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Ügyfél-azonosítási információ

Ügyfél-azonosító:
Név:
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Kapcsolattartási információ

Név:
Telefonszám:
Fax:
E-mail:
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Ügyfél besorolása

A megfelelő négyzetbe tegyen X jelet!
Nyilatkozom, hogy

❑ nem minősülök nagyvállalkozásnak (ide értendő őstermelő, egyéni vállalkozó, oktatási intézmény is),
❑ nagyvállalkozásnak minősülök.
Nagyvállalkozás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti
ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló,
2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet I. számú mellékletében meghatározott kritériumokat nem teljesítő vállalkozás.
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Tárgyidőszak

Tárgyidőszak megnevezése:

év,

negyedév*

A tárgynegyedév állatfajtól és jogcímtől függően a naposkori letelepítés, az átminősítés, valamint a vágás időpontja szerinti naptári negyedév.
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Tartási hely azonosító(k)
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Igényelt támogatás összesen

.

.

Ft

A 7.-11. pontok "Igényelt támogatás összege (Ft)" oszlopának összesen sorában szereplő összegek összesítése.
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A takarmányok nem kívánatos anyagtartalom mentességének biztosítása

Baromfi megnevezése

Támogatás (Ft/ÁE)

növendék csirke (vágócsirke)

2078

szabadtartásos csirke és gyöngyös

2795

pecsenyeliba

2070,53

növendék liba

3837,04

fiatal liba

2999,75

hízott liba

1258,18

pecsenyekacsa

3074,29

növendék kacsa

3070,92

hízott kacsa

1637,18

növendék pulyka

A támogatás alapja (egyed)

Igényelt mennyiség (ÁE)

Igényelt támogatás összege
(Ft)

4425

Összesen:

Ügyfél-azonosító:

Iratkód: N0619

Oldalszám: 2
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Mechanikai sérülések megelőzése

Baromfi megnevezése

Támogatás (Ft/ÁE)

növendék csirke (vágócsirke)

4736

szabadtartásos csirke és gyöngyös

5715

házi tyúk

1159

pecsenyeliba

32809,20

növendék liba

53922,97

fiatal liba

37299,15

hízott liba

42496,20

pecsenyekacsa

16869,53

növendék kacsa

41230,77

hízott kacsa

63411,58

növendék pulyka

A támogatás alapja (egyed)

Igényelt mennyiség (ÁE)

Igényelt támogatás összege
(Ft)

A támogatás alapja (egyed)

Igényelt mennyiség (ÁE)

Igényelt támogatás összege
(Ft)

9822

Összesen:
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Kíméletes állatmozgatás és szállítás biztosítása

Baromfi megnevezése BTO szerint
növendék csirke (vágócsirke)
szabadtartásos csirke és gyöngyös
házi tyúk

Támogatás (Ft/ÁE)
633
854,45
120

pecsenyeliba

3750,60

növendék liba

16740,38

fiatal liba

3551,10

hízott liba

3712,51

pecsenyekacsa

1301,04

növendék kacsa

4242,02

hízott kacsa

5908,97

növendék pulyka

2324

Összesen:

Ügyfél-azonosító:

Iratkód: N0619

Oldalszám: 3
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Állati fehérje mentes takarmány használata

Baromfi megnevezése

Támogatás (Ft/ÁE)

növendék csirke (vágócsirke)

8520

szabadtartásos csirke és gyöngyös

12207

házi tyúk

2088

pecsenyeliba

11992,80

növendék liba

22841,28

fiatal liba

15275,40

hízott liba

18802,80

pecsenyekacsa

11230,75

növendék kacsa

18330,60

hízott kacsa

27352,10

növendék pulyka

A támogatás alapja (egyed)

Igényelt mennyiség (ÁE)

Igényelt támogatás összege
(Ft)

18970

Összesen:

Ügyfél-azonosító:

Iratkód: N0619

Oldalszám: 4
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Takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítása

Baromfi megnevezése

Támogatás (Ft/ÁE)

növendék csirke (vágócsirke)

2575

szabadtartásos csirke és gyöngyös

1367

házi tyúk

1856

pecsenyeliba

3226,58

növendék liba

5436,92

fiatal liba

2601,90

hízott liba

1497,62

pecsenyekacsa

622,44

növendék kacsa

2332,99

hízott kacsa

784,93

növendék pulyka

A támogatás alapja (egyed)

Igényelt mennyiség (ÁE)

Igényelt támogatás összege
(Ft)

6134

Összesen:

Ügyfél-azonosító:

Iratkód: N0619

Oldalszám: 5
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Nyilatkozatok

1 . Nyilatkozom, hogy
a) a támogatási kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek;
b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában felszámolási, végelszámolási eljárás alatt nem állok ;
c) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában megfelelek a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, továbbá átlátható
szervezetnek minősülök;
d) a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló miniszteri rendelet szerint
közvetlen támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőnek minősülök;
e) nem vagyok címzettje érvényben lévő támogatás visszafizetésére kötelező olyan európai bizottsági határozatnak, amely a támogatást
jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította;
f) eleget teszek a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007.
(X.18.) FVM rendelet előírásainak;
g) a támogatási alapot képező állatok nevelését, hizlalását, házityúk esetében a tojás termelését saját kockázatomra végzem, saját vagy
integrátori finanszírozással a vágóbaromfit közvetlenül vagy közvetve továbbtartásra vagy vágásra, házityúknál a megtermelt tojást keltetésre
vagy forgalmazásra, illetve feldolgozásra adom át;
h) vállalom, hogy a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételéről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. § (2)
bekezdés a) - e) pontjaiban felsorolt tevékenység a támogatási kérelem benyújtásától számított legalább öt éven át történő folytatását;
i) a támogatási kérelemben megjelölt negyedévben valamennyi állategészségügyi nyilvántartási kötelezettségemnek eleget teszek, valamint
betartom az állategészségügyi és állatvédelmi szabályokat;
j) 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.
2 . Tudomásul veszem, hogy
a) az MVH-val a 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.

Ügyfél-azonosító:

Iratkód: N0619

Oldalszám: 6
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Az állatállományt felügyelő/kezelő állatorvos igazolása

Igazolom, hogy a kérelemben megjelölt támogatási igény megalapozott.
Helység:

Dátum:

.

.

.

Aláírás:
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Csatolandó mellékletek

1. A kezelő állatorvos igazolása, amely a naposkori letelepítés darabszámát és az átminősítéskori állatlétszámot, valamint annak időpontját
tartalmazza.
2. Az igénylő tevékenységének megfelelő, az érintett termékpályán működő, nyitott tagsággal rendelkező államilag elismert termelői csoport,
Beszerzési és Értékesítő Szövetkezet, tenyésztő szervezet, terméktanács vagy szakmai szervezet igazolása arról, hogy az igénylő a
tárgyévre vonatkozóan érvényes tagsággal rendelkezik.
3. Az adott tárgyévben, az első igénylés alkalmával a megyei kormányhivatal az állat-egészségügyi nyilvántartási kötelezettségek, valamint
állategészségügyi és állatvédelmi szabályok igénylő általi betartásáról szóló, a tárgyévre vonatkozóan kiadott igazolása.
4. A Baromfi Termék Tanács (BTT) javaslatával és ellenjegyzésével ellátott szakmai ellenőrzési lap (N0620 számú nyomtatvány).
5. Az egyes jogcímeknél a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendeletben külön-külön meghatározott dokumentumok.
6. Nagyvállalkozásnak minősülő igénylő esetén a megyei kormányhivatal eredeti igazolása arról, hogy az igénylő részvétele a
támogatási programban indokolt.
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Kitöltési dátum, és a kérelmező aláírása

Helység:

Dátum:

.

.

.

Aláírás:

Ügyfél-azonosító:

Iratkód: N0619

Oldalszám: 7

