Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer
Az egyes állatbetegségek megelőzésével,
illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások
Támogatási kérelem
Főlap

1. számú melléklet

Benyújtás helye: a kedvezményezett telephelye szerint illetékes megyei kormányhivatal

P.H.

N0170
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Ügyfél-azonosítási információ

Ügyfél-azonosító:
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Ügyfél adatai

3

Kapcsolattartási információk

Név:

Név:
Telefonszám:
Fax:
E-mail:

4

Tárgyidőszak:

Tárgyidőszak:

5

❑ sertés, szarvasmarha, bivaly, juh, kecske, ló, házinyúl, pontyfélék stb.
❑ vemhes üsző

Igényelt támogatás összege

Igényelt támogatás összege:

7

hónap

Állatfaj

❑ baromfi
❑ egyéb:
6

év

Ft

Nyilatkozatok

1 . Kijelentem, hogy
a) az illetékes megyei kormányhivatal illetve a Magyar Állatorvosi Kamara engedélyével, illetve a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 1. számú
melléklet szerinti állat-egészségügyi szolgáltatás elvégzésére engedéllyel, laboratórium esetében akkreditációval, vagy jogszabályi
felhatalmazással rendelkezem (a vonatkozó rész aláhúzandó).
b) a támogatott állat-egészségügyi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos szakmai, eljárásrendi és tájékoztatási kötelezettségeket vállalom.
c) megfelelek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feltételeknek.
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;

Oldal: 2
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;
e) nem nyújtható támogatás, ha megállapítást nyer, hogy az állatbetegséget a támogatást igénybe vevő természetes személy, jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet idézte elő, és kijelentem, hogy nincs tudomásom arról, hogy a fenti összefüggés fennállna.
3 . Jelen nyilatkozat útján hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár 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 a fejezetet irányító szerv (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.
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Csatolt mellékletek:

1. N0171 számú Támogatási kérelem betétlap(ok):

db;

A fent nevezett betétlapo(ka)t elektronikusan, excel formátumban is,

.

.

. napján benyújtottam:

❑ igen ❑ nem
(*Kérjük, hogy az alábbi megnevezéssel küldjék el az MVH részére az allategeszsegugy@mvh.gov.hu e-mail címre : Ügyfél
neve_tárgyhónap_állatfaj (egyéb/bfi)_ igényelt összeg)
2. Az N0171 számú Támogatási kérelem betétlapokon feltüntetett, az elvégzett állat-egészségügyi szolgáltatásokról az ügyfél (a továbbiakban:
engedélyes) által a tárgyhónapban kiállított számlák másolatai:
db
3. Sertés állatfaj esetén a C001 technikai kód alapján történő igényléskor az N0172 számú Nyilatkozat eredeti példánya:

db

4. Baromfi állatfaj esetében C001 technikai kód alapján történő igényléskor az N0173 számú Nyilatkozat eredeti példánya:

db

5. Szarvasmarha állatfaj esetében C001 technikai kód alapján történő igényléskor az N0174 számú Nyilatkozat eredeti példánya:

db

6. Nyúl állatfaj esetén C001 technikai kód alapján történő igényléskor a Traces bizonyítvány vagy az "Állategészségügyi bizonyítvány a
gazdaságból" című nyomtatvány másolata:
db
7. Vemhes üsző esetében C001 technikai kód alapján történő igényléskor a kezelő állatorvos által kiállított igazolás eredeti példánya:

9

db

Keltezés és az engedélyes aláírása

Helység:
Dátum::

10

.

.

engedélyes
(cégszerű)
aláírása

.

Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal igazolása

Megyei Kormányhivatal
Iktatószám:
10/1 Igazolom, hogy az N0170 számú Támogatási kérelem - Főlap 1.- 2. pontjában megadott adatokkal szereplő engedélyes a támogatási
kérelmét
napján postai úton benyújtotta, illetve az engedélyes és az N0171 számú Támogatási kérelem
.
.
.
Betétlap(ok) 2. pontjában megjelölt kedvezményezett(ek) az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások
igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 6. § (6) bekezdésének a) pontjában meghatározott feltételeket
teljesítették, valamint B002, B007 és F006 technikai kódú, immunizálás típusú szolgáltatások esetében a Betétlap(ok)on feltüntetett telepek
nagysága (kislétszámú vagy nagylétszámú) helytállóak.

Oldal: 3
v.
10/2 Igazolom, hogy az N0170 számú Támogatási kérelem - Főlap 1. - 2. pontjában megadott adatokkal szereplő engedélyes a támogatási
kérelmét
napján postai úton benyújtotta, illetve az engedélyes és az N0171 számú Támogatási kérelem
.
.
.
Betétlap(ok) 2. pontjában megjelölt kedvezményezett(ek) az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások
igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 6. § (6) bekezdésének a) pontjában meghatározott feltételek közül
az alábbiak nem teljesültek:*
4. §-ban foglaltak (az engedélyes vonatkozásában vagy a kedvezményezett vonatkozásában nem teljesülnek az intézkedésben való részvétel

❑

feltételei)
5. § (5) bekezdésében foglaltak (jogosultságról szóló döntés megléte a szolgáltatás elvégzésekor)

❑
❑ 5. § (7) bekezdésében foglaltak (a számla tartalmi feltétele, támogatástartalom, teljesítésigazolás)
❑ 6. § (1)-(1a) bekezdésében foglaltak (kérelem benyújtásának feltétele)
❑ 6. § (3a) bekezdésében foglaltak (C001 szolgáltatás esetén, szarvasmarha és baromfi létszámról szóló nyilatkozatok)
❑ 6. § (3b) bekezdésében foglaltak (C001 szolgáltatás esetén, nyúl állatfajra vonatkozóan bizonyítványok)
❑ 6. § (3c) bekezdésében foglaltak (C001 szolgáltatás esetén, vemhes üszőre vonatkozóan a kezelő állatorvos igazolásának eredeti példánya)
❑ 6. § (4) bekezdésében foglaltak (C001 szolgáltatás esetén, sertés létszámról szóló nyilatkozatok)
(*Kérjük x jellel megjelölni a nem teljesült feltételeket.)
A nem teljesítés oka:

v.
10/3 Az N0170 számú Támogatási kérelem - Főlap 1.- 2. pontjában megadott adatokkal szereplő engedélyes a támogatási kérelmét
napján postai úton benyújtotta, de a támogatási összegre nem jogosult, tekintettel arra, hogy a támogatási
.
.
.
kérelmét
határidőn túl nyújtotta be

❑
❑ másolati példányban nyújtotta be ❑ nem írta alá
❑ nem a jogszabályban meghatározott nyomtatványon nyújtotta be.
Helység:
Aláírás:

Dátum:

.

.

.

főosztályvezető megyei főállatorvos (cégszerű) aláírása

