(l||.24.)VM rende|et
vidékÍej|esztési
támogatás
rész|etes
fe|téte|eirő|
szó|ó30/2012'
a|apján
a je|endöntésem
rendelkező
részében
fog|a|takat
. a cégbíroság
vezetett
á|ta|
a cegnyi|vánosságró|,
a bhóságicege|járásró|
ésa vége|számo|ásró|
szó|ó2006.éviV.törvény
a|apján
cégnyi|vántartásban
szereplő
adatok
Íe|haszná|ásáva|
hoztam
meg'
. az MVHe|járási
hogya fentmegje|ö|t
nyi|vántartásban
Íe|tüntetett
szemben
törvény
26.s (6)bekezdése
FeIhívom
a figyelmét'
adatokka|
.
Vitatja'
a|apjána bizonyÍtás
aztterhe|i'
akiaz adatokhe|yességét'
Va|óságga|
egyezŐségét
A rende|kező
részbenfog|a|takat
a Ket' , a mezőgazdasági,
agrár.vidék|ej|esztési,
va|amint
ha|ászatitámogatásokhoz
és egyéb
|vlVHe|járásitörvény)'az Európai
intézkedésekhez
kapcso|idóeljárásegyeskérdéseirő|
szó|ó 2007.éViXV||.törvény(továbbiakban:
Mezőgazdasági
VidéHej|esztési
A|aptársfinanszirozásában
megva|ósu|ó
támogatások
igénybevéte|ének
á|ta|ános
szabá|yairól
szó|i23/2007.
(|V. 17.)FV|\4rende|et,
valamint
fe|adat
az Európai|\4ezőgazdasági
VidéKej|esztési
A|apbó|
a LEADERHelyiAkciócsoportok
e||átásához
(l||.24.)V|\4
vidékÍei|esáésitámogatás
rendelet
rende|kezéseire
nyÚjtandó
rész|etes
Íeltéte|eió|
szó|ó30/2012.
a|apítottam.
határidó
a|apján
a kére|em
beérkezését
köVetóháromhónap'
A rendelkezésre
á||óÜgyintézési
aZMVHe|járásitörvény
55.$(3)bekezdése
A Mezögazdaságiés Vidékfej|esztési
Hivata|i||etékesiégét
és hatásköréta |\4ezőgazdasági
és VidéKeJ|esztési
Hivatakó|szó|ó
(X.4.)Korm.rende|et
bekezdése
meg.
256i2007.
3' s (2)bekezdése
és5' s (,1)
á||apítja
meg.'
fu e|jáÉs
targyj
i||etékmentességét
az |\4VH
e|járási
törvény
74.s a)pontja
á||aPÍÜa
A döntésem
e||eni
fe||ebbezés
|ehetóségét
a Ket.98.s (1)bekezdése
biáosítja,'az
e|öterjesáésre
rende|kezésre
á||óhataridőt
a Ket.99.s (1)
bekezdése
rögzÍti.
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