?li5 J,\ht fi
t. '

tt''|\'/
7ot'1'

I rtl'C

( v , l

'ra'iaz'n's'i6:
illlllffiilillililllllll
llllllllllllllll
lllllllil
lllIilllllll
16997141229
: 207I1501I511281201?
Iktat6sz6m

nl 44010246109345

LeaderEgYes0let
terI

neve:
Ugyf6l
Ugyfelcime:
Ugyfel-azonosit6:
T6rgy:
Ugyint6z6:

Leader
Tisaazugi

5440KunszentmArton
100F564501
helft
kdrelemnek
Kifi4etesi
lzolda
R6qz

tqr8.

1530652695
iratazonosit6ja:
hat?rrozat
T6mogat6si

a LEADEF
24.)VMrendtletalapj6n
A,(z\30t2012.(lll.
szimpnnyilvintartptt
zazonosifo
212824047
beny0itott,

jogcimre,
napj6n
2014'12'05
ell6t6sihoznyrijtottt6mogat6s
feladat

hozom:
helytadok, 6s ezzel1 412
A kifizetesik6relm6nek
meg.
Allapitok

forinttimogatirsiosszeget

mp:
illapitottarp
szednt
azalibbfak
osszeg6t
At6mogatis
Kifizetett I Kifizethet66sszeg

6sszeg I

t6mpgat6si
a videkfejlesz!6si
(1)A Bizotts6g,
vdgret
rendelBt
1698120051E$
az
tekintet6ben
6sszege'
csiifikent6s
cikkealapjinmeg6llapitott
von6
3' tengelyre
osspeg
timogat6si
A j6v5hagyott
Allarft
a Magyar
Alap,25 sz6zal6k6t
Vid6kfejlesztesi
vonBfl<op6
timogatfrsiiisqzeg4. tengelyre
A j6v6hagyott
6s
Me4ogazdasirgi
azEur6pai
B0 szAzdbktt'

szerepl6
k6relemben
a kifizetpsi
Atimogatisosszege
t'6mogatds
kifizethetd
alapjirqr
A jelen hat6rozatom

(F0

vegrehajtisa
megfeleltet6s
a kolcsoniis
valamint
elj6r6sok,
30'
rendelet6nek
1
/EU
sz6l665/201
meg6llapit6sir6l
szab6lyok

Mez6gazdas6gi6s
Eur6pai
75 sztnallk?tlaz
nuflaforint,melynek
finanszirozza.

Fl,atazegymilliendgyszitz\zenketllezer-tizenkett6forint'mely
finansziroua'
kolts6gvetese
Allamnemzeti
a Magyar
brutt6ertdkealapj6nkertiltmeg6llapit6sra.
rendelem
fizet6sisz6ml6iirra
rogziteft
ii rendszerben
0&1-37+3604
Td.:0&1-37f3603,

ww.ltlft.gov.lru

Oldal:2

VH
lgazgat6s6ga

6s VidTakardkszovet
Kunszentm6rton
prirrrzforgalmi
szolg6ltatoja:

az
698000 1
sz6mlasz6ma:
fizet6si

i
A hat6rozathozatal

k6dja:
T
Szakfeladat
sz6ma
A szakfeladat
hogya HVK
T6j6koztatom,

Helyi
LEADER

ki.
a "6'os koddalegesztil
eset6n
bel0li(igyfdl
LEADERHACS
feladatellittis6hozaz

(il.24.)vM

sz6l6
felt6teleir6l
r6szletes

szimitott

ellenannak
Dont€sem

helye,amelyeta(z)illet6kesregion{lisillet€kessdgii
A
422) benypjtani.
Postafi6k
Nyiregyh6za
nemterheli.

i
igfnyles6re

hogya
T6jekoztatom,

a r$egitelt

ftiggeteniil
fellebbez6st6l

a
jogosults6g
n6s6teredm6nyezi
megszfi
a tirmogat6si
t6mogat6s
videkfejlesztesi
ny0jtand6
Alapbol
i VidEKelleszt6si

6rtelm6ben,
van
cimzettfellebbez6snek
vezet6miniszterhez
4401
MegyeiKirendeltsdg,
(MVHSzabolcs-Szatndr-Bereg
ktitelezetts6g
zetesi
illet6kfi
az 0gyfelet
kapcsolod6an
fellebbezdshez

az MVHaz eseUeges
helytad6dontesalapj6n
vagyeg6szben
van'
hat6lya
halaszt6
vegrehajt6s6ra
a dont6s
a fellebbez6snek

megI
az:ii[ysz5mot,
lel kell
A fellebbez6sben
krviibbiad, hogya
i
amelyellena fellebbez6s
megkonnyit6
A fellebbez€s
okbolkiv6nja.

& aAazintezkedest'
sz6khely6t
(esk6pvipel6je)
nevdt,lak6hely6t,
6smilyen
mennyiben
megviltoztatisit
ddnt6s
a vitatott
szemdly
.ltrucimr6lletolthet6.

a
hivatkozottten:tt,0j bizonyit6kot
A fellebbezesben
int
az
iigy
tudia,
igazolni
az ilgyf6l

ha
vehetifigyelembe'
hat6s{lcsakabbanu eselben
a mAsodfok0
val6
intezkedesben
az
bizonyitekr6l
hogyar iigyfelaz 0j tdnyr6l,

vona&oz6
r6sar6tehe

raita
beny0jlisakor
6rdemi

nincshelyea
Amennyiben

6s
megvizsg6lja,
nincsaz eljirisban

hogy
mqplfapitja,
0sy{el, [gy

vagykiegdsziti.
kijavitja
szAmitott
be€rkezeset6l
a
A fellebbez6sijogr6l

lemondds
azutolso
a dtintris
eljirisok
Ajogorvoslati

az elsdfokti
napoflbeliil
lartama
i hdtaridd

tort6n6
a
szap6lyait

(atov6bbiakban:
Ket.)95.-12. $-ai, valaminta
e9y6
kapcsol6d6
intdzkedesekhez
taftalmazzitk.
rendelkez6sei

napiintimogltisik€relmet
2012.06.29
AzrigyfOl
6rtelm6ben
dr5ntese
azonosit6
1530652695
dontaz
sz6lphat6rQzahan
a kifizetdsr6l
6sszeg€r6l

az elsd fokoneli6r6hat6s69
a benyirjtottfellebbez6st
es
egyetdft
foglaltakkal
s6rt,vagya fellebbez6sben
visszavonja'
modositja,
eset6nsaj6that6skorben
tefiesiilese
a
az 0gyosszesiratirvalegytittfellebbezds
a fellebbezdst
reszetTe.

- lemondisa
- ir6sban
esetdn
jogosult
tort6n6
vagyszdban
emelkedik.
2004.eviCXLtorv6ny
szab6tyairdlsz6l6
6ltal6nos
6s szplgAltat6s
6s egyeb
'vid6kfellesztdsi,
valaminthal6szatit6mogatirsokhoz
57/A.$-6nak
MVHelj6r6sitorveny)
XVll.torv6ny(a tovibbiakban:

MVH)'Az MVH
(tovirbbiakban:
Hivatalhoz
6s Vid6kfejleszt6si

pontos
jogosultt4
an6l,hogya t6mogatis
t6jekoztattuk
amelyben
napjinnapjdnkifizetesikerelmet
6seceljebol2014.12.05
igenyf

be.
ny0jtott
ws*.mrt.ocr.hl

-37&3603,
0S'l37+3601
Td.:0G1

Oldal:3

VH
lgazgat6s6ga

jogszab6lyi
megfelelt,
e?erta rei
felteteleknek
a vonatkoz6
Kerelme

jogcimekuagya 7312009/EK
rendeletalapj6nny0jtoftt6mogat6s
illetvea
szankciO,
6th0z6do
van,a meg6llapitoft
koztartoz6sa
6rtesiti.
kertil,melyr6lazMVHktilonvegz6sben

az elmilt 6v(ek)
ana,hogyamennyiben
figyelmet
Felhivom
illetvq
meg6llapitisra,
kertilt
szankci6
6th0z6d6
eset6ben
meg6llapitott
a jelendQntesben
bsszegevel
k<jztartoz6s
fBla{at
hogya LEADERHelyiAkci6csoportok
T6jekoztatom,
2l {l||
30/2pl
teltdteleir6l
sz6l6
r6s:zletes
t6mogatAs
vid6kfejlesztrisi
- a Cegbir6s5g
a biros6gicegelj6r6pr6l
6ltala cegnyilvinossbgr6l,
c6gnyilv6ntart6sban
meg.
hrcztam
felhaszn6l6s6val
adatok
szerep16

- a bizonyit6s
helyess6g6t,
akiazadatok
aztterherli,
alapj6n

Alapt6rsfinansziroz6s6bQn
Videkfejleszt6,si
Mez6gazdas6gi
Helyi
a LEADER
valamint
(lV. 17.)F'VMrendelet,
felt6teleinil
r6szletes
ogat6s
t6m
videkfejleszt6si
ny0jtand(r

azMVHelj6resitorvpnV
hatlirid6
iigyintezdsi
6116
A rendelkez6sre
p5
Videkfejleszt$si
Hivatial
6s Vid6kft{leszt€rsi
A Mez6gazdas6gi
(X.4.)Korm.retfdekft
2156/2007.
Hivatalr6lsiz6l6
esVid6kfejleszt6si

a Ket.98.$ (1)
lehetdr;6grit
ellenifellebbezes
A dont6sem
rogziti.
bekezdese

Alapb6lnytjtand6
Videkfejlesztesi
az Eur6paiMez6gazdas6gi
foglaltakat
r6szdben
rendelkezti
a jelendont6sem
alapj6n
vezeteft
V.
alapj6n
2006.
evi
torv6ny
sz6l6

- az MVHeljirr6si
torv6ny26.$ (6)bekezd6se
szemben
vitatja.

hogya fentmegjelolt
a figyelm6t,
Felhivom

az:MVHelj6r6sitorv6ny?[. $
Azelj6r6stirrgyiilletekmentessdg6t

foglaltak
szerintdontottem.

6s egy6b
t6mogat6sokhoz
valaminthal6szati
Eur6pai
az
(tov6bbiakban:
MVH
elj6rasi
torveny),
XVll.torv6ny
.
sz6l62312007
szab6lyair6l
6nekSltalirnos
ig6nybevdtef
Alapb6l
Vidr6kfeilesztesi
Mez6gazdas6gi
ell6t6sfiozaz Eu16pai
alapitottam.
rendelkez6seire
24.)VMrendelet
kovet6
hiromh6nap.
beerkezeset
a k6relem
alapjhn
Mez6gazdas6gi
6shat6skor6t'a
illetekess6g6t
lgazgatdsagiinak
meg.
6llapitja
es5.$ (2)bekezd6se
bekezd6se
meg.

P)
ill6 hatitid6ta Ket.99.$ (1)
rendelkez6sre
azel6terjeszt6sre

1ti.
december
20'14.
Budapest,

hiteltiill:
Kiadm6ny
'r.
,,rt 4
;-tj
... ..;. r:l: ...;.. u a 1.,.,...
t...1r,1rn:\ . -\'r..,).\-z:,'. . "..
1
r

|

'ri

\J
;!t

4-{aol6k:

L,; usyfel
2.:lrattbr

wlu,mlfi.gor.hu

0S1-37+3604
Td.:0$1-37&3$3,

