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Rabakoz Videkfejlesztesi Egyesulet
Kapuvar

F6 ter 1

9330

Ugyfel neve: Rabakoz Videkfejlesztesi Egyesulet
Ugyfel cfme: 9330 Kapuvar F6 ter 1
Ugyfel-azonosito: 1004390776
Targy: Kifizetesi kerelemnek helyt ado hatarozat
Ugyintezo: Joo Bernadett

Tamogatasi hatarozat iratazonositoja: 1083981042

A(z) 30/2012. (III. 24.) VM rendelet alapjan a LEADER Helyi Akciocsoportok feladat ellatasahoz nyujtott tamogatas jogcimre, 2015.06.29 napjan
benyujtott, 2126152016 azonosito szamon nyilvantartott kifizetesi kerelme targyaban az alabbi

h a t a r o z a t o t

hozom:

A kifizetesi kerelmenek helyt adok, es ezzel 899 300 Ft, azaz nyolcszazkilencvenkilencezer-haromszaz forint tamogatasi osszeget allapitok
meg.

A tamogatas osszeget az alabbiak szerint allapitottam meg:

Tamogatas osszege:

Tengely
azonositoja

4

Igenyelt
tamogatas

899 300

Szamftott
tamogatas

899 300

Tuligenyles
miatti szankcio

(Ft) (1)

0

Tuligenylesi
szankcioval
csokkentett
tamogatas

899 300

Naptari ev

2015

Kifizetett
osszeg
euroban

2850,04

Kifizetheto osszeg

(Ft)

899300

(1) A 809/2014/EU rendelet 63. cikke alapjan megallapitott csokkentes osszege.
(2) A 23/2007 (IV.17.) FVM rendelet 35.§ (10) bekezdese alapjan megallapitott csokkentes osszege.
(3) A 23/2007 (IV. 17.) FVM rendelet 20.§ (3) bekezdese alapjan visszatartott tamogatas osszege, amelynek kifizetese az utolso kifizetesi
kerelemmel kapcsolatos dontest kovetoen valik esedekesse.

A jovahagyott tamogatasi osszeg 3. tengelyre vonatkozo resze 0 Ft, azaz nulla forint, melynek 75 szazalekat az Europai Mezogazdasagi es
Videkfejlesztesi Alap, 25 szazalekat a Magyar Allam nemzeti koltsegvetese finanszirozza.

A jovahagyott tamogatasi osszeg 4. tengelyre vonatkozo resze 899300 Ft, azaz nyolcszazkilencvenkilencezer-haromszaz forint, meJynek 80
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szazalekat az Europai Mezogazdasagi es Videkfejlesztesi Alap, 20 szazalekat a Magyar Allam nemzeti koltsegvetese finanszirozza.

A tamogatas osszege a kifizetesi kerelemben szereplo elszamolhato kiadasok brutto erteke alapjan kerult megallapitasra.

A jelen hatarozatom alapjan kifizetheto tamogatas osszeget az ugyfel ugyfel-nyilvantartasi rendszerben rogzitett fizetesi szamlajara rendelem
atutalni.

A hatarozathozatal idopontjaban az ugyfel-nyilvantartasi rendszer szerinti penzforgalmi szolgaltatoja: Kis-Raba menti Takarekszovetkezet
fizetesi szamlaszama: 58900040-11020514 .

Szakfeladat kodja: Teruletfejlesztesi es teruletrendezesi helyi feladatok 841383.
A szakfeladat szama allamhaztartason kivuli ugyfel eseten az "5"-6s, allamhaztartason beliili ugyfel eseten a "6"-os koddal egesziJI ki.

Tajekoztatom, hogy a HVK vagy LEADER MACS cim IH altal torteno visszavonasa a tamogatasi jogosultsag megszuneset eredmenyezi a
LEADER Helyi Akciocsoportok feladat ellatasahoz az Europai Mezogazdasagi Videkfejlesztesi Alapbol nyiijtando Videkfejlesztesi tamogatas
reszletes felteteleirol szolo 30/2012. (III. 24.) VM rendelet 12. § (1) bekezdes ertelmeben.

Dontesem ellen annak kezhezveteletol szamitott tizenot napon beliil a Miniszterelnokseget vezeto miniszterhez cimzett fellebbezesnek van
helye, amelyet a(z) illetekes regionalis illetekessegu megyei kirendeltseghez (MVH Zala Megyei Kirendeltseg, 8901 Zalaegerszeg Postafiok
142) kell benyujtani. A dontesem ellen benyujtott fellebbezeshez kapcsolodoan az ugyfelet illetekfizetesi kotelezettseg nem terheli.

Tajekoztatom, hogy a tamogatas igenylesere iranyulo kerelemnek reszben vagy egeszben helyt ado dontes alapjan az MVH az esetleges
fellebbezesto! fiiggetlenii! folyosftja a megitelt tamogatast, egyeb esetekben a fellebbezesnek a dontes vegrehajtasara halaszto natalya van.

A fellebbezesben fel kell tuntetni az ugyszamot, meg kell jelb'lni az ugyfel (es kepviseloje) nevet, lakohelyet, szekhelyet es azt az intezkedest,
amely ellen a fellebbezes iranyul, tovabba azt, hogy a fellebbezest benyiijto szemely a vitatott dontes megvaltoztatasat mennyiben es milyen
okbol kfvanja. A fellebbezes benyujtasat megkonnyito nyomtatvany a www.mvh.gov.hu cimrol letoltheto.

Amennyiben nines helye a fellebbezes erdemi vizsgalat nelkuli elutasitasanak, a benyujtott fellebbezest az elso fokon eljaro hatosag
megvizsgalja, es amennyiben megallapitja, hogy dontese jogszabalyi rendelkezes(eke)t sert, vagy a fellebbezesben foglaltakkal egyetert es
nines az eljarasban ellenerdeku ugyfel , ugy db'nteset a jogszabalyi feltetelek teljesulese eseten sajat hataskorben modositja, visszavonja,
kijavitja vagy kiegesziti. Amennyiben az elso foku hatosag fenntartja donteset, a fellebbezest az ugy osszes irataval egyiitt a fellebbezes
beerkezesetol szamitott harminc napon beliil felterjeszti a masodfoku hatosag reszere.

A fellebbezesi jogrol a fellebbezesi hatarido tartama alatt valamennyi fellebbezesre jogosult - irasban vagy szoban torteno-lemondasa eseten
a dontes az utolso lemondas hatosaghoz torteno beerkezesenek napjan jogerore emelkedik.

A jogorvoslati eljarasok reszletes szabalyait a kozigazgatasi hatosagi eljaras es szolgaltatas altalanos szabalyairol szolo 2004. evi CXL. torveny
(a tovabbiakban: Ket.) 95.-121. §-ai, valamint a mezogazdasagi, agrar-videkfejlesztesi, valamint halaszati tamogatasokhoz es egyeb
intezkedesekhez kapcsolodo eljaras egyes kerdeseirol szolo 2007. evi XVII. torveny (a tovabbiakban: MVH eljarasi torveny) 57/A. §-anak
rendelkezesei tartalmazzak.

I n d o k o l a s

Az ugyfel 2008.12.01 napjan tamogatasi kerelmet nyujtott be a Mezogazdasagi es Videkfejlesztesi Hivatalhoz (tovabbiakban: MVH). Az MVH
1083981042 azonosito szamu dontese ertelmeben tamogatasra valt jogosultta, amelyben tajekoztattuk arrol, hogy a tamogatas pontos
osszegerol a kifizetesrol szolo hatarozatban dont az MVH. Az ugyfel a kifizetes igenylese celjabol 2015.06.29 napjan napjan kifizetesi kerelmet
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nyujtott be.

Kerelme a vonatkozo jogszabalyi felteteleknek megfelelt, ezert a rendelkezo reszben foglaltak szerint dontottem.

Felhivom figyelmet arra, hogy amennyiben az elmult ev(ek) soran EMVA jogcimek vagy a 73/2009/EK rendelet alapjan nyujtott tamogatas
eseteben athuzodo szankcio kerult megallapitasra, illetve amennyiben lejart koztartozasa van, a megallapitott athuzodo szankcio, illetve a
koztartozas osszegevel a jelen dontesben megallapitott tamogatasi osszeg csokkentesre keriil, melyrol az MVH kulon vegzesben ertesiti.

Tajekoztatom, hogy a LEADER Helyi Akciocsoportok feladat ellatasahoz az Europai Mezogazdasagi Videkfejiesztesi Alapbol nyujtando
Videkfejiesztesi tamogatas reszletes felteteleirol szolo 30/2012. (III. 24.) VM rendelet alapjan a jelen dontesem rendelkezo reszeben foglaltakat
- a Cegbirosag altal a cegnyilvanossagrol, a birosagi cegeljarasrol es a vegelszamolasrol szolo 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 bizonyitas azt terheli, aki az adatok helyesseget, valosaggal egyezoseget vitatja.

A rendelkezo reszben foglaltakat a Ket. , a mezogazdasagi, agrar-videkfejlesztesi, valamint halaszati tamogatasokhoz es egyeb
intezkedesekhez kapcsolodo eljaras egyes kerdeseirol szolo 2007. evi XVII. torveny (tovabbiakban: MVH eljarasi torveny), az Europai
Mezogazdasagi Videkfejiesztesi Alap tarsfinanszirozasaban megvalosulo tamogatasok igenybevetelenek altalanos szabalyairol szolo 23/2007.
(IV. 17.) FVM rendelet, valamint a LEADER Helyi Akciocsoportok feladat ellatasahoz az Europai Mezogazdasagi Videkfejiesztesi Alapbol

nyujtando Videkfejiesztesi tamogatas reszletes felteteleirol szolo 30/2012. (III. 24.) VM rendelet rendelkezeseire alapftottam.

A rendelkezesre allo ugyintezesi hatarido az MVH eljarasi torveny 55.§ (3) bekezdese alapjan a kerelem beerkezeset koveto harom honap.

A Mezogazdasagi es Videkfejiesztesi Hivatal illetekesseget es hataskoret a Mezogazdasagi es Videkfejiesztesi Hivatalrol szolo
256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdese es 5. § (1) bekezdese allapitja meg.

Az eljaras targyi illetekmentesseget az MVH eljarasi torveny 74. § a) pontja allapitja meg.

A dontesem elleni fellebbezes lehetosegeta Ket. 98. § (1) bekezdese biztositja, az eloterjesztesre rendelkezesre allo hataridot a Ket. 99. § (1)
bekezdese rogziti.
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Budapest, 2015. Julius 15.

Dr. Gyuricza Csaba

elnok

megbizasabol:

Lelkes Miklos

igazgato

s.k.

Fater Szabolcs
Kapjak: Vifekfai
1.:Ugyfel
2.: irattar
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