
 

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer

Zöldség-, gyümölcs- és dohány-szerkezetátalakítási
nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia
Alapból finanszírozott különleges támogatásának

igénybevétele iránti kérelem (nyilatkozat) 2010
Benyújtandó az MVH területileg illetékes megyei kirendeltségéhez!

Hivatal tölti ki!

P.H.

K0106

1Oldalszám:

1 Ügyfél-azonosító adatok:
Ügyfél regisztrációs száma:

Előtag:

Név:

Cégforma

2 Település (ahol az elismert tevékenységet folytatni kívánja) és az elismert tevékenység megnevezése

Település Elismert tevékenység meghatározása

Település Elismert tevékenység meghatározása

Település Elismert tevékenység meghatározása

Település Elismert tevékenység meghatározása

3 Növénykultúra (referencia terület típusa) és területnagyság
a.) Zöldség (spárga, fűszerpaprika, torma, dinnye) referencia terület ha

.
b.) Gyümölcs (cseresznye, barack, meggy, körte, őszibarack, alma, szilva) referencia terület ha

.
c.) Burley dohány referencia terület ha

.
d.) Virginia dohány referencia terület ha

.
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4 Csatolandó igazolás gyümölcsültetvények esetén:

❑ MgSzH igazolása a 3. b.) pontban felsorolt gyümölcsültetvények esetén a referenciaterület megállapításánál figyelembe vehető
minimális hektáronkénti tőszámról, valamint az ültetvény életkoráról.

❑ Kijelentem, hogy a 3. b.) pontban felsorolt gyümölcsültetvények esetén a referenciaterület megállapításánál figyelembe vehető
minimális hektáronkénti tőszámnak, valamint az ültetvény életkorának - az MgSzH általi - igazolására vonatkozó eljárást a 29/2010.
(III.30.) FVM rendelet 3. § (3) bekezdésének megfelelően megindítottam, figyelemmel arra, hogy az igazolás jelen kérelem
benyújtásakor még nem áll rendelkezésemre.

5 Nyilatkozatok:
.1 Kijelentem, hogy a 29/2010. (III. 30.) FVM rendeletben szabályozott szerkezetátalakítási nemzeti programban részt kívánok venni.
.2 Kijelentem, hogy ismerem és vállalom a szerkezetátalakítási programban való részvétel feltételeit.
.3 Kijelentem, hogy a kérelemben szolgáltatott adatok megfelelnek a valóságnak.
.4 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 illetékes megyei
kirendeltségén 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 - a 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet 3. § (4) bekezdése alapján - a szerkezetátalakítási program hatálya alá tartozó
referenciaterületek körét a 2009. évi egységes terület alapú (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra (top up) való
jogosultságom jogerős megállapítását követően és annak alapján a jelen nyilatkozatomban foglaltaktól eltérően is megállapíthatja;

d) az egységes területalapú támogatás (SAPS) igénybevételét szolgáló 2010. évi egységes kérelem benyújtása, valamint jelen kérelem egyben
minősül a rendeletben foglaltak szerinti különleges támogatás igénybevételére való jogosultság megállapítására, valamint e jogosultság
alapján történő kifizetésre vonatkozó kérelemnek;

e) az engem megillető szerkezetátalakítási támogatási jogosultságot az MVH az általam 2010-ben benyújtott egységes kérelem, valamint jelen
kérelem alapján állapítja meg;

f) az MVH jelen támogatásról az egységes területalapú támogatásra (SAPS) való jogosultsággal egyidejűleg határoz.
.5 Vállalom a támogatás igénybevételére vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételekből eredő kötelezettségek teljesítését, továbbá, hogy

a támogatással összefüggő ellenőrzés során kért dokumentumokat, igazoló iratokat beszerzem, átadom és a referenciaterület megtekintését
biztosítom.

6 Kitöltési dátum és aláírás
Helység: Dátum: 2010. .

ALÁÍRÁS:
P.H.


	DATA_GYUMI_: 
	DATA_HELYS: 
	DATA_VIRDO: 
	TELEP_3: 
	TELEP_1: 
	DATA_BURDO_: 
	DATA_ZOLDS_: 
	DATA_GAZID: 
	DATA_DATUM_: 
	DATA_NEVV2: 
	DATA_CSEK2: Off
	DATA_ELOKO: 
	DATA_ZOLDS: 
	TELEP_2: 
	DATA_CSEK1: Off
	TEVME_3: 
	TEVME_2: 
	DATA_CEGFO: 
	TEVME_4: 
	DATA_BURDO: 
	TEVME_1: 
	DATA_VIRDO_: 
	DATA_DATUM: 
	DATA_GYUMI: 
	TELEP_4: 


