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Előterjesztés 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2014. február 26. napján tartandó soron köve tkező  nyílt ülésére 
 

Tárgy: A Kőszeghegyalja Idegenforgalmi Egyesület támogatási kérelme 
Melléklet:            Kérelem másolatban 
Előterjesztést előkészítette: Bernáth Ildikó kirendeltség-vezető 
A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgálta: dr. Zalán Gábor jegyző 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Kőszeghegyalja Idegenforgalmi Egyesület 2014. február 18-án írásos kérelmet nyújtott be a képviselő-
testület felé, melyben 2014. évi munkájukhoz kérnek segítséget. Bistey Béla Zsolt alapító elnök 
beadványában beszámol arról, hogy 10 éve non profit egyesületként dolgoznak, sikereiket a Vas Népe, a 
Nyugat-Rádió és a Szombathelyi TV is közvetítette a lakosság felé. 
 
A korábbi években (2013. évet kivéve) az egyesület 15.000 Ft támogatásban részesült az önkormányzat 
részéről. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására. 

 
Velem, 2014. február 21.   

Tisztelettel: 
           Horváth Miklós 
           polgármester sk. 
 
 
 
Határozati javaslat  
…./2014.(II.26.) Képviselő-testületi határozat 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

Kőszeghegyalja Idegenforgalmi Egyesület 
(9727 Bozsok, Rákóczi u. 104.) 

részére 
15.000,- Ft, azaz tizenötezer 00/100 forint 

vissza nem térítendő pénzügyi támogatást biztosít a 20142. január 1. – 2014. december 31-ig tartó 
időszak működési költségeihez. 

 
Elszámolható költségek: 

a)  működési költségek (irodaszer, kis értékű tárgyi eszközök, útiköltség, benzin, étkeztetés, szállás, 
stb.)  

b) kommunikációs költségek (posta, telefon, internet, szakfolyóiratok, szakkönyvek beszerzése) 
c) tagsági és partner-kiadványok előállítási költsége (előkészítés, nyomdaköltség) 
d) bankköltségek 

 
Működési költségnek minősül minden olyan kiadás, amely támogatott létesítő okirata szerint 
alaptevékenységre fordított. 

 
A képviselő-testület a támogatás összegét 2014. évi költségvetésében a támogatási keret terhére 
biztosítja. 



A támogatás folyósítása a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül történik.  

Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, a 2014. január 1. – 2014. december 31-ig tartó 
időszakra megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi működési támogatással 
már elszámolt és az elszámolás elfogadásra került. 

 
A képviselő-testület felkéri a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a kifizetésről támogatott 
folyószámlájára, illetve bankszámlájára (betétszámlájára) történő átutalással gondoskodjon. 

 
A képviselő-testület kiköti, hogy támogatott a támogatás felhasználásáról köteles számot adni és 
legkésőbb 2015. január 31. napjáig köteles írásban szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtani a 
támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint.  

 
A képviselő-testület felhatalmazza Horváth Miklós polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 
Határidő:  a támogatási szerződés aláírására: 2014. március 7. 

 A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtását illetően: 2015. január 31. 
 

Felelős:   támogatási szerződés aláírását illetően: Horváth Miklós polgármester  
 szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtását illetően: támogatott 

  



 



 
 


