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Vldekfejlesztesl Tamogatasok lgazgat6saga 

Jratazonoslt6: 

1544527624 R Ill 11111111111111111 Jktat6szam: 207/0501/12/77/2012 

RL 3501 014 935 572 4 
Eszak Hevesl 33 Vldekfejlesztesl Kozhasznu EgyesOiet 

Ogytel neve: 
Ogytel cime: 
MVH regisztraci6s szam: 
Targy: 
Ogyintezo: 

Petervasara 
Keglevich ut 26. 
3250 

Eszak Hevesl 33 Videkfejlesztesi Kozhasznu EgyesOiet 
3250 Petervasara Keglevich ut 26. 
1005538896 
Kifizetesl kerelemnek helyt ad6 hatarozat 
T 6th-Pal Emese 

Tamogatasl hatarozat iratazonoslt6ja: 1534342741 

E.zak Hevcsl 33 Vldekfejtemisl 
Kl!2hasznu EI!Y<'Illel 

3lSO N«rvAs&re. KotleVich Ut 26. 

t.-. 2013 MARC Z Z. 

llonlouim: IAJO-. r I '?:>&.b ~"" 

A(z) 30/2012. (Ill. 24.) VM rendelet alapjan a LEADER Helyi Akcl6csoportok feladat ellatasahoz nyujtott tamogatas jogclmre, 2013.02.19 napjan 
benyiljtott, 2102051904 azonoslt6 szamon nyilvantartott kifizetesi kerelme targyaban az alabbi 

hatarozatot 

hozom: 

A kifizetesi kerelmenek helyt adok, es ezzel 1 403 028 Ft, azaz egymilli6-negyszazMromezer-huszonnyolc forint tamogatasl osszeget allapltok 
meg. 

A tamogatas iisszeget az alabbiak szerint allapltottam meg: 

TamoQatas iisszeQe: 

Tengely lgenyelt Szamitott 1

1 

Tullgenyles i I Tuligenylflol 1 Napt<·' ev I Klflzetett Kifizetheto osszeg 

azonoslt6ja tamogatas tamogatas mlattl slankr.i6 ~zar'· .. . osszeg (Ft) 
(Ft) (1) csokkentett eur6ban 

tamo~atas 

4 1 403 028 1 403 028 0 1 403 028 2013 4799,96 1403028 

(1) A Bizottsag, a videkfejlesztesl tamogatasllntezkedesekre vonatkoz6 ellenorzesl eljarasok, valamint a kiilcsonosmegfeleltetes vegrehajtasa 
tekintebiben az 1698/2005/EK rendelet vegrehajtasara vonatkoz6 reszletes szabalyok megallapltasar61 sz616 65/2011/EU rendeletenek 30. 
clkke alapjan megallapltott csokkentes osszege. 

A j6vahagyott tamogatasl osszeg 3. tengelyre vonatkoz6 resze 0 Ft, azaz nulla forint, melynek 75 szazalekat az Eur6pal Mezogazdasagi es 
Videkfejleszlesl Alap, 25 szazai<ikat a Magyar Allam nemzeti koltsegvetese finanszlrozza. 

A j6vahagyott tamogatasl osszeg 4. tengelyre vonatkoz6 resze 1403028 Ft, azaz egymllli6-negyszazh8romezer-huszonnyolc forint, melynek 
80 szazalekat az Eur6pal Mezogazdasagi es Videkfejlesztesl Alap, 20 szazalekat a Magyar Allam nemzeti koltsegvetese finanszlrozza. 

A tamogatas osszege a kifizetesl kerelemben szerepl5 elszamolhat6 kiadasok brutt6 erteke alapjan kerOit megallapltasra. 

A Jelen hatarozatom alapjan kifizetheto tamogatas osszeget az Ogyfel Ogyfel-nyilvantartasi rendszerben riigzitett fizetesl szamlajara rendelem 
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A hatarozathozatal idopon~aban az Ogyfel-nyilvantartasi rendszer szerinti penzforgalmi szolgaltat6ja: Eger es Kemyeke Takarekszevetkezet 
fizetesi szamlaszama: 62800314-11043302 . 

Szakfeladat k6dja: TerOietlejlesztesl es terOietrendezesi helyi feladatok 841383. 
A szakfeladat szama allamhaztartason klvuli Ogyfel eseten az "5"-es, allamhaztartason beiOii Ogyfel eseten a "6"-os k6ddal egeszOI ki. 

Tajekoztatom, hogy a HVK vagy LEADER HAGS elm IH 81tal tOrteno visszavonasa a tamogatasi jogosultsag megszOneset eredmenyezi a 
LEADER Helyi Akei6esoportok feladat ellatasahoz az Eur6pai Mezogazdasagi Videkfejlesztesi Alapb61 nyujtand6 videkfejlesztesi tamogatas 
reszletes felteteleirol sz616 30/2012. (Ill. 24.) VM rendelet 12. § (1) bekezdes ertelmeben. 

Dontesem ellen annak kezhezveteletol szamltotl tizenot napon beiOI a Mezagazdasagi es Videkfejlesztesi Hivatal kozponti szervehez elmzetl 
fellebbezesnek van helye, amelyet a(z) illetekes reglonalls llletekessegO megyei kirendeltseghez (MVH Borsod-Abauj-Zemplen Megyei 
Kirendeltseg, 3501 Miskole Postaft6k 646) kell benyujtani. A dentesem ellen benyujtotl fellebbezeshez kapesol6d6an az Ogyfelet llletekfizetesi 
kotelezetlseg nem terheli. 

Tajekoztatom, hogy a tamogatas igenylesere iranyul6 kerelemnek reszben vagy egeszben helyt ad6 dontes alapjan az MVH az esetleges 
fellebbezestol fOggetlenOI foly6sltja a megltelt tamogatast, egyeb esetekben a fellebbezesnek a dontes vegrehajtasara halaszt6 hatalya van. 

A fellebbezesben fel kell tOntetni az Ogyszamot, meg kell jelelni az Ogyfel (es kepviselaje) neve!, lak6helyet, szekhelyet es azt az intezkedest, 
amely ellen a fellebbezes iranyul, tovabba azt, hogy a fellebbezest benyiljt6 szemely a vitat9tl dentes megvaltoztatasat mennyiben es milyen 
okb61 klvanja. A fellebbezes benyujtasat megkennylto nyomtatvany a www.mvh.gov.hu elmrolleteltheta. 

A fellebbezesben hivatkozotl uj tenyt, uj bizonyltekot a donteshozatal soran a masodfoku hat6sag esak abban az esetben veheti figyelembe, ha 
az Ogyfel lgazolnl tudja, valamlnt az Ogy kerOimenyeibal megallaplthat6, hogy az Ogyfel az uj tenyr61, bizonyltekr61 az intezkedesben va16 
reszvetelre vonatkoz6 kerelme benyujtasakor rajta klvOI 8116 okb61 nem tudotl. 

Amennyiben nines helye a fellebbezes erdemi vizsgalat nelkuli elutasltasanak, a benyujtotl fellebbezest az elsa fokon eljar6 hat6sag 
megvizsgalja, es amennylben megallapltja, hogy dentese jogszabalyi rendelkezes(eke)t sert, vagy a fellebbezesben foglaltakkal egyetert es 
nines az eljarasban ellenerdekO Ogyfel , ugy denteset a jogszabalyi feltetelek teljesOiese eseten sajat hataskorben m6dosltja, visszavonja, 
kijavltja vagy kiegeszlti. Amennyiben az elsa foku hat6sag fenntartja denteset, a fellebbezest az Ogy esszes irataval egyutl a fellebbezes 
beerkezesetal szamltotl harmine napon beiOI felte~eszti a masodfoku hat6sag reszere. 

A fellebbezesi jogr61 a fellebbezesi hatarido tartama alatl valamennyi fellebbezesre jogosult - lrasban vagy sz6ban tOrteno - lemondasa eseten 
a dentes az utols61emondas hat6saghoz tOrteno beerkezesenek napjan jogerore emelkedik. 

A jogorvoslati eljarasok reszletes szabalyait a kezigazgatasi hat6sagi eljaras es szolgaltatas altalanos szabalyair61 sz616 2004. evi CXL. terveny 
(a tovabbiakban: Ket.) 95.-121. §-ai, valamint a mezogazdasagi, agrar-videkfejlesztesi, valamint halaszati tamogatasokhoz es egyeb 
lntezkedesekhez kapeso16d6 eljaras egyes kerdeseiral sz616 2007. evi XVII. tarveny (a tovabbiakban: MVH eljarasi torveny) 57/A §-anak 
rendelkezesei tartalmazzak. 

lndokolas 

Az Ogyfel 2012.09.26 napjan tamogatasi kerelmet nyujtotl be a Mezogazdasagi es Videkfejlesztesl Hlvatalhoz (tovabblakban: MVH). Az MVH 
1534342741 azonoslt6 szamu dentese ertelmeben tamogatasra v81t jogosultta, amelyben tajekoztatluk arr61, hogy a tamogatas pontos 
esszegerol a kifizetesr61 sz616 hatarozatban dent az MVH.Az Ogyfel a kifizetes igenylese celjab612013.02.19 napjan kifizetesl kerelmetnyujtotl 
be. 
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Kerelme a vonatkoz6 jogszabalyi felteteleknek megfelell, ezert a rendelkez5 reszben foglallak szerint d5nt6ttem. 

A rendelkezil niszben foglaltakat a Ket., a mezogazdasagi, agrar-videkfejlesztesl, valamint halaszati tamogatasokhoz es egyeb 
lntezkedesekhez kapcsol6d6 eljaras egyes kerdeselrol sz616 2007. evi XVII. t51Veny (tovabbiakban: MVH eljarasi t61Veny), az Eur6pai 
Mezogazdasagi Videkfejlesztesi Alap tarsfinanszlrozasaban megval6sul6 tamogatasok igenybevetelenek altalanos szabatyair61 sz616 23/2007. 
(IV. 17.) FVM rendelet, valamint a LEADER Helyi Akci6csoportok feladat ellatasahoz az Eur6pai Mezogazdasagi Videkfejlesztesi Alapb61 
nyujtand6 videkfejlesztesi tamogatas reszletes felteteleirat sz616 30/2012. (Ill. 24.) VM rendelet rendelkezeseire alapltottam. 

A rendelkezesre 8116 Ogyintezesi hataridil az MVH eljarasi t61Veny 55.§ (3) bekezdese alapjan a kerelem beerkezeset koveto harem h6nap. 

A Mezogazdasagi es Videkfejlesztesi Hivatal Videkfejlesztesi Tamogatasok lgazgat6saganak illetekesseget es hatask6rel a Mezogazdasagi es 
Videkfejlesztesi Hivatalr61 sz616 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdese es az 5. § (3) bekezdes d) pontja allapllja meg. 

Az eljaras targyi illetekmentesseget az MVH eljarasi t61Veny 74. §a) pontja allapitja meg. 

A donlesem elleni fellebbezes lehetoseget a Ket. 98. § (1) bekezdese biztosltja, az eloterjesztesre rendelkezesre all6 hataridot a Ket. 99. § (1) 
bekezdese riigzlti. 

Budapest, 2013.03.18 

Kapjak: 
1.: Ogytet 
2.: lrattar 

IWIW.mvh.gov.hu 

Vulcz Laszl6 
lgazgat6 

s.k. 
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Kiadmany hlteleot: 
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