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A sertés ágazatban igénybe vehető

állatjóléti támogatások
Támogatási kérelem

2014. II. negyedévében vagy azt követően kiszállított sertések után történő támogatás-igényléshez

 

Benyújtás helye: az MVH - igénylő lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes - megyei kirendeltsége 

N0392
P.H.

1 Ügyfél-azonosítási információ
Ügyfél-azonosító:

Név:

2 Kapcsolattartási információ
Név:

Telefonszám:

Fax:

E-mail:

3 Tárgyidőszak

Tárgyidőszak megnevezése: év, negyedév*

*Negyedév: a vágósertéseknek, illetve a tenyészkoca süldőknek a számlán, felvásárlási jegyen vagy belső bizonylaton feltüntetett értékesítési
időpontja, amennyiben ez hiányzik, úgy a számla, felvásárlási jegy vagy belső bizonylat teljesítésének időpontja szerinti naptári negyedév.

4 A támogatás alapja
A támogatást vágósertés/tenyészkoca süldő leadása/értékesítése után

❑ alapanyag-termelőként

❑ bérhízlalóként/bérnevelőként

❑ bérhízlaltatóként/bérneveltetőként kérem.*

*A megfelelő négyzetbe tegyen X-et!
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5 Az igényelt támogatás

Jogcím A támogatás mértéke
(Ft/állategység)

Igényelt mennyiség
(állategység)*

Igényelt támogatás összege (Ft)

Nagyobb férőhely biztosítása 1630

Természetes feltétel biztosítása a tartási rendszerben 471

Fény biztosítása 1121

Verekedések, kimarások megelőzése 1681

Takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítása 1961

Almozás biztosítása 853

Megfelelő mikroklíma biztosítása 1400

Összesen:

* A vágósertés, a tenyészkoca süldő egyedenként 0,3 állategységnek felel meg.

6 Nyilatkozatok
.1 Nyilatkozom, hogy

a) a támogatási kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek;
b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában vállalkozásom nem minősül az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-ában meghatározott
nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak;
c) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában felszámolási, végelszámolási, vagy csődeljárás alatt nem állok;
d) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem rendelkezem adók módjára behajtandó köztartozással vagy lejárt esedékességű
adótartozással (kivéve, ha az adóhatóság fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett);
e) egyéni vállalkozóként gazdálkodási tevékenységemmel összefüggésben nem állok végrehajtási eljárás alatt;
f) mezőgazdasági őstermelőként (családi gazdálkodóként) nem állok végrehajtási eljárás alatt;
g) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában megfelelek a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltétel követelményeinek;
h) a tevékenységemnek megfelelő, az érintett termékpályán működő, olyan államilag elismert termelői csoport, BÉSZ, tenyésztő szervezet,
terméktanács vagy szakmai szervezet tagja vagyok, amely nyitott tagsággal működik;
i) a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet előírásainak
eleget teszek;
j) a támogatási kérelmemben megjelölt állatjóléti tevékenységeket a támogatási kérelem benyújtásától számított legalább öt éven át folytatom;
k) valamennyi állategészségügyi nyilvántartási kötelezettségemnek eleget teszek, valamint betartom az állategészségügyi és állatvédelmi
szabályokat.

.2 Tudomásul veszem, hogy
a) az MVH-val való kapcsolattartás a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztés, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (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 felé annak
bekövetkezésétől számított 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) az MVH eljárási törvény 59. § (3) bekezdése alapján 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 e nyilatkozat hiányában a kérelmem az MVH eljárási törvény alapján érdemi
vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
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7 Kitöltési dátum és aláírás
Helység: Dátum:

. . .
Aláírás: (Cégszerű)

8 Az állatállományt felügyelő kezelő állatorvos igazolása
Igazolom, hogy a támogatási kérelemben megjelölt támogatási igény megalapozott.

Helység: Dátum:
. . .

Aláírás: (Cégszerű)

9 Csatolandó mellékletek
1. A megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága igazolása, amelynek tartalmaznia kell az érintett

tenyészet létszámát.
2. Tenyésztésre értékesített tenyészkoca süldők esetében a tenyésztőszervezet igazolása.
3. A sertés értékesítéséről szóló számla, illetve felvásárlási jegy másolata (saját vágás esetén a vágás végrehajtását igazoló belső

bizonylat másolata szükséges).
4. Bérhízlaló/bérnevelő esetén a 140/2007. (XI. 28.) FVM rendeletben 2. § (6) bekezdésében elóírt dokumentumok.
5. Bérhízlaltató/bérneveltető esetén a 140/2007. (XI. 28.) FVM rendeletben 2. § (7) bekezdésében előírt dokumentumok.
6. Az egyes jogcímeknél a 140/2007. (XI. 28.) FVM rendeletben külön-külön meghatározott dokumentumok.
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