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Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer
Anyakecske-tartás támogatása

Támogatási kérelem
Támogatási év - 2010

 

Benyújtás helye: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága, 1385 Budapest 62., Pf. 867.

N0077
P.H.

1 Ügyfél-azonosítási információ
Regisztrációs szám:

2 Kérelmező adatai
Előtag:

Név:

Utótag:

3 Kapcsolattartási információ
Név:

Helység:

Irányítószám: Utca, házszám:

Telefonszám: Telefonszám:

Fax:

E-mail:

4 Az ügyfél kecske tenyészetére/tenyészeteire vonatkozó adatok
A tenyészet(ek) kódja(i):

5 Igényelt támogatás összege
Támogatott anyakecske-létszám:
(támogatás mértéke: 3000 Ft/db)

db

Igényelt támogatás összege:
(az igényelt támogatás összege a kérelem benyújtása hónapjának első
napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett két tizedesjegy
pontossággal meghatározott forint/euró árfolyammal számolva nem
haladhatja meg a 2 500 eurót)

Ft.
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6 Nyilatkozatok
.1 Nyilatkozom, hogy a támogatási kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
.2 Nyilatkozom, hogy a támogatási kérelem 4. pontjában feltüntetett kecske tenyészettel/tenyészetekkel szerepelek a tartási helyek, a tenyészetek

és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerinti nyilvántartásban
(TIR), és adataim között az MVH ügyfél-regisztrációs számomat is nyilvántartják.

.3 Nyilatkozom, hogy támogatási kérelem 5. pontjában feltüntetett létszámú anyakecske-tenyészet tartójaként szerepelek a juh- és kecskefélék
egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet ("kecske ENAR rendelet") szerinti
nyilvántartásban.

.4 Nyilatkozom, hogy gondoskodom a tenyészetemben tartott állatállománynak a kecske ENAR rendelet 11. §-ában előírt állomány-nyilvántartó és
annak mellékletei folyamatos nyilvántartásáról, a szakszerű apaállat-használatról és betartom a rendelet kecskékre vonatkozó előírásait.

.5 Nyilatkozom, hogy a tenyészetemben tartott anyakecskék szerepelnek a kecske ENAR rendelet szerinti nyilvántartásban.

.6 Nyilatkozom, hogy vállalkozásom nem minősül "a Közösség iránymutatása a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és
szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról szóló 2004. október 1-i bizottsági közlemény" (2004/C 244/02.) 2.1. pontja szerinti "nehéz
helyzetben lévő vállalkozásnak".

.7 Vállalom a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek teljesítését, így különösen, hogy az általam igényelt támogatásokkal összefüggő
ellenőrzés során a gazdaság megtekintését lehetővé teszem, valamint az ellenőrzés során kért dokumentumokat vagy igazoló iratokat
beszerzem és átadom.

.8 Nyilatkozom, hogy a támogatás jogosulatlan igénybevétele esetén a jogosulatlanul kifizetett összeget visszafizetem, és viselem az egyéb
jogkövetkezményeket.

.9 Tudomásul veszem, hogy az MVH a kapcsolattartás során a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény alapján az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-
nyilvántartási Rendszerben nyilvántartott elérhetőségi adataimat használja.

.10 Tudomásul veszem, hogy adataim esetleges megváltozása esetén a 2007. évi XVII. törvény 29. § (1) bekezdésével összhangban a változást
köteles vagyok az MVH illetékes Kirendeltségén tizenöt napon belül bejelenteni, és amennyiben ezen bejelentési kötelezettséget elmulasztom, az
ebből adódó a 2007. évi XVII. törvény 29. § (5) bekezdésében, valamint a 30/A. §-ban foglalt jogkövetkezmények engem terhelnek.

.11 Tudomásul veszem, hogy az esedékessé vált, és még meg nem fizetett adótartozásomnak megfelelő összeget az MVH a központi költségvetés
előirányzatából finanszírozott nemzeti támogatásokból - így az e kérelem alapján fizetendő támogatásból is - levonja és átutalja az állami
adóhatóságnak.

.12 Tudomásul veszem, hogy felelős vagyok a kecske ENAR rendelet szerinti nyilvántartásba bejelentett adatok helyességéért, a bejelentés
elmaradásáért, illetve határidőn túli teljesítéséért, és annak minden jogkövetkezményét viselem.

.13 Hozzájárulok ahhoz, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 13/A. (4) bekezdése szerint az Áht. 18/C. § (13)-(14)
bekezdésében meghatározott adataimat az Áht. 18/C. § (12) és (13) bekezdéseiben felsorolt szervek a 13/A. § (5)-(8) bekezdésben, valamint a
18/C. § (12)-(13) bekezdésben foglaltak szerint felhasználják.

.14 Nyilatkozom, hogy a birtokon tartási kötelezettségemnek eleget teszek.

.15 Tudomásul veszem, hogy az MVH a részemre jóváhagyott támogatást 2011. június 30-ig fizeti ki.

.16 Nyilatkozom, hogy amennyiben az intézkedésekkel kapcsolatban lejárt tartozásom áll fenn, a 2007. évi XVII. 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. Tudomásul veszem, hogy e nyilatkozat hiányában a kérelmem érdemi vizsgálat nélkül
elutasításra kerül

.17 Nyilatkozom, hogy e kérelem benyújtását megelőzően folyó évben és a megelőző kettő pénzügyi évben az Európai Bizottság 1535/2007/EK
rendelete alapján mezőgazdasági "de minimis" támogatásbant

❑ nem részesültem❑ részesültem az alábbi jogcímeken az alábbi euro összegben:

Jogcím Euro összeg Határozat kelte

. .

. .

. .

. .

. .



Oldal: 3
7 Kitöltési dátum és aláírás

Helység: Dátum:
. . .

Aláírás:

8 A Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetségének igazolása
Alulírott .......................................... a Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetségének képviselője igazolom, hogy a támogatási
kérelem 1. pontjában feltüntetett mezőgazdasági termelő
- az apaállat-használatra vonatkozó szabályokat betartja;
- gondoskodik a tenyészetében tartott állatállománynak a kecske ENAR rendelet szerinti tartós jelöléséről és folyamatos nyilvántartásáról,
valamint
- tenyészetében/tenyészeteiben az igazolás kiadásának napján db anyakecske található*.

*az igazolás napján a termelő tenyészetében lévő, a jogosultsági feltételeknek a birtokon tartási időszak végéig (2011. május 10-ig) megfelelő állatokat is bele kell számítani

Név: P.H.

Beosztás: Dátum:
. . .

Aláírás:
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Tájékoztató

Tájékoztató az Európai Mezőgazdasági Garancialapból, az Európai Halászati Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból,
valamint a központi költségvetésből származó pénzeszközök kedvezményezettjére vonatkozó információk nyilvánosságra hozataláról

Tájékoztatom, hogy a Bizottság az 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) és az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) származó pénzeszközök kedvezményezettjeire vonatkozó információk nyilvánosságra hozatalának
tekintetében történő alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 259/2008/EK rendeletének 1. cikke, valamint a mezőgazdasági
agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII.
törvény 24. § (2)-(3) bekezdései alapján az alábbi adatok negyedévenként közzétételre kerülnek a www.mvh.gov.hu weboldalon:

I. Ügyfél-azonosító adatok

Természetes személy ügyfél esetében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ügyfél-nyilvántartási rendszerében nyilvántartott
a) családi- és utónév,
b) lakcím, amely tartalmazza a település nevét és postai irányítószámát is.

Nem természetes személy ügyfél (gazdasági társaságok, alapítványok, egyesületek stb.) esetében az ügyfél-nyilvántartási rendszerben
nyilvántartott
a) bejegyzés szerinti teljes név,
b) székhely/telephely szerint a település neve és postai irányítószáma.

II. Kifizetésre és a támogatás jogosulatlan igénybevételére vonatkozó adatok

1) Az ügyfél részére
a) az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap terhére a pénzügyi évben teljesített kifizetések jogcíme, összege és ezek pénzneme,
b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap terhére a pénzügyi évben teljesített közfinanszírozás jogcíme, - a közösségi és a nemzeti
hozzájárulásokat is magában foglaló - teljes összege és ezek pénzneme,
c) az a) és b) pontban meghatározott kifizetett összegek együttesen, és ezek pénzneme,
d) az Európai Halászati Alap terhére a pénzügyi évben teljesített kifizetések jogcíme, összege és ezek pénzneme,
e) a központi költségvetésből a pénzügyi évben teljesített kifizetések jogcíme, összege és ezek pénzneme,
f) az a), b), d) és e) pontok alapján folyósított támogatások teljes összege és ezek pénzneme.

2) A központi költségvetésből, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai
Halászati Alapból támogatásban részesülő ügyfél által jogosulatlan igénybevétel alapján visszafizetett támogatás összege jogcímenként.

Tájékoztatom továbbá, hogy
- a fenti adatokat a Közösségek pénzügyi érdekeinek védelme céljából a Közösségek és a tagállamok pénzügyi ellenőrző és vizsgálati szervei
feldolgozhatják, azzal, hogy tevékenységük során nem sérthetik az ügyfél személyes szabadságát és alapvető jogait,
- az I. és II. pontban meghatározott adatok az első közzétételüktől számított két évig elérhetőek maradnak a www.mvh.gov.hu weboldalon,
- az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelvnek megfelelően, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 11. § (1) bekezdése alapján a valóságnak meg nem felelő adat helyesbítését kezdeményezheti, továbbá a
12. §-a alapján az MVH az általa kezelt, közérdekből nyilvános adatokkal kapcsolatosan kérelemre tájékoztatást ad,
- amennyiben ezen adatok nyilvánosságra hozatalával összefüggésben bármilyen jogsérelem éri, úgy annak orvoslására a Közösségek és a
tagállami jogrendszer szabályai - az Avtv. 17. §-ában meghatározott bírósági jogérvényesítés - által biztosított lehetőségeket igénybe veheti.


