4. OLDAL

KERESZTESI HÍREK

Az EU környezetvédelmi, állatjóléti és – higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott
támogatás 2006. évi kifizetésének igénylése
1. A kifizetés igénylésének feltételei
Kifizetési kérelmet azok az ügyfelek
jogosultak benyújtani, akik a 2006-os
támogatási évre vonatkozóan a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal által kiadott, támogatási
kérelemnek helyt adó vagy támogatási
kérelemnek
részben
helyt
adó
határozattal rendelkeznek.
2. A kifizetési kérelem benyújtása
A kifizetési kérelmet az MVH által
rendszeresített
formanyomtatványokon, postai úton 2006. november 1.
és 2007. január 31. között lehet
benyújtani egy példányban az MVH
területileg
illetékes
megyei
kirendeltségére.
3. Benyújtandó nyomtatványok
Az EU környezetvédelmi, állatjóléti és
–higiéniai
előírásoknak
való

megfeleléshez nyújtott támogatáshoz
kapcsolódó kifizetési kérelemcsomag
formanyomtatványai:
- Kifizetési kérelem főlap (R4064),
- Adatközlő betétlap (R4065).
Csatolandó mellékletek:
- Az illetékes hatóság által kiállított
használatbavételi
engedélyt,
amennyiben
a
megvalósított
környezetvédelmi, illetve állatjóléti
és –higiéniai célú beruházás építési
engedély
köteles,
és
arra
vonatkozóan
jogerős
építési
engedéllyel rendelkezett,
- A tartási hely szerint illetékes
megyei
állategészségügyi
és
élelmiszer-ellenőrző állomás által
kiállított igazolást az állatjóléti és –
higiéniai célú beruházás állatvédelmi
előírásoknak való megfelelőségéről,
- Szakértő igazolását a beruházás
szakmai/műszaki megfelelőségéről,
amennyiben erre vonatkozóan a
területileg
illetékes
megyei

állategészségügyi és élelmiszerellenőrző állomás nem jogosult
kiadni az igazolást,
- Az építésügyi hatóság által kiállított
fennmaradási
engedélyt,
amennyiben
a
megvalósított
környezetvédelmi célú beruházás
nem volt építési engedély köteles.
4. A kifizetési kérelmek elbírálása
Az MVH a kifizetési kérelmeket
adminisztratív úton teljes körűen
ellenőrzi. Hiánypótlásra egyszer van
lehetőség, az erről szóló felszólítás
kézhezvételétől számított 15 napon
belül.
A kifizetési kérelmekről az MVH a
benyújtási határidő lejártát követő
hivatali eljárás során hoz döntést.

Lupócz Zoltán
NVT tanácsadó

FELHÍVÁS!
Az Egyesített Szociális Intézmények Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata

KARÁCSONYI JÁTSZÓHÁZAT
Szervez gyerekeknek
Időpont: 2006. december 18. – december 21-ig
Minden nap 13.00 – 16.00 óráig.
Programjaink:
Karácsonyfadíszek készítése, Karácsonyi ajándékok készítése: gipszképek,
gyertyatartók, cserépdíszítés dekupage technikával, Szénakoszorúk készítése,
Gyöngyfűzés,
Fakanál bábok készítése, Rajzfilmek
Társasjátékok /Gazdálkodja okosan, Kérdezz-felelek,
Legyen ön is milliomos, Torpedó, Monopoly stb/
Minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk!
Ezzel kívánunk mindenkinek békés, boldog ünnepeket!
A Polgármesteri Hivatal e-mail címe: hivatal@biharkeresztes.hu honlap: www.biharkeresztes.hu

