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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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Támogatási kérelem adata

Az érintett támogatási évre benyújtott támogatási kérelemre hozott helyt adó/részben helyt adó döntés iratazonosítója:
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Tárgyidőszak

Tárgynegyedév*:

/

.

támogatási év

.

tárgynegyedéve

*A támogatási év április 1. - március 31. közötti időszak, a nyomtatvány kitöltésekor az érintett éveket kell megjelölni.
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Támogatási igénnyel érintett állatlétszám

Támogatási igénnyel érintett létszám (db)
Támogatási igénnyel érintett állategység (ÁE)

.
.

* A támogatási igénnyel érintett állatlétszám nem haladhatja meg a sertéságazati területi felelős által az élelmiszerlánc-felügyeleti információs
rendszerben az ENAR-szám alapján meghatározott tenyészkoca létszámot, az adott tárgynegyedév zárónapjára vonatkozóan az összes érintett
tartási helyen.
**Az állatlétszámból számított érték, a tenyészkoca egyedenként 0,5 állategységnek felel meg.
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Tevékenységgel érintett tartási hely azonosító(k)
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Nyilatkozatok

1 . Nyilatkozom, hogy
a) a kifizetési kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek;
b) hozzájárulok ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataimhoz a költségvetési támogatás
utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek
hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az
Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek
hozzáférjenek.
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. 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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Kitöltési dátum és a kérelmező aláírása

Helység:

Dátum:

.

.

.

Aláírás:
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Csatolandó mellékletek

1. Az állattartó telep fekvése szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal
eredeti igazolása arra vonatkozóan, hogy az ügyfél az állategészségügyi nyilvántartási kötelezettségeknek eleget tesz, és betartja az
állategészségügyi és állatvédelmi szabályokat.
2. A sertéságazati területi felelős által kiállított eredeti igazolás az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben az ENAR-szám
alapján meghatározott tenyészkoca létszámról az adott tárgynegyedév zárónapjára vonatkozóan, valamint arról, hogy az ügyfél eleget tesz a
sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet előírásainak és a
támogatási igénnyel érintett tevékenységre vonatkozó, a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III.
11.) FM rendelet (a továbbiakban: támogatási rendelet) 6-9. §-ban foglalt feltételeket az adott tárgynegyedév vonatkozásában teljesítette.
3. Az egyes tevékenységeknél - a támogatási rendeletben - előírt dokumentumok.
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