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Hortobágyi Leader Kozhasznu Egyesulet

Balmaz ujváros

Dozsa Gyorgy utca 1-3

4060

ügyfél neve: Hortobágyi Leader Kozhasznu EgYestilet

üórer címe: 4a't Hortobágy Czinege János utca 1

Ügyfél-azonosító: 1008629690

Tárgy: Kiíizetési kérelemnek részben helyt adÓ határozat

Ügyintéz : Rácz lzolda

Támogatási h at ározatiratazonositója : 1 53078 82 53

A(z) 30t2012.(lll. 24.) VM rendelet alapján a LEADER HelyiAkciócsoportok feladat ellátásához nyirjtotttámogatás jogcímre, 2015,09,24 napján

beny jtott, 21240177ooazonosító számon nyilvántartott kifizetési kérelme tárgyában az alábbi

határozatot

hozom:

A kiíizetési kérelmének részben helyt adolq és ezzel 1 755 502 FL, azaz egymilliGhétsázótvenotezerotszázkettó forint támogatási osszeget

állapítok meg.

A támogatás osszegét az alábbiak szerint á|lapítottam meg:

(1) 

^809l2014lEU 
rendelet 63. cikke alapján megállapítot csokkentés tisszege.

{2) A2312007 (lV.17.) FVM rendelet 35. (10) bekezdése alapján megállapított cs kkentés sszege,

(3) 
^ 

2312007 (lV. 17,) FVM rendelet 20. (3) bekezdése alapján visszatartott támogatás osszEe, amelynek kifizetése az utolso kiíizetési

kérelemme| kapcsolatos dontést ktivet en válik esedékessé.

A jóváhagyott támogatási osszeg 3. tengelyre vonatkozó része 0 Fl, aza. nulla forint, melynek 75 szizalékálaz Euópai Mez gazdasági és
Vittékíejlesáési Alap, 25 szizalékát a Magyar Álhm nemzeti k ltségvetése frnansziroza.
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Mezó9azdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
1 47 6 Budapest H, 4a7 . T el;37 *3603; 374-3604 lvunr. mvh. gov.hu
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A jóváhagyott támogatási osszeg 4. tengelyre vonatkozó része 1755502 Fl, azazégYmiltió-hétsá' *T:'i'o ozazkett íorint' melYnek 80

sázalékáIaEurópai Mez gazdasági és Vidékfelles;;iffi 20 sázalékát a r,,rágy* Hr.,n nemzeti koltségvetése Íinansziroza'

Kérelménekfennmaradórészétahatározatindokolásreszébenfoglaltakszerintelutasitom.

A támogatás ilsszege a kiíizetési kérelemben szerepl elsámolható kiadások bruttó értéke alaPján ker{ilt megállaPitásra'

A jelen határozatom alapján kifizethet támogatás tisszegét az iigyfét iigyfél-nyilvántartási rendszerben rtigzítet fizetési sámlájára rendelem

átutalni,

A határozathozatal idópon$ában az iigyíél_nyilvántartásirendszer szerinti pénáorgalmi szolgáltatója: Balmaz jváros és vid, Takaréksóvetkezet

fizetési sámlaszáma: 59900067-1 1028639,

Szakíeladatkódja:Tertiletfejlesztésiésteriiletrendezésihelyifeladatok841383.

A szakíeladat sáma államháztartáson kíviili glél esetén az "5"ós, államhááartáson beltili iigyfél esetén a "6"{s kóddal egésziil ki,

Tájékoáatom, hogy a HVK vagy LEADER HACS cim lH által ttirtén visszavonása a támogatásijogosultság megsziinését eredményezi a

LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Euópai Mez gazdaságiVidékíejlesáési Alapból nyirjtandó vidékfejlesztési támogatás

részletes íeltételeiól sz(nó3al2012,(lll. 24.)VM rendelet 12. (1) bekezdés értelmében,

D ntésem ellen annak kézhealételétól számitott tizentit napon beliil a Minisáerelnokséget vezet minisáerhez cimzett Íellebbezésnek van

helye, amelyet a(z) illetékes regionális illetékessfu megyei khendertsesn.1 (MVH Szabolcs,Szatmár-Bereg Megyei Khendeltség, 440'l

Nyiregyháza postafiók 422\ kellbenyrijtani. A d ntesem ábn beny itott íellebbezéahei kapcsolódóan az tigyíelet illetékfizetési kótelezettség

nem terheli,

Tájékoztatom, hogy a támogatás igénylésére irányuló kérelemnek részben vagy egészben helyt adó dontés alaPján az MVH az ese eges

fellebbezést l fiiggetleniil folyósítja a megítélt támogatást, egyéb esetekben a fellebbezésnek a d ntés vegrehajtasára halasáó hatálya van,

A fellebbezésben íel kell tíintetni az iigysámot, meg kell,idolni az ügyfá (és képvisel je) nevá, lakóhelyét, székhelYét és ,uintédtedést,

amely ellen a fellebbezés irányul, továbbá azt, hogy a fellebbezést benyrijtó személy a vitato d ntés megváltoztatásat mennYiben és milYen

okbol kívánja, A fellebbeés benytijtásat megktinnyit nyombtvány a www.mvh.gov.hu címól letólthet .

Amennyiben nincs helye a fellebbezés érdemi vizsgálat nélkiili elutasításának, a beny jtott fellebbezést az els fokon eljáró hatóság

megvizsgálja, és amennyiben megállapítja, hogy dontéselogszabályi rendelkezés(eke)t sétt, vagy a fellebbezésben foglaltakkal egyetéft és
nincs az eljárásban ellenérdek iigyfél, tigy diintesét a jogszabályi feltételek teljesiilése esetén sajá hatásk óen modosítia, visszavonja,

kijavítja vagy kiegészíti. Amenn$ben az els fokti hatóság fenntartja drintésá, a fellebbezest az gy <isszes iratával egyiitt a fellebbeés
beérkezésetól sámított harminc napon belíil felterjesái a masodfoktl hatósag részére,

A fe|lebbeési jogról a fellebbezési határió tartama alatt valamennyi fellebbezésre jogosult - írásban vagy szóban ttiltén - lemondása esetén

a d<intés az utolsó lemondás hatósághoz tórtén bérkeésenek napján jogeróre emelkedik.

A jogorvoslati eljárások részletes s2abá|yait a k<izigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatas általános szabályairólszóló 2004. éviCXL t<irvény

(atovábbiakban:Ket,)95.-121, -ai, valaminl a mefradasági, agrár+idékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiról szóló2007. éviXVll. tórvény (a továbbiakban; MVH eljárási ttirvény) 57lA. $ának
rendelkezései tartalmazák.

Mezogazda á i és Vidékfejlesztési Hivatal
1476 Budapest ff. l$ r. Tel.:374_3603; 374-3604 lnirw,mvh.gov.hu
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Az rigyfél 2012.07.31Hapján támogatási kérelmet ny itott be a Mezógazdasagiés Vidékfe|lesztési Hivatalhoz (továbbiakban: MVH)' Az MVH

1530788253 azonosító számir dontése értelmében ..**r" u.rt iogorurftá,'"''vi'n táiéko'tlryl'nól' hogY a támogatás Pontos

osszegéról a kiíizetésr l .JIo t.ta.ratoan dont ., wr. L unyfél a kiíizetés ,*r*.-Óuloizots,og,zl naPján naPián kiÍizetésikérelmet

ny jtott be.

Részben nem
Q-árnla- ác .riznnvlatosszesitő B tételsor:

Mennyiseg l lndokolás
l
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VM rendelet 11 . . (5) bekezdés b,) pontja

szerint számolható el,

Részben nem megfelel Személvi kiadás:
lndokolás

A nnunkabér elszárnolásában hibás ke;,ekíiés to,,tént, a

kiilonbozet elutasítása indokolt a 3U2a12. (lU.24.) VM rendelet

6. . (2) bekezdése értelmében.
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4

kiadás

Felhivom figyelmét arra, hogy amennyiben az elmrilt év(ek) során EMVAjogcímekvagya 73n}a9BKrenddetalaPjánnYtijtotttámogatás

esetében átht]ódó szankció kenilt megállapításra, illetve amennyiben lejárt kóáartozása van, a megállapított áthtizódó szankciÓ, illetve a

k áafioás risszegével a jelen diintésben megállapított támogatási osszeg csókkentésre keriil, melyól az MVH kíiltin vegzésben értesíti.

Tájékoáatom, hogy a LEADER Helyi Akciócsopoltok feladat ellátásához az Euópai MezogazdaságiVidékfejlesáési Alapból ny jtandó

vidékíejlesztési támogatás részletes feltételeiról szóló 30ngn. (lll, 24.) VM rendelet alapján a jelen d ntésem rendelkezó részében fog|altakat

- a Cegbíóság által a cragnyilvánosságról, a bíróságicegeljárasrólés a vegelsámolásrol szóló 2006. évi V. t rvény alapján vezetett

cégnyilvántartásban

szerepló adatok felhasználásával hoáam meg.

Felhívom a figyelmét, hory a fent megjelolt nyilvántaftásban feltiintetet adatokkal szemben - az MVH eljarási tórvény 26. (6) bekezdése

alapján - a bizonyítás aá terheli, aki az adatok helyességét, valósággal egyezóségét vita$a.

A rendelkez részben foglaltakat a Ket. , a meziryadasági, agrá,r-vidékfejlesáési, valamint halászati támogatásokhoz és egyób

intézkedésekhez kapcsolóó eljárás egyes kérdéseiól *óló 2007, évi XVll. tórvény (továbbiakban: MVH eljárási tórvény), az Európai

MezogazdaságiVidékfejlesztési Alap társíinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályaiii szólit23l2007.

(lV. 17.) FVM rende|et, valamint a LEADER Helyi Akciocsoportok feladat ellátásához az Európai MezogazdaságiVidékíejlesztési Alapból

nytijtandó vidékfejlesáésitámogatás részletes íeltételeir lsáló 30nW2.0ll. 24.) VM rendelet rendelkezéseire alapítottam.

Mez gazdasá i és Vidékfejlesztési Hivatal
1476 Budapest Pf. 4S7. Tel.:374-3603; 374-3604 vtrwtrr,mvh.gov.hu
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A rendelkezésre álló iigyintézési határid az MVH eljárási tórvény 55. (3) bekezdése alapján a kérelem beérkezéséi kóveió három hÓnaP.

A Mez gazdasagi és Vidékfejlesáési Hivatal illetékességét és hatáskórét a lliez gazdasági és Vidékfejlesáési Hivatahól szóló

256l2007.(X.4.)Korm.rendelet 3. (2)bekezdéseés5. (1)bekezdése állapí$ameg.

Az eljáras táryyi illetékmentessé1étuMVH eljárási tórvény 74. a) pontja állapí$a meg.

A dontésem elleni fellebbezás lehet ségét a Ket. 98, (1) bekezdése biztosí$a, az elóterjesztésrerendelkezésreálló határid t a Ket. 99. (1)

bekezdése rogzíti.

Budape t, 2015. október 2a.

megbízásából:

Lelkes Mikíós

igazgató

s.k.
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Mez gazdasági és vidékfejlesztési Hivatal
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