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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Veszprém Kerékpáros Egyesület az előterjesztéshez melléklet kéréssel fordult hozzám azzal, 

hogy Bikemag Eplény Kupa Mountain Bike Olimpiai Cross (XCO) kerékpárverseny fővédnöki 

teendőjét lássam el, valamint az önkormányzat a lehetőségeihez mérten támogassa a 

rendezvényt. 

 

A megtisztelő felkérést elfogadtam, egyben javasolom a képviselő-testületnek, hogy 25 000,- Ft 

vissza nem térítendő egyszeri támogatást nyújtson a rendezvény díjazásához, lebonyolításához. 

A településnek hosszú távú érdeke, hogy az Eplényben megrendezésre kerülő versenyek tovább 

népszerűsítsék a sí- és terepkerékpáros pályákat.  

 

Az előterjesztéshez csatolom a támogatási megállapodástervezetet. 

 

A támogatás kifizetésének fedezeteként a 2013. évi költségvetésben a társadalmi szervezetek 

működési támogatására elkülönített 830 eFt-ot jelölöm meg, ezen belüli átcsoportosítás 

végrehajtásával. 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat 

elfogadására. 

  

 

Eplény, 2013. május 18. 

 

         Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

…/2013.(…….) határozata 

 

a Bikemag Eplény Kupa Mountain Bike Olimpiai Cross (XCO) kerékpárverseny 

támogatásáról 

 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „A Bikemag Eplény Kupa Mountain Bike 

Olimpiai Cross (XCO) kerékpárverseny támogatása” című előterjesztést megtárgyalta és a 

következő döntést hozta: 

 

A Képviselő-testület a Bikemag Eplény Kupa Mountain Bike Olimpiai Cross (XCO) 

kerékpárverseny lebonyolításához, az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 

3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében szereplő „Társadalmi szervezetek 

támogatása (I20)” terhére, a kiadások átcsoportosításával, 25 000,- Ft, azaz Huszonötezer 

forint vissza nem térítendő támogatást nyújt. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés 1. melléklete szerinti 

támogatási szerződést, a Veszprém Kerékpáros Egyesülettel (8200 Veszprém, Lövőház u. 

17.; adószám:18939365-1-19), megkösse. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: azonnal 

  

       

Eplény, 2013. május 29. 

 

 

 

Fiskál János s.k.    Dr. Mohos Gábor s.k. 

polgármester  jegyző 
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Szám: KOZP/             /2013. 1. melléklet 
 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

 

 

amely létrejött egyrészről Eplény Községi Önkormányzat (8413 Eplény Veszprémi u. 64., képviseli: 

Fiskál János polgármester) mint pénzeszköz átadó, 

másrészről Veszprém Kerékpáros Egyesület (8200 Veszprém, Lövőház u. 17.; adószám: 

18939365-1-19) képviseli: Tóth András elnök) mint pénzeszköz átvevő között – figyelemmel az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 48. §-ban, valamint az Eplény 

Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 

3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet 19 - 22. §-aiban foglaltakra – az alábbi feltételek szerint: 

 

1. A Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 

szóló 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében szereplő „Társadalmi szervezetek 

támogatása (I20)” terhére 25.000- Ft-ot, azaz Huszonötezer forintot biztosít az egyesületnek a 

Bikemag Eplény Kupa Mountain Bike Olimpiai Cross (XCO) kerékpárverseny 
lebonyolításához, egyszeri vissza nem térítendő támogatásként. 

 

2. Pénzeszköz átadó vállalja, hogy a fenti összeget, az aláírást követően átutalja a pénzeszköz átvevő a 

Forrás Takaréknál vezetett 72900068-10502084 számú számlájára. 

 

3. Pénzeszköz átvevő vállalja, hogy a fenti összeget csak az 1. pontban meghatározott célokra 

használja fel és a támogatás összegének felhasználásáról 2014. január 31-ig, hitelesített 

számlamásolattal és beszámolóval Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felé 

elszámol. Az elszámolási bizonylatokon a jelen támogatási szerződés számát is fel kell tüntetni. 

 

4. Amennyiben a pénzeszköz átvevő a 3. pontban meghatározott határidőre számadási 

kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a támogatást nem az 1. pontban meghatározott célokra 

használja fel, úgy köteles a támogatás összegét haladéktalanul visszafizetni a pénzeszköz átadó OTP 

Bank Nyrt, Zirci Fióknál vezetett 11748117-15568106 számú költségvetési elszámolási számlájára. 

 

5. Pénzeszköz átvevő kijelenti, hogy lejárt esedékességű köztartozással nem rendelkezik. Amennyiben 

a pénzeszköz átadás időtartama alatt lejárt esedékességű köztartozása keletkezik, úgy azt 

haladéktalanul bejelenti a pénzeszköz átadó képviselőjének. 

 

6. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 

irányadók. 

 

7. Megállapodó felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 

aláírták. 

 

Eplény, 2013………….. 

 

 

 

                               Fiskál János                                                        Tóth András 

                              polgármester                                                            elnök 

                   a pénzeszköz átadó képviselője               pénzeszköz átvevő képviselője                    

                               

                                                              

Eplény Községi Önkormányzat részéről 

pénzügyileg ellenjegyzem 2013. ……… napján: 

………………………………………... 

   Scher Ágota irodavezető 

VMVJ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 

 


