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3. melléklet a 46/2015. (X. 12.) EMMI rendelethez
„3. számú melléklet a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelethez

Zsebpénz-nyilvántartás
1.
2.
3.
4.
5.

A gyermek tartózkodási helye: ..........................................................................................................................................................................
Csoportvezető nevelő/Nevelőszülő: ...............................................................................................................................................................
Gyermek neve: ........................................................................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ............................................................................................................................................................................................
Zsebpénz havi összege: ......................................... Ft (.......... év .............................. hó .......... napjától .......... év ............................ hó
.......... napjáig)
6. Kísérő nélküli kiskorú esetén a zsebpénz heti összege: ................................. Ft (.......... év .............................. hó .......... napjától
.......... év .............................. hó .......... napjáig)
7. Felhasználás:

1.

A

B

C

D

E

Dátum

Bevétel (Ft)

Kiadás (Ft)

Egyenleg (Ft)

Gyermek aláírása

2.
3.
4.
5.
6.
”

A földművelésügyi miniszter 61/2015. (X. 12.) FM rendelete
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint
az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről
szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó
támogatások összegének megállapításáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Hízottbikatartás támogatása
1. §		
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz
kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.)
FM rendelet [a továbbiakban: 5/2015. (II. 19.) FM rendelet] 10. §-a alapján összesen legfeljebb 3 318 473 000 Ft,
történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 33 000 Ft támogatás vehető igénybe.

2. Tejtámogatás
2. §

(1) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 11. §-a alapján összesen legfeljebb 12 737 667 600 Ft, történelmi bázis
jogosultságonként legfeljebb 6,51 Ft támogatás vehető igénybe.
(2) A 2015. évben a fenti összegből előlegként 4,93 Ft/bázis jogosultság fizethető ki.
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3. Anyatehéntartás termeléshez kötött támogatása
3. §		
Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 12–17. §-a alapján anyatehenek után összesen legfeljebb 3 266 149 000 Ft,
egyedenként legfeljebb 27 916 Ft vehető igénybe.

4. Extenzifikációs szarvasmarhatartás támogatása
4. §		
Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 18. §-a alapján összesen legfeljebb 2 543 432 100 Ft, történelmi bázis
jogosultságonként legfeljebb 33 000 Ft támogatás vehető igénybe.

5. Anyajuhtartás termeléshez kötött támogatása
5. §

(1) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 19–23. §-a alapján anyajuhok után összesen legfeljebb 19 544 800 Ft, egyedenként
legfeljebb 21,90 Ft támogatás vehető igénybe. Ha a mezőgazdasági termelő juhtejet vagy juhtejterméket értékesít,
akkor a támogatás mértéke anyajuh egyedenként legfeljebb 15,60 Ft.
(2) A támogatási összeg kifizetését az MVH – a jogosultsági ellenőrzések befejezését követően – a 2015. évben
megkezdi.

6. Kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtartás kiegészítő támogatása
6. §

(1) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 24. §-a alapján összesen legfeljebb 493 683 700 Ft, történelmi bázis
jogosultságonként legfeljebb 2415 Ft támogatás vehető igénybe.
(2) A támogatási összeg kifizetését az MVH – a jogosultsági ellenőrzések befejezését követően – a 2015. évben
megkezdi.

7. A támogatási keret túllépése
7. §		
A támogatási keret túllépése esetén az igényelt támogatás összege – az érintett mezőgazdasági termelőnél
a túllépés mértékével megegyezően – arányos visszaosztás alkalmazásával csökkentésre kerül.

8. Záró rendelkezés
8. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter

A földművelésügyi miniszter 62/2015. (X. 12.) FM rendelete
a 2015. évi egységes területalapú támogatás, valamint az egyéb közvetlen támogatások összegeinek
megállapításáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Egységes területalapú támogatás
1. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz
kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.)
FM rendelet [a továbbiakban: 5/2015. (II. 19.) FM rendelet] alapján járó támogatás keretösszege 227 278 806 685 Ft.

