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Mezőgazdasági információk
A falugazdász hírei
• A 2008. évi területalapú támogatási kérelmek benyújtási határideje május 15.
Ezt követően június 9-ig még lehet beadni kérelmet, de csak napi 1 %-os levonás alkalmazása mellett. A június 9.
utáni kérelmeket az MVH elutasítja. A
határidőig beadott kérelmeket szankció
nélkül lehet módosítani május 31-ig,
szankcióval június 9-ig. A kérelmet benyújtó termelő köteles bejelenteni gazdaságának összes mezőgazdasági parcelláját, tehát azokat is, amelyekre bármely ok miatt nem kér támogatást. A
legkisebb támogatható összterület
szántó és gyep esetében 1,00 ha, szőlő
és gyümölcs esetében 0,30 ha. A támogatható parcellák június 30-án megfelelő mezőgazdasági állapotban lévő területek jogosultak támogatásokra. A támogatási kérelem benyújtásakor a termelőnek vállalnia kell az egész gazdaságra vonatkozóan a „Helyes mezőgazdasági és környezeti állapot” - rövidítve: HMKÁ – betartását.
• Az AKG 5 éves programjában részt vevők idén is együtt nyújtják be kifizetési
kérelmüket a területalapú támogatásukkal.
• Idén az MVH elsősorban elektronikus
úton várja a termelők kérelmeit. Az
ügyfélkapun történő beadást saját
maga megteheti a termelő, vagy szükség esetén keresnie kell a hozzá rendelt
falugazdászt, vagy kamarai tanácsadót.
Aki 2007-ben nem igényelt területalapú támogatást, de 2008-ban már igényel, az mielőbb rendelje meg az
MVH-tól G015T nyomtatványon a
szükséges blokktérképeket; mert ez
esetben a már ismert módon való berajzolással kell a parcellákat jelölni.
• A támogatási kérelmek elektronikus

úton való elkészítése és benyújtása
igen nagy munkacsúcsot igényel május
15-ig. Ezért kérem, hogy az ezen kívüli
ügyintézés céljából lehetőleg május 15.
után jöjjenek ügyfélfogadásra (pl. gázolaj jövedéki adó visszaigénylés, őstermelői igazolvány igénylése, vagy leadása, stb.)
• Jelentősen megváltozik 2008-tól a gázolaj jövedéki adó visszaigénylése:
- szántó, szőlő, gyümölcsös, gyep művelési ágakra egységesen 97 l gázolaj
vehető figyelembe;
- a pihentetett szántóra is ugyanez vonatkozik;
- a teljes mennyiség az egész évben
történő használatban tartás esetén értendő;
- tehén utáni igénylés lehetősége megszűnik.
A korábbi évekre igényelhető, de még
nem igényelt visszatérítés természetesen
a régi szabályok szerint történik. Elévülési idő 5 év.
Fődi Imre falugazdász

Néhány szó a támogatás igényléséről
Lezárult a 2008 évi területalapú támogatás (SAPS) és az agrár-környezetgazdálkodás (AKG) igénylés első szakasza.
Március 17-éig Ásotthalmon a lehetséges 287 támogatásra jogosult 94%-a vette át az azonosítót és jelszót tartalmazó
borítékját és nyilatkozott arról, milyen
formában nyújtja be kérelmét. Egyöntetű döntésük szerint mindenki az elektronikus kérelem benyújtási formát választotta. Közülük 15-en úgy határoztak,
hogy saját ügyfélkapujukon keresztül
töltik ki az elektronikus igénylőlapot.
Akik nem vették át borítékukat, az
MVH postán juttatja el, nekik hagyományosan, papír alapon kell benyújtaniuk
kérelmüket. Akik újonnan jelentkeznek

Értesítés
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a
sárga zsákos szelektíven gyűjtött újrahasznosítható anyagok heti rendszerességgel történő begyűjtése megváltozik. A szelektíven gyűjtött hulladék elszállítása
2008. május 02-tól kétheti rendszerességgel történik. A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. kéri a Tisztelt
Lakosságot, hogy a megtelt zsákot(kat)
ürítési napon helyezzék ki a hulladéktárolók mellé, minden páros héten.
Az első ürítési nap: 2008. május 02.
péntek 600 órától
A kihelyezett tele zsákért cserezsákot biztosítanak, melyet az ingatlan tulajdonos postaládájába, vagy a Tisztelt Ügyfelek által biztosított egyéb tárolóba helyeznek el.

támogatás igénylőként, az MVH-nál regisztráltatniuk kell magukat és megigényelni a kérelemcsomagot és a térképet.
Az elektronikus támogatás igénylés március 25-én indult, miután március 20. és
21-én terheléses teszt volt. Az egyeztetett kitöltési időpontokra hozni kell a
2007 évi SAPS és AKG támogatásigénylő lapokat a térképekkel együtt, az
MVH határozatot, az aktuális földhasználati lapszemlét, az azonosítószámot a
jelszóval, valamint tudni kell a 2008 évi
gazdálkodási adatokat (vetett, vagy vetendő növény, elhelyezkedése és parcella határvonal).A rendszerhez a http://ekerelem.mvh.gov.hu MVH portálon keresztül lehet csatlakozni az ügyfélkapun
keresztül. Ezt követően történhet meg a
MEH Elektronikus Kormányzati Központba való bejelentkezés az ügyfélkapus felhasználói névvel és jelszóval.
Majd a saját MVH regisztrációs számot
megadva juthatunk hozzá a megszemélyesített 2008 évi területalapú támogatásigénylés főlapjára. Ezen az elmúlt évi
igénylések adatai és térképei találhatóak, amelyeket 2008-ra aktualizálni kell
és megrajzolni az új, vagy változatlan
elhelyezkedésű parcella határokat. Április közepéig átmeneti mentéssel tudjuk
tárolni mindenki betöltött kérelmét,
majd az idevonatkozó jogszabály kihirdetésekor van lehetőség a véglegesítésre, kinyomtatásra és aláíratásra.. A kérelem beadásának határideje május 15-e.
Remélem az elektronikus rendszer zavartalan működése nem ütemezteti át a
közösen megbeszélt időbeosztásokat.
Kérek mindenkit felkészülten jöjjenek
az igénylőlapok kitöltésére, hogy az ütemes munkavégzés biztosítható legyen.
Fackelmann István kamarai tanácsadó

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a külterületi lakosságot, hogy a tavaszi lomtalanítást az
ÁSOTT-TELSZO Kht. 2008. április 14-18. közötti időszakban végzi a
következők szerint.
• minden kerületben a szokásos heti gyűjtési napon végezzük a lomtalanítást
is,
• a lomtalanításra kirakott anyagokat oda kell kihelyezni, ahova a zsákos
szemetet rakják,
• a kirakott anyagokat fajtánként csoportosítva /pl. műanyagot,
komposztálható anyagot, vas hulladékot / kötegelve kell kirakni, a kötegek
darabonkénti súlya a 30 kg-ot nem haladhatja meg.
• Tilos veszélyes hulladékot kirakni. /pl. akkumulátor, televízió, gumi/
• Tilos építési, bontási törmelék kirakása.
A lomtalanításra szánt hulladékot reggel 600 h-ig kell kirakni.
Lehetőséget biztosítunk április 14-18. közötti időszakra bármilyen méretű,
kizárólag vashulladék elhelyezésére a Kht. telephelyén.
A fentiek zökkenőmentes és hatékony lebonyolításához kérjük a lakosság
megértését és segítőkész közreműködését.
Németh Attila sk. ügyvezető

