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Kifizetési kérelemnek részben helyt adó határazat

Rácz lzolda

Tá m o g atás i h at ár ozat tr atazono s ítój a : 1 53 0 7 8 8 2 5 3

A(z) 3ana12. í|ll. 24.} VM rendelet alapján a LEADER HelyiAkciócsoportok feladat el támogatás jogcímre, 20 1 5.0 1 .30 napján

beny jtott, Ua5071736 azonositó s{mon nyilvántartoit kifizetési kérelme tárgyában hozott, korábbi d ntést megsemmisít , 2124965966

azonosító számri másodfokír óntósre hivafioara

az alábbi

határozatot

hozom:

A kifizetési kérelmének részben helyt adolr és azel 2 979 505 Ft azaz kettómilli&kilencsááetvenkibncezeróbzázot fodnt tárrngatási

osszeget á}apitok meg. A ktfizefietó iissreg: 129 Ft azaz egyszádtuszonkilenc fodnt

A támogat* óssze$ft az alábbiak szednt állapítottam meg:

(1) A 809l2014/EU rendetet 63. cikke alapján megállapított csokkentés osszege.

Q) A2a2007 (lV.1 i.) FVM rendelet 35. (10) bekezdése alapján megállapított cs<ikkentés osszege.

(3) A 2312007 (lV. 17.) FVM rendelet 20. (3) bekezdése alapján visszatartott támogatás osszege, amelynek kifizetése az utolsó kifizetési

Kérelemmel kapcsolatos döntést kovetően válih esedékessé.

Mezóga zda ági ás Vidákf ejlesztési Hivatal
1476 Budapest Pf. 4CI7. Tel,:374-36ü3; 374-3604 wwr.mvh,gov.hu
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Tengely

azonosítója
lgényelt

tárnogatás

Számított Túligénylés
támogatás miatti zankció

(Fü (1)

TúIigénylési

szankcióval

csokkentett

támoqatás

Naptári év kifizetett
összeg

euróban

Kifizethet összeg
(Ft)
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A jóváhagyott támogatási tisszeg 3. tengeiyre vonatkozó része 0 Ft, azaz nulla íorint, melynek 75 százalékálaz Európai Mez gazeiasági és

Vidékfejlesáési Alap, 25 százalékát a Magyar Alam nemzeti koltségvetése finansziroza.

A jóváhagyott támogatási tisszeg 4. tengelyre vonatkozó része 2979505 Ft, azaz kett milliokilencsázhetvenkilencezerotsázot forint,

melynek 80 százalékát az Európai Mezógazdasági és Vidékfejlesáesi Alap, 20 százalékál a Magyar Abm nemzeti ktiltsfuvetése

finansziroua,

Kérelmónek fennmaradó részét a határozat indokolás részében foglaltak szednt elutasitom.

A támogatás tisszege a kifizetesi kérelemben szerepl elsámolható kiadások bruttó értéke alapján kedilt megállapításra.

A jelen határozatom alapján kifizethet támogatás sszegét az iigyfél iigyfél-nyilvántartási rendszerben rógzített fizetési számlájára rendelem

átutalni.

A határozathozatal id pon$ában az gyfél-nyilvántartásirendszer szerinti pénzíorgalmi szolgáltatója: Balmaz jváros és Vid, Takaékszovetkezet

íizetési számlaszáma: 59900067-1 1028639,

Szakíeladat kódja: Tediletfejlesáési és tediletrendezési helyi feladatok 841383.

A szakfeladat sáma államhááartáson kívtili iigyfélesetén az "5"ós, államhááartáson bel li ügyfélesetén a "6"-os koddal egészíil ki.

Tájékoáatom, hogy a HVK vagy LEADER HACS cím lH által tórténó visszavonása a támogatásijogosultság megszíinését eredményezi a

LEADER Helyi Akciócsoportok feladat e[átásához az Európai Mez gazdaságiVidékfejlesáési Alapból nytijtandó vidékfejlesztési támogatás

részletes feltételeiól szóló 30/2012. (lll, 24.) VM rendelet 12. (1) bekezdés értelmében,

D ntésem ellen annak kéáenételét l számított tizentit napon bel l a Minisáerelntikseget vezet minisáerhez címzett fellebbezésnek van

helye, amelyet a(z) illetékes regionális illetékesseg megyei kirendeltseghez (MVH Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltseg, 4401

Nyíregyháza Postafiók 422)kell beny jtani. A dtintrisem ellen beny ffi fellebbezéshez kapcsolódóan az iigyfelet illetékfizetesikótelezettség

nem terheli.

Tájékodatom, hogy a támogatás igénylésére irányuló kérelemnek részben vagy egészben helyt dó dtintés alapján az MVH az esetleges

fellebbeéstól fijggetleniil folyósítja a megitélt támogatást, egyéb esetekben a fellebbezésnek a dóntés végrehajtására halasáó hatálya van,

A fellebbezésben ful kell tuntetni az iigysámot, meg kell jelti{ni az tigyfél (és képvisel |e) nevét, lakóhelyét, székhelyét * aáu. intézkedést,

amely ellen a fellebbezés irányul, továbbá aá, hogy a fellóbezést benytijtó személy a vitatott dontés megváltoáatását mennyiben és milyen

okbol kívánja. A fellebbezés beny jtásat megkiinnyít nyombtvány a wwwmvh.gov.hu címól let lthet .

Amennyiben nincs helye a fellebbeás érdemi vizsgálat nélkiili elutasitásának, a benyijtott fellebbezest az els fokon eljáó hatóság

megvizsgálja, és amennyiben megállapítja, hogy dontése jryszabályi rendelkeés(eke)t sélt, vagy a íellebbezésben foglaltakkal egyetért és

nincs az eljárásban ellenérdek íigyfél, tigy d ntését a jogszabályi íeltételek teljesiilése esetén saját hatáskoóen modosítja, visszavonja,

kijavítja vagy kiegészíti. Amennyiben az els fok hatósag fenntartja dontését, a fellebbezést az iigy tisszes iratáltal egyiitt a fellebbeés

beérkezését lszámított harminc napon beliilfeltefieszti a másodíok hatósag részére.

A íellebbezési jogról a fellebbezési hatáddó tartama alatt valamennyi fellebbezésre jogosult - írásban vagy szóban ttjrtén - lemondása esetén

a dontés az utolsó lemondás hatósághoz tortén beérkeás&rek napján joger re emelkedik.

A jogorvoslati eljárások részletes szabályait a kózigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairólszóló 2004, éviCXL. tórvény

Mezógazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
1 47 6 Budapest Pt. 487 . Tel. : 374-3603; 374-3604,Jln^,w. mvh.gov. hu
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1atovábbiakban:Ket.)95.-121. -ai, valamint a mez gazdasági, agrár-vit!ékfejíesaési, valamint halászati támogatásokhoz és egyeb

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseir l szóló 2007, évi XVll, tórvény (a továbbiakban: MVH eljárási tórvény) 57/A. -ának

rendelkezései tartalmazák.

lndokolás

Az íiglél 2012.07.31napján támogarási kérelmet ny jtott be a Mezogazdasági és Vidékfejlesáési Hivatalhoz (twábbiakban: MVH). Az MVH
'1530788253 azonosító szám d ntése értelmében támogatásra vált jogosulttá, amelyben tájékoáatfuk aról, hogy a támogatás pontos

<isszegéról a kiíizetésr l szóló határozatban d nt az MVH, Az iigyfél a kiíizetés igénylése céljából20'15.01.30 napján napján kiíizetésikérelmet

ny jtott be,

Részben felelrí Számla- és bi, lato ít B tételsor:nem me0íeleF lizamla_ eS Dlzonvlatosszes
,A,

sorsz.

Tetel

azonosító

számlatetel

típuSa

Eszkóz/

szolgáItatás

azonosító

Elutasított

összeg

Megnevezés Mennyiseg lndokolás

B 054 VTSZ 3405 15 000 Nemezvirág 40 A nemezvirág átadása két fónek (10 szál)

tórtént, ezérta számlán szerepl osszeg

ktilonbo zete a 3al2012. (Ul. 24.) VM

rendelet 11. . (8) bekezdés d.) pontja

értelmében elutas ítva.
atrJJ 054 i/TSZ 6912 51 968 Ajándékcsornag

(helyi kerámiák,

nemeZ)

50 Az ajándékcsomag átadása 28 f nek

tórtént, ezéíta számlán szerepl osszeg

ktilonbozete a 3ül2a1 2 (ll1.24.) VM

rendelet 1 1. . (8) bekezdésének d.) pontja

értelmében elutasitva.

42 02 SZJ 631112 109 Domain

fenntartás

1 A domain fenntartás a 3al2a12. {ll1.24) VM

rendelet 1 1. . (5b) bekezdése értelmében

2a$. október 31-ig elszámolható, a

ktilonbséq elutasítása indokolt.
{o a2 VTsZ 4820 2 Öntapadó

jegyzettómb

8 Számszaki hiba tortént, a kti|onbség a

3al2a12.{U|.24.} VM rendelet 6. . (2)

bekezdése értelmében elutasitva.

Nem meqfelelő Számla- és bizonvlat, osszesitő B téte sor:
,A,

SorSZ.

Tétel

azonosító

számlatétel

típusa

Eszkózl , Elszámolni

szolgáltatás : kívánt

azonosító osszeq

Megnevezés Mennyiseg lndokolás

15 054 TESZoR 561019 4a 451 Szalámi (helyi

temék)

9 A szalámi vásárlása a 3al2a12. (UL 24) VM

rendelet 2. számu mellékletének

értelmében elutas ítva.

19 02 SZ,J 61 201 1 750 Mobilszolgáltatás 1 A fizetési felszólítás díja a 30l2a12.(|U.24.)

VM rendelet 6, , (2) bekezdése

efielmében elutasítva

Mezógazdasá9i és Vidékfeilesztési Hivatal
1476 Budapest W. 4a7 . Tel.:374-3603; 374-3694 vvlrnr.mvh.gov.hu
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,A,

SorSz.

Tétel

azonosító

számiatÉtel

típusa

Eszközl i

szolgáltatás 
i

azonosító i

Elszámolni

kívánt

összeq

Megnevezés Mennyiség lndokuiás

20 054 SZJ 5590 1 9 1 400 ldegenforgalrni

adó

4 ldegenforgalmi adó nem támogatható a

3012012.(|11.24.) VM rendelet 1. számú

melléklete szerint

21 054 SZJ 55901 9 1 750 ldegenforgalmi

adó

5 ldegenforgalmi adó nem támogatható a

3012012.(|l1.24) VM rendelet 1. számu

melIéklete szerint.

64 02 VTSZ 3402 149 koromlakk

lemosó

1 A koromlakk vásárlás nem Hacs

feladatellátás 30/2012. (U|,24), VM rendelet

6. . (2) bekezdése értelmében elutasítva

66 a2 SZJ 64 1 930 7 457 késedelmi kamat

elszámolás

1 A késedelmi kamat a3al2012. Ul|.24) VM

rendelet 6. . (2) bekezdése értelmében

elutasítva

66 a2 SZJ 641 930 2 217 késedelmi kamat

elszámolás

1 A késedelmi kamat elszámolása a

3012012.(|11.24.) VM rendelet 6. . (2)

bekezdése értelmében elutasítva

Felhívom figyelmét ana, hogy amennyiben az elmt]lt év(ek) során EMVA jogcimek vagy a 73/2009/EK rendelet alapján ny jtott támogatás

esetében áthrizódó szankció kertilt megállapításra, illefue amennyiben lejárt koztartozása van, a megállapítoft áthtizódó szankció, illetve a

koztartozás osszegével a jelen dontésben megállapitott támogatási rlsszeg csokkentésre kertil, melyről az MVH ktjlon végzésben értesíti.

Tájékoztatom, hogy a LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mez<igazdasági Vidékfejlesáési Alapból ny jtandó

vidékfejlesáésitámogatás résdetes feltételeir l szóló3012012. (lll. 24.) VM rendelet alapján a jelen dontésem rendelkez részében foglaltakat

- a Cégbíóság általa égnyilvánosságról, a bíróságicegeljárásrólés a végelszámo|ásrólszóló 2006, éviV, t rvény alapján vezetett

cégnyilvántartásban

szerepló adatok felhasználásával hoáam meg.

Felhivom a íigyelmét, hogy a fent megjeltilt nyilvántartásban íelt ntetett adatokkal szemben - az MVH eljárási tórvény 26. (6) bekezdése

alapián - a bizonyítás aá terheli, aki az adatok helyességét, valósággal egyez ségét vita$a,

A rendelkez részben foglaltakat a Ket. , a mez gazdasági, agrár-vidékíejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseir l szló 2007. évi XVll. torvény (továbbiakban: MVH eljárási tdrvény), az Európai

Mez gazdasági Vidékfejlesáési Alap társíinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól sz ló2312007.

(lV. 17.) FVM rendelet, valamint a LEADER HelyiAkciocsoportok feladat ellátásáhozaz EurópaiMezogazdaságiVidékfejlesztésiAlapbol

nyrljtandó vidékfejlesztésitámogatás részletes feltételeir l szill 3012012. {ll1.24.) VM rendelet rendelkezéseire alapítottam.

A rendelkezésre álló tigyintézési határid az MVH eljárásitórvény 55. (3) bekezdése alapján a kérelem beérkezését kiivet három hónap.

A Mezogazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal illetékessegét és hatáskoret a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló

25612007. (X, 4.) Korm. rendelet 3. (2) bekezdése és 5, (1) bekezdése állapítja meg,

Azeljárás tárgyi illetékmentességét az MVH eljárási tórvény 7a, a) pontja állapí$a meg,

Mezó9azdasá i és Vidékfejlesztési Hivatal
1476 Budapest m. 4a7 . Tel.:374-3603; 374-3604 www.mvh,gov.hu
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A döntésem elleni fellebbezés lehetóségét a

bekezdése rogzíti.

Budapest, 201 5. októb er 27 .

Ket, 98, (1) bekezdése biaosi$a, az elóterjesáésre rendelkezésre állö határidót a Ket, 99, (1)

megbízásából:

Lelkes Miklós

igazgató

s.k.

Kiadmány hitelétil:

Kapják:

Ü ügyfél

2.: lrattár

ÁritDElf,c5

Mezógazda ági és Vidékfejlesztési Hivatal
1476 Budapest Pí. 4a7 . Tel.:374-3603; 374-3604 unrvw.mvh.gov.hu
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