
A 2015. évben biztosított, az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök 

teljesülésére vonatkozó tájékoztatás 

 

 

A Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli 

források átadásáról és átvételéről szóló 17/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelete 10. § (3) 

bekezdésében foglaltak szerint a polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló 

beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülre 

átadott pénzeszközök teljesüléséről.  

 

A képviselő-testület 2015. évben 2 határozattal összesen 80.000 Ft támogatást biztosított 

magánszemély, valamint az egyházak és egy alapítvány részére az alábbiak szerint:  

 

Támogatást 

biztosító 

határozat 

A támogatott 

neve és címe 

A támogatás összege A támogatási cél 

megnevezése 

37/2015. (V. 13.) 

számú határozat 

Sáska Tibor/Nyitott 
Műterem Alkotói 

Csoport (8248 
Nemesvámos, 
Kossuth u. 43.) 

20.000 Ft 

2015. nyarán megrendezett 
Balaton-felvidéki 

Képzőművészeti Alkotótábor 
költségeinek támogatása 

(anyag és eszközbeszerzés) 

45/2015. (VI. 3.) 

számú határozat 

Mária Keresztes 

Közössége (8247 

Hidegkút, Fő utca 

2.) 

veszprémfajszi lakóhelyű 

18. életévét be nem töltött 

táborozók esetében 6.000 

Ft összegű támogatást 

biztosított a képviselő-

testület, azzal, hogy egy – 
egy gyermek egy 
táborban történő 

részvétele kerüljön 
támogatásra, ennek okán 

támogatás nem került 

felhasználásra 

2015. augusztus 23. és 
augusztus 27. között 

megrendezésre kerülő 
zempléni vándortábor 

költségeinek támogatása. 

 

Nemesvámosi 

Római Katolikus 

Plébánia  (8248 

Nemesvámos, 

Fészek u. 5.) 

veszprémfajszi lakóhelyű 

18. életévét be nem töltött 

táborozók esetében 6.000 

Ft összegű támogatást 

biztosított a képviselő-

testület, azzal, hogy egy – 
egy gyermek egy 
táborban történő 

részvétele kerüljön 
támogatásra, mely 

alapján összesen 6.000 Ft 

került felhasználásra 

2015. július 6. és július 10. 

között megrendezett nyári 

napközis  tábor költségeinek 

támogatása. 

 

Nemesvámosi 

Református 

Egyházközség 

(8248 

Nemesvámos, 

Kossuth u. 29.) 

veszprémfajszi lakóhelyű 

18. életévét be nem töltött 

táborozók esetében 6.000 

Ft összegű támogatást 

biztosított a képviselő-

testület, azzal, hogy egy – 
egy gyermek egy 

2015. júliusában 

megrendezett napközis tábor 

költségeinek támogatása. 
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táborban történő 
részvétele kerüljön 
támogatásra, mely 

alapján összesen 30.000 

Ft került felhasználásra 

 

Tündöklő Csillag 

Alapítvány (8248 

Nemesvámos, 

Fészek u. 5.) 

veszprémfajszi lakóhelyű 

18. életévét be nem töltött 

táborozók esetében 6.000 

Ft összegű támogatást 

biztosított a képviselő-

testület, azzal, hogy egy – 
egy gyermek egy 
táborban történő 

részvétele kerüljön 
támogatásra, mely 

alapján összesen 6.000 Ft 

került felhasználásra 

2015. június 23. és június 30. 

között megrendezett 

cserkésztábor költségeinek 

támogatása. 

 

Tündöklő Csillag 

Alapítvány (8248 

Nemesvámos, 

Fészek u. 5.) 

veszprémfajszi lakóhelyű 

18. életévét be nem töltött 

táborozók esetében 6.000 

Ft összegű támogatást 

biztosított a képviselő-

testület, azzal, hogy egy – 
egy gyermek egy 
táborban történő 

részvétele kerüljön 
támogatásra, mely 

alapján összesen 18.000 

Ft került felhasználásra 

2015. június 17. és június 20. 

között a kiscserkészek részére 

megrendezett tábor 

költségeinek támogatása. 

 

A 2015. évben támogatásban részesült támogatottak a részükre biztosított támogatás 

összegének felhasználásáról a vonatkozó önkormányzati rendeletben, valamint a támogatási 

szerződésben foglaltaknak megfelelően számoltak el.  

 

 

 

Nemesvámos, 2016. április 14.  

 

 Fertig József 

 polgármester 


