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Tamoqatasi hatarozat iralazonosil6ja: 1083545224 

A(z) 141/2008. (X. 30.) FVM rendelel alapjan a Helyi videktejesztesi Kozosseqek es a LEADER helyi akci6csoportok reszere nyujloll 
tarnoqatas jogcimre, 2011.04.14 napjan benyujtott, 2073041186 azonosil6 szarnon nyilvantartolt kitizetesl kerelrne largyaban azalabbi 

h a t a r o z a t o t 

hozom: 

A kitizelesi kerelmenek reszben helyl adok es ezzel 5688338 Fl, azaz blmilli6-halszaznyolcvannyolcezer-haromszazharmincnyolc forinl 
tamogalasi bsszegel allapitok meg, melyb61kifizelhet6 osszeq: 4228233 Fl, azaz negymilli6-kelloszazezer-kell6szazharmincharom forint. 

A tamoqatas osszeqet azalaobiak szerinl allapitottarn meg: 

Tulig{myh~si
 

Tulig(myh~s szankci6val Kifizetett
 
Tengely Igenyelt Szamitott miatti szankci6 csokkentett Naptilri osszeg Kifizethetd
 

azonosit6ja tarnoqatas tarnoqatas (Ft) (1) tarnoqatas ev eur6ban osszeq (Ft)
 

3 4261223 4228233 0 4228233 2011 15212.21 4228233 

4 1471497 1460105 0 1460105 2011 5253.12 1460105 

(1) A Bizottsaq, a videktejlesztesi tamoqatasi intezkedesekre vonalkoz6 ellenorzesi eljarasok, valaminl a kolcsonos meqteleltetes 
veqrehejtasa tekinteteben az 1698/2005/EK rendelel vegrehajlasara vonalkoz6 reszletes szabalyok meqallapitasarot sz616 65/2011/EU 
rendeletenek 30. cikke alapian meqallapitott csokkentes bsszege. 

A jovahaqyott tamoqatasi osszeq 3. lengelyre vonatkozo resze 4228233 Fl, azaz neqyrnillio-kettoszazhuszonnyolcezer
ketloszazharmlncharom forinl, melynek hetvenbl szazalekat az Eur6pai Mezogazdasagi es Videktejlesztesi Alap, huszonot szazalekat a 
Magyar Allam nemzeli kbllsegvelese finanszirozza. 

A jovahacyott tarnoqatasi osszeq 4. lengelyre vonalkoz6 resze 1460105 Fl, azaz egymilli6-negyszazhatvanezer-egyszazbl forint, melynek 
nyolcvan szazalekat az Eur6pai Mez6gazdasagi es Videkfejleszlesi Alap, husz szazatekat a Magyar Allam nemzeli koltseqvetese 
finanszirozza. 

Kerelrnenek fennmarad6 reszet a hatarozat indokolas reszeben foglallak szerinlelulasilom. 

A tarnoqatas bsszege a kifizelesi kerelernben szerepl6 elszarnolhato kiadasok brutto ertekealapjan kerult meqallapitasra 

A jelen hatarozat alapian kifizelhelo tarnoqatas osszeqet azugyfel ugyfel-nyilvantarlasi rendszerben rbgzilell fizetesi szamlaiara rendelem 
alutalni 

A hatarozafhozatal idopontiaban az ugyfel-nyilvanlartasi rendszer szerinti penzforqalrni szolqaltatcja: OTP Del-alf6ldi r., Kecel, fizetesi 
szarn 'aszama: 11732136-20007140. 
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Szakfeladat k6dja: Teruletpolitikai tarnoqatasok estevekenyseqek 841354.5 

Taiekoztatorn, hogy a HVK vagy LEADER HACS eim IH altai t6rten6 visszavonasa a tarnoqatasi joqosultsaq meqszuneset eredrnenyezi a 
Helyi Videkfejlesztesi K6z6ssegek es a LEADER helyi akei6esoportok reszere az Eur6pai Mez6gazdasagi Videkfejlesztesi Alapb61 
nyujtand6 videkfejlesztesi tarnoqatasroi sz616 1698/2005/EK tanacsi rendelet kereteben nyujtott tarnoqatas reszletes felteteleir61 sz616 
141/2008. (X. 30.)FVM rendelet 8.§(1) bekezdese ertelrneben. 

Dontesern ellen annak kezhezveteletol szarnitott tizen6t napon beull a Mez6gazdasagi es Vlcekfeilesztesi Hivatal K6zponti Szervehez 
eimzett Iellebbezesnek van helye, amelyet az MVH illelekes reqlonalis i1letekessegO megyei kirendeltseqhez (MVH Csonqrad Megyei 
Kirendeltseg, 6701 Szeged Postafi6k 26) kell benyuitani . A dontesern ellen benyuitott fellebbezeshez kapesol6d6an az ugyfelet 
i1letekfizetesi kotelezettseq nem terheli. 

Taiekoztatorn, hogy a tarncqatas iqenylesere iranyulo kerelemnek reszben vagy eqeszben helytad6 dentes alaplan azMVH azesetleges 
fellebbezestol fQggetlenul foly6sitja a rneqltelt tarnoqatast, eqyeb esetekben a Iellebbezesnek a dentes vegrehajtasara halaszt6 hatalya 
van. 

A fellebbezesben fel kell tUntetni az uqyszarnot, meg kell jel61ni az ugyfel (es kepviseloje) nevet, lakohelyet, szekhelyet es azt az 
lntezkedest, amely ellen a Iellebbezes iranyu', tovabba azt, hogy a fellebbezest benyujt6 szernely a vitatott d6ntes meqvaltoztatasat 
mennyiben esmilyen okb61 klvanja, A fellebbezes benyuitasat megk6nnyit6 nyorntatvany a www.mvh.gov.hu cfmr61let6lthet6. 

A fellebbezesben hivatkozott uj tenyt, uj bizonyitekot a donteshozatal soran a masodfoku hatosac esak abban az esetben veheti 
figyelembe, ha az ugyfel igazolni tudja, valamint az ugy k6rulmenyeib61 rneqallaplthato, hogy az ugyfel az uj tenyr61, bizonyltekrol az 
inlezkedesben val6 reszvetelre vonatkoz6 kerelme benyultasakor rajta kivul allo okb61 nem tudott. 

Amennyiben nines helye a fellebbezes erderni vizsqalat nelkuli elutaeitasanak, a benyuitott fellebbezest az els6 fokon eliaro hatosaq 
megvizsgalja, esamennyiben 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 salat hataskorben m6dositja, 
visszavonja, kijavitja vagy kieqeszlfi . Amennyiben az els6 foku hatosaq fenntartja donteset, a Iellebbezest az ugy osszes irataval egyutt 
felterjeszti a rnasodfoku hat6sag reszere. 

A fellebbezesi jogr61 a fellebbezesi hatarid6 tartama alatt valamennyi fellebbezesre jogosult - lrasban vagy sz6ban tortend - lernondasa 
eseten a dentes azutols6 lernondas hatosaqhoz torteno beerkezesenek napjan joger6re emelkedik. 

A jogorvoslati ellarasok reszletes szabalyait a k6zigazgatasi hatosaqi e[aras es szolqaltatas altalanos szabalyairol sz616 2004. evi CXL. 
torveny (a tovabblakban: Kel.) 95.-121 . §-ai, valamint a mezoqazdasaql, aqrar-videkfejlesztesi , valamint halaszaf tarnoqatasokhoz es 
egyeb intezkedesekhez kapesol6d6 eljaras egyes kerdeserol sz616 2007. evi XVII. t6rveny (a tovabbiakban : MVH eljarasi torveny) 57/A 
§-anak rendekezesei tartalmazzak, 

l n d o k o l a s 

Az ugyfel 2008.11 .28 napjan tarnoqatasl kerelrnet nyultott be a Mez6gazdasagi es videkfejlesztesi Hivatalhoz (tovabbiakban : MVH). Az 
MVH 1083545224 azonosito szarnu donlese ertelmeben tarnoqatasra valt joqosultta, amelyben taiekoztatluk arr61, hogy a tarnoqatas 
pontos 6sszeger61 a kifizetesr61 sz616 hatarozaiban d6nt az MVH. Az ugyfel a kiflzetes igenylese eeljab61 2011.04.14 napjan kifizetesi 
kerelmet nyujtott be. 

A kerelem vizsgalataval 6sszefUgg6 eliarasom soran megallapitottam, hogy azalabbiakban felsorolt bizonylatok estetelek azalabbiakban 
foglalt mertekben nem felelnek meg a tamogatasra jogosultsag felteteleinek, ezert azokat elutasitom azalabbi okok alapjan : 

Eszkozl 

'A' Tetel Szamlatetel 
szolgaltatfls Elutasitott 

sorsz azonosit6 tipusa azonosit6 osszeg Megnevezes Mennyiseg Indoklas 

8 03 VTSZ 1701 cukor Szamszaki hiba. 

8 03 VTSZ 2201 Szentkiralyi viz 18 Szamszaki hiba. 

uzemanyag 
41 02 VTSZ 2710 3 kiiltseg 154 Szamszaki hiba. 
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A kerelem vizsgalataval bsszefuggo eljarasom soran megallapitotlam, hogy az alabbiakban felsorolt bizonylatok es tetelek nem felelnek 
meg a tamogatasra jogosultsag felteteleinek, ezM azokat elutasitom azalabbi okok alap jan : 

A' 
sorsz 

Tetel 
azonosit6 

Szamlatetel 
tipusa 

Eszkoz 
Iszoigaitatils 

azonosit6 

Elszarnolni 
kivant 
osszeg Megnevezes Mennyiseg lndoklas 

14 02 SZJ 8020 7750 biztonsaqi 
rendszer 
szolgaltatfls 

A 141 /2008, (X.30,) FVM rendelet 5,§ 
(2) bekezdes a) ponlja alapjan 
Iarn oqatasranemjogosult kiadas. 

40 02 SZJ 8020 7750 biztonsagi 
rendszer 
szolqaltatas 

A 141 /2008, (X.30.) FVM rendelet 5.§ 
(2) bekezdes a) pontja alapjan 
tarnoqatasra nem jogosultkiadas. 

90 02 SZJ 8020 20000 Vagyonvedelmi 
rendszer 
szolgaltatas 

A 141 /2008. (X.30.) FVM rendelet 5.§ 
(2) bekezdes a) ponlja alapjan 
tamoqatasra nemjogosult kiadas. 

Eloleg 
elszamolas.renqeiv Eloleg kerelem 

Jogosult eloleg 
osszegebol eddig 
el nem szarnolt 

Elszarnolasra 
kerOlo 
tamoqatasi 
el61eg 

Fennmarad6, 
tamoqatasi 
eloleg tartozas 

azonosit6 iratazonosit6ja osszea (Ft) osszeqe (Ft) osszege (Ft) lndokolas 

4 2066070212 4048143 1460105 2588038 Az elszamob) kivan; eloleg osszeqe 
csckkentesre kerult a kifizetesi 
kerelernben a LEADER muk6desi 
lonas. azaz a 4-es tengelyre 
meqallapitott tarnoqatasi 6sszeg 
erejeig 220/2009 (X. 8,) 
Korm.rendelet 5. § (6)bekezdeseben 
foqlaltaknak meqfelel6en. 

Az elszamolasra kerulo tarnoqatasi eloleg osszeqevel csbkkentetl meqellapltott tamoqatas bsszege 4228233 Ft, azaz neqyrnill io
ketloszazhuszonnyolcezer-ketloszazharmincharom forint. 

A rendelkezo reszben foglaltakat a Ket. , a mezoqazdasaqi, aqrar-vicekfejlesztesi, valamint halaszaf tamoqatasokhoz es egyeb 
mtezkedesekhez kapcsol6d6 eljaras egyes kerdeseirol sz616 2007. evi XVII . torveny (lovabbiakban: MVH eljarasi torveny), EMVA: az 
Eur6pai Mezogazdasagi Videkfejlesztesi Alap tarsfinanszirozasaban megval6sul6 tamoqatasok igenybevetelenek altalanos szabalyairol 
sz616 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet, valamint a Helyi Videkfejlesztesi Kozosseqek es a LEADER helyi akciocsoportok reszere az 
Eur6pai Mezogazdasagi vioektejlesztesi Alapb61 nyujtando videkfeJlesztesi tarnoqatasrol sz616 1698/2005/EK tanacsi rendelet kereteben 
nyujtott tamoqatas reszleles felteteleirol sz616 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet rendelkezeseire alapltotlam. 

A rendelkezesre allo ugyintezesi hatarido az MVH eljarasi t6rveny 55 ,§ (3) bekezdese alapjan a kerelern beerkezeset k6veto harom 
h6nap. 

A Mezogazdasagi es Videktejeszlesi Hivatal Videkfejlesztesi Tamoqatasok lqazqalosaqanak illetekesseqet es bataskoret a 
Mez6gazdasagi es Videktejlesztesi Hivatalr61 sz616 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdese es az5. § (3) bekezdes d) pontja 
allapitja meg. 

Az eliaras targyi illetekmentesseget azMVH eljarasi torveny 74. § a)pontja allapitja meg. 
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A dontesern elleni fellebbezes lehelosegel a Ket. 98. § (1) bekezdese bizlosilja, azeloterjesztesre rende'kezesre allo hataridot a Ket. 99. 
§ (1) bekezdese roqziti. 

BUdapest, 2011. junius 21. 

. 

Kiacmany hlteleul: 

~ 

n 
, 
Vulc'z Las?16 

igazgal6 
s.k. 

Kaplak: 
1.: Ugyfel 
2.: lrattar 
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