Tisztelt Sportszervezetek!
Aláírásra került a Kiemelt Sportágfejlesztési Támogatás IV. ütemének szerződése az
EMMI és az MBSZ között.
Napokon belül megkezdjük az egyesületekkel a szerződések megkötését, ennek mielőbbi
lebonyolítása érdekében kérjük beszerezni az új szerződés megkötéséhez a szükséges
iratokat:
-

30 napnál nem régebbi cégbírósági kivonatot

-

30 napnál nem régebbi NAV köztartozás mentességi igazolást
(A NAV internetes honlapján megjelenő
adatbázisból lekérdezett igazolás is megfelelő!)

-

köztartozásmentes

adózói

közjegyzői hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás-mintát vagy a számlavezető pénzforgalmi
intézmény által vezetett aláírási kartont (a számlavezető pénzforgalmi
intézmény által hitelesített másolati példány!).

Fontos figyelmeztetés:
1. A támogatás IV. üteméhez csak azon szervezetek juthatnak hozzá, akik a III. ütem
elszámolását maradéktalanul teljesítették, illetve nincs lejárt tartozásuk az MBSZ
felé.
2. Az elszámolásnál kizárólag a birkózó sport fejlesztésére fordított számlákat és
bizonylatokat fogadunk el.
3. A támogatást két ütemben (70%-30%) utaljuk.
(kivéve az 500.000.-Ft, vagy annál kevesebb támogatásban részesülő egyesületeket,
akik szerződéskötést követően egy összegben kapják meg a támogatást! )
A támogatás összegének 70 %-át a szerződéskötést követő 15 naptári napon
belül. Ezt követően a Kedvezményezettnek legkésőbb 2015.09.15-ig el kell
számolnia az első utalás alkalmával folyósított összeggel.
Az első részlet elszámolásával egyidejűleg lehetőség van a támogatási összeg 100
%-ban történő elszámolására is.
Az első részlet elszámolásának beérkezését, és előzetes ellenőrzését követően
kerül sor a szerződéses összeg további 30 %-ának átutalására.
Fontos, hogy a támogatási összeggel való elszámolás kizárólag a 2015.01.01. 2016.01.15. közötti időszakban kelt, a jelen időszak gazdasági-pénzügyi
eseményeihez kapcsolódóan keletkezett számviteli bizonylatokkal
teljesíthető!
4. A teljes körű elszámolás határideje 2016. január 31.

5. A belépési kód és jelszó az előző ütem(ek)ben már szerződött egyesületek
részére változatlan, az újonnan szerződő egyesületek részére hamarosan emailben elküldjük.
6. A IV. ütem szerződéskötéséhez és elszámolásához kapcsolódó dokumentumok
elérhetőek legkésőbb 2015. június 20-tól az alábbi linken:
http://mbsz-elszamolas2015.flexinform.hu/

7. A szerződéskötés határideje: 2015. Július 20.
Kérjük a határidők betartását!
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