
A vidékfejlesztési miniszter 109/2011. (XI. 21.) VM rendelete

a minõségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegû támogatásáról szóló

64/2008. (V. 14.) FVM rendelet módosításáról

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

kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében 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. § A minõségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegû támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM

rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) A támogatás összege kedvezményezettenként adott tárgyévre vonatkozóan legfeljebb 10 000 eurónak megfelelõ

forintösszeg lehet.

(3) A támogatás országos szinten adott tárgyévre vonatkozóan nem haladhatja meg a 246 000 eurónak megfelelõ

forintösszeget.”

2. § Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5. § (3) A (2) bekezdés a)–c) pontjában megjelölt, a támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumok közül

– a tenyészanyákra vonatkozó dokumentumok kivételével – kizárólag a tárgyévet megelõzõ év október 1-je és

a támogatási kérelem benyújtása közötti idõpontban kiállítottak fogadhatók el.”

3. § Az R. a következõ 5/A. §-sal egészül ki:

„5/A. § (1) Az 5. § (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen, azok a kérelmezõk, akiknek a 2011-es tárgyévre vonatkozóan

a 2011. június 1. és 30. közötti idõszakban benyújtott támogatási kérelmét az MVH a mezõgazdasági és

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

kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 56. § (2) bekezdés g) és k) pontjában meghatározott indokokra történõ

hivatkozással érdemi vizsgálat nélkül, jogerõsen elutasította vagy a benyújtott kérelem elbírálása tárgyában indított

eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 31. §

(1) bekezdés a) pontja alapján jogerõs döntésével megszüntette, a 2011-es tárgyévre vonatkozóan 2011. november

23. és 29. közötti idõszakban személyesen, az MVH Központi Ügyfélszolgálatánál (1095 Budapest, Soroksári út 22–24.)

új támogatási kérelmet nyújthatnak be.

(2) A 3. § a) ponttól eltérõen az (1) bekezdés szerint benyújtott új támogatási kérelmek esetén a tenyésztõ szervezet

nyilvántartásában szereplõ elismert vagy ideiglenes elismeréssel rendelkezõ tenyészanyától származó,

2010. október 1. és 2011. június 30. között telepített pontyivadék fogadható el.

(3) Az 5. § (3) bekezdésben foglaltaktól eltérõen, a 2011. november 23. és 29. között benyújtott támogatási kérelemhez

az 5. § (2) bekezdés a)–c) pontjában megjelölt, támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumok közül

– a tenyészanyákra vonatkozó dokumentumok kivételével – kizárólag a 2010. október 1. és 2011. június 30. között

kiállítottak fogadhatók el.

(4) Az 5. § (5) bekezdésétõl eltérõen a 2011. november 23. és 29. közötti idõszakban benyújtott kérelmek esetében

hiánypótlásra (ideértve az iratpótlást és az önkéntes hiánypótlást is), illetve az eljárás ügyfél kérelmére történõ

felfüggesztésére nincs lehetõség.

(5) Az (1) bekezdés szerint benyújtott kérelmekben foglalt jogos igényekre felhasználható forrás összege nem

haladhatja meg a 4. § (3) bekezdésben meghatározott és a 2011. június 1. és 30. között benyújtott jogos igényekre

jóváhagyott euró összegek különbözetének megfelelõ forintösszeget. 

(6) Amennyiben az (1) bekezdés szerint benyújtott kérelmekben foglalt jogos igények meghaladják a (5) bekezdés

szerinti támogatási keretet, az MVH arányosítással állapítja meg a kifizethetõ támogatások összegét.

(7) A 4. § (4) bekezdéstõl eltérõen az (1) bekezdés szerint benyújtott támogatási kérelmek esetében a támogatási

összeg forintra történõ átszámításakor a 2011. június 1-jén érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett

266,85 forint/euró átváltási árfolyamot kell alkalmazni.”

32742 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 136. szám



4. § Hatályát veszti az R. 5/A. §-a.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) A rendelet 4. §-a 2012. január 1-jén lép hatályba.

6. § Ez a rendelet 2012. január 2-án hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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