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5 Nyilatkozatok
.1 Kijelentem, hogy

a)  a kifizetési kérelemben szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek;
b) a jelen kifizetési kérelemben igényelt támogatásokra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseket, különösen az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet és az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás részletes feltételeiről szóló 18/2011. (III. 9.) VM rendelet
(továbbiakban: támogatási rendelet) által előírt valamennyi feltételt megismertem, és az azokban foglalt feltételeket betartom;
c) megfelelek / gazdaságunk megfelel, valamint a támogatott tevékenység megfelel a támogatás igénybevételének feltételeit meghatározó jogszabályok
előírásainak;
d) vállalom, hogy a támogatással összefüggő ellenőrzés(ek) során a kért dokumentumokat, igazoló iratokat beszerzem, átadom, és a gazdaság megtekintését a
hazai és az uniós közpénzek kifizetését ellenőrizni jogosult hazai és uniós hivatalok ellenőreinek biztosítom;
e) a támogatást rendeltetésének megfelelően használom fel, jogosulatlan igénybevétel esetén a jogosulatlanul kifizetett összeget visszafizetem, és vállalom az
egyéb jogkövetkezményeket;
f) nem állok gazdálkodási tevékenységemmel összefüggő végrehajtási eljárás alatt;
g) szervezet esetén a kifizetési kérelem benyújtásakor az általam képviselt szervezet nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás, adósságrendezés
alatt;
h) természetes körülmények biztosítására vonatkozó kötelezettség vállalása esetén a legeltetésre használt területek vonatkozásában földhasználati joggal
rendelkezem;
i) a takarmányozásra vonatkozó kiegészítő támogatások igénybe vétele esetén a támogatási rendelet 12. § (5) bekezdésben meghatározott többletszénát
biztosítottam a tenyészetben tartott állatok számára;
j) saját gazdaságban előállított takarmány felhasználása esetén betartom a támogatási rendelet 12. § (1) bekezdése szerinti takarmányozási előírásokat;
k) a jelen kifizetési kérelemhez mellékelt betétlapokon feltüntetettek szerint kérem a részemre jóváhagyott támogatás kifizetését.

.2 Tudomásul veszem, hogy
a) az MVH-val a kapcsolattartás a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. (a továbbiakban: MVH eljárási törvény) 28. § (1) bekezdése szerinti Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási
Rendszerbe bejelentett adatok alapján történik;
b) az adatok megváltozása esetében az MVH eljárási törvény 29. § (1) bekezdése alapján a változást köteles vagyok az MVH bármely megyei kirendeltségén
tizenöt napon belül bejelenteni, és amennyiben ezen bejelentési kötelezettséget elmulasztom, az ebből adódó - az MVH eljárási törvény 29. § (5)
bekezdésében, valamint 30/A. §-ában foglalt - jogkövetkezmények engem terhelnek;
c) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és az egyéb fizetési kötelezettség adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, melyet az állami adóhatóság
hajt be;
d) amennyiben az intézkedésekkel kapcsolatban lejárt tartozásom áll fenn, az MVH eljárási törvény 38. § (9) bekezdése alapján a mezőgazdasági és
vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási megbízását a fizetési számlámat vezető pénzforgalmi szolgáltató végrehajtható okirat csatolása nélkül
köteles teljesíteni, továbbá azt is,hogy e nyilatkozat hiányában a kérelmem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

6 Kitöltési dátum és aláírás
Kitöltés dátuma:

. .
Ügyfél aláírása:

Aláíró neve:

Nem természetes személy esetén cégszerű aláírás szükséges.
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