
4. melléklet a 111/2011. (XI. 24.) VM rendelethez

Nem engedélyköteles beruházások tervmellékleteinek minimális adattartalma

1. A beruházás alapadatai:

1.1. a beruházó (kérelmezõ, engedélyes) neve, címe

1.2. a beruházás helye (út megnevezése: település + hrsz)

1.3. a beruházás jellege: nem engedély köteles beruházás

1.4. elérni kívánt terület/ek megnevezése (pl.: tanya, major, vagy mezõgazdasági földterület: település + hrsz)

2. A tervezett út leírása:

2.1. beruházás leírása, indoklása

2.2. az út mûszaki alapadatai (hossz, szélesség, szerkezet)

2.3. mezõgazdasági úthoz közvetlenül kapcsolódó, azzal együtt megvalósuló árkok, padkák, rézsûk, támfalak hidak,

átereszek, a csapadékvíz elvezetését biztosító egyéb létesítmények, forgalomtechnikai eszközök leírása

2.4. vízelvezetés, vízi létesítményhez kapcsolódás

2.5. a tervezõ nyilatkozata, amely szerint a stabilizált út terve az e-UT 03.01.13. 18. Mezõgazdasági utak tervezési elõírása

szerint készült

3. Rajzok:

3.1. földhivatali térképmásolat 1:4000

3.2. részletes helyszínrajz 1:500 (helyrajzi számokkal, tervezési szakasz elejének és végének, megjelölésével, szilárd

burkolatú úthoz való kapcsolódás jelölésével)

3.3. keresztszelvények 1:50

A vidékfejlesztési miniszter 112/2011. (XI. 24.) VM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett õshonos és a veszélyeztetett
mezõgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történõ megõrzésére nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet, valamint az Európai
Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló
76/2011. (VII. 29.) VM rendelet módosításáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes

kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b)

pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:

1. § (1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett õshonos és a veszélyeztetett mezõgazdasági állatfajták

genetikai állományának tenyésztésben történõ megõrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló

38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés 14. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[(1) E rendelet alkalmazásában]

„14. kiesett állat: a támogatási idõszak alatt a kérelmezõ tenyészeteibõl kikerült egyedek, amelyekre

kötelezettségvállalás történt;”

(2) Az R. 2. § (1) bekezdése a következõ 23. ponttal egészül ki:

[(1) E rendelet alkalmazásában]

„23. Országos Állattenyésztési Adatbázis: az állattenyésztésrõl szóló törvény alapján a tenyésztési hatóság által

létrehozott adatbázis.”
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2. § Az R. 7. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[7. § A támogatás igénybevételének feltétele – 4. §-ban meghatározott feltételek mellett – a sertés fajra vonatkozóan, hogy a

kérelmezõ]

„b) az adott fajra vonatkozó Országos Állattenyésztési Adatbázis szerint célprogramonként legalább tíz, a tárgyév

január 1-jén 9 hónapos kort betöltött, az elismert tenyésztõszervezet törzskönyvi nyilvántartásában szereplõ,

fajtatiszta, nõivarú egyed tartója.”

3. § (1) Az R. 11. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[(2) A pótlás csak abban az esetben fogadható el, ha]

„b) a támogatásra jogosult a kiesés tényét, valamint a pótlásként beállított állatot az MVH által rendszeresített

formanyomtatványon a pótlás bejelentésével egyidõben, legkésõbb a pótlásra elõírt határidõt követõ 10 napon

belül, az MVH-nak a támogatásra jogosult lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei kirendeltségéhez

bejelenti, és”

(2) Az R. 11. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Kiesett állatra a kiesés idõpontját követõen, ugyanazon állattartónak, támogatás nem nyújtható.”

4. § (1) Az R. 13. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ha a kifizetési kérelem – a szarvasmarha, a bivaly, a ló, a szamár, a juh, a kecske és a sertés faj esetén a kifizetési

kérelem benyújtását megelõzõ évben beállított szaporulat figyelembe vétele nélkül – az aktuális állatállománynál

kevesebb állatra vonatkozik, akkor ez az állomány csökkentésének minõsül.”

(2) Az R. 13. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Ha az állatállománynak az adott évben jóváhagyott létszáma nem éri el a jogosultsági feltételként szereplõ

minimálisan támogatható célprogramonkénti állatlétszámot, akkor a támogatásra jogosult az érintett célprogramból

kizárásra kerül, és köteles a már igénybe vett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra

vonatkozó szabályok szerint visszafizetni.”

(3) Az R. 13. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Az állomány csökkentése esetén az állományra meghatározott állatállomány-szaporulat még meg nem valósult

részére vonatkozóan a támogatási jogosultság megszûnik.”

5. § (1) Az R. 14. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Kötelezettségátadás és jogutódlás adott célprogramra vonatkozó

a) teljes aktuális állomány vagy

b) az aktuális állomány egy részének

tekintetében lehetséges.”

(2) Az R. 14. §-a a következõ (7)–(10) bekezdésekkel egészül ki:

„(7) Kötelezettségátadás esetén a támogatási idõszak kezdetén vállalt, de még meg nem valósult

állatállomány-szaporulatra vonatkozó kötelezettséget az átadott egyedek, baromfi esetén állomány,

vonatkozásában az átadott egyedek számával, illetve átadott állomány nagyságával arányosan kell megállapítani.

(8) Az állatállomány-szaporulatra vonatkozó létszámadatokról a kötelezettségátadásra vonatkozó formanyomtatványon

valamennyi részt vevõ ügyfél nyilatkozik. Amennyiben a kötelezettségátadási kérelemben a rendelkezésre álló

szaporulatnál többre történik kötelezettségvállalás, akkor az MVH a részt vevõk között arányos szétosztást alkalmaz.

(9) Az átadható állatállomány-szaporulat számítása során a megelõzõ legkisebb egész számra történõ kerekítést kell

alkalmazni. Az ennek során csökkentésre kerülõ állatállomány-szaporulati létszám támogatási jogosultsága

megszûnik.

(10) Ha az átvevõ a kötelezettségátadás során megállapított állatállomány-szaporulatra vonatkozó kötelezettséget

nem vállalja, akkor az átadható, de át nem adott állatállomány-szaporulat támogatási jogosultsága megszûnik.”

6. § Az R. 16. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[(1) A kötelezettség átvevõje nem lehet olyan állattartó, aki]

„b) az adott fajtára vonatkozó célprogramban résztvevõ aktuális állatállományát teljes egészében vagy részben

korábban már átadóként más ügyfélre átruházta, vagy”
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7. § Az R. 18. § (6) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[(6) Az (1) bekezdés szerinti formanyomtatvány tartalmi elemei a következõk:]

„e) a kérelmezett állatállomány-szaporulat létszáma évenkénti bontásban,”

8. § Az R. 20. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A támogatási kérelem elbírálásakor a vállalt állatállomány-szaporulatra vonatkozó forrásigény a 18. § (6) bekezdés

alapján benyújtott támogatási kérelemben feltüntetett kötelezettségvállalási megosztás szerint kerül

meghatározásra.”

9. § Az R. 21. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A támogatási kérelem elbírálásánál a kérelemben feltüntetett állatállományok közül csak az egyes fajok ENAR

adatbázisában, az Országos Állattenyésztési Adatbázisban, valamint a 120/2007. (X. 18.) FVM rendeletnek megfelelõ

adatbázisban szereplõ állatok vehetõek figyelembe.”

10. § Az R. 24. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[(2) A támogatás folyósításának alapja az adott tárgyévi kifizetési kérelemben szereplõ]

„a) az elõzõ naptári évben, az egyes fajok ENAR, valamint a 120/2007. (X. 18.) FVM rendeletnek, az Országos

Állattenyésztési Adatbázisnak megfelelõ nyilvántartásban meglévõ,”

11. § Az R. 25. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az adminisztratív ellenõrzések során a kérelemben feltüntetettek közül csak az egyes állatfajok ENAR, valamint

a 120/2007. (X. 18.) FVM rendeletnek, az Országos Állattenyésztési Adatbázisnak megfelelõ nyilvántartásban szereplõ

állatok vehetõk figyelembe.”

12. § Az R. 28. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A támogatás alapjául szolgáló állatok létszámának meghatározásánál, valamint az ellenõrzés alapján

megállapított valós állatlétszámból adódó eltérések esetén alkalmazni kell a vidékfejlesztési támogatási

intézkedésekre vonatkozó ellenõrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében

az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2011. január

27-i 65/2011/EU bizottsági rendelet 17. cikkében foglaltakat.”

13. § Az R. a következõ 32. §-sal egészül ki:

„32. § E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett õshonos és veszélyeztetett

mezõgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történõ megõrzésére nyújtandó támogatások

részletes feltételeirõl szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési

Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tõl nyújtandó támogatások

részletes feltételeirõl szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet módosításáról szóló 112/2011. (XI. 24.) VM rendelettel

[a továbbiakban: 112/2011. (XI. 24.) VM rendelet] megállapított 2. § (1) bekezdés 14. pontját, 2. § (1) bekezdés

23. pontját, a 7. § b) pontját, a 11. § (2) bekezdés b) pontját, a 11. § (6) bekezdését, a 13. § (2) bekezdését, a 13. §

(4) bekezdését, 13. § (9) bekezdését, a 14. § (4) bekezdését, a 14. § (7)–(10) bekezdéseit, a 16. § (1) bekezdés b) pontját,

a 21. § (1) bekezdését, a 24. § (2) bekezdés a) pontját a 25. § (3) bekezdését, a 28. § (1) bekezdését,

a 112/2011. (XI. 24.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

14. § Hatályát veszti

a) az R. 14. § (5) bekezdése;

b) az R. 16. § (2) bekezdése.
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15. § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének

végrehajtásához 2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 20. §

(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A pályázatokat 2011. szeptember 30. és november 15. között, valamint 2011. november 29-tõl december 5-én

18 óráig –, amely két intervallum egy támogatási kérelem benyújtási idõszaknak minõsül – elektronikus úton,

az ügyfélkapun keresztül az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványon kell az MVH-hoz

benyújtani. A pályázathoz csatolandó dokumentumokat szkennelt formában kell csatolni a pályázathoz.”

16. § (1) Ez a rendelet a – (2) bekezdésében meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E rendelet 7. § és 8. §-a 2012. január 1-jén lép hatályba.

17. § E rendelet 2012. január 2-án hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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