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A 2007-es támogatási évi termeléshez kötött
anyatehéntartás támogatás igényléséről
I. A támogatásra az a termelő jogosult, aki
- az előírt időszakban az MVH által rendszeresített
formanyomtatványon támogatási kérelmet nyújt be,
- a kérelmén legalább 3 támogatható állatot jelent be,
- a kérelmezett állatokat a támogatási kérelem postára
adásának napjától kezdődően 6 hónapig folyamatosan a tenyészetében tartja,
- gondoskodik a tenyészetében lévő állatállományban
az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti apaállat-használatról,
- a támogatásra bejelentett állományában központi
lajstromszámmal ellátott, támogatható fajtájú tenyészbikát illetve mélyhűtött szaporítóanyagot használ,
- a termékenyítéseket és fedeztetéseket, pároztatásokat
és embrió átültetéseket, az előírt bizonylatokon az
MGSZH központi adatbázisába bejelentette és adatait
a központi adatbázisban regisztrálták,
- a kérelmezett állatai legalább 30%-ának van ellése a
támogatási év során,
- a kérelmezett állattól született borjak a születést követően, legalább egy hónapon keresztül az anyjukkal
azonos tenyészetben találhatók,
- a támogatás alapjául szolgáló állatai esetén, a birtokon tartás teljes ideje alatt az üszők aránya legfeljebb
40 %,
- a támogatható állat tenyészetének tartója, ügyfélregisztrációs számmal rendelkezik,
- ügyfél-regisztrációs száma szerepel a szarvasmarha
ENAR rendelet szerinti nyilvántartásban,
- a kvótarendelet szerint a 2006/2007-es kvótaévre
vonatkozóan nem rendelkezett
120 000 kg-nál
több tejkvótával vagy ha több, mint 120 000 kg tejkvótája volt, akkor a támogatási kérelemben feltünte-

-

tett állatait tejtermelést nem folytató tenyészetben
tartja, és vállalja, hogy azokat a továbbiakban tejtermelésre nem hasznosítja, valamint a kérelemben feltüntetett állatai 2006. április 1-jétől nem állnak tejtermelési ellenőrzés alatt,
aki/amely nem áll végrehajtási, csőd-, felszámolási,
adósságrendezési vagy végelszámolási eljárás alatt.

II. Támogatás az alábbi feltételeknek megfelelő állatokra
nyújtható be:
- háziasított nőivarú szarvasmarhaféle,
- a támogatási kérelem postára adásának napján kora
legalább 8 hónap,
- hústípusú vagy kettős hasznosítású típusba tartozik,
- olyan állományhoz tartozik, amelyben hústermelés
céljából nevelnek borjakat,
- a kötelező birtokon tartás alatt a termelő tenyészetében van,
- tenyészete igazoltan gümőkór-, és leukózis-mentes.
III. A támogatási kérelem 2 dokumentumból áll: K7600
vagy K7601 főlap és K7602 betétlap
IV. A támogatás igénybevételéhez szükséges igazolások
beszerzése
Betegségmentességi igazolás, Az MVH csak a
K7600/7601 Főlapon szereplő állatorvosi igazolást fogadja el.
A támogatási kérelmet az MVH illetékes megyei kirendeltségéhez kell benyújtani, postai úton
2007. július 31.-ig.
Lupócz Zoltán, Nagy Tibor
NVT tanácsadók
HBm-i Területi Agrárkamara

JÚLIUS 15-TŐL KEZDETÉT VESZI A BERUHÁZÁS BIHARKERESZTESEN
A Movi-Net Kft. vezetőségétől, a hét elején tudhattuk meg, hogy a Biharkeresztesre tervezett nagy, kommunikációs
beruházás előkészítő része finisbe érkezett. Ez annyit jelent, hogy a pályázat fő pontjait a bírálók elfogadták, így a
gyakorlati megvalósítás a város vezetésével összhangban 2007. július 15-én elkezdődhet.
Internet, televízió, és a második fázisban Telefonos hálózat kiépítése kezdődik meg. Korszerű, megbízható és mindenki számára kedvező feltételekkel elérhető szolgáltatással gazdagodik Biharkeresztes. A magánemberek és vállalkozások egyaránt megtalálják majd számításaikat ebben az új rendszerben.
Korszerű, szélessávú internet, több televíziós program, biztosítja a
Biharkeresztesiek számára, hogy egyre közelebb érezzék magukat Európához, annak minden előnyével együtt.
A rendszer kiépítésének folyamatairól, minden jelentős lépésről igyekszünk a jövőben is hírt adni.
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