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2015 StEPi 1 . B. Írásbelikérdés !
Dr. Kövér László úr
az Országgyű lés elnöke részére

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgy űlésrő l szóló tv . 42 . § (8) alapján bejelentem, hogy írásbeli kérdést kívánok benyújtan i
Lázár János Miniszterelnökséget vezet ő miniszter úr részére

"Pályázat a haveroknak újra megnyitva? "

címmel .

Tisztelt Miniszter úr !

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek beszerzéséhez a 2015 .
évben nyújtandó támogatások részletes feltételeir ő l szóló 26/2015 . (V. 6.) MvM rendelet alapján a
támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton 2015 . május 18-án 8 .00 15 .30-ig lehetett beadni . A
benyújtáskor hatályos rendelet szerint élt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szól ó
23/2007 . (IV. 17.) FVM rendelet (Vhr .) 15. § (1) b) pontjában meghatározott kitétel, miszerint ne m
terület- és állatlétszám alapú támogatásokra vonatkozó támogatási kérelem akkor nyújtható be és a
kérelem akkor hagyható jóvá, ha az ügyfél nem áll a SAPARD Program, az Agrár- é s
Vidékfejlesztési Operatív Program, a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, UMVP, a Halászati Operatí v
Program, illetve a Nemzeti Diverzifikációs Program bármely intézkedése keretében nyújtot t
támogatásból való kizárás hatálya alatt .

Támogatási kérelem benyújtási határidő lejárta után megjelent az Európai Mez őgazdasági
Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási
rendeleteknek a Herman Ottó Intézet megalapításával összefügg ő módosításáról szóló 33/2015 .
(VII . 13.) MvM rendelet 17 . (1) bekezdésének módosítása alapján a Vhr . 15 . § (1) bekezdés b)
pontjától eltérően támogatásra jogosult az is, aki az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013 . évben nyújtandó
támogatások részletes feltételeirő l szóló 62/2013 . (VII . 24.) VM rendelet szerint nyújtott támogatá s
kapcsán áll kizárás hatálya alatt .

Kérdezem ezért Miniszter urat :

1 . Hány darab olyan benyújtott és nyertes pályázat volt, ahol a pályázó a 62/2013 . (VII . 24 . )
VM rendelet szerint nyújtott támogatás kapcsán áll kizárás hatálya alatt állt és mekkora
beruházási összegekre vonatkozott (támogatási kérelmenkénti bontásban) ?

Megtisztelő válaszát írásban várom.

Budapest, 2015 . szeptember 18 .

Tisztelettel :

Varju László
Demokratikus Koalíció
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