3. OLDAL
AZ AGRÁRKÖRNYEZETGAZDÁIKODÁSI
TÁMOGATÁS KÖTELEZETTSÉGÁTRUHÁZÁSÁNAK
LEHETŐSÉGEI
A 90/2006 (IX. 18) MVH Közlemény az
Agrár-környezetgazdálkodási
támogatásban érintett területek és
állatállomány kötelezettség vállalójának
személyében
bekövetkező
változás
MVH-hoz történő bejelentéséről a
következőkről rendelkezik:
Az AKG célprogram átadásakor az
eredeti
igénylőtől
a
területhez,
állatállományhoz
tartozó
kötelezettségeket és a programban való
részvétel jogát átvállalja egy másik
termelő.
Kötelezettség átadás, átvétel esetei:
• Jogutódlás:
Öröklés,
gazdasági
társaságok átalakulása (szétválás,
egyesülés, formaváltás),
• Egyszerű kötelezettség átadás, átvétel:
A támogatott gazdálkodó másik
gazdálkodónak
adja
át
a
kötelezettséget.
• Névváltoztatás.
Kötelezettség átadó csak olyan személy
lehet, aki támogatási kérelmének helyt
adó vagy részben helyt adó határozattal
rendelkezik és a továbbiakban az adott
földterületet nem kívánja használni,
illetve az állatokat a továbbiakban nem
birtokolja. Kötelezettség átruházással
átadható a teljes kérelemmel érintett
terület, állatállomány, vagy a terület,
állatállomány egyes részei is.

KERESZTESI HÍREK
A kötelezettség átvevő lehet olyan
mezőgazdasági termelő, aki jelenleg is
részt
vesz
az
agrárkörnyezetgazdálkodási célprogramban és
olyan is, aki jelenleg nem vesz részt
abban. Az átvevő az adott földterület
használója, illetve az állatok tartója a
támogatási időszak hátralévő részében.
Átadó kötelezettségei:
• Az átadónak nyilatkoznia kell arról,
hogy
az
átadott
agrárkörnyezetgazdálkodási
célprogramban
résztvevő
területekhez,
állatállományhoz
kapcsolódó támogatási összegről
lemond az átvevő javára, ezen kívül
további kötelezettsége nincs a
területekhez,
állatállományhoz
kapcsolódóan.
• Ha az átadónak pénzügyi tartozása
van az MVH felé, úgy annak
kiegyenlítése az átadót terheli. A
gazdálkodási
napló,
illetve
permetezési
napló
másolati
példányát az átvevő rendelkezésére
kell bocsátania.
Átvevő kötelezettségei:
• A kötelezettség átvállalása a
támogatási
időszak
hátralévő
időtartamára
vonatkozik,
a
támogatási
időszak
5
éves
időtartama nem kezdődik elölről.
• Az átvevőnek rendelkeznie kell
regisztrációs számmal.
• Az átvevő a kérelem aláírásával és
benyújtásával nyilatkozik arról,
hogy a támogatási időszak hátralévő
időtartama
alatt
az
agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások
hatályos jogszabályi előírásait

betartja,
és
az
átvállalt
célprogramban szereplő jogosultsági
feltételeknek a támogatási időszak
hátralévő részében megfelel.
Kérelem benyújtása:
• Kötelezettség átvállalásról szóló
kérelmet minden érintettnek különkülön kell benyújtania.
• A kérelem főlapból, betétlapból ás
mellékletekből áll (R1008, R1010,
R1011, R1012-es nyomtatványok).
• A kérelmet a lakhely/székhely
szerint illetékes megyei MVH
kirendeltségre kell benyújtani.
• A
kötelezettség
vállalójának
személyében bekövetkező változást
bejelentő kérelemhez nem kell az
érintett ügyfeleknek blokktérképet
csatolniuk.
A kötelezettség átvállalásáról szóló
kérelem elbírálása:
A kérelem a főlapon szereplő adatok,
valamint a benyújtott betétlap alapján
kerül elbírálásra, az átadó és az átvevő
együttes vizsgálatával. A benyújtott
kérelem először adminisztratív úton
kerül ellenőrzésre. Az esetlegesen
szükséges hiánypótlások után az érintett
felek kérelmének összevetése történik. A
kérelem
elbírálásáról
a
Hivatal
határozatot
hoz.
A
kötelezettség
átvállalással kapcsolatos eljárást úgy
célszerű elindítani, hogy az a kifizetési
kérelem beadása előtt befejeződjön. A
kifizetési kérelem a kötelezettségátvállalást
jóváhagyó
határozat
kézhezvétele után adható be.
Lupócz Zoltán NVT tanácsadó

ADSL még szélesebb sávon!

Szolgáltatás csomagok
Csomag név
Easy C
Fair C
Beginner
Basic
Advanced
Expert
Professional

Érdeklődni:

Le- és feltöltés
512/96 kbps
1024/128 kbps
512/96 kbps
1024/128 kbps
2048/192 kbps
3008/384 kbps
6144/512 kbps

Ár
3.788 Ft
Első hónap 0 forint, a második hónaptól
6.960 Ft
6.137 Ft
7.968 Ft
9.504 Ft
11.808 Ft
24.000 Ft
Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!

06-70-501-66-12; 06-30-548-37-11

A Polgármesteri Hivatal e-mail címe: hivatal@biharkeresztes.hu honlap: www.biharkeresztes.hu

