(18_05_1) számú melléklet
A salak szakág költségvetésének felhasználási rendje
A szakági költségvetésből a Szakági Tanács által megítélt támogatások felhasználása, a kifizetések
lebonyolítása:
A szakági költségvetésből az adott évre érvényes MAMS licenccel rendelkező sportklub vagy sportoló
egyaránt kaphat anyagi jellegű sportcélú támogatást vagy költség hozzájárulást (a továbbiakban:
támogatás) a Szakági Tanácshoz írásban beterjesztett kérelem alapján, vagy önálló Szakági Tanácsi
kezdeményezésre. A kérelemnek részletesen és pontosan kell tartalmaznia, hogy az igényelt
támogatás milyen célra lesz fordítva, konkrétan ki vagy kik (akár csoport(ok)) által, milyen módon,
mikor és hol kerül felhasználásra. A kérelemben meg kell indokolni, hogy a támogatás felhasználása
miként szolgálja a hazai salakmotorozás eredményességét, népszerűsítését. Abban az esetben, ha a
támogatást sportoló kapja célirányosan, a megítélt támogatás kifizetése minden esetben az érintett
sportolónak az adott évre versenyzői licencét kiváltó klubja felé történik.
A Szakági Tanács határozatban rendelkezik a beterjesztett kérelmek részleges- vagy teljes, vagy
feltételhez szabott odaítéléséről, illetve a kérelemben foglaltak elutasításáról. A Szakági Tanácsnak a
döntését nem kell indokolnia. A meghozott határozat alapján kifizetésre kerülő támogatási összeg
jogcíme minden esetben ”sporttevékenység végzéséhez történő hozzájárulás”, a megítélt összeg
bruttó összeg, és HUF-ban értendő. A kérelmekkel kapcsolatos döntésekről a MAMS Titkárság által a
kluboknak megküldött szakági jegyzőkönyvekből, annak határozataiból lehet értesülni.
Teljesítési igazolás:








A pénzügyi támogatásokról a kedvezményezett a MAMS Titkárság felé köteles a teljesítési
igazolások megküldésével elszámolni. Az elszámolás határideje: a támogatásnak a bankszámlára
történő megérkezését követő 15 napon belül. Amennyiben a kért dokumentumok nem, vagy
késve érkeznek meg a MAMS Titkárságára, abban az esetben a támogatás automatikusan
visszavonásra kerül, és a klubnak a felszólítást követő 3 munkanapon belül vissza kell utalnia az
összeget a MAMS részére.
Amennyiben a támogatás kedvezményezettje egy klub (pl.: rendezvénytámogatás), az
elszámoláskor csatolni kell a támogatás által érintett tevékenység dokumentumát is (pl.
versenyesemény jóváhagyott versenykiírása, MAMS/FIME/FIM bejelentési formanyomtatvány
érkeztetett másolata, stb.).
Amennyiben a támogatás kedvezményezettje egy versenyző, a klubja a támogatási összeget a
klubhoz történő megérkezését követő 3 munkanapon belül köteles a versenyző felé kifizetni.
A klubnak a versenyző részére történő kifizetés tényéről az elszámoláskor igazolást kell adnia,
ami bankszámlakivonat, vagy pénztárbizonylat másolata lehet.
A támogatás összegét lefedő bizonylatoknak a támogatás kedvezményezettje által szignált
másolatához (vásárolt, a támogatás kedvezményezettje nevére szóló eszközök számlája, utazási
költség elszámolás: üzemanyag költség, vagy utazási számla stb.) csatolni kell a támogatás által
érintett versenyesemény hivatalos végeredmény jegyzőkönyvének egy példányát is.

