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Iratazonosft6:
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IktaWszam: 207/0501/5/189/2008

RL3501 013 1187234
Cserhatalja Leader Nonprofit Kft.

Kozard

helyrajziszam 095.

3053

Ugyfel neve: Cserhatalja Leader Nonprofit Kft.

Ugyfel cime: 3060 Paszto Nagymezo utca 3.

MVH regisztracios szam: 1004409201

Targy: Kifizetesi kerelemnek helyt ado hatarozat

Ugyintezo: Vas Laura Izabella

Tamogatasi hatarozat iratazonositoja: 1083353832

A(z) 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet alapjan a Helyi Videkfejiesztesi Kozossegek es a LEADER helyi akciocsoportok reszere nyujtott

tamogatas jogcimre, 2011.09.21 napjan benyujtott, 2090742460 azonosito szamon nyilvantartott kifizetesi kerelme targyaban azalabbi

h a t s r o z a t o t

hozom:

A kifizetesi kerelmenek helyt adok, es ezzel 1901800 Ft, azaz egymillio-kilencszazegyezer-nyolcszaz forint tamogatasi osszeget allapitok meg.

A tamogatas osszeget az alabbiak szerint allapitottam meg:

Tamogatas osszege:

Tengely

azonositoja

3
4

Ig6nyelt

tcimogatas

759 514

1 142 286

Sza"mitott

tamogatas

759514

1 142 286

Tuligenyies

miatti szankci6

(Ft) (1)

0
0

Tulige'nyle'si
szankci6val

csokkentett

tamoqatSs

759514

1 142 286

NaptaYi 6v

2011

2011

Kifizetett

osszeg

eur6ban

2732,56

4109,68

Kifizethet osszeg

(Ft)

759514

1142286

(1) A Bizottsag, a videkfejiesztesi tamogatasi intezkedesekre vonatkozo ellenorzesi eljarasok, valamint a kolcsonos megfeleltetes vegrehajtasa
tekinteteben az 1698/2005/EK rendelet vegrehajtasara vonatkozo reszletes szabalyok megallapitasarol szolo 65/2011/EU rendeletenek 30.
cikke alapjan megallapitott csokkentes osszege.

A jovahagyott tamogatasi osszeg 3. tengelyre vonatkozo resze 759514 Ft, azaz hetszazotvenkilencezer-otszaztizennegy forint, melynek 75
szazalekat az Europai Mezogazdasagi es Videkfejiesztesi Alap, 25 szazalekat a Magyar Allam nemzeti koltsegvetese finanszirozza.

A jovahagyott tamogatasi osszeg 4. tengelyre vonatkozo resze 1142286 Ft, azaz egymillio-egyszaznegyvenkettoezer-kettoszaznyolcvanhat
forint, melynek 80 szazalekat az Europai Mezogazdasagi es Videkfejiesztesi Alap, 20 szazalekat a Magyar Allam nemzeti koltsegvetese
finanszirozza.

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

www.mvh.gov.hu 1385Bp.62.Pf:867 Tel.:06-1-374-3603,06-1-374-3604



Oldal: 2

MVH
MezStjazdasagi es
Videkfe j lesz tes i

Videkfejlesztesi Tamogatasok IgazgatdsSga

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

A hatarozathozatal idopontjaban az ugyfel-nyilvantartasi rendszer szerinti penzforgalmi szolgaltatoja: Volksbank Zrt. Salgotarjan fizetesi
szamlaszama: 14100639-16582749-02000004 .

Szakfeladat kodja: Teruletpolitikai tamogatasok es tevekenysegek 841354.5

Tajekoztatom, hogy a HVK vagy LEADER MACS cim IH altal torteno visszavonasa a tamogatasi jogosultsag megsziineset eredmenyezi a Helyi
Videkfejlesztesi Kozossegek es a LEADER helyi akciocsoportok reszere az Europai Mezogazdasagi Videkfejlesztesi Alapbol nyujtando
videkfejlesztesi tamogatasrol szolo 1698/2005/EK tanacsi rendelet kereteben nyujtott tamogatas reszletes felteteleirol szolo 141/2008. (X. 30.)
FVM rendelet 8.§ (1) bekezdes ertelmeben.

Dontesem ellen annak kezhezveteletdl szamitott tizenotnapon beliil a Mezogazdasagi es Videkfejlesztesi Hivatal kbzponti szervehez cimzett
fellebbezesnek van helye, amelyet a(z) illetekes regionalis illetekessegu megyei kirendeltseghez (MVH Borsod-Abauj-Zemplen Megyei
Kirendeltseg, 3501 Miskolc Postafiok 646) kell benyiijtani. A dontesem ellen benyujtott fellebbezeshez kapcsolodoan az iigyfelet illetekfizetesi
kotelezettseg nem terheli.

Tajekoztatom, hogy a tamogatas igenylesere iranyulo kerelemnek reszben vagy egeszben helyt ado dontes alapjan az MVH az esetleges
fellebbezestol fiiggetleniJI folyositja a megitelt tamogatast, egyeb esetekben a fellebbezesnek a dontes vegrehajtasara halaszto hatalya van.

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

A fellebbezesben hivatkozott iij tenyt, iij bizonyitekot a donteshozatal soran a masodfoku hatosag csak abban az esetben veheti figyelembe, ha
az ugyfel igazolni tudja, valamint az u'gy korulmenyeibol megallapithato, hogy az ugyfel az uj tenyrol, bizonyitekrol az intezkedesben valo
reszvetelre vonatkozo kerelme benyujtasakor rajta kiviil allo okbol nem tudott.

Amennyiben nines helye a fellebbezes erdemi vizsgalat nelkiili 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 ellenerdekii ugyfel, ugy donteset a jogszabalyi feltetelek teljesiilese eseten sajat hataskorben modositja, visszavonja,
kijavitja vagy kiegesziti. Amennyiben az elso foku hatosag fenntartja donteset, a fellebbezest az ugy osszes irataval egyiitt 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 I as

Az ugyfel 2008.11.29 napjan tamogatasi kerelmet nyujtott be a Mezogazdasagi es Videkfejlesztesi Hivatalhoz (tovabbiakban: MVH). Az MVH
1083353832 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 2011.09.21 napjan kifizetesi kerelmet nyujtott
be.
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Kerelme a vonatkozo jogszabalyi felteteleknek megfelelt, ezert a rendelkezo reszben foglaltak szerint dontottem.

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 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet alapjan a Helyi Videkfejiesztesi Kbzossegek es a LEADER helyi
akciocsoportok reszere nyujtott tamogatas jogcimre rendelkezeseire alapitottam.

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

A Mezogazdasagi es Videkfejiesztesi Hivatal Videkfejiesztesi Tamogatasok Igazgatosaganak illetekesseget es hataskoret a Mezogazdasagi es
Videkfejiesztesi Hivatalrol szolo 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdese es az 5. § (3) bekezdes d) pontja allapitja meg.

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

A dontesem elleni fellebbezes lehetoseget a Ket. 98. § (1) bekezdese biztositja, az eloterjesztesre rendelkezesre allo hataridot a Ket. 99. § (1)
bekezdese rogziti.

Budapest, 2011.11.14

Kiadmany hiteleiil

Kapjak:
1.:Ugyfel
2.: Irattar
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