
Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer
Étkezési tojást termelő tyúkállományok,

valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatása
Kifizetési kérelem

 

Benyújtás helye: Magyar Államkincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya (1476 Budapest, Pf. 407.)
Benyújtási időszak: minden év július 1. - július 31. között (az előző tárgyévre vonatkozóan)

N0803
P.H.

1 Ügyfél azonosítási információ
Név:

Ügyfél-azonosító*:

*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.)

2 Kapcsolattartási információ
Név:

Telefonszám:

Fax:

E-mail:

3 Támogatási kérelem adatai
Az érintett tárgyévre benyújtott támogatási kérelemre hozott helyt adó/részben helyt adó döntés iratazonosítója:

4 Tárgyidőszak
Tárgyidőszak*:

/
. tárgyév

*A tárgyév július 1. - június 30. közötti időszak, a nyomtatvány kitöltésekor az érintett éveket kell megjelölni.

5 Tartási hely azonosító(k)

   

   

   

   



Oldal: 26 Az igényelt támogatás

Baromfi megnevezés-csoport A támogatás mértéke
(Ft/ÁE)

Támogatási igénnyel érintett
állatlétszám (db)*

Támogatási igénnyel érintett
állategység (ÁE)**

Igényelt támogatás összege (Ft)

Étkezési tojást termelő tyúk,
valamint tenyésztyúk

10391 .
Tenyészliba 7903,2 .

Tenyészkacsa 9181 .
Tenyészpulyka 6373,8 .

*A Támogatási igénnyel érintett állatlétszám nem haladhatja meg a kezelő állatorvos által az érintett tartási hely(ek) vonatkozásában igazolt (a
tárgyév július 1-jén tenyésztésbe vont vagy átminősített) tenyészbaromfi vagy étkezési tojást termelő tyúk létszámot.

** A Támogatási igénnyel érintett állategység: a támogatási igénnyel érintett állatlétszám és a 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet 1. számú mellékletében
feltüntetett, baromfi megnevezés-csoporthoz tartozó állategység váltószám szorzata. A "Támogatási igénnyel érintett állategység (ÁE)" mezőt két
tizedes jegy pontossággal kell kitölteni!

7 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) 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) 9. § (2) bekezdése szerinti
Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe, a 28. § (2) - (3) bekezdése szerinti bejelentett adatok alapján, a 12. § (6)
bekezdésének és 36/A. §-nak megfelelő módon történik;
b) az adatok megváltozása esetében 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;
c) a Támogatási törvény 59. § (3) bekezdése alapján az intézkedésben való jogosulatlan részvétel alapján megállapított és fennálló tartozás
adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, melyet az állami adóhatóság a rá irányadó szabályok szerint hajt be.

8 Kitöltési dátum és aláírás
Helység: Dátum:

. . .
Aláírás:

9 Csatolandó mellékletek
1) Az állományt kezelő állatorvos által kiállított igazolás egy eredeti példánya

a) a tárgyév július 1-jén tenyésztésbe vont vagy átminősített állatlétszámról, és
b) a felhasznált és bevizsgáltatott takarmánynak a 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet előírásainak való megfeleléséről,

2) az igénylő tevékenységének megfelelő, az érintett termékpályán működő, nyitott tagsággal rendelkező, államilag elismert termelői csoport,
Beszerzési és Értékesítő Szövetkezet, tenyésztő szervezet, vagy terméktanács által kiállított tagsági igazolás egy eredeti példánya a
kifizetési kérelem benyújtásának évére vonatkozóan,

3) a tartási hely fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró járási
hivatala (a továbbiakban : járási hivatal) által kiállított igazolása arról, hogy az ügyfél a tárgyévben valamennyi állategészségügyi
nyilvántartási kötelezettségének eleget tett, valamint betartotta az állategészségügyi és állatvédelmi szabályokat,

4) a Baromfi Termék Tanács által ellenjegyzett Szakmai Ellenőrzési Lap egy eredeti példánya.
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