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Kedvezményezett adatai

Név:
Ügyfélazonosító*:
* A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, valamint 2016. december 31-ét követően a Magyar Államkincstár által a 2007. évi XVII. törvény
alapján az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer keretében megállapított egyedi azonosító. (A regisztrációs igazoláson /
nyilvántartásba vett adatokról szóló igazoláson szereplő 10 számjegyű azonosító.)
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Kedvezményezett üzemmérete

(KKV besorolás a 702/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint):
mikrovállalkozás

❑
❑
❑
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kisvállalkozás
középvállalkozás

Azon időszak megjelölése, amelyre a jégeső-elhárítási szolgáltatást a kedvezményezett igénybe kívánja venni

Jégeső-elhárítási szolgáltatás igénybevételének időszaka:
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év.

A jégeső-elhárító szervezet adatai

Név:
Ügyfél-azonosító:
A jégeső-elhárító szervezet
működési területe:
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A jégeső-elhárítási díj mértéke (Ft/ha)
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Igényelt díjtámogatás összege (Ft)

.
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Meghatalmazás

Jelen díjtámogatási kérelemben kedvezményezettként megjelölt, alulírott ................................................................................. meghatalmazom
jelen díjtámogatási kérelemben megnevezett jégeső-elhárító szervezetet, hogy helyettem és nevemben a jégeső-elhárító szervezetnek fizetett
szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól szóló 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdés ja) pontja szerinti díjtámogatási
kérelmet benyújtsa a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár).
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Oldal: 2

A kedvezményezett nyilatkozata

Nyilatkozom, hogy
8.1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjaiban előírtaknak megfelelek;
8.2. nem állok felszámolási, végelszámolási eljárás alatt;
8.3. nem vagyok címzettje érvényben lévő támogatás visszafizetésére kötelező olyan európai bizottsági határozatnak, amely a támogatást
jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította;
8.4. nem minősülök a 37/2011. (III. 22.) Kormány rendelet 6. §-a szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak;
8.5. a jégeső-elhárító rendszer működésének területén termőföldet használok;
8.6. a tárgyévi jégeső-elhárítási díjfizetési kötelezettségemnek a jégeső-elhárító szervezet által meghatározott határidőig eleget teszek;
8.7. kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben megállapítást nyer a díjtámogatásra való jogosulatlanságom, úgy a jégeső-elhárító
szervezet részére a számla szerinti jégeső-elhárítási díj teljes összegét megfizetem;
8.8. a fentebb megjelölt meghatalmazott jégeső-elhárító szervezet által nyújtott jégeső-elhárítási szolgáltatást kívánom igénybe venni;
8.9. megismertem a díjtámogatás igénybevételére vonatkozó feltételeket;
8.10. jelen nyilatkozat útján hozzájárulok ahhoz, hogy a Kincstár az általa működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataimat 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 részére továbbítsa.
Tudomásul veszem, hogy
8.11. a Kincstárral a kapcsolattartás a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) 28. § (1)
bekezdése szerinti Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett adatok alapján történik;
8.12. az adatok megváltozása esetén a Támogatási törvény 29. § (1) bekezdése alapján a változást köteles vagyok a Kincstár felé annak
bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül bejelenteni, és amennyiben ezen bejelentési kötelezettséget elmulasztom, az ebből adódó a Támogatási törvény 29. § (5) bekezdésében, valamint 30/A. §-ában foglalt jogkövetkezmények engem terhelnek;
8.13. a Támogatási 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;
8.14 amennyiben az intézkedésekkel kapcsolatban lejárt tartozásom áll fenn, a Támogatási törvény 38. § (9) bekezdése alapján a Kincstár
hatósági átutalási megbízását a fizetési számlámat vezető pénzforgalmi szolgáltató végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni,
továbbá e nyilatkozat hiányában a kérelmem a Támogatási törvény alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
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Keltezés és aláírás

Kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek, teljes körűek és hitelesek.
Helység:

Meghatalmazó kedvezményezett aláírása:

Meghatalmazott jégeső-elhárító szervezet aláírása:

Dátum:

.

.

.

