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Zselici Lampasok Videkfejlesztesi Egyesii
Kaposvar
Furedi utca 1.

7400
Zselici Lampasok Videkfejlesztesi Egyesulet
7475 Boszenfa Fo utca 3.
1004391805
Kifizetesi kerelemnek helyt ad6 hatarozat
Jezerine Szebenyi Andrea

Ogytel neve:
Ogyfel clme:
Ogyfel-azonosit6:
Targy:
Ogyintezo:

Tamogatasi hatarozat iratazonosit6ja: 1083139021
A(z) 30/2012. (Ill. 24.) VM rendelet alapjan a LEADER Helyi Akci6csoportok feladat ellatasahoz nyujtott tamogatas jogcimre, 2014.02.28 napjan
benyujtott, 2116281294 azonosit6 szamon nyilvantartott kifizetesi kerelme targyaban az alabbi
hatarozatot
hozom:
A kifizetesi kerelmenek helyt adok, es ezzel 1 768 163 Ft, azaz egymilli6-hetszazhatvannyolcezer-egyszazhatvanharom forint tamogatasi
osszeget allapitok meg.
A tamogatas osszeget az alabbiak szerint allapitottam meg:
Tamogatas osszege:
Tengely
azonosit6ja

I

lgenyelt
tamogatas

Szamitott
tamogatas

1 768 164

1 768 163

1

4

Tuligenyles
miatti szankci6
!
(Ft) (1)
I

0

1

Tuligenylesi
szankci6val
csokkentett

. .. ta111ogata~
1 768 163

Naptari ev

Kifizetett
osszeg
eur6ban

2014

5952,61

Kifizetheto osszeg
(Ft)

i

i.

I -.

1768163

(1) A Bizottsag, a videkfejlesztesi tamogatasi intezkedesekre vonatkoz6 ellenorzesi eljarasok, valamint a kolcsonos megfeleltetes vegrehajtasa
tekinteteben az 1698/2005/EK rendelet vegrehajtasara vonatkoz6 reszletes szabalyok megallapitasar61 sz616 65/2011/EU rendeletenek 30.
cikke alapjan megallapitott csokkentes osszege.
A j6vahagyott tamogatasi osszeg 3. tengelyre vonatkoz6 resze 0 Ft, azaz nulla forint, melynek 75 szazalekat az Eur6pai Mezogazdasagi es
Videkfejlesztesi Alap, 25 szazalekat a Magyar Allam nemzeti koltsegvetese finanszirozza.
A j6vahagyott tamogatasi osszeg 4. tengelyre vonatkoz6 resze 1768163 Ft, azaz egymilli6-hetszazhatvannyolcezer-egyszazhatvanharom
forint, melynek 80 szazalekat az Eur6pai Mezogazdasagi es Videkfejlesztesi Alap, 20 szazalekat a Magyar Allam nemzeti koltsegvetese
finanszirozza.
A tamogatas osszege a kifizetesi kerelemben szereplo elszamolhat6 kiadasok brutt6 erteke alapjan kerult megallapitasra.

www.mvh.gov.hu

1476 Budapest Postafi6k 407.

Tei.:OS-1-374-3603, 06-1-374-3604

Oldal: 2

.MVH

Me:r6(Jezdasaqles
Videkt•Jiesztbl
• •
Hlvatal

Videkfejlesztesi Tamogatasok lgazgat6saga

A jelen hatarozatom alapjan kifizethete tamogatas osszeget az Ggyfel ugyfel-nyilvantartasi rendszerben rogzftett fizetesi szamlajara rendelem
atutalni.
A hatarozathozatal idepontjaban az ugyfel-nyilvantartasi rendszer szerinti penzforgalmi szolgaltat6ja: Dei-DunantUii Takarek Szov.Hitelint
fizetesi szamlaszama: 67100138-10007149-00000000 .
Szakfeladat k6dja: Teruletfejlesztesi es terOietrendezesi helyi feladatok 841383.
A szakfeladat szama allamhaztartason kfvuli ugyfel eseten az "5"-os, allamhaztartason beluli ugyfel eseten a "6"-os k6ddal egeszul ki.
Tajekoztatom, hogy a HVK vagy LEADER HACS cfm IH altai tortene visszavonasa a tamogatasi jogosultsag megszuneset eredmenyezi a
LEADER Helyi Akci6esoportok feladat ellatasahoz az Eur6pai Mezegazdasagi Videkfejlesztesi Alapb61 nyujtand6 videkfejlesztesi tamogatas
reszletes felteteleirel sz616 30/2012. (Ill. 24.) VM rendelet 12. § (1) bekezdes ertelmeben.
Dontesem ellen annak kezhezveteletel szamftott tizenot napon belul a Mezegazdasagi es Videkfejlesztesi Hivatal kozponti szervehez efmzett
fellebbezesnek van helye, amelyet a(z) illetekes regionalis illetekessegu megyei kirendeltseghez (MVH Somogy Megyei Kirendeltseg, 7400
Kaposvar Petefi ter 1-3) kell benyujtani. A dontesem ellen benyujtott fellebbezeshez kapcsol6d6an az Ggyfelet illetekfizetesi kotelezettseg nem
terheli.
Tajekoztatom, hogy a tamogatas igenylesere iranyul6 kerelemnek reszben vagy egeszben helyt ad6 dontes alapjan az MVH az esetleges
fellebbezestel fliggetlenul foly6sitja a megitelt tamogatast, egyeb esetekben a fellebbezesnek a dontes vegrehajtasara halaszt6 hatalya van.
A fellebbezesben fel kell tuntetni az ugyszamot, meg kell jelolni az ugyfel (es kepviseleje) nevet, lak6helyet, szekhelyet es azt az intezkedest,
amely ellen a fellebbezes iranyul, tovabba azt, hogy a fellebbezest benyujt6 szemely a vitatott dontes megvaltoztatasat mennyiben es milyen
okb61 kfvanja. A fellebbezes benyujtasat megkonnyite nyomtatvany a www.mvh.gov.hu cfmrelletolthete.
A fellebbezesben hivatkozott uj tenyt, uj bizonyitekot a donteshozatal soran a masodfoku hat6sag esak abban az esetben veheti figyelembe, ha
az Ggyfel igazolni tudja, valamint az ugy korulmenyeibel megallapfthat6, hogy az Ggyfel az uj tenyrel, bizonyitekr61 az intezkedesben val6
reszvetelre vonatkoz6 kerelme benyujtasakor rajta kivu I all6 okb61 nem tudott.
Amennyiben nines helye a fellebbezes erdemi vizsgalat nelkuli elutasitasanak, a benyujtott fellebbezest az else fokon eljar6 hat6sag
megvizsgalja, es amennyiben megallapitja, hogy dontese jogszabalyi rendelkezes(eke)t sert, vagy a fellebbezesben foglaltakkal egyetert es
nines az eljarasban ellenerdeku ugyfel , ugy donteset a jogszabalyi feltetelek teljesulese eseten sajat hataskorben m6dosiija, visszavonja,
kijavitja vagy kiegesziti. Amennyiben az else foku hat6sag fenntartja donteset, a fellebbezest az ugy osszes irataval egyutt a fellebbezes
beerkezesetel szamitott harmine napon belul felterjeszti a masodfoku hat6sag reszere.
A fellebbezesi jogr61 a fellebbezesi hataride tartama alatt valamennyi fellebbezesre jogosult - frasban vagy sz6ban tortene -lemondasa eseten
a dontes az utols6 lemondas hat6saghoz torteno beerkezesenek napjan jogerore emelkedik.
A jogorvoslati eljarasok reszletes szabalyait a kozigazgatasi hat6sagi eljaras es szolgaltatas altalanos szabalyair61 sz616 2004. evi CXL. torveny
(a tovabbiakban: Ket.) 95.-121. §-ai, valamint a mezogazdasagi, agrar-videkfejlesztesi, valamint halaszati tamogatasokhoz es egyeb
intezkedesekhez kapcsol6d6 eljaras egyes kerdeseirel sz616 2007. evi XVII. torveny (a tovabbiakban: MVH eljarasi torveny) 57/A. §-anak
rendelkezesei tartalmazzak.

lndokolas

Az ugyfel 2008.11.28 napjan tamogatasi kerelmet nyujtott be a Mezegazdasagi es Videkfejlesztesi Hivatalhoz (tovabbiakban: MVH). Az MVH
1083139021 azonosft6 szamu dontese ertelmeben tamogatasra valt jogosultta, amelyben tajekoztattuk arr61, hogy a tamogatas pontes
osszegerol a kifizetesrol sz616 hatarozatban dont az MVH. Az ugyfel a kifizetes igenylese eeljab612014.02.28 napjan napjan kifizetesi kerelmet
nyujtott be.
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Kerelme a vonatkoz6 jogszabalyi felteteleknek megfelelt, ezert a rendelkezo reszben foglaltak szerint dontottem.
Felhfvom figyelmet arra, hogy amennyiben az elmult ev(ek) soran EMVA jogcfmek vagy a 73/2009/EK rendelet alapjan nyujtott tamogatas
eseteben athuz6d6 szankci6 kerult megallapftasra, illetve amennyiben lejart koztartozasa van, a megallapftott athuz6d6 szankci6, illetve a
koztartozas osszegevel a jelen dontesben megallapftott tamogatasi osszeg csokkentesre kerul, melyrol az MVH kulon vegzesben ertesfti.
Tajekoztatom, hogy a LEADER Helyi Akci6csoportok feladat ellatasahoz az Eur6pai Mezogazdasagi Videkfejlesztesi Alapb61 nyujtand6
videkfejlesztesi tamogatas reszletes felteteleirol sz616 30/2012. (Ill. 24.) VM rendelet alapjan a jelen dontesem rendelkezo reszeben foglaltakat
-a Cegbfr6sag altai a cegnyilvanossagr61, a bfr6sagi cegeljarasr61 es a vegelszamolasr61 sz616 2006. evi V. torveny alapjan vezetett
cegnyilvantartasban
szereplo adatok felhasznalasaval hoztam meg.
Felhivom a figyelmet, hogy a fent megjelolt nyilvantartasban feltUntetett adatokkal szemben - az MVH eljarasi torveny 26. § (6) bekezdese
alapjan -a bizonyftas azt terheli, aki az adatok helyesseget, val6saggal egyezoseget vitatja.
A rendelkezo reszben foglaltakat a Ket., a mezogazdasagi, agrar-videkfejlesztesi, valamint halaszati tamogatasokhoz es egyeb
intezkedesekhez kapcsol6d6 eljaras egyes kerdeseirol sz616 2007. evi XVII. torveny (tovabbiakban: MVH eljarasi torveny), az Eur6pai
Mezogazdasagi Videkfejlesztesi Alap tarsfinanszfrozasaban megval6sul6 tamogatasok igenybevetelenek altalanos szabalyair61 sz616 23/2007.
(IV. 17.) FVM rendelet, valamint a LEADER Helyi Akci6csoportok feladat ellatasahoz az Eur6pai Mezogazdasagi Videkfejlesztesi Alapb61
nyujtand6 videkfejlesztesi tamogatas reszletes felteteleirol sz616 30/2012. (Ill. 24.) VM rendelet rendelkezeseire alapftottam.
A rendelkezesre all6 ugyintezesi hatarido az MVH eljarasi torveny 55.§ (3) bekezdese alapjan a kerelem beerkezeset koveto harom h6nap.
A Mezogazdasagi es Videkfejlesztesi Hivatal Videkfejlesztesi Tamogatasok lgazgat6saganak illetekesseget es hataskoret a Mezogazdasagi es
Videkfejlesztesi Hivatalr61 sz616 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdese es az 5. § (3) bekezdes d) pontja allapftja meg.

Az eljaras targyi illetekmentesseget az MVH eljarasi torveny 74. §a) pontja allapftja meg.
A dontesem elleni fellebbezes lehetoseget a Ket. 98. § (1) bekezdese biztosftja, az eloterjesztesre rendelkezesre all6 hataridot a Ket. 99. § (1)
bekezdese rogzfti.
Budapest, 2014. marcius 18.
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