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Hortobágyi Leader Koáasznu Egyestilet

Balmaz jváros

Dózsa Gyorgy utca 1-3.

Ugyfél neve: Hortobágyi Leader Kozha znu Egyestilet

Ügyfél címe: 4a7l Hortobágy Czinege János utca 1

Ügyfél-azonosító: 1008629690

Tárgy: Kifizetési kérelemnek részben helyt adó határozat

Ugyintéző: Rácz lzolda

Támogatási hat ározat i ratazonos ítója : 1 5307882 53

A(z| 3012012. (lll. 24.) VM rendelet alapján a LEADER HelyiAkciócsoportok feladat elláásáhoznytijtotttámogatás jogcímre, 2015.07.3'l napján

benyijtott, 2105056801 azonosító számon nyilvántartott kiíizetési kérelme tárgyában az alábbi

határozatot

hozom:

A kiíizetési kérelmének részben helyt adolq és ezzel 6 564 101 Ft, azaz hatmillioiitszazhatvannégyezer+gysázegy fodnt támogatási

tisszeget állapítok meg.

A támogatás sszeget az alábbiak szelint állapítottam meg:

(1) A 809/2014/EU rendelet 63. cikke alapján megállapított csokkentés ósszege,

(4 A23n007 (lV.17.) FVM rendelet 35. (10) bekezdése alapján megállapított cs kkentés sszege.

(3) A 2312007 (lV. 17.) FVM rendelet 20. (3) bekezdése alapján visszatartott támogatás ósszege, amelynek kiíizetese az utolsó kiíizetési

kérelemmel kapcsolatos d ntést kóvetóen válik esedékessé,

A jóváhagyott támogatási sszeg 3. tengelyre vonatkozórésze 0 Fl,uaz nulla forint,melynek 75 sziyalékálazEur paiMez gazdaságiés
Vidékfejlesáósi Alap, 25 eázalékála MagyarÁllam nemzeti ktiltsógvetése finansziroza.
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Számított Túligénylés

támogatás miatti szankció
(Ft} (1}

Túligenylési
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csokkentett

tárnoqatás

Naptári év Kifizetett , Kifizethet osszeg

összeg . (F0

euróban i

4 6 638 815 6 564 101 0 6 564 101 2015 2a8a2,75 6564101
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A jóváhagyott támogatási sszeg 4. tengelyre uonatloroies.Ó bSO+iOr Fl, azaz hatmilliodtsázhatvannfuyezer-egyszázegy fodnt, melynek

80 százalékát az Európai Mez gazdasági és VidékfejlesáésiAlap, 20 s zalékálaMagyarÁlbm nemzeti kóltségvetése finansziroza,

Kérelmének fennmaradó részét a határozat indokolás részében foglaltak szerint elutasitom.

A támogatás osszege a kifizeiési kérelemben szerepl elsámolható kiadások bruttó értéke alapján kedilt megállapításra,

A jelen határozatom alapján kiíizethet támogatás osszegét az tigyfél iigyfél-nyilvántartási rendszeóen rógzített fizetési sámlájára rendelem

átutalni.

A határozaúrozatal id pon$ában az iigyfél-nyilvántartásirendszer szerinti pénzforgalmi szolgáltatója: Balmazrijváros és Vid, Takarékszóvetkezet

fizetési számlaszáma: 59900067-11028639 .

Szakfeladat kódja: Tediletfejlesáési és teriiletrendezési helyi feladatok 84'l383,

A szakfeladat sáma államhááartáson kív liiigyfélesetén az "5"-ós, államhááartáson beliili gyfélesetén a "6"os kóddalegésztil ki.

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

LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai MezogazdaságiVidékfejlesztési Alapból ny jtandó vidékfejlesáési támogatás

reszletes feltételeiról szól 30l20'l2.(ll1.24.) VM rendelei 12, (1)bekezdés értelmében.

Dontésem ellen annak kézhezvételétól számitott tizenót napon beliil a Minisáerelnokséget vezet minisáerhez címzett fellebbezésnek van

helye, amelyet a(z) illetékes regionális illetékesség megyei kirendeltséghez (MVH Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kkendeltség, ,l40't

Nyíregyháza Postafiók 422)kell beny jtani. A dontésem ellen benyrijtott fellebbeéshez kapcsolódóan az íigyfelet illetékfizetésik telezettség

nem terheli.

Tájékoáatom, hogy a támogatás igénylésére irányuló kérelemnek résáen vagy egészben helyt adó dontes alapján az MVH az eset|eges

fellebbezástól ftiggetleniil folyósí$a a megitélt támogatást, egyéb esetekben a fellebbezésnek a d ntes vegrehajtására halasáó hatálya van.

A fellebbezésben fel kell tiintetni az iigysámot, meg kelljelolni az iigyfél (és képviselóje) nevét, lakóhelyét, székhelyét és aduintézkedést,
amely ellen a fellebbezés iranyul, továbbá aá, hogy a fellebbezest benytijtó személy a vitatott dtintes megváhoáatását mennyiben és milyen

okból kívánja. A fellebbeás beny jtását megkiinnyító nyomtafuány a www.mvh.gov.hu címról letólthetó.

Amennyiben nincs helye a fellebbezés érdemi vizsgálat nélk li elutasításának, a beny jtott fellebbezést az elsó fokon eljáró hatóság

megvizsgálja, és amennyiben megállapíiia, hogy dontése jogszabályi rendelkezés(eke)t sert, vagy a fe|lebbezésben foglaltakkal egyetért és

nincs az eljárásban ellenérdek iigyfél, tigy dtintését a jogszabályi íeltételek teljesiilése esetén saját hatásktióen modositja, visszavonja,

kijaví$a vagy kiegészíü. Amennyiben az elsó fok hatóság funntartja dontesét, a fellebbezést az iigy tisszes iratával egyiitt a fellebbezes

beérkezéset l sámított harminc napon belíil feltefesái a másodfokti hatóság résére.

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

a dontés az utolsó lemondás hatósághoz tórtén beérkezésének napján joger re emelkedik,

A jogorvoslati eljárasok részletes szabályait a k zigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályaiólszóló 2004. éviCXL. tórvény

(atovábbiakban:Ket.)95.-121. -ai, valamint a mez@azdasági, agrár-vidékíejlesáési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb

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

ren delkezései tarlalmazák,

Mezogazdasá9i és Vidékfejlesztési Hivatal
1476 Budapest Pf. 4a7. Tel.:374-3603; 374-3604 uJunfl,mvh.gov.hu
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Az iigyíél 2012.07,31napján támogatási kérelmet nyrijtott be a Mezógazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (továbbiakban: MVH), Az MVH

1530788253 azonositó szám dontráse éltelmében iámogatásra vált jogosulttá, amelyben tájékoáattuk anÓl, hogy a támogatás pontos

osszegér l a kiíizetésről szóló határozatban d nt az MVH. Az iigyfél a kiíizetés igénylése céÜából 2015.07.31 napján napján kifizetési kérelmet

ny jtott be,

ítő B tételsor:Részber nem e ltj számla- ésbizon
,A,

Sorsz.

Tétel

azonosító

számlatétel

típuSa

Eszkózl

szolgáltatás

azonosító

Elutasított

összeg

Megnevezés Mennyiseg lndokolás

B1 a44 SZJ 561 01 1 24 164 Étkezcíhelyi

vendégltás

1 A támogatható osszeg a3aD012. (ll1.24.\

VM rendelet 8. . (2) bekezdése

értelmében került megállapításra a

kti lon bozet elutasítása indokolt.

125 044 VTSz 3924 7 Miianyag pohár

20 db-os

1 Számszaki hibás, a ktilonbozet a 3012012.

(llI.24.) VM rendelet 6. . (2) bekezdése

értelmében elutas ítva.

144 01 VTSZ 481 B 1 Torl ked 2

db-os

1 Számszaki hibás, a ktilonbozet a 3012012.

(ll1.24.) VM rendelet 6. . (2) bekezdése

értelmében az elutasíiva.

Részben nem lelo kiadás:
,A,

sorSz.

MunkaválIaIo neve Tárgyid szak Juttatás
jogcíme

EIutasított

személyi

osszesen

lndokolás

38 Tányér Judit 1 504 HKUT _

Helykozi utazási

koltséqtérités

5 320 Az elszámolni kivánt tétel hibásan kertilt felttintetésre, a

külonbozetet a 30/2012. (Ill ,24.) VM rendelet 6. . (2)

bekezdése értelmében elutasítom.

67 Dobi Nóra Éva 1 505 HKUT -

Helykozi utazási

koltséqtérítés

1 049 A munkában eltoltótt napok után kertilt megállapításra a bérlet

támogatása, a ktilonbozetet a3al2a12. (U1.24.) VM rendelet 6.

. (2) bekezdése értelmében elutasítom.

Nem meqfeleltí számla- és bizon ít A tételsor:
,A,

SorsZ.

Bizonylat

azonosítója

Bizonylat

típusa

KiáIlító " Te[jesítés

adószáma id ponla
Nettó osszeg

(F0

Pénztigyi

te!esítés
id pontia

lndokolás

32 GU4EA1089272 Személyi

juttatás

1 3834492244, 2015.03.31 1 240 2015.03,31 Az elszámolni kívánt számla teljesítés

idtípontja nem erre az elszámolási

idoszakra vonatkozik, ezért a 3012012,

(Il1.24.} VM rendelet 11. . (5)

bekezdésének b.) pontia értelmében

Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
1476 Budapest Pí. 407 . Td.:37 4-3603; 374-3604 www.mvh.gov.hu
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,A,

SorSz.

Bizonylat

azonosítoja

Bizonylat

típusa

ffi*|ÉFÉ-#:g@E dEí
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kiállító 
l

adószárna l

ffit:t x i:.r+'rli3_] ;lHry!: \

Teljesítes

id pon$a

Netto összeg
(Ft)

Pénzügyi

te!esítés
id pontia

Indokolás

32 GU4EAla89272 Személyi

iuttatás

1 3834492244 2015.03.31 1240 2015.03.31 elutasítása indokolt.

135 GU4EAs540539 Személyi

juttatás

1 3834492244 2015,06.20 620 2015.06.20 Az elszámolni kívánt számla

teljesítésének id pontja tinnepnapra

esik -munkavégzés nem tortént- ezérl, a

3al2a12.(|11.24.) VM rendelet 6. . (2)

bekezdése értelmében a tétel

elutasítása indokolt.

Nem meqfeleló számla- és bizonylatr osszesítő B téte 0r:

,A,

Sorsz,

Tétel

azonosító

számlatétel

típuSa

Eszkózl

szolgáltatás

azonosító

Elszámolni

kívánt

osszeq

Megnevezés Mennyiség lndokolás

25 044 TESZoR 561 01 9 307 Bio ételízesíto

2009r

1 Az elszámolni kívánt tétel a 3012012.

(ll1.24.) VM rendelet 2. számu

mellékletében nem taláIható, ezért

elutasítása indokolt

25 044 TEsZoR 561 01 9 339 Bio zakuszka

1 70gr

1 Az elszámolni kivánt tétel a 3012012.

(lll.24.) VM rendelet 2. szám

mellékletében nem található, ezért

eIutasítása indokolt

25 044 TESZOR 561019 339 Bio

padIizsánkrém

1 Az elszámolni kívánt tétel a 3012012.

(Il1.24.) VM rendelet 2. számú

mellékletében nem található, ezért

elutasítása indokolt

25 a44 TESZ0R 561019 , 77a Bio natur érlelt

féIkemény sajt

0 Az elszámolni kívánt tétel a 3012012,

(Il1.24.) VM rendelet 2. szám

mellékletében nem található, ezérl

elutasítása indokolt

25 044 TESZoR 561019 1 3B8 Bio ftistolt

vastagkoIbász

0 Az elszámolni kívánt tétel a 3al2a12.

(ll1.24.) VM rendelet 2. számú

mellékletében nem található, ezért

elutasítása indokolt

174 a44 TESZoR 561019 4 606 Bio ételízesító

2009r

15 Az elszámolni kívánt tétel a 30l2a12.

(ll1.24.) VM rendelet 2. számu

mellékletében nem ta!álható, ezért

eIutasítása indokolt

174 044 TESZOR 561019 l 5 a79 Bio zakuszka

17agr

15 Az elszámolni kívánt tétel a 3al2a12.

(U1.24.) VM rendelet 2. számu

mellékletében nem találhat , ezéft

Mezógazda ági és Vadékfejlesztési Hivatal
1476 Budapest Pf. 407. Tel.:374-3603; 374-3604 ulr,rnrl.mvh.gov.hu
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Tetel

azonosító

számlatétel

típusa

Eszko/
szolgáltatás

azonosító

Elszámolni

kívánt

osszeq

Megnevezés Mennyiség lndokolás

174 044 TESZoR 561 01 9 5 079 Bio zakuszka

1 70gr

15 elutasítása indokolt

174 044 TESZoR 561 01 9 5 079 Bio

padlizsánkrém

15 Az elszámolni kívánt tétel a 3a?a12.
(lI1.24.) VM rendelet 2. szám,ú

mellékletében nem található, ezérl

elutasítása indokolt

174 044 TESZoR 561 01 9 11 113 Bio natur érlelt

félkemény sajt

3 Az elszámolni kívánt tétel a 3a2012.

(ll1.24.) VM rendelet 2. számil

mellékletében nem található, ezért

eIutasítása indokolt

Nem meqfelelő személvi kiadas
,A,

Sorsz.

MunkaváIIaló neve Tárgyid szak Juttatásjogcíme Elszámo!ni

kívánt

személyi

összesen

lndokolás

32 Dobi Nóra Éva 1 504 HKUT - Helykoá

utazási

koltségtérítés

620 Az elszámolni kivánt számla teljesítés id pontja nem erre

az elszámolási idoszakra vonatkozik, ezért a 30l2a12.

(U1.24.} VM rendelet 11. , (5) bekezdésének b.) pon$a

értelmében elutasítása indokolt.

32 Tányér Judit 1 504 HKUT - Helykol
utazási

koltsegtérítés

620 Az elszámolni kívánt számla teljesítés időpontja nem erre

az elszámolási id szakra vonatkozik, ezért a 3a?a12.
(ll1.24.) VM rendelet 11. . (5) bekezdésének b.} pontja

értelmében elutasítása indokolt.

135 Bíróné Nagy Csllla 1 506 HKUT - Helykol
utazási

koltségtérítés

620 Az elszámolni kívánt számla teljesítésének idopontja

tinnepnapra esik -munkavégzés nem tortént- ezérta
3al2a12.(U1.24.} VM rendelet 6. . (2) bekezdése

értelmében a tétel elutasítása indokolt.

Felhívom figyelmét ana, hogy amennyiben az elm lt év(ek) során EMVA jogcímek vagya 73l2009lEK rendelet alapján ny jtottámogatas

esetében áth,iódó szankció keríilt megállapításra, illetve amennyiben lejátt k ztaftoása van, a megállapított áthúzódó szankció, illetve a

kóztartozás tisszegével a jelen dontésben megállapított támogatásiosszeg csokkentésre kedil, melyr l az MVH k l n végzésben átesíti,

Tájékoáatom, hogy a LEADER Helyi Akciócsoportok íeladat ellátásához az Eur pai Mezogazdasagi Vidékfejlesáési Alapbol ny jtandó

vidékfejlesáési támogatás részletes feltételeir l szóló 3012012. (U1.24.) VM rendelet alapján a jelen dtintésem rendelkez részében foglaltakat

- a Cégbíróság által a égnyilvánosságól, a bhóságicégeljárásól és a végelszámolásrólszóló 2006, évi V, tórvény alapján vezetett

cegnyilvántartásban

szerepl adatok felhasználásával hoáam meg,

Felhívom a íigyelmét, hogy a fent megjel lt nyilvántartásban felt ntetett adatokkal szemben - az MVH eljárási ttjrvény 26. (6) bekezdése

Mezógazda ági és Vidékfeilesztési Hivatal
1476 Budapest Pí. 407 . Tel,:374-3603; 374-3604 urrmr.mvh.9ov.hu
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alapján - a bizonyítás azt terheli, aki az adatok helyességét, valósággal egyezőségét vita$a.

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

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

Mez gazdaságiVidékfejlesztési Alap társfinanszirozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló2312007,

(lV. 17.) FVM rendelet, valamint a LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezogazdasági Vidékfejlesztési Alapból

ny jtandó vidékfejlesáésitámogatás részletes feltételeir l szóló3012012.0ll. 24.)VM rendelet rendelkezéseire alapítottam.

A rendelkezésre álló tigyintézési határid az MVH eljárásitorvény 55. (3) bekezdése alapján a kérelem beérkezését kovetó három hónap,

A I ez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal illetékességét és hatáskorét a Mez@azdasági és Vidékfejlesáési Hivatahól szóló

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

Az eljárás tárgyi illetékmentességét az MVH eljárási tórvény 7a. a) pontja állapitja meg.

A dontésem elleni fellebbezés lehet ségét a Ket. 98. (1) bekezdése biáosítja, az el terjesztésrerendelkezésreálló határid t a Ket. 99. (1)

bekezdése rógzíti.

Budapest, 201 5. október 14.

megbízásából:

Lelkes Miklós

igazgató

S. k.

Kiadmány hitelétil:

Kapják:

ftÜgyfel
2.: kattár

I

. Gyuricza Csaba

Mezógazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
1476 Budapest Pí. 407 . Tel,:374-3603; 374-3604 www.mvh.gov.hu
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