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Tisztelt Kedvezményezett !
Értesítem, hogy a(z) LEADER Működési és animációs költségek támogatása című, VP-M19.4.1 kódszámú felhívásra, 2017.07.17 09:53:26
időpontban benyújtott, 1865201568 iratazonosító számon nyilvántartott kifizetési igénylésének ellenőrzését elvégeztem.
A(z) kifizetési igénylésének ellenőrzése alapján a támogatási összeg átutalásáról intézkedtem az ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített
fizetési számlára az alábbiak szerint:
Engedélyezett támogatási összeg (Ft)
3 481 921

Pénzforgalmi szolgáltató
OTP Észak-dunántúli r., Dunaújváros

Bankszámlaszám
11736037-20587769-00000000

A megállapított támogatási összeg az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból és a Magyar Állam nemzeti költségvetéséből kerül
finanszírozásra.
A támogatási cél kormányzati funkciója és kódja: Mezőgazdaság igazgatása, 042110.
A megállapított támogatási összeget az alábbiak alapján számítottam ki:

Támogatás összege:
Igényelt
támogatás(Ft)

Számított
támogatás(Ft)

3565286
3481921
Elszámolás kiadási tételenként:

Kérelemre
fizethető
maximális
támogatás(Ft)
3481921

Igazgatási
szankció(Ft)

0

Kifizethető összeg(Ft)

3481921
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Kiadási tételazonosító
Személyi
Átalány
Dologi

Költség-kategória
Személyi
Átalány
Dologi

Elszámolt nettó kiadás (Ft)
1 910 550
286 582
1 039 284

Nem megfelelő beszerzés:
Beszerzés azonosító
INNO

Szállító adószáma
18484298207

Beszerzés tárgya
Iroda fenntartási költség.

Indokolás
A 272/2014.(XI.5.) Kormányrendelet 5. melléklet 2.3.2.5b
pontja alapján az Inno Park KFT. nem független a
Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesülettől. Rauf Norbert
az Inno Park Kft. vonatkozásában a képviseletre jogosult
és egyszemélyben a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
Egyesület Felügyelő bizottságában elnöki pozíciót foglal
el.

Nem megfelelő bizonylat:
Beszerzés azonosító
INNO

Bizonylat azonosító
2017/0268

Bizonylat típusa
Számla

Kiállító adószáma
18484298207

Indokolás
A 272/2014.(XI.5.) Kormányrendelet 5.
melléklet 2.3.2.5b pontja alapján az
Inno Park KFT. nem független a
Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
Egyesülettől. Rauf Norbert az Inno Park
Kft. vonatkozásában a képviseletre
jogosult és egyszemélyben a Mezőföldi
Híd Térségfejlesztő Egyesület
Felügyelő bizottságában elnöki pozíciót
foglal el. Ezért a tétel nem támogatható.

Nem megfelelő eszközök és szolgáltatások tételsor:
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Bizonylat
sorszáma
13

Kiadási
tétel
Dologi

Rövid leírás Elszámolni
Indokolás
kívánt nettó
érték
35 200
A 272/2014.(XI.5.) Kormányrendelet 5. melléklet 2.3.2.5b pontja alapján az Inno Park
KFT. nem független a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesülettől. Rauf Norbert az Inno
Park Kft. vonatkozásában a képviseletre jogosult és egyszemélyben a Mezőföldi Híd
Térségfejlesztő Egyesület Felügyelő bizottságában elnöki pozíciót foglal el. Ezért a
tétel nem támogatható.

Részben nem megfelelő eszközök és szolgáltatások tételsor:
Bizonylat
sorszáma

Kiadási tétel

Rövid leírás

17

Dologi

Elszámolni
Elfogadott
kívánt nettó érték
összeg
19 685
15 000

18

Dologi

19 685

3 296

Indokolás
Az ECO-DESING KFt.-vel kötött szerződés
szerint a könyvelési szolgáltatás díja 5000
forint +ÁFA/hó. A szerződésben szereplő
összeg alapján, a benyújtott negyedéves
időtartamú számlák kapcsán a maximálisan
jóváhagyható összeg 2016 III. és IV.
negyedévére vonatkozóan bruttó 19 050
forint.
Az ECO-DESING KFt.-vel kötött szerződés
szerint a könyvelési szolgáltatás díja 5000
forint +ÁFA/hó. A szerződésben szereplő
összeg alapján, abenyújtott negyedéves
időtartamú számla kapcsán a maximálisan
jóváhagyható összeg 2016 II. negyedévére
bruttó 4187 forint. A felmerültköltségek
elszámolása kapcsán a kezdeti dátum a
HFS tervezés lezárását követő nap. A HFS
tervezési időszak utolsó napja, 2016 június
10.volt, így az igénybe vett szolgáltatások
elszámolásának kezdeti dátuma 2016.
június 11. Az elszámolni kívánt tétel
időarányosan csökkentésrekerült.
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Bizonylat
sorszáma

Kiadási tétel

Rövid leírás

19

Dologi

Elszámolni
Elfogadott
kívánt nettó érték
összeg
19 685
15 000

20

Dologi

19 685

15 000

Indokolás
Az ECO-DESING KFt.-vel kötött szerződés
szerint a könyvelési szolgáltatás díja 5000
forint +ÁFA/hó. A szerződésben szereplő
összeg alapján, a benyújtott negyedéves
időtartamú számlák kapcsán a maximálisan
jóváhagyható összeg 2016 III. és IV.
negyedévére vonatkozóan bruttó 19 050
forint.
Az ECO-DESING KFt.-vel kötött szerződés
szerint a könyvelési szolgáltatás díja 5000
forint +ÁFA/hó. A szerződésben szereplő
összeg alapján, a benyújtott negyedéves
időtartamú számlák kapcsán a maximálisan
jóváhagyható összeg 2016 III. és IV.
negyedévére vonatkozóan bruttó 19 050
forint.

Tájékoztatom, hogy e döntés ellen a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 152. §-ában foglaltak alapján egy alkalommal, a döntés kézhezvételétől
számított 10 napon belül ügyfélkapun keresztül, indokolt, a megsértett jogszabályi vagy a felhívásban foglalt rendelkezést egyértelműen
megjelölő, az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszterhez címzett kifogást nyújthat be, amennyiben a vonatkozó eljárás
jogszabálysértő, illetve felhívásba ütköző. A kifogás beérkezésétől az azt elbíráló döntés közléséig a kifogásban foglaltakkal összefüggő határidők
nyugszanak.
Felhívom figyelmét, hogy amennyiben kifogásában nem jelöli meg a megsértett jogszabályi vagy felhívásban foglalt rendelkezést, kifogása érdemi
vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
A kifogást a Magyar Államkincstár honlapján (mvh.allamkincstar.gov.hu) keresztül, ügyfélkapus bejelentkezést követően elérhető elektronikus
kérelem benyújtását lehetővé tevő felületen található kifogás nyomtatvány kitöltését és aláírását követően, kizárólag elektronikus úton lehet
benyújtani.
A kifogást annak benyújtója az elektronikus alkalmazáson keresztül mindaddig visszavonhatja, amíg a kifogást elbíráló szerv azt érdemben el
nem bírálta. A visszavont kifogást újból előterjeszteni nem lehet.
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Tájékoztatom, hogy elektronikus úton történő kézbesítés esetén a határidő a központi elektronikus szolgáltató rendszer által visszaigazolt
iratkézhezvételt követő naptól veszi kezdetét. (Amennyiben az irat átvételének visszaigazolása az elküldés napját követő hét napon belül nem
történik meg, a dokumentumot kézbesítettnek tekintem.)
Postai úton történő kézbesítés esetén a küldeményt az átvételének napján kell kézbesítettnek tekinteni, a határidőbe nem számít bele a
kézbesítés napja. (Ha a postai úton történő kézbesítés azért hiúsul meg, mert úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt nem veszi át, az értesítést a
kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni. Ha a postai úton kézbesített küldemény nem kereste jelzéssel érkezik vissza, az
értesítést - az ellenkező bizonyításig - a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik napon kézbesítettnek tekintem.)
Budapest, 2017. október 31.

P.h.

dr. Kondra Laura
elnökhelyettes
megbízásából:
Lelkes Miklós
főosztályvezető
s.k.
A kiadmány hiteléül:
....................................................................

Kapják:
1.: Ügyfél
2.: Irattár
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