
A Községi Tanács 02-84/2016-V számú, 2016. 07. 15-én kelt határozata által alakított 
Mezőgazdaság-fejlesztési Bizottság a Topolya község Mezőgazdasági és Falufejlesztési Költségvetési 
Alapjának alapításáról szóló határozat 10. szakaszának 1. bekezdése 4. pontja és 11. szakasza 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2015/18. szám) alapján, a Mezőgazdaság-fejlesztési Bizottság 
alakításáról szóló végzés 2. szakasza 1. bekezdésének 4. pontjával kapcsolatban, a 2017. 10. 13-i 
ülésén Topolya Községi Tanácsa jóváhagyásával meghozza a: 
 
 

Határozatot a támogatási intézkedésekre irányuló eszközök elkülönítéséről 

 
1. Szakasz  

 
 E határozattal szabályozzuk a támogatási intézkedésekre irányuló eszközök elkülönítését, a 
Topolya község mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikájának végrehajtását célzó 2017. évi 
támogatási program alapján, a Topolya község mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikájának 
végrehajtását célzó 2017. évi támogatási program javaslatára adott előzetes jóváhagyásról szóló 320-
00-01456/2017-09 számú, 2017. 09. 29-én kelt végzés mellett, amelyet Topolya Községi Tanácsa 
2017. 10. 13-i ülésén fogadtak el.  
 

2. Szakasz 
 

1. Táblázat – Közvetlen fizetési intézkedések 
 

Sor
szá
m 

Az intézkedés 
elnevezése 

Az 
intézkedés 
jelzése 

Az 
intézkedés 
tervezett 
költségvetés
e (az 
intézkedésen
kénti teljes 
összeg 
dinárban) 

Az ösztönzés 
intézkedési 
egységenként
i összege 
(abszolút 
összeg 
dinárban) 

Az ösztönzés 
felhasználónk
énti összege 
(%) (pl. 30%, 
50%, 80%) 

A 
felhasználónkén
ti támogatás 
maximális 
összege (ha 
definiált, 
dinárban) 

1. Térítések 100.1 1.200.000  100% 15.000 
 ÖSSZESEN  1.200.000  
 
2. Táblázat – Hiteltámogatási intézkedések 
 

Sor
szá
m 

Az intézkedés 
elnevezése 

Az 
intézkedés 
jelzése 

Az 
intézkedés 
tervezett 
költségvetés
e (az 
intézkedésen
kénti teljes 
összeg 
dinárban) 

Az ösztönzés 
intézkedési 
egységenként
i összege 
(abszolút 
összeg 
dinárban) 

Az ösztönzés 
felhasználónk
énti összege 
(%) (pl. 30%, 
50%, 80%) 

A 
felhasználónkén
ti támogatás 
maximális 
összege (ha 
definiált, 
dinárban) 

1. Hiteltámogatás 100.2 2.200.000  75% 30.000 
 ÖSSZESEN  2.200.000  
 
 
 
 
 



3. Táblázat – Vidékfejlesztési intézkedések 
 

Sorsz
ám 

Az intézkedés 
elnevezése 

Az 
intézke

dés 
jelzése 

Az intézkedés 
tervezett 

költségvetése 
(intézkedésenkénti 

teljes összeg 
dinárban) 

Az ösztönzés 
felhasználónké
nti összege (%) 
(pl. 30%, 50%, 

80%) 

A 
felhasználónkénti 

támogatás 
maximális összege 

(ha definiált, 
dinárban) 

1. 

Mezőgazdasági 
gazdaságok fizikai 
vagyonába való 
beruházás 

101 450.000 100% 30.000 

2. Kockázatkezelés 104 2.750.000 40% 30.000 
 ÖSSZESEN  3.200.000 

 
 
4. Táblázat – Azon intézkedések, amelyeket a közvetlen kifizetési intézkedések, a hiteltámogatási 
intézkedések és a vidékfejlesztési intézkedések keretében nem irányoztak elő 
 

Sor
szá
m 

Az intézkedés 
elnevezése 

Az intézkedés 
jelzése 

Az intézkedés 
tervezett 

költségvetése 
(intézkedésenk

énti teljes 
összeg 

dinárban) 

Az ösztönzés 
felhasználónké

nti összege 
(%) (pl. 30%, 
50%, 80%) 

A 
felhasználónké
nti támogatás 

maximális 
összege (ha 
definiált, 
dinárban 

1. 

Az állatorvosi 
szolgáltatások és a 
gyógyszerek, 
védőoltások és 
vitaminok beszerzési 
költségeinek 
társfinanszírozása a 
szarvasmarha- és 
sertéstenyésztők 
számára 

603 2.700.000 100% 30.000 

2. 
A piaci standok 
bérletének 
társfinanszírozása 

604 700.000 100% 12.000 

 ÖSSZESEN  3.400.000 
 
5. Táblázat – A tervezett pénzeszközök táblázatos kimutatása 
 
Költségvetés Dinárérték 
A mezőgazdasági és vidékfejlesztési politika végrehajtását célzó támogatási program 
megvalósítására irányuló tervezett teljes összeg az AT/HÖE (AP/JLS) költségvetéséből 10.000.000 

A közvetlen kifizetések tervezett eszközei 1.200.000 
A hiteltámogatások tervezett eszközei 2.200.000 
A vidékfejlesztési intézkedések ösztönzésének tervezett eszközei 3.200.000 
Azon intézkedések tervezett eszközei, amelyeket a közvetlen kifizetési és a 
vidékfejlesztési intézkedések keretében nem irányoztak elő 3.400.000 

 
 



3. Szakasz 
 

 Az eszközök a Topolya 2017. évi községi költségvetéséről szóló határozat (Topolya Község 
Hivatalos Lapja, 2016/19., 2017/7. és 2017/20. szám) által vannak eltervezve a 4. rész – Községi 
Közigazgatási Hivatal, 4.1. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 5. Program – Mezőgazdaság-
fejlesztés, 0101-0002. programtevékenység – Vidékfejlesztési támogatási intézkedések, 421. 
feladatkör, 481. gazdasági besorolás, 01. támogatási forrás, a 93. Mezőgazdaság- és 
vállalkozásfejlesztési költségvetési alap helyrend keretében.  
 

4. Szakasz 
 

 E határozat Topolya Községi Tanácsa jóváhagyásának napján lép életbe, s megjelenik Topolya 
Község Hivatalos Lapjában.  
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