Bemutatóméhészet látogatás






határidők:
o 2021. október 16-át megelőző rendezvények esetében a határidő október 16-tól
számított 30 nap
o október 16.-a után rendezett események esetében a határidő a rendezvény
zárónapjától számított 60. nap
o program bejelentése: legkésőbb a program dátumát megelőző 8. naptári nap
elszámolható:
o előadói díj: 150.000 ft
o résztvevők utazási költsége legfeljebb 6500 ft/fő összegig, ugyanazon oda-vissza
utazás alatt történő, más bemutató méhészet látogatása esetén legfeljebb 9000 ft/fő
összegig. Csak ez első felszállótól a bemutatóméhészetig tartó út számolható el!
o résztvevők elszállásolási költsége legfeljebb egy éjszakára, legfeljebb 5000 ft/fő
összegig, ha az oda-vissza út távolsága a 300 kilómétert meghaladja
a kérelemhez csatolni kell:
o előadói díj elszámolása, ha az előadó vállalkozó és számlát állít ki:
 vállalkozói szerződés, amely tartalmazza a pecsétet és az aláírást mindkét fél
részéről
 számla, amely az egyesület nevére lett kiállítva, fontos, hogy a számla minden
eleme teljesen látszódjon, a mennyiségi egység és a mértékegység is ki legyen
töltve
 a teljesítés dátuma az előadás dátuma legyen
 kifizetést igazoló bizonylat, ami lehet: banki kivonat vagy pénztárbizonylat
 előadó tematikája amely tartalmazza a nevet és a pontos előadás címet
o előadói díj elszámolása, ha megbízási szerződést kötünk:
 megbízási szerződés, amely tartalmazza a pecsétet és az aláírást mindkét fél
részéről
 bérkifizetési lista: tartalmazza az adott hónapban számfejtett személyek
névsorát és a hozzájuk tartozó megfizetett járulékokat tételesen
 kifizetési bizonylat az előadói díj és a járulékok megfizetéséről
o utazás költségének igényléséhez:
 bérelt busszal történő utazás esetén – a program helyszínére utazók és onnan
visszautazók pontos létszámát, az útvonalat, és az első felszállás és az utolsó
leszállás helyét tartalmazó – cégszerű aláírással ellátott menetlevél, ha a
menetlevél nem tartalmazza az utazók létszámát – utaslista
 a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték
megtérítését igazoló bizonylat,
 a szervezők nyilatkozata arról, hogy a résztvevők nem fizettek részvételi díjat
 az OMME nyilatkozata a rendezvény
 Jelenléti ív, amely tartalmazza a résztvevők nevét, címét, aláírását valamint a
bemutatóméhészet nevét, a rendezvény időpontját és helyszínét

