
Kincstár tölti ki
Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása
Kifizetési kérelem - Betétlap - Elszámolási Összesítő

Elszámolási Összesítő
 a bemutató méhészetek látogatásának támogatása intézkedéshez

 

Figyelem! Ezt a nyomtatványt a 2016/2017. végrehajtási időszaktól kell alkalmazni!
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1 Ügyfél-azonosítási információ / Ügyfél tölti ki
Ügyfél-azonosító:

Név:

2 Elszámolási időszak / Ügyfél tölti ki
Program dátuma . . Program helyszíne

Létszám (fő) (település neve)

3 Elszámolási összesítő / Ügyfél tölti ki
Tételszám Tétel megnevezése Igényelt összeg (Ft)

1
Bemutató méhész díjazása

Résztvevők költségei

2
2/a Utazás bérelt busszal

2/b Utazás helyi és helyközi tömegközlekedéssel

2/c Szállás

Összesen:

4 Nyilatkozat
Nyilatkozom, hogy a megrendezett méhészeti rendezvényen a látogatók nem fizettek részvételi, vagy belépő díjat.

5 Csatolandó mellékletek
.1 B1201-03 jelű Betétlap (Számlaösszesítő), amennyiben a kérelmező több számlát, illetve bizonylatot nyújt be.
.2 A kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok - kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték

megtérítését igazoló bizonylat megbízási szerződés alapján kifizetett díjak esetében a bérkifizetési lista - másolati példánya.
.3 Résztvevők utazási költsége esetében:

a) Helyi és helyközi tömegközlekedés esetén
a a vonatjegy vagy buszjegy másolati példányát,
b a kérelmező nevére és címére kiállított számla másolati példányát,
c az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát, továbbá
d a munkáltató felé benyújtott és leigazolt útiköltség elszámolást a helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő

utazáshoz.
b) Bérelt busszal történő utazás esetén

a menetlevél (a bemutató helyszínére utazók és onnan visszautazók pontos létszámának megjelölésével a menetlevélen),
b a kérelmező nevére és címére kiállított számla másolati példánya, illetve
c az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példánya.



.4 A résztvevők elszállásolási költsége esetében a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló
bizonylat másolati példánya.

.5 A bemutató tematikája, amelyben fel kell tüntetni a bemutatót vezető(k) nevét és a bemutató témáját.

.6 Jelenléti ív, amely tartalmazza a résztvevők nevét, címét és aláírását, valamint a bemutató méhész nevét, a bemutató témáját és időpontját, a
bemutató méhészet helyszínét is.

.7 Az OMME nyilatkozata a rendezvény Magyar Méhészeti Nemzeti Programba illeszkedéséről.

.8 Az OMME tagsági igazolása, amennyiben a kérelmet az OMME tagszervezete nyújtja be.

6 Kitöltési dátum és a kérelmező aláírása / Ügyfél tölti ki
Helység: Dátum:

. . .
Kérelmező (cégszerű) aláírása:
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