Tisztelt rétsági Lakosok!
A Magyar Falu Program keretében meghirdetésre került a „Felelős állattartás elősegítése” című
alprogram. A pályázati kiírás célja, hogy az 5000 fő, és az ez alatti állandó lakosságszámú települések
lakosságának segítséget nyújtson a nem kívánt állatszaporulat (ebek/macskák) mérséklésének
előmozdítására.
Rétság Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani, ezért lakossági igényfelmérést végzünk,
ezért kérjük a tisztelt Állattartókat, hogy amennyiben – településünk sikeres pályázata esetén – élni
kívánnak a lehetőséggel, a melléklet igényfelmérő lap kitöltésével és beküldésével jelezzék
részünkre!
Pályázni Rétság lakóinak tulajdonában lévő kutyák, macskák állatorvos által elvégzett alábbi
beavatkozások támogatására lehet:
‐kutyák, macskák ivartalanítására,
‐kutyák, macskák veszettség elleni összetevőt tartalmazó monovalens védőoltására,
‐kutyák mikrochippel (transzponderrel) történő megjelölésére (kizárólag ebek esetében).
A pályázat benyújtásának feltételei:
• hiánytalanul, értelemszerűen kitöltött „igényfelmérő lap benyújtása, amely itt tölthető le:
(LINK)
• az állat tulajdonosának állandó rétsági lakosnak kell lennie,
• csak veszettség elleni érvényes védőoltással immunizált és transzponderrel egyedileg
megjelölt eb ivartalanítható, amelyek hiánya az ivartalanítási műtét előtt pótlandó, a
transzponderes megjelölés a műtét során is elvégezhető
Felhívjuk a figyelmet, hogy transzponderrel történő ellátásra, illetve monovalens védőoltás
beadására önállóan nincs lehetőség, kizárólag abban az esetben vehető igénybe, ha a tulajdonos
hozzájárul az eb vagy macska ivartalanításához!
Az „igényfelmérő lapot” a Polgármesteri Hivatal bejáratánál, kizárólag erre a célra elhelyezett
dobozba szíveskedjenek eljuttatni 2021. június 17‐ig.
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8. számú melléklet

ÁLLATTARTÓI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT12
eb/macska ivartalanításhoz és/vagy veszettség elleni összetevőt tartalmazó monovalens
védőoltásához és/vagy transzponderrel (mikrochippel) történő megjelöléséhez (utóbbi
kizárólag ebek esetében lehetséges)

Alulírott (Állattartó) .............................................................................................. (név)
Született:……………………………(év, hónap, nap) ........................................ (város)
Anyja neve:…………………………………………………………………
Fényképes igazolvány száma:………………………………………………
Lakcíme:………………………………………………………………...…..
hozzájárulok, hogy ............................................................................................ (önkormányzat
neve) nyertes pályázata alapján a saját tulajdonomban lévő/……………………….
tulajdonában lévő13 ............. db ebet/macskát14 a Kedvezményezett által megbízott állatorvos
ivartalanítsa.
Tudomásul veszem, hogy csak veszettség elleni érvényes védőoltással immunizált és
transzponderrel egyedileg megjelölt eb ivartalanítható, amelyek hiánya az ivartalanítási műtét
előtt pótlandó, a transzponderes megjelölés a műtét során is elvégezhető.
Hozzájárulok az elmaradt veszettség elleni immunizálás és/vagy transzponderrel történő
egyedi megjelölés elvégzéséhez is.

Állattartó/Állattulajdonos aláírása
Hozzájárulok továbbá, hogy ………………………………………………………….
(önkormányzat
neve)
nyertes
pályázata
alapján
a
saját
tulajdonomban
lévő/………………………. tulajdonában lévő ............... db ebet/macskát a Kedvezményezett
által megbízott állatorvos veszettség elleni összetevőt tartalmazó monovalens védőoltással
beoltsa.

Állattartó/Állattulajdonos aláírása
12

Kérjük a releváns részt/részeket aláírásával ellátni.
a megfelelő aláhúzandó
14
a megfelelő aláhúzandó
13
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Hozzájárulok továbbá, hogy ………………………………………………………….
(önkormányzat
neve)
nyertes
pályázata
alapján
a
saját
tulajdonomban
lévő/………………………. tulajdonában lévő ……….db ebet a Kedvezményezett által
megbízott állatorvos transzponderrel (mikrochippel) történő megjelölését elvégezze.

Állattartó/Állattulajdonos aláírása

A fenti tevékenység(ek) elvégzése érdekében az állat(ok) szállítását a Kedvezményezett
általmegbízott állatorvostól igényeltem és a szállításról gondoskodott.

Kelt: .............................................., ……….. (év) .......................... (hónap) ............ (nap)

……………………………………………
Állattartó/Állattulajdonos aláírása
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Magyar Falu Program keretében
Felelős állattartás elősegítése
című
alprogramhoz
A kiírás kódszáma: MFP-FAE/2021
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1. Bevezető
A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: Támogató) pályázatot hirdet a
Magyar Falu Program keretében Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó
lakosságszámú települések önkormányzatai/önkormányzatok társulásai (a továbbiakban:
önkormányzat) számára a felelős állattartást elősegítő ivartalanítási programra, az állatok
veszettség elleni összetevőt tartalmazó monovalens védőoltással (a továbbiakban: veszettség
elleni védőoltás) történő beoltására és transponderrel történő megjelölésére (a továbbiakban:
kiírás).
A pályázatok feltételeit jelen kiírás és az „Általános Útmutató a Magyar Falu Program
keretében 2021. évben meghirdetett kiírásokhoz” (a továbbiakban: Útmutató 2021.) című
dokumentumok tartalmazzák.
1.1. A pályázati kiírás indokoltsága és célja
Magyarország Kormánya eltökélt a magyar falvakban élők életminőségének javítása, így
ezzel összefüggésben kistelepüléseink fejlesztése iránt. Emellett a Kormány kiemelt figyelmet
fordít az állatvédelem területére, a felelős állattartás népszerűsítésére.
A támogatás célja, hogy az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések
lakosságának segítséget nyújtson a nem kívánt állatszaporulat mérséklésének előmozdítására.
A pályázat keretében az önkormányzat támogatást igényelhet, hogy segítséget nyújtson a
település lakóinak tulajdonában lévő ebek, macskák praxisengedéllyel rendelkező állategészségügyi szolgáltatónál1 állatorvosi tevékenységet végző, FELIR2 azonosítóval
rendelkező állatorvos (a továbbiakban: állatorvos) által elvégzett ivartalaníttatására, ezzel
egyidejűleg az állatok veszettség elleni védőoltására, valamint transzponderrel (mikrochippel)
történő megjelölésére.
Az állattulajdonos/állattartó (a továbbiakban: állattartó) köteles a jó gazda gondosságával
eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről
gondoskodni. Figyelemmel az állatvédelmi szabályokra és a felelős állattartásra, a nem kívánt
szaporulat kezelésének leghatékonyabb módja az ivartalanítás. A kistelepülésen az
ivartalanítás és az állatok elektronikus azonosítóval való ellátása olykor nehézkes és
költséges, amelyhez jelen pályázati kiírás alapján igényelhető támogatás nyújthat segítséget.
Összhangban a Kormány állatvédelmi célkitűzéseivel és a terület prioritássá emelésével, jelen
pályázati kiírás a felelős állattartás népszerűsítését, a nem kívánt állatszaporulat
megállításának elősegítését célozza.
Egy támogatást igénylő önkormányzat jelen kiírás keretében kizárólag egy pályázat
benyújtására jogosult, azaz kizárólag önállóan vagy társulás tagjaként részesülhet
támogatásban.

1

Az állat-egészségügyi szolgáltató intézmények lista megyénkénti bontásban a Magyar Állatorvosi Kamara
következő linkjén érhető el: https://maok.hu/rendelok_allatkorhazak
2
https://portal.nebih.gov.hu/felir-kereso
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1.2. A rendelkezésre álló forrás
A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:
500 000 000 forint,
melynek előirányzati fedezetét a Miniszterelnökség hazai forrásból biztosítja, a Magyarország
2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII.
Gazdaságvédelmi Alap 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaságvédelmet szolgáló
miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok, 1. Magyar Falu Program jogcímcsoport
terhére.
A pályázatonként maximálisan igényelhető támogatási összeg mértékét jelen kiírás 4.2. pontja
tartalmazza.
2. A pályázat célja, támogatható tevékenységek
Jelen kiírás alapján támogatást igényelhetnek az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú
települések önkormányzatai annak érdekében, hogy lakosai számára biztosítsa a
tulajdonukban lévő állatok (ebek, macskák) állatorvos által elvégzendő ivartalanítását, a
pályázat keretében ivartalanításra kerülő állatok veszettség elleni védőoltását és/vagy
transzponderrel történő megjelölését.
2.1. A projekt keretében támogatható tevékenységek
2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A település lakóinak tulajdonában lévő kutyák, macskák állatorvos által elvégzett:
o ivartalanítása és
o kizárólag veszettség elleni összetevőt tartalmazó monovalens védőoltása
és/vagy
o transzponderrel (mikrochippel) történő megjelölése (utóbbi kizárólag ebek
esetében lehetséges).
A pályázathoz kötelezően csatolandó, a jelen kiírás 2. számú melléklete szerinti költségterv.
A költségterv kitöltésekor a projekt megvalósításában együttműködő, a pályázó
önkormányzattal a kiírás 3. számú melléklete szerint szerződött állatorvos(ok) által, a fenti
tevékenységek tekintetében alkalmazott (árlistájukban szereplő) díjtételeket szükséges
meghatározni, melyek maximális támogatási összegét (bruttó árak) az alábbi táblázat
tartalmazza. Az állatorvos aktuális árlistája a pályázathoz csatolandó3.

Ivartalanítás

Veszettség elleni
védőoltás
Transzponderrel
történő jelölés
3

Fajta/méret

Szuka
kutya

Kan kutya

Nőstény
macska

Kandúr
macska

40 kg alatti

48.450 Ft

35.750 Ft

35.750 Ft

16.700 Ft

40 kg feletti

61.150 Ft

48.450 Ft
legfeljebb 6.000 Ft/állat

legfeljebb 10.000
Ft/állat

Árlista csatolásának a módja a weboldalról készített képernyőfotó, vagy árlistáról készített fénykép is lehet.
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A pályázat benyújtásakor kötelezően csatolandó az állattartók körében végzendő, a kiírás
keretében támogatható tevékenységek (szolgáltatás) elvégzésének igényét alátámasztó
igényfelmérő ív (9. számú melléklet).
2.1.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek
Önállóan nem, csak a 2.1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható
tevékenységek:
 projekt-előkészítési tevékenység (pályázati dokumentáció összeállítása);
 projektmenedzsment tevékenység;
 önállóan támogatható tevékenységek megvalósításához kapcsolódó, előre nem
tervezhető tevékenységek (az összes elszámolható költség legfeljebb 15%-ig);
 állatok állatorvos általi szállítási költsége, amely költség támogatásának felső korlátja
állatonként legfeljebb 4.000 Ft.
A pályázat benyújtását követően esetlegesen felmerülő, a kiírás 2.1.1. pontjában szereplő
tevékenységekre, valamint az állatok állatorvos általi szállítására vonatkozó, az igényfelmérő
íveken nem szereplő - az állattartók által előre nem jelzett - igények kielégítése érdekében
lehetőség van becsült költség meghatározására az összes elszámolható költség legfeljebb
15%-ig (lásd jelen kiírás 4.4. pontja). A költségtervben jelen (becsült) költség szerepeltetése
is szükséges.
A beavatkozással/beavatkozásokkal összefüggésben az állatok állatorvos általi szállítási
költsége is támogatható tevékenység, melynek az igényfelmérés alapján meghatározott
költségét a 4.4. pontban meghatározottak szerint lehet a pályázatban (Költségtervben – 2.
számú melléklet) szerepeltetni. Az elszámolás keretében csatolandó az állat tartójának a
szállítás igénybevételéről szóló igazolása (8. számú melléklet).
Amennyiben a 2.1.1. pontban foglalt önállóan támogatható tevékenységek, valamint az
állatok szállítása esetén (2.1.2. pont) a kiírásban meghatározott maximálisan támogatható
díjtételeknél az állatorvos(ok) magasabb összegű díjtételt alkalmaz(nak), akkor az összeg
különbözetét nem az Önkormányzatnak szükséges viselnie.
A 2.1.1. pontban foglalt önállóan támogatható tevékenységek, valamint az állatok szállítása
tevékenységek elvégzése érdekében kiválasztandó állatorvos(ok) esetén javasolt, lehetőség
szerint a pályázó településen működő, de ennek hiányában a legközelebbi, avagy legfeljebb a
település 50 kilométeres földrajzi körzetében állat-egészségügyi szolgáltató intézményt
(állatorvosi rendelőt, szakrendelőt, állatkórházat) működtető állat-egészségügyi
szolgáltatóval/szolgáltatókkal történő szerződéskötés.
2.1.3. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység
Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (lásd még: jelen kiírás 4.4. pontja).
Figyelem! A kiírás 4.4. pontja az elszámolás tekintetében költségkorlátokat tartalmaz!
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2.2. Nem támogatható tevékenységek
A kiírás keretében a 2.1. pontban és alpontjaiban meghatározott tevékenységeken túlmenően
más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel a kiírás 4.6. és az Általános Útmutató
2021. 3.6. pontjában foglaltakra, továbbá:
 a jelen kiírás 2.1.1. pontjában szereplő tevékenységeken kívüli egyéb beavatkozás
(akár a műtét, oltás, beültetés során felmerülő egyéb beavatkozás) a projekt keretében
nem támogatható és nem elszámolható tevékenység;
 a 2.1.3 pontban meghatározott tevékenységen túli kommunikációs költségek (például:
weblap létrehozása; weblap üzemeltetési költségei; domain díj, stb.).
2.3. A projektvégrehajtás időtartama
2.3.1. A projekt megkezdése
Jelen pontot az Útmutató 2021. 3.3. pontja tartalmazza.
2.3.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépésétől (kézbesítésétől) számított
legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.
További szabályokat az Útmutató 2021. 3.4. pontja tartalmaz.
2.4. Eredménymutatók
A projekt befejezését követően az elszámolás részeként a kedvezményezettnek az alábbi
adatokról kell információt szolgáltatnia:
Eredménymutató neve

Mértékegység

A projekt keretében kezelt állat (külön-külön a macskák és
az ebek esetében) száma

db

A projekt keretében ivartalanított állatok száma
(macskák/ebek) külön megjelölve a hím és nőstény állatokat

db

Veszettség elleni védőoltás száma (külön-külön a macskák
és az ebek esetében)

db

Transzponderrel (mikrochippel) történő jelölés száma az
ebek esetében

db

2.5. Fenntartási kötelezettség
A fenntartási kötelezettség jelen kiírás keretében nem releváns.
2.6. Biztosítékok köre
A pályázónak jelen pályázati konstrukcióban nem kell biztosítékot nyújtania.
2.7. Saját forrás
A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása.
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3. A pályázat benyújtásának feltételei
3.1. Pályázók (jogosultak) köre
Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be:
 Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321)
esetén:
azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, és ez alatti, a 2020.
január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján;
 Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:
azok a társulások, amelyeknek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésén az állandó
lakosság száma 5000 fő, és ez alatti, a 2020. január 1. napján a Belügyminisztérium
által kezelt adatok alapján.
További szabályokat az Útmutató 2021. 2.1. pontja tartalmaz.
3.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Jelen pontot az Útmutató 2021. 2.1.1. pontja tartalmazza.
3.3. A pályázat benyújtásának határideje és módja
A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)
által a Magyar Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus benyújtó
felületen keresztül lehet benyújtani. A pályázatot benyújtó önkormányzatnak/társulásnak
rendelkeznie kell hivatali kapuval.
A kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton történik.
Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására
2021. június 19. és 2021. július 18. között van lehetőség.
A határidő elmulasztása jogvesztő!
A pályázat módosítására a benyújtást követően nincs lehetőség!
További szabályokat az Útmutató 2021. 2.2.1. pontja tartalmaz.
3.4. Kiválasztási kritériumok
3.4.1. Jogosultsági és formai kritériumok
 A pályázat (elektronikus benyújtó felület) valamennyi rovata ki van töltve, és minden
kérdésre választ ad;
 A pályázat benyújtására jogosult a kiírás 2.1 pontjában szereplő támogatható
tevékenységek megvalósítására nyújtotta be a pályázatot;
 A kötelező nyilatkozatok kitöltésre kerültek, azok hitelesek, teljeskörűek, és nem
valótlan tartalmúak;
 A kötelező csatolandó mellékletek megfelelő tartalommal és határidőben benyújtásra
kerültek.
Miniszterelnökség Modern Települések Fejlesztéséért Felelős Kormánybiztos
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3.4.2. Tartalmi értékelési szempontok
A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok:







A Pályázó adóerő-képessége, melyet a Magyarország 2021. évi központi
költségvetéséről szóló 2020. évi CX. törvény 2. melléklet 1.3. pontja szerint kell
figyelembe venni;
A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról
szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján;
A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról
és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet
alapján;
A Magyar Falu Program jelen kiírásához való viszonya, indokoltsága, célja.

3.5. Hiánypótlás és tisztázó kérdés
A befogadott pályázatok jogosultsági (formai) értékelését a Kincstár végzi. Ha a pályázat
hiányos, hibás, úgy a Kincstár pályázatonként egy alkalommal hiánypótlásra történő
felszólítást bocsát ki. A Pályázó a hiánypótlást 6 napon belül köteles teljesíteni.
A határidőn túl beérkezett hiánypótlást a támogató nem köteles figyelembe venni, így a
támogató a pályázatot elutasíthatja, illetve a döntés a határidőben rendelkezésre álló
dokumentumok alapján kerül meghozatalra.
A további szabályokat az Útmutató 2021. 2.2.2. és 2.2.3. pontja tartalmazza.
4. A finanszírozással kapcsolatos információk
4.1. A támogatás formája
A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os
támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.
4.2. A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege
1 500 000 Ft.
A pályázat keretében igényelhető maximális támogatási összegbe beleszámítandó az önállóan
támogatható és az önállóan nem támogatható tevékenységekre igényelhető támogatási összeg
is.
4.3. Támogatási összeg finanszírozása
A támogatás 100%-ban előfinanszírozással történik, a 4.5. pontban leírtak szerint.
4.4. Az elszámolható általános költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó
elvárások
A projekt tervezése során az elszámolható általános és egyéb költségek vonatkozásában a
következő korlátozásokat szükséges figyelembe venni.
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Mértéke az összes elszámolható
költségre vetítve (%)

Költségtípus
I.
II.
III.
IV.

V.

Projekt-előkészítési tevékenység (pályázati
dokumentáció összeállítása)
Projektmenedzsment tevékenység
Tájékoztatás és nyilvánosság költségei4
Az igényfelmérő íveken nem szereplő (2.1.2.
pont szerinti)
 önállóan
támogatható
tevékenységek,
valamint
 az állatok szükség szerinti szállításának
költségei
(becsült darabszám és költség)5
Állatok állatorvos általi szállítási költsége

legfeljebb 3 %

legfeljebb 15%

állatonként legfeljebb 4.000 Ft

A tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos további szabályokat az Útmutató
2021. 5.6. pontja tartalmazza.
4.5. A támogatás folyósítása
A megítélt támogatási összeget a Kincstár a Támogatói Okirat kiállítását követő öt napon
belül átutalja a Kedvezményezett nevére szóló, a pályázatban megadott bankszámlaszámra.
További szabályokat az Útmutató 2021. 3.2. pontja tartalmaz.
4.6. Nem elszámolható költségek köre
A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül
mindazon költség, amely nem kapcsolódik jelen kiírás önállóan támogatható, valamint
önállóan nem támogatható tevékenységeit tartalmazó pontjaiban szereplő tevékenységekhez,
különösen az alábbiakhoz kapcsolódó költségek:





korábbi hazai és/vagy európai uniós projekt keretében már támogatásra került
projektelemek elszámolása;
a jelen kiírás 2.1. pontjában nem szereplő egyéb beavatkozás;
saját teljesítés;
sikerdíj.

További szabályokat az Útmutató 2021. 3.6. pontja tartalmaz.
4.7. ÁFA levonási jog
Jelen pontot az Útmutató 2021. 3.7. pontja tartalmazza.
4

A tájékoztatás és nyilvánosság követelményének teljesítése a kedvezményezett kötelezettsége, mely jelen
felhívás keretében önállóan nem támogatható, azonban kötelezően megvalósítandó tevékenységnek minősül.
5
A fel nem használt támogatási összegről az Áht. 53/A. §-ának, az Ávr. 83. §-ának és az Ávr. 97-99. §-ainak
figyelembevételével köteles lemondani, és azt ügyleti kamattal, illetőleg adott esetben késedelmi kamattal együtt
visszafizetni.
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5. Döntésről való értesítés, Támogatói Okirat kiadásának rendje
A Támogató a benyújtott pályázat támogathatóságáról a pályázat beadására nyitva álló
határnapot követő 65 napon belül dönt. A Támogató döntéséről a Kincstár elektronikus úton
értesíti a Kedvezményezettet.
Amennyiben a Támogatói Okirat kiállításának feltétele valamilyen, jelen kiírás szerint
kötelező dokumentum benyújtása, a Pályázónak legkésőbb a támogató döntésről szóló
értesítés kézbesítését követő legfeljebb 60 napon belül szükséges azt benyújtania, ennek
hiányában a Támogatói Okirat kiállítására nem kerülhet sor, a pályázat elutasításra kerül.
További szabályokat az Útmutató 2021. 2.2.5. pontja tartalmazza.
5.1. Jogorvoslat
Kifogás benyújtására nincs lehetőség.
További szabályokat az Útmutató 2021. 4. pontja tartalmazza.
6. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A Támogatói Okiratban foglaltak végrehajtásának és a vállalt kötelezettségek teljesítésének
ellenőrzését elsősorban a Kincstár végzi. A Kedvezményezettnek a támogatás
felhasználásával kapcsolatosan ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettsége van.
A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért.
A Kedvezményezett által megbízott állatorvos(ok) a Támogatói Okiratban szereplő projekt
megvalósítási határidejét megelőző legkésőbb 5. napig köteles valamennyi általa a Kiírás 2.1.
pontjában taglalt támogatható tevékenységek megvalósításának tényéről (például:
beavatkozások számáról) számlákat és a jelen Kiírás által kötelező, az állatorvos által és az
állat tulajdonosa/tartója által tett nyilatkozatokat a Kedvezményezettnek eljuttatni annak
érdekében, hogy azzal a Kedvezményezett a Támogató felé határidőre elszámolhasson.
A projekt során ellátott tevékenységek alátámasztása érdekében a jelen kiírás 7. számú
melléklete (Állatorvosi nyilatkozat) és 8. számú melléklete (Állattartó hozzájáruló
nyilatkozat) az elszámolás keretében kötelezően benyújtandó dokumentum.
Az elszámolás benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését (az utolsó
támogatott tevékenység fizikai teljesítését) követő 60. nap.
További szabályokat az Útmutató 2021. 5. pontja tartalmazza.
7. Ügyfélszolgálatok elérhetősége
A Kincstár és annak területi szerve személyes, elektronikus és telefonos ügyfélszolgálatot tart
fenn. További szabályokat az Útmutató 2021. 7. pontja tartalmazza.
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8. Mellékletek
A kitöltendő mellékletek szövegezését formai és tartalmi módosítás nélkül kell kitölteni
és aláírni!
Figyelem! A csatolandó mellékleteket kizárólag PDF formátumban áll módunkban
elfogadni!
1. számú melléklet
A pályázat elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni PDF
formátumban:
a) Az önkormányzati társulás társulási megállapodása (amennyiben releváns);
b) Önkormányzati társulás esetén a tagok hozzájáruló nyilatkozata a pályázat
benyújtásához és a projekt megvalósításához (amennyiben releváns);
c) Az aktuális eb-összeírás kivonata (amennyiben releváns);
d) Jelen kiírás 2. számú melléklete szerinti Költségterv (kötelező)
e) Jelen kiírás 3. számú melléklete szerinti Megbízási szerződés (kötelező);
f) Jelen kiírás 4. számú melléklete szerinti nyilatkozat - „Projekt megvalósításával,
kizáró okokkal kapcsolatosan” (kötelező);
g) Jelen kiírás 5. számú melléklete szerinti nyilatkozat – a támogatásban való részvétel
indokoltságáról (kötelező);
h) Jelen kiírás 6. számú melléklete szerinti nyilatkozat – „Kettős finanszírozás
elkerülésére vonatkozóan” (kötelező);
i) Jelen kiírás 9. számú melléklete szerinti nyilatkozat - az igényfelmérés alapját
szolgáló „Igényfelmérési ív” (kötelező);
j) A Kedvezményezett által megbízott állatorvos aktuális árlistája (kötelező);
k) Aláírási címpéldány (kötelező);
l) Hivatalos, bank által hitelesített igazolás a bankszámláról (kötelező).
A pályázónak az elektronikus benyújtó felületen, elektronikusan kötelező nyilatkozni
arról, hogy:
 a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek,
valósak és hitelesek;
 nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési
támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja;
 a pályázat tekintetében ÁFA levonási joggal rendelkezik-e;
 nem áll fenn az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában megjelölt kizáró okok egyike sem;
 a pályázati kiírás közzététele előtt a pályázatban szereplő tevékenységek
megvalósítását nem kezdte meg (az Áht. 1. § 15. pontja szerint létrejött
kötelezettségvállalás nem korábbi, mint a pályázati kiírás közzétételének időpontja);
 nyertes pályázat esetén vállalja, hogy a településen a tájékoztatás, nyilvánosság
biztosítása céljából kommunikációs eszközt helyez ki.
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2. számú melléklet

KÖLTSÉGTERV6
a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Felelős állattartás elősegítése” kiíráshoz kapcsolódóan - MFP-FAE/2021

Pályázó megnevezése és adószáma: ………………………………………….………………………………...
Megvalósítási hely (pályázó település): ..………………………………………………………………………
Támogatható tevékenység
Ivartalanítás

Veszettség elleni védőoltás

Transzponderrel (mikrochippel) történő
megjelölés

Minden tevékenység összesen

Állatok
Tervezett
Tervezett
Tervezett
Tervezett
Tervezett
Tervezett
állatorvos
Tervezett
Egységár
Egységár
Egységár
beavatkozások
beavatkozások beavatkozások
beavatkozások beavatkozások
beavatkozások beavatkozások
általi
(Ft)
(Ft)
(Ft)
száma
összege (Ft)
száma
összege (Ft)
száma
összege (Ft)
szállítási
száma
költsége

40 kg
feletti

Szuka kutya
Kan kutya
Szuka kutya

40 kg
alatti

Kan kutya
Nőstény macska
Kandúr macska
Összesen kutya
Összesen macska

Támogatási igény (Ft):

……………………………………..
Pályázó képviseletére jogosult
személy aláírása

…………………………………
Állatorvos/ Állat-egészségügyi szolgáltató
képviseletére jogosult személy aláírása

Ph.
6
7

Ph.

A szürkével jelölt mezőket kérjük üresen hagyni.
A támogatási igényhez tartozó cella kitöltése a jelen kiírás 4.4. pontja szerint szükséges.
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további
igényekre és
állatok
szállítására
(az összes
elszámolható
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Tervezett
beavatkozások
összege (Ft)
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3. számú melléklet
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről amely létrejött egyrészről
Pályázó önkormányzat / társulás neve: ............................................................................,
székhely címe: ..................................................................................................................,
adószám: ...........................................................................................................................,
képviselő neve:
,
mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó)
,
másrészről: (Megbízott neve): ..........................................................................................,
Állat-egészségügyi szolgáltató (állatorvos/intézmény) megnevezése: ............................,
FELIR azonosító8: ............................................................................................................,
Székhelye : .......................................................................................................................,
Adószáma: ........................................................................................................................,
Állatorvosi Kamarai Praxis engedély száma: ...................................................................,
mint Megbízott (továbbiakban. “Megbízott”, együtt: „Felek”) között alulírott helyen és
napon, az alábbi feltételekkel:
1. A szerződés tárgya
1.1. Felek rögzítik, hogy közöttük a mai napon megbízási szerződés jön létre. A Magyar
Falu Program 2021. évben kiírt „Felelős állattartás elősegítése” (MFP-FAE/2021)
című pályázati kiírásra (továbbiakban: Kiírás) Megbízó által benyújtott pályázatának
támogatottsága esetén (Támogatói Okirat kézhezvétele) a Megbízó megbízza
Megbízottat az alábbi feladatok ellátásával:
1.2. Megvalósítja a „Felelős állattartás elősegítése” (MFP-FÁE/2021) című pályázati
kiírás 2.1. pontjában taglalt (állatok ivartalanítása és veszettség elleni védőoltása
és/vagy ebek esetén transzponderrel (mikrochippel) történő megjelölés) támogatható
tevékenységeket, a Megbízó által a Megbízott számlájára előlegként elutalandó a
Támogatói Okiratban erre a célra meghatározott ( a Magyar Államkincstár által a
Megbízó részére átutalt) támogatási összeg erejéig (a továbbiakban: támogatási
összeg). (A projekt maximálisan igényelhető - jelen Szerződés részét nem képező
tevékenységeket is tartalmazó - támogatási összege 1.500.000 Ft.)
1.3. A jelen szerződés 1.2. pontjában szereplő összeget a Megbízó a Megbízott
[pénzintézet neve ………………………………..………….…….] Banknál vezetett
[Megbízott bankszámla száma]: ……………………………….……… számú
bankszámlájára utalja, azzal, hogy amennyiben a Megbízott nem a teljes összeget
használja fel feladatának ellátása során, úgy a fennmaradó összeget köteles a Megbízó
részére a jelen szerződés 1.6. pontjában foglaltak szerint a Megbízó [pénzintézet neve
………………………………..………….…….]
Banknál
vezetett
[Megbízó
bankszámla száma]: ……………………………….……… számú számlájára
visszautalni.

8

Intézmény esetén nem releváns, helyette a szerződés 1.13. pontja kitöltendő.
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1.4
1.5.
1.6.

1.7.
1.8.

1.9.

1.10.

1.11.
1.12.
1.13.

9

Megbízott igyekszik a teljes támogatási összeg értékében a támogatható
tevékenységeket megvalósítani.
Megbízott tudomásul veszi, hogy a Kiírásban és a Támogatói Okiratban szereplő
támogatható, tevékenységek megvalósítására fordítható a támogatási összeg.
Amennyiben a Megbízott a Megbízó tárgybeli pályázatának Támogatói Okiratában
szereplő projekt megvalósítási határidejét megelőző legkésőbb 5. napon a Megbízott
által számára átutalt összeg tekintetében a tevékenységeket nem valósította meg, vagy
Megbízó felé nem tud elszámolni, a fel nem használt, vagy nem elszámolható összeget
a projekt megvalósításának határidejét megelőző legkésőbb 2. napon köteles a
Megbízó számlájára visszautalni.
A Megbízott a jelen szerződés keretében számára átutalt összeggel köteles
maradéktalanul elszámolni a Megbízó felé.
A Megbízott legkésőbb a Megbízó tárgybeli pályázatának Támogatói Okiratában
szereplő projekt megvalósítási határidejét megelőző legkésőbb 5. napjáig köteles
valamennyi általa a Kiírás 2.1. pontjában taglalt támogatható tevékenységek
megvalósításának tényéről számlákat és a Kiírás által kötelező, a Megbízott és az állat
tulajdonosa/tartója által tett nyilatkozatokat a Megbízónak eljuttatni annak érdekében,
hogy azzal Megbízó a Támogató felé határidőre elszámolhasson.
A Megbízott köteles mindent megtenni a Kiírás 2.1. pontjában taglalt támogatható
tevékenységek megvalósítása érdekében, így különösen köteles az állatok
szállításának logisztikájában segédkezni, az ide vonatkozó proaktív magatartást
tanúsítani, tájékoztatni a hazai és Európai Uniós jogszabályoknak megfelelő szállítás
követelményeiről az állattulajdonosokat/állattartókat.
A Megbízott jogosult előzetesen felmerült igény esetén az állatok szállításában
segédkezni. A szállítás költségei a pályázati kiírásban meghatározottak szerint és
mértékben elszámolhatóak.
A Megbízott vállalja, hogy amennyiben a Megbízó által nyújtott lehetőségekkel élni
kíván, úgy azt a Megbízóval szoros együttműködésben valósítja meg.
A Megbízott feladatait személyesen köteles ellátni, mást e feladatokkal nem bízhat
meg.
Amennyiben Megbízott feladatait intézményként (például: praxis engedéllyel
rendelkező vállalkozás keretében) látja el, az ivartalanítási műtét elvégzésére (a
feladatok ellátására) a jelen pontban - az alábbiakban - nevezett
állatorvost/állatorvosokat jelöli ki.
Állatorvos neve9: ...........................................................................................................
........................................................................................................................................
FELIR azonosító: ..........................................................................................................
........................................................................................................................................
Állatorvosi Kamarai Praxis engedély száma: .................................................................
........................................................................................................................................

Szükség esetén több személy (állatorvos) adatával felsorolásszerűen kitöltendő.
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1.14. Megbízott vállalja, hogy a Támogatói Okiratban (a Kiírás 2.1. pontjával összhangban)
meghatározott tevékenységekért az árlistájában meghatározott árat határoz meg, de
legfeljebb
1.14.1.
ivartalanításért:
1.14.1.1. 40 kg feletti szuka kutya esetén …….... forint/állat ellenértéket,
1.14.1.2. 40 kg feletti kan kutya esetén …….... forint/állat ellenértéket,
1.14.1.3. 40 kg alatti szuka kutya esetén …….... forint/állat ellenértéket,
1.14.1.4. 40 kg alatti kan kutya esetén …….... forint/állat ellenértéket,
1.14.1.5. nőstény macska esetén …….... forint/állat ellenértéket,
1.14.1.6. kandúr macska esetén …….... forint/állat ellenértéket,
1.14.2.
veszettség elleni védőoltásért: ……..... forint/állat ellenértéket,
1.14.3.
transzponderrel (mikrochippel) történő megjelölésért: …….... forint/állat
ellenértéket fogad el.
2. Megbízott díjazása
2.1. A jelen Szerződés 1. pontjában foglalt feladat ellátásáért a Megbízott a Megbízó
Támogatói Okiratában jóváhagyott szolgáltatási díjakon túlmenően egyéb díjazásra nem
jogosult.
2.2. Fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a késedelmi kamat mértéke a
mindenkori jegybanki alapkamat összegével egyezik meg, amely kamatösszeg a támogatás
összegéből nem kifizethető.
3. A Szerződés hatálya, megszűnése
A jelen Szerződés a Megbízó részére a Magyar Államkincstár által kibocsátott Támogatói
Okirat hatálybalépésének napján lép hatályba. A Szerződést a Felek határozott, legfeljebb 12
hónap időtartamra kötik meg.
4. Megbízó utasítási joga
4.1. Megbízó a jelen megbízás keretén belül nem jogosult Megbízottat olyan tevékenység
ellátásával megbízni, amely jogszabályba, vagy etikai, illetve szakmai előírásokba
ütközik, továbbá amely tevékenységeket a Kiírás és a Támogatói Okirat nem tartalmaz.
4.2. Amennyiben a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Megbízott köteles
őt erre figyelmeztetni, ha a Megbízó utasításához e figyelmeztetés ellenére is
ragaszkodik, az utasításból eredő károk a Megbízót terhelik.
4.3. A Megbízott köteles a Megbízót tevékenységéről és az ügy állásáról kívánságára, szükség
esetén enélkül is tájékoztatni, különösen, ha más személy igénybevétele vált szükségessé,
vagy ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá.
5. Titoktartás
5.1. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott
valamennyi információt kötelesek üzleti titokként, bizalmasan kezelni, azokról harmadik
fél számára felvilágosítást - az érintettek hozzájárulása nélkül - nem adhatnak.
5.2. A bizalmas információkra vonatkozó kötelezettség jelen megállapodás megszűnését
követő további 2 (két) éven keresztül terheli a Feleket. Amennyiben bármelyik Fél a
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titoktartásra vonatkozó kötelezettségét megszegi, úgy köteles a másik Félnél felmerülő, a
titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő bizonyítható kárát korlátlanul megtéríteni.
5.3. Az információk nem minősülnek bizalmasnak akkor, ha azok köztudomásúak és a
nyilvánosság rendelkezésére állnak, kivéve, ha az ilyen ismertség vagy nyilvánosság a
bizalmas információknak az átvevő részéről történő jogosulatlan kiadásából származik.
6. Záró rendelkezések
6.1. A Megbízó kötelezettsége, hogy a Kiírásban, a Magyar Falu Program Általános Útmutató
2021. című dokumentumban és jogszabályokban foglaltaknak megfelelően járjon el,
továbbá a Megbízott megfelelő teljesítése érdekében ezekről a Megbízottat tájékoztassa.
6.2. A Felek különös gondossággal járnak el feladataik ellátása során, kiemelt tekintettel az
elszámoláshoz benyújtandó dokumentumok során.
6.3. A jelen Szerződés tartalmazza a Felek között létrejött teljes és végleges megállapodást. A
Feleket nem köti egyetlen olyan szóban vagy írásban, kifejezett vagy hallgatólagos
módon tett rendelkezés, nyilatkozat, feltétel vagy kijelentés sem, amelyet a jelen
Szerződés nem tartalmaz. Ha a jelen Szerződés bármely része érvénytelenné, jogellenessé
vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és
érvényesíthetőségét nem érinti.
6.4. Felek jelen Szerződés szerint végzett feladatok teljesítése során kötelesek együttműködni,
amelynek során a teljesítéshez szükséges valamennyi információt folyamatosan egymás
rendelkezésére kötelesek bocsátani.
6.5. Egyik Fél sem felelős jelen Szerződésben foglalt kötelezettségei elmulasztásáért, ha a
mulasztás rajta kívülálló, elháríthatatlan okra vezethető vissza. Vis maior esetén a
teljesítésre képtelen Fél írásban értesíti a másik Felet a vis maiort okozó eseményről és a
Felek kötelesek megtenni mindent a vis maior okának mielőbbi elhárítása érdekében.
6.6. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv és az egyéb
vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.
Kelt: ……………………………………..

……………………………………..
Aláírás

…………………………………
Aláírás

……………………………………
[Megbízó neve]
Megbízó
Ph.

…………………………………
[Megbízott neve]
Megbízott
Ph.

Miniszterelnökség Modern Települések Fejlesztéséért Felelős Kormánybiztos
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4. számú melléklet

Nyilatkozat
Alulírott

..............................................................................................................

.................................…………………………………………………..(Pályázó)

(név)

a

képviseletében

eljárva nyilatkozom, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter által, a Magyar Falu Program
keretében meghirdetett „Felelős állattartás elősegítése” című kiírásban foglaltakat megismertem,
a projekt megvalósítását vállalom.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt pályázó tekintetében
nem állnak fenn az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XI. 31.)
Korm. rendelet 81. §-ában meghatározott kizáró okok.

Kelt: .............................................., 2021. .......................... (hónap) ........... (nap)

....................................................
Pályázó képviseletére jogosult személy aláírása
Ph.
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5. számú melléklet
Nyilatkozat
Alulírott
.................................................................................. (állatorvos/állat-egészségügyi szolgáltató neve)
.................................................................................. (székhelye),
.................................................................................. (adószáma)
és
…………………………………………….…………

képviselője)

a

képviseletében

eljárva

(Pályázó

……………………………………………………………….

(Pályázó)

nyilatkozom, hogy a .................................……...…………………………….... (település/társulás
esetében az érintett település neve) által 2021. évben a Magyar Falu Program keretében a „Felelős
állattartás elősegítése” című alprogramban való részvétel indokolt.

Nyilatkozom továbbá, hogy az MFP-FAE/2021 kódszámú pályázati kiírás 2.1.1. pontjában foglalt
önállóan támogatható tevékenységek, valamint az állatok szállítása tevékenységek elvégzése
érdekében kiválasztott állatorvos(ok)/állat-egészségügyi szolgáltató intézményt (állatorvosi
rendelőt, szakrendelőt, állatkórházat) működtető állat-egészségügyi szolgáltató/szolgáltatók
(tevékenységek ellátásának helyéül szolgáló település) a pályázó településtől (gépjárművel történő
közlekedés esetén) ……. kilométerre, vagy a pályázó településen található10.

Kelt: .............................................., 2021. .......................... (hó) ........... (nap)

……………………………………..
Pályázó képviseletére jogosult
személy aláírása
Ph.

10

…………………………………
Állatorvos/Állat-egészségügyi szolgáltató
képviseletére jogosult személy aláírása
Ph.

Megfelelő aláhúzandó, illetve szükség szerint kitöltendő.
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6. számú melléklet

Nyilatkozat kettős finanszírozás elkerüléséről

Alulírott ........................................................................................................................................ a
...................................................................................... képviseletében eljárva nyilatkozom, hogy a
Miniszterelnökséget vezető miniszter által a Magyar Falu Program keretében kiírt, „Felelős
állattartás elősegítése” tárgyú kiírás kapcsán más hazai vagy uniós forrás keretében az
Önkormányzat támogatásban részesült/nem részesült11.

Kelt: ................................., 2021. .......................... (hónap) ........... (nap)

.....................................................
Pályázó képviseletére jogosult személy aláírása
Ph.

11

Megfelelő aláhúzandó.
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7. számú melléklet
Állatorvosi igazoló nyilatkozat
MFP-FAE/2021
Alulírott .............................................................................................................. (állatorvos
neve/állat-egészségügyi
szolgáltató
képviseletére
jogosult
aláírása)
……………..…………………………...(engedélyi
száma)
nyilatkozom,
hogy
a
Miniszterelnökség által, a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Felelős állattartás
elősegítése” című pályázati kiírásban, és a ……………………….………………….
Kedvezményezett (pályázó település neve) …………………………. azonosítószámú
(vonalkód) Támogatói Okiratában foglaltak szerint
………… darabszámú, 40 kg feletti szuka kutya ivartalanítása megtörtént;
………… darabszámú, 40 kg feletti kan kutya ivartalanítása megtörtént;
………… darabszámú, 40 kg alatti (átlagos) súlyú szuka kutya ivartalanítása megtörtént;
………… darabszámú, 40 kg alatti (átlagos) súlyú kan kutya ivartalanítása megtörtént;
………… darabszámú, nőstény macska ivartalanítása megtörtént;
………… darabszámú, kandúr macska ivartalanítása megtörtént;
………… darabszámú, szuka kutya veszettség elleni védőoltása megtörtént;
………… darabszámú, kan kutya veszettség elleni védőoltása megtörtént;
………… darabszámú, nőstény macska veszettség elleni védőoltása megtörtént;
………… darabszámú, kandúr macska veszettség elleni védőoltása megtörtént;
…………darabszámú, szuka kutya transzponderrel (mikrochippel) történő megjelölése
megtörtént;
…………darabszámú, kan kutya transzponderrel (mikrochippel) történő megjelölése
megtörtént.
Kelt: .............................................., ………. (év). .......................... (hónap) ........... (nap)
....................................................
Állatorvos/Állat-egészségügyi szolgáltató
képviseletére jogosult személy aláírása
Ph.
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8. számú melléklet

ÁLLATTARTÓI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT12
eb/macska ivartalanításhoz és veszettség elleni összetevőt tartalmazó monovalens
védőoltásához és/vagy transzponderrel (mikrochippel) történő megjelöléséhez (utóbbi
kizárólag ebek esetében lehetséges)

Alulírott (Állattartó)………………………………………………………….…..(név)
Született:……………………………(év, hónap, nap)………….………………(város)
Anyja neve:…………………………………………………………………
Fényképes igazolvány száma:………………………………………………
Lakcíme:………………………………………………………………...…..
hozzájárulok, hogy ………………………………………………………….(Önkormányzat
neve) nyertes pályázata alapján a saját tulajdonomban lévő/……………………….
tulajdonában lévő13 ……….db ebet/macskát14 a Kedvezményezett által megbízott állatorvos
ivartalanítsa.
Tudomásul veszem, hogy csak veszettség elleni érvényes védőoltással immunizált és
transzponderrel egyedileg megjelölt eb ivartalanítható, amelyek hiánya az ivartalanítási műtét
előtt pótlandó, a transzponderes megjelölés a műtét során is elvégezhető.
Hozzájárulok az elmaradt veszettség elleni immunizálás és/vagy transzponderrel történő
egyedi megjelölés elvégzéséhez is.

………………………………………………
Állattartó/Állattulajdonos aláírása
Hozzájárulok továbbá, hogy ………………………………………………………….
(önkormányzat
neve)
nyertes
pályázata
alapján
a
saját
tulajdonomban
lévő/………………………. tulajdonában lévő ………. db ebet/macskát a Kedvezményezett
által megbízott állatorvos veszettség elleni összetevőt tartalmazó monovalens védőoltással
beoltsa.
………………………………………………..
Állattartó/Állattulajdonos aláírása
12

Kérjük a releváns részt/részeket aláírásával ellátni.
A megfelelő aláhúzandó.
14
A megfelelő aláhúzandó.
13
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Hozzájárulok továbbá, hogy ………………………………………………………….
(önkormányzat
neve)
nyertes
pályázata
alapján
a
saját
tulajdonomban
lévő/………………………. tulajdonában lévő ………. db ebet a Kedvezményezett által
megbízott állatorvos transzponderrel (mikrochippel) történő megjelölését elvégezze.

………………………………………………
Állattartó/Állattulajdonos aláírása
A fenti tevékenység(ek) elvégzése érdekében az állat(ok) szállítását a Kedvezményezett által
megbízott állatorvostól igényeltem és a szállításról gondoskodott.

Kelt: .............................................., ……….. (év) .......................... (hónap) ........... (nap)

…………………………………………………
Állattartó/Állattulajdonos aláírása
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9. számú melléklet
Igényfelmérő ív15
A Magyar Falu Program „Felelős állattartás elősegítése” pályázati kiírás keretében megvalósítandó tevékenységekről

Ivartalanítás (db)
Sorszám

Állattartó neve

Állattartó címe
40 kg
feletti
szuka
kutya

15
16

40 kg
feletti
kan
kutya

40 kg
40 kg
alatti
alatti
(átlagos) (átlagos) nőstény kandúr
súlyú
súlyú
macska macska
szuka
kan
kutya
kutya

Veszettség
elleni védőoltás
(db)

kutya

Transzponderrel
Az állat
(mikrochippel)
szállítását
történő
állatorvostól
megjelölés (db)
igényli16

macska

Az igényfelmérő ívből szükség szerint több példányszám kitöltése és pályázathoz történő csatolása lehetséges.
Kérjük X-el jelölni.
Miniszterelnökség Modern Települések Fejlesztéséért Felelős Kormánybiztos

kutya

Állattartó aláírása

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Felelős állattartás elősegítése” pályázati kiírás

A „Felelős állattartás elősegítése” kiíráshoz kapcsolódóan - MFP-FAE/2021 benyújtott Igényfelmérő ív elnevezésű dokumentum
………………………………………………………….Pályázó (település) tekintetében ……… példányszámban került kitöltésre
(tartalmaz adatot) és kerül csatolásra a pályázathoz.
Kelt: .............................................., 2021. .......................... (hónap) ........... (nap)

……………………………………..
Pályázó képviseletére jogosult
személy aláírása
Ph.

…………………………………
Állatorvos/Állat-egészségügyi szolgáltató
képviseletére jogosult személy aláírása
Ph.
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A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Felelős állattartás elősegítése” pályázati kiírás

10. számú melléklet

A kiírásra vonatkozó fontosabb jogszabályok

















1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről;
2000. évi C. törvény a számvitelről;
2020. évi XC. törvény Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról;
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról;
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről;
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról;
2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.) az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról;
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól;
2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) az államháztartásról;
368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról;
4/2013. (l. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről;
41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról;
2012. évi CXXVII. törvény (MÁOK törvény) a Magyar Állatorvosi Kamaráról,
valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről;
1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről.
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