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Tiszazugi-LeaderVid6kfejleszt6si
ProgramirodaNonprofit Kft.
5440Kunszentm6rton
Kiiztirsasig t6r 8.
iigyf6l-regisztrici6sszdm:1004408215
Meg5reiKirendelts6g
6svid6kfejleszt6siHivatal Szabolcs-szatmir-Bereg
Mez6gazdasrigi
4401.NyiregyhiaaPostafr6k422
6sVid6kfejleszt6sillivatal!
Tisztelt Mez6gazdasrlgi
Alulirott Tak6cs Lriszl6 a Tiszantgr -LEADER Vid6kfejleszt6siProgramiroda
Nonprofrt Kft., sz6khely: 5440 Kunszentmrirton,Kdzt6rsas6gt6r 8. iigyvezet6je a
1474222165iratazonosit6valellAtott,2012.jfnius 26. napjdn Kifzet6si k6relmet6rdemi
vizsgilat n6lkiil elutasit6 v6gz6s tfrgyfban hozott hathrozat ellen, meghatirozott
hat6rid6n beliil
Fellebbez6st
alapj6n.
terjesaekel6 a Ket. 98. S (3) bekezd6se

K6rem a Tisztelt Mez6gazdasdgi 6s Viddkfejleszt6si Hivatalt, hogy jelen
megfelel6ensajrit hat6skorben
fellebbez6sselt6madott hatarozatota fenti t6ny61l6snak
benniinkett6j6koztasson.
meg6sarr61hatarozatban
v6ltoztassa

A

Tiszazugi-LEADER Vid6kfejleszt6si Programiroda Nonprofit Kft.

(UR.:

(X. 30.)FVM rendeletalapj6na Helyi vid6kfejleszt6siKozdss€gek
1004408215)a14112008.
jogcimre,2012.05.31napj6n
r6sz6renyirjtottt6mogat6s
6s a LEADER helyi akci6csoportok
2106828010azonosit6szdmonnyilv6ntarlottkifizet6sik6relrnetnyrijtottbe a Mezigazdasiryi
Megyei
MVH Szabolcs-Szatmar-Bereg
ds Viddkfejleszt6siHivatal region6lisillet6kess6gri,
Kirendelts6shez.

2012.06.26napjanki6l1itott, 6s 20t2.06.29napj6n6tvett 1474222165iratazonosit6val
eil6tott o,Kifizet6si k6relrnet 6rdemi vizsg6lat n6lkiil elutasit6 v6gz6s" hivatalos
dokumentumotkaptuka 21068280L0azonosit6sz6monnyilviintartottkifizet6sik6relemmel
kapcsolatosan.
A v6gz6sindokol6sr6sz6bena hivatal a 2007, 6vi XVII' tiin6ny 56. S. (2)
j) pontjarahivatkozik,mint erdemivizsg6latn6lkiili elutasit6ok.
bekezd6s6nek
2007.6vi XVII. tiirv6nv 56, Q.(2) bekezd6si) pont:
,j)

amennyiben az int6zked6sre vonatkoz6 jogszab6ly alapjin

a

k6relmet

nyomtatvdnyon kell benyrijtani, 6s az elj6r6s meginditisira ir6nyul6 k6relem nem
tarlalmazzaa fdlapot vagy ^z int6zked6sbenval6 r6szv6telrevonatkoz6jogszabdlyban
meghatirozott bet6tlapokat, vagy birmelyiket az ig6ny 6rv6nyesit6s6rejogosult
aliir6sival a nyomtatv6nyonrmegjeliilthelyennem hitelesitette;"
foglaltakalapjlna vizsg|latsor6nmegillapit6stnyert,hogya
A v6gz6sindokol6sriban
D0720-05szamriF6lapont6rt6nt a benyrijt6s,viszont a k6relembenyujtesata D0720-07
sz6mriF6laponfogadjaa hivatal.,mivel a D0720-05Folaphat6ly6tvesztette6s a hat6lyos
A 1474222765
(V.16) sz6mirMVH kdzlem6nylartaTmazza.
formanyomtatv6nlta 6812012.
iratazonosit6valellitott ,,Kifizet6si k6relmet 6rdemi vizsg6lat n6lkiil elutasit6 v6gz6s"
indokolis r6sz6benfoslaltakkal nem 6rt esvet a Tiszazugi-LEADER Vid6kfejleszt6si
Programiroda Nonprofit Kft., mivel nevesitett, tiirv6nyek 6ltal meghatfrozott 6s
szabilyozott t6nyeket hagi ott figyelmen kiviil, melynek sor6n sdriilt az iiryf6l
(Tiszazugi-LEADER NP. Kft.) 6rdekei.Ezek megieltil6s6taz alibbiakban tessziik.
A megnevezett68/2012.(V.10 szfmrf MVH kiizlem6nvt2012.05. 16 napj6n tette
6sVid6kfejleszt6siHivatal.
kiizz6hivataloshonlapj6na Mez6gazdasflgi
6rtelm6ben:
A 2007.6vi XV[. tiirv6nv 37. Q(1) bekezd6s6nek
,,37. $ (1) A k6relem, a pilyhzat benyrijtisrlra, illetve az adatszolgiltat6sraa kiiliin
jogszabilyban vagy a jogszabilyi felhatalmazisalapj6n kiizlem6nybenmeghathrozottzk
Ebbenaz esetbena
szerintpapir alaprivag;relektronikusnyomtatvrinyrendszeresithet6.
rendszeresitettnyomtatvfny alkalmazfsa kiitelez6. A rendszeresitettnyomtatvrinyon
tiirt6n6 teljesit6sselazonos 6rt6kii, ha a k6relmet az id.gyf6la mezdgazdasigi 6s
vid6kfejleszt6sitfmogatfsi szervhonlapjrin kdzzfitettszimit6g6pesprogram segits6g6vel
ttilti ki 6s dllitja el6, 6s a kinyomtatott iratot aldirva a mezlgnzdasfgi6sviddkfejlesztdsi
2

t6mogat6siszervhezbenyrijtja vagy iiryf6lkapun keresztiil elektronikusriton kiildi meg
6svid6kfejleszt6sitfmogatdsi szervhez"'
a mezlgazdasftgi
A D0720-05szrimriformanyomtatv6nyt,illefve a D0720-07szimrl formanyomtatv6nyt
az MVH hivatalosriton tette kiizz6honlapjin.
A 2106823010azonosit6valnyilvintartott ki{izet6si k6relemglQlllg[lig
h6napbanfehneriilt (havontaa benyrfijt'sh6napj6t kiizvetleniil megel6z6egy hrinapban
a munkaviszonyalapjin foglalkoztatott^k kapcsfn felmeriilt b6r 6sj6rul6kok, valamint
iroda b6rleti dij 6s rezsi), az MVII-val ktitiitt deleg6l6sifeladatok ell6t6sa sorSn
felmeriilt kiilts6gekettartulm zz . Ez esetbenrendhary6an a teljes :iprilis h6napban
mivel a Tiszazugi- LEADER NP. Kft.- r6sz6r6l az
felmeriilt kiadfsokat tarta,lmazza,,
utolsri kifizet6si k6relemnek min6siilt, Ezen felmeriilt kiilts6gek elszfmol6sdra!Q12.
m6ius h6nanban meenvitott kifizet6si id6szak ad lehet6s6get'A kifizet6si k6relem
benyrijt6srirarendelkez6sre6116id6szak2012.miius I 6s 2012.m6ius 31. kiiziitt volt a
6rtelm6ben'
t6mogatisi rendelet11. $ (5) bekezd6s6nek
A 2106828010azonosit6val nyilv6ntartott kifizet6si k6relmet a TiszazugiLEADER NP. Kfr. 2012.05.31napj6n nyfitotta be pSlaili@ a regionilis illet6kess6gii
MVH-hoz. A kifizet6si k6relem benyrijt6sasorin a 2007' 6vi XV[' tiirv6ny 37' S (4)
6rtelm6benbecsatol{srakeriilt a D0720-05,valamint a D0720-07szrimri
bekezd6s6nek
formanyomtatvriny is. A k6t formanyomtatviny egyidejii becsatokisa az6tt v6lt
6sVid6kfejleszt6siHivatal nem nyrijtott egy6rtelmii
mivel a Mez6gazdasrigi
sziiks6gess6,
thjlkoztatist a benyrijtris sorfn kiitelez6en alkalmazand6 formanyomtatv6nyokrril.
Tekintettel arra, hory a hivatal a D0720-05szimri F6lap formanyomtatv:inyonkezeltea
kifizet6si k6relmet, maga a kifizet6si k6relem elutasitisra keriil. A telefonos
a kezel6stv6gz6MVH iigyint6z6 azt a nyilatkozatottette' miszerint a
megkeres6siinkre
kifizet6si k6relem anyagdbannem taltlt D0720-07 sziimri a 6812012.(V.16.) MVH
kiizlem6ny szerint hat6lyos F6lap formanyomtatvdnyt. A D0720-07 szimf F6lap
formanyomtatviny mrisolatrit, melynek benyrijtisa 2012.05'31napjin megttirt6nt a
fellebbez6smell6kletek6ntcsatoljuk
Ez iital rigy 6rezzii\ hogy az eljirris sor6n s6riilt a k6s6bbiekbenmeghat6rozott
jogunk a 2004.6vi CXL. tiirv6ny 6rtelm6ben.
L2007,6vi XVII. tiinv6ny 37, $ (4) bekezd6se6rtehn6bena Mez6gazdasfgi6s
Viddkfejlesztdsi Hivatal tiirv6nv dltali kiiteless6ee,hogy a k6relem benyfLjt{sfra
a

hivatalosanalkalmazhat6formanyomtatvinyokat az iigyfelek szflmhrahivataloshelven
6sqfelclfilf@

rendelkez6srekell bocsdtania'

Tekintettel arra a t6nyre, miszerint a k6relem benvrfiitisira rendelkez6sre6116
id6szak 2012. m6ius I 6s 2012. m6ius 31. kiiziitt volt, 6s a 68/2012.(V. 16.) MVII
szAmriF6lap formanyomtatvriny&itiu!.-b
a hozzhtartoz6@f
@l(Sll6s
foglalta\
napjin jelent meg s6riil a 2007. 6vi XVII. tiirv6ny 37, $ (4) bekezd6s6ben
melynek eredm6nyek6ntaz iigyfelet h6tr6nyosan6rintette a kifizet6sik6relem kezel6se
sorin lefolytatott elj6r6s.
2007.6vi XVII. tiirv6nv 37. Q(4):
6s vid6kfejleszt6si
,,(4) Az (l) bekezd6sbenfoglaltakra is figrelemmel a mez1gazdasitgi
t6mogat6siszervnek kiizz6 kell tennie a rendszeresitettnyomtatvinyokat, az ahhoz
kapcsol6d6eljirfsi tij6koztat6kat, 6s gondoskodniakell arr6l hogy azok az gg@[f
sz6m6rameefelel6id6ben, az iiwfelek riltal el6rhet6 helven illjanak rendelkez6sre.A
halad6ktalan szab6lyoz6st ig6nyl6 esetek kiv6tel6vel az int6zked6sre vonatkoz6
jogszabfly kihirdet6s6t kiivet6en, annak elt6r6 rendelkez6sehiinyriban' a l@gk
benvrlitisfra rendszeresitett nvomtatvinvokat a mezfgazdasflgi6s vid6kfejleszt6si
timogat6si szerv a k6relembenvriitisi id6szakot mesel6z6 tiz nappal kiizz6teszi a

b4lap.i:1:q."
A2007.6vi XVIL tiirv6ny 37. $ (4) bekezd6s6tmegAllapitottaa 2010.6vi GLXII.
tiirv6ny 18.$. Ilatilyos: 201.0.xII. 30-t6LEzt kiivetdenindult elifrrisokbankell
alkaLnazni.

A k6relembenvriitisi id6szak 2012. m{ius I

kezd6napDal indult. Ennek

6rtelm6bena D0720-07szdmriF6lap formanyomtatvinyt leek6s6bb2012.04. 20 napj6n
kiizz6 kellett volna tennie hivatalos honlapifn (www.mvh.eov.hu),a 2007, 6vi XVII'
6rtelm6ben,amit elmulasztott.
tiirv6ny 37. $ (4) bekezd6se
6sVid6kfejleszt6siHivatal sajdt hatisktirben els6
K6rjiik, hogy a Mez6gazdas6gi
iratazonosit6valell6tott v6gz6s6t,majd a 2007' 6vi
fokon vizsg6lja folnl a 1474222165
6rtelm6benfogadja el mind a D0720-05sz6mri
XV[. tiirv6ny 37. $ (4) bekezd6s6nek
formanyomtafvinyt rnintl a D0720-07szfmf formanyomtatvinyt is, kiiliiniis tekintettel
a 2004,6vi CXL' tiirv6ny 1. S (1)-(2)bekezd6seire.

6s misokkal is

6rdek6ben,

Eatdstrrdr6ta jogszabi$okban el6irt c6lok
m6ltrinyossfgi jogkiir6t a jogalkot6 rlltal

6s az adott iiry eryetli sajitossigaira

szempontok

a hatriskiir6nek ryakorlisival

ryakorolja. (2) A

nem

az egrszerffs6g6s az !iSE!e!
A hat6sig
keretei kdziitt az iiryf6l jogft 6sjogos -

je j6hiszemiien,tovibbrl a
gazdasigi - 6rdek6t szemel6tt

2012.jflius 6.
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