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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A február havi ülésen elfogadásra került a sport és civil szervezetek 2016. évi önkormányzati 
támogatásának feltételei. 
 
A közzétett felhívásra az alábbi pályázatok érkeztek:  
 

I. Sportegyesületek 
 
 

Rendelkezésre álló előirányzat: 4.200.000 Ft 
 
Pályázati feltételek:  
- Adatlap hiánytalan kitöltése  
- azon sportegyesületek pályázhatnak, melyeket az illetékes bíróság legkésőbb a tárgyévet 
megelőző évben bejegyzett, nyilvántartásba vett és alapszabályuknak, illetve alapító okiratuk-
nak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.  
- bejegyzett rétsági székhellyel rendelkeznek  
- nonprofit szervezetnek minősülnek  
- a hiányos vagy határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen, arra támogatás nem állapítható 
meg. - egy egyesület csak egy pályázatot nyújthat be  

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:  
- az egyesületben sportolók létszámát, az egyesület tagjainak számát, az előző  
- évben elért eredményeket és a szakmai munkáról szóló beszámolót  
- az előző év gazdálkodási tevékenységének számszerűsített adatait (külön kitérve  
- az önkormányzati támogatás felhasználására)  
- az adott évre ütemezett várható kiadások és bevételek összegét, összetételét  
- az önkormányzattól kért támogatás összegét, felhasználás jogcímenkénti tervét  
- az egyesület pénzintézeti számla számát,  
- a pályázathoz csatolni kell a székhely szerinti Törvényszék által az egyesület hatályos adatai-
ról kiállított 30 napnál nem régebbi kivonat egy példányát.  
 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. március 17. A pályázatokat papír alapon és elekt-
ronikusan is be kell nyújtani. A pályázatokat papír alapon a Rétsági Polgármesteri Hivatal címé-
re (Rétság Rákóczi u. 20), elektronikusan a jegyzo@retsag.hu e-mail címre kell benyújtani. A 
borítékon kérjük feltüntetni: „SPORTPÁLYÁZAT 2017.” 
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Pályázó neve Pályázat benyúj-
tása 

Igényelt  
támogatás 

1 rétsági tagra jutó támo-
gatási igény 

VRSE határidőben,  
teljes körű 

3.500.000 Ft 79 fő
44.304 Ft

Rétsági Árpád Egylet határidőben,  
teljes körű 

1.000.000 Ft 132 fő
7.576 Ft

RRT Szabadidő és Motor-
sport Egyesület 

határidőben,  
teljes körű 

3.687.000 Ft 10 fő
368.700 Ft

Rétsági Judo Club határidőben,  
teljes körű 

650.000 Ft 20 fő
32.500 Ft

Igényelt támogatás összesen 8.837.000 Ft ---
 
 
II. Nyugdíjas klubok pályázatai 
 
Rendelkezésre álló előirányzat: 600.000 Ft 
 
A 2017.évi működés támogatásához benyújtott kérelemnek (Adatlapnak) az alábbiakat kell tar-
talmaznia: A nyugdíjas klub  
- képviselőjének nevét  
- létszámát - ebből rétsági lakosok számát  
- 2016.évi beszámolót  
- az önkormányzattól kért támogatás felhasználási jogcímenként részletezett összegét, felhasz-
nálás jogcímenkénti tervét.  
- 2016.évi támogatási keret felhasználásáról szóló elszámolást  
- 2017.évi munkatervet - igényelt összeget (Ft) a felhasználás céljának megjelölésével  
 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. március 17. A pályázatokat papír alapon és elekt-
ronikusan is be kell nyújtani. A pályázatokat papír alapon a Rétsági Polgármesteri Hivatal címé-
re (Rétság Rákóczi u. 20), elektronikusan a jegyzo@retsag.hu e-mail címre kell benyújtani. A 
borítékon kérjük feltüntetni: „NYUGDÍJAS KLUBOK - TÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT 2017.” 
 

Pályázó neve Pályázat benyúj-
tása 

Igényelt támogatás 1 rétsági tagra jutó 
támogatási igény* 

Rétság Hunyadi János 
Nyugállományúak klubja 

határidőben, teljes 
körű 

300.000 Ft 120 fő
2.500 Ft/fő

Rétsági Városi Nyugdíjas 
Klub 

határidőben,  
teljes körű 

300.000 Ft 132 fő
2.273 Ft

  
Összesen 

 
600.000 Ft 

* Párhuzamos tagok is vannak 
 
 
III. Civil szervezetek 

 
Rendelkezésre álló előirányzat: 400.000 Ft. 
Pályázati feltételek:  
- azon szervezetek, közösségek pályázhatnak, melyek alapokmányuknak megfelelő tevékeny-
ségüket ténylegesen folytatják, illetve programjaik megvalósításával a város kulturális és közös-
ségi életét segítik elő;  
- a 2016. évben igénybe vett támogatással elszámoltak, vagy a pályázat benyújtásával egy idő-
ben elszámolnak,  
- rétsági székhellyel rendelkeznek, és tevékenységüket itt végzik. A pályázatnak tartalmaznia 
kell az alábbiakat: Adatlap hiánytalan kitöltése  
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- felhasználási terület megjelölését,  
- a tagok létszámát, az előző évben elért eredményeket és a szakmai munkáról szóló beszámo-
lót, - az előző év gazdálkodási tevékenységének számszerűsített adatait (külön kitérve az ön-
kormányzati támogatás felhasználására),  
- az előző évben kapott önkormányzati támogatásról szóló elszámolást (ha a pályázó támoga-
tásban részesült!) A kapott támogatás felhasználásáról a számlák hitelesített másolatának be-
nyújtásával kell elszámolni az Önkormányzatnak!  
- a pályázó 2017. évi programját,  
- az adott évre ütemezett várható kiadások és bevételek összegét, összetételét,  
- az önkormányzattól kért támogatás összegét, felhasználás jogcímenkénti tervét,  
- a pályázó pénzintézet számla számát,  
 
A hiányos vagy határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen, arra támogatás nem állapítható 
meg. A pályázati rendszeren kívüli támogatási kérelmeket az önkormányzat nem tudja támo-
gatni. A nyertes pályázó megállapodást köt az Önkormányzattal a támogatás céljáról, az elszá-
molás rendjéről, határidejéről, a megállapodás megsértésének szankciójáról. A támogatás a 
szervezet vagy közösség működésének segítségét szolgálja, amelyből személyi jellegű kiadás 
(bér és járulékai) nem finanszírozhatóak.  
A pályázat elbírálásánál figyelembe vételre kerül az önkormányzat intézményeiben biztosított 
esetleges ingyenes terem és helyiséghasználat is.  
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. március 17.  
A pályázatokat papír alapon és elektronikusan is be kell nyújtani. A pályázatokat papír alapon a 
Rétsági Polgármesteri Hivatal címére (Rétság Rákóczi u. 20), elektronikusan a 
jegyzo@retsag.hu e-mail címre kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „TÁMOGATÁSI 
PÁLYÁZAT 2017.” A benyújtott pályázatokról a képviselő-testület soron következő ülésén dönt. 
A döntésről a pályázókat írásban értesíti. A pályázattal kapcsolatos kérelmek és adatok nyilvá-
nosak.  
 

Pályázó neve Pályázat benyújtá-
sa 

Igényelt 
támogatás 

1 rétsági tagra 
jutó támogatási 

igény 
Rétsági Árpád Egylet határidőben,  

teljes körű 
80.000 Ft 50-60fő* 

1.600 Ft-1.333 Ft 
Rétsági Fiatalokért 
Egyesület 

határidőben,  
teljes körű 

400.000 Ft 13 fő 
30.769 Ft 

Kereplő Néptánc 
Egyesület 

határidőben,  
teljes körű 

1.380.000 Ft 118 fő 
11.695 Ft 

Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat 

nem adatlapon, 
hiányos 

350.000 Ft  

 Összesen: 2.210.000 Ft  
 
A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat pályázata a pályázati feltételekből semmit nem tartalmaz, 
érvénytelen pályázat. 
 
*Táboroztatni kívánt gyermekek száma 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2017. március 22.  
                                           
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

2017. évi pályázati felhívások 
 
 

 

3. Jogszabályi háttér:  

„Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (III.09.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 21.§ (3) bekezdés h) pontja, 
mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – 
a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-
testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. …” 

 

4. Határozati javaslat 

 
I. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2017. (III.31.) számú határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport és civil szervezetek 
2017. évi támogatási pályázatainak elbírálásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a 600 eFt nyugdíjas klubok részére biztosított előirányzat terhére a 
 
…………………………………  részére kirándulások céljára ………….. Ft támogatást biztosít. 
 
A támogatásról a 20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendeletben meghatározott tartalommal 
megállapodást kell kötni. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a megállapodás aláírására.  
 
  
Határidő: 2017. április 30. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 

II. 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017. (III.31.) számú határozata 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport és civil szervezetek 
2017. évi támogatási pályázatainak elbírálásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a 4.200 eFt sportszervezetek részére biztosított előirányzat terhére a 
 
……………………….. részére - a megállapodásban rögzített célok tejesítésére - ……… Ft tá-
mogatást biztosít. 
 
A támogatásról a 20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendeletben meghatározott tartalommal 
megállapodást kell kötni. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a megállapodás aláírására.  
 
Határidő: 2017. április 30. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 
 
 
 

III. 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017. (III.31.) számú határozata 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport és civil szervezetek 
2017. évi támogatási pályázatainak elbírálásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a 400 eFt civil szervezetek részére biztosított előirányzat terhére a 
 
……………………….. részére, a 2017. évi - a megállapodásban rögzített célok tejesítésére -  
………..  Ft támogatást biztosít. 
 
A támogatásról a 20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendeletben meghatározott tartalommal 
megállapodást kell kötni. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a megállapodás aláírására.  
 
  
Határidő: 2017. április 30. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Rétság Város  Önkormányzat Képviselő-testületének    
20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendeletének 

 
1. melléklete 

 
MEGÁLLAPODÁS 

 
mely létrejött Rétság Város Önkormányzata – képviselő: Mezőfi Zoltán polgármester – 
és a ……………………………….. – képviselő: …………………….. – között (továbbiak-
ban: Támogatott) ………………………. biztosított önkormányzati támogatás felhasználá-
sa tárgyában: 
 
1.) Felek rögzítik, hogy Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete …../……. (…..) 
számú határozatával a 2.) pont szerinti jogcímen elszámolási kötelezettséggel a 
……………………………. részére ……….. Ft, azaz …………………………. forint önkor-
mányzati támogatást biztosít.  A támogatás szakfeladatrend szerinti besorolása: 
…………………... 
 
2.) A támogatást a Támogatott a következő kifizetésekre használhatja fel: 
 
 - ………………………………….    ………….. Ft 
- ………………………………….    ………….. Ft 
 
Egyszeri támogatásnál alkalmazandó szövegrész: A támogatás a megállapodás alá-
írását követően, igénybejelentés alapján vehető igénybe. 
 
Éves tevékenység támogatásnál alkalmazandó szövegrész: A támogatás két egyen-
lő részben, az első rész az I. félévben, a második rész a július 1. napot követően vehető 
igénybe. A támogatás második része akkor fizethető ki, ha Támogatott a támogatás  
első részével maradéktalanul elszámolt.  
 
 
3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a Támogatottnak az 
…………………………………….  vezetett …………..-……………..-……………. számú 
számlájára igénybejelentés alapján utalja át. 
 
4.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megje-
lölt költségekre használható fel. A felhasználásról támogatási célonként, a támogatás 
összegét elérő, támogatott nevére kiállított számla másolatainak benyújtásával, a támo-
gatás kiutalását követő  
Egyszeri támogatásnál alkalmazandó szövegrész: 30 napon belül kell elszámolni. 
 
Éves tevékenység támogatásnál alkalmazandó szövegrész: 6 hónapon belül kell 
elszámolni. További támogatás az elszámolás lezárását követően folyósítható. 
 
5.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illet-
ve belső ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a hely-
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színen is ellenőrizheti. A benyújtott bizonylatoknak meg kell felelniük a 2000. évi C. tör-
vény (Számviteli Törvény) előírásainak. 
 
6.) Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben tevékenysége során az önkormány-
zatnak bárminemű kárt okoz, a megállapodásban rögzített, még ki nem utalt összeg fo-
lyósítása felfüggesztésre kerül.   
 
7.) Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy 
- az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen megállapodást, és a 
támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat; 
- Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (támogatott neve, 
támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) nyilvánosságra hozza 
(www.retsag.hu); 
- a Ptk. 81.§ (3) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a támogatás felhasználásá-
val kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hoza-
talát külön törvény közérdekből elrendeli; 
- kérésre a Támogatott a jelen jogviszonnyal összefüggő, és a Ptk. 81.§ (4) bekezdése alapján 
közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan köteles tájékoztatást adni; 
- a támogatott civil szervezetek kötelesek a szerződés megkötésekor átadott dokumentumok-
ban (szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági engedélyek, Alapító Okirat) be-
következett változásról 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatást adni, szükség esetén a szer-
ződés módosítását kezdeményezni; 
- a támogatásból nyújtott természetbeni juttatások illetve reprezentációs kiadások után fizeten-
dő terheket a támogatás végső felhasználója fizeti meg. 
 
 
8.)* Támogatott nyilatkozik, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint 
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény előírásai-
nak megfelel, támogatások fogadására jogosult és köztartozása nincs. 
Magánszemély támogatott esetében a 8. pont törlendő 
9. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit 
kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Balassagyarmati Járásbíróság 
kizárólagos illetékességét kötik ki. 
10). Jelen támogatási megállapodás az aláírás napján lép hatályba. 
11). A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értel-
mezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag 
aláírták. 
 
 
Rétság, 2017. ……………………………………… 
 

 
 
Hegedűs Ferenc        …………………….   

                                      polgármester                                                      Támogatott  
 
 
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: 201.. ……………… …. 
 
 
……………………………………………. 
        pénzügyi ellenjegyző 
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Rétság Város  Önkormányzat Képviselő-testületének   20/2013. (XI.26.) önkormányzati 

rendeletének 
2. melléklete 

 
NYILATKOZAT 

 
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti 
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról 
A kérelmező neve: ……………………………………………………………………………... 
Természetes személy lakcíme: …………………………………………………………………. 
Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………... 
Gazdasági társaság esetén székhelye: ………………………………………………………….. 
Cégjegyzékszáma: ……………………………………………………………………………… 
Adószáma: ……………………………………………………………………………………… 
Képviselőjének neve: …………………………………………………………………………... 
Egyéb szervezet esetén székhelye: …………………………………………………………….. 
Képviselőjének neve: …………………………………………………………………………... 
Nyilvántartásba vételi okirat száma: …………………………………………………………… 
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: ……………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a köz-
pénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)  
- 6.§ (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség (megfelelő kockába X-et) 

1. nem áll fenn vagy  � 
2. fennáll a ..….. pont alapján � 

- 8.§ (1) bekezdése szerinti érintettség (megfelelő kockába X-et) 
1. nem áll fenn vagy � 
2. fennáll a ..….. pont alapján � 

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 
…………………………………………………………………………………………………... 
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 
 
Kelt: ………………………………. 
                                                                             ……………………………. 
                                                                                 Aláírás, cégszerű aláírás 
 
 









 
 
A képvisel ő-testülete 2017.évben is támogatni kívánja a helyi nyugdíjas klubok 
működését. Ezért az alább meghatározott feltételekkel  pályázatot ír ki a 2017. 

évi támogatásra: 
 
 A 2017.évi működés támogatásához benyújtott kérelemnek (Adatlapnak) az alábbiakat kell 
tartalmaznia: 
A nyugdíjas klub 

- képviselőjének nevét 
- létszámát 
- ebből rétsági lakosok számát 
- 2016.évi beszámolót 
- az önkormányzattól kért támogatás felhasználási jogcímenként részletezett összegét, 

felhasználás jogcímenkénti tervét. 
- 2016.évi támogatási keret felhasználásáról szóló elszámolást 
- 2017.évi munkatervet 
- igényelt összeget (Ft) a felhasználás céljának megjelölésével 

 
 
 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. március 17.  
A pályázatokat papír alapon és elektronikusan is be kell nyújtani. 
 
 
A pályázatokat papír alapon a Rétsági Polgármesteri Hivatal címére (Rétság Rákóczi 
u. 20), elektronikusan a jegyzo@retsag.hu e-mail címre kell benyújtani. 
A borítékon kérjük feltüntetni: „NYUGDÍJAS KLUBOK - TÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT 
2017.” 
 
 
A képviselő-testület a támogatás keretösszegét 2017.évi költségvetésébe betervezi. Felkéri 
a jegyzőt, hogy a támogatás igénybevételének lehetőségéről a nyugdíjas klubok vezetőit 
értesítse. 
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PÁLYÁZATI ADATLAP 
 

PÁLYÁZATI ADATLAP „SPORTEGYESÜLETEK ÉS CIVIL 
SZERVEZETEK  ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA”  

 Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel, írógéppel vagy számítógéppel kitölteni!  
 
 
1. A PÁLYÁZÓ ADATAI  
 
Pályázó megnevezése: ……………………………………………………………………………….. 
 
Címe: …………………………………………………………………………………………………… 
 
Levelezési cím (csak akkor, ha az egyesület, szervezet címével nem azonos):  
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
  
2. A PÁLYÁZÓ EGYÉB AZONOSÍTÓ ADATAI  
Adószám:  
_ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _  

Statisztikai számjel:  
…………………………………………… 

Bírósági nyilvántartásba vételi határozat 
száma, kelte: ……………………………….. 

Az egyesület, szervezet telefonszámok:  
…………………………………………….. 

E-mail: ……………………………………… Honlap cím:……………………………...  
 
A szervezet bírósági nyilvántartás szerinti képviselőjének neve, címe: 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
A pályázó képviseletében eljáró személy (aki ezen pályázat dokumentumait aláírja) neve, 
címe, ha az nem a fenti képviselő*: …………………………………………………………. 
 
 *Amennyiben nem a bírósági kivonat szerinti képviselő jár el, úgy a képviselő által aláírt alakszerű 

meghatalmazás csatolása szükséges! Az alakszerű meghatalmazáson szerepelnie kell a meghatalmazó, a 
meghatalmazott és az aláírásokat hitelesítő két tanú nevének, lakcímének és aláírásának. 

 
 
 3. EGYESÜLET LÉTSZÁMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK:  
 

 Ebből:  
              helyi lakos 

 
más település lakosa 

Felnőtt tagok száma (fő)    
18 év alatti tagok száma    

Tagok száma összesen    
 
4. TAGDÍJ ÖSSZEGE/FŐ:  
 
Felnőtt tagok:………………………. Ft/év 
18 év alatti tagok: …………………. Ft/év 
Egyéb tagok: ………………………. Ft/év 
 

Rétsági Városi Nyugdíjas Klub

2651 Rétság, Rákóczi u. 26.

2651 Rétság, Mező u. 2.

18339301 - 1 12 1853

Pk. 60028/2012/9.              06-35-350-282      06-20-428-2480

Kotroczó Balázs, 2651 Rétság, Mező u. 2.
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5. AZ UTÓBBI KÉT ÉVBEN MÁS PÁLYÁZATI FORRÁSHOZ BEADOTT 
PÁLYÁZATOK SZÁMA, FORRÁS CÍME, NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA:  
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
6. PÉNZINTÉZETI ADATOK  
 
Számlavezető pénzintézet neve: ……………………………………………………………… 
 
Bankszámlaszám: …………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
7. A PÁLYÁZÓ LEGJELLEMZ ŐBB TEVÉKENYSÉGI TERÜLETE  
 
 
*A megfelelő válasz aláhúzandó 
 
sporttevékenység            kulturális tevékenység              közösségi élet szervezése 
  
 
 
 
8. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK  
 
A pályázaton igényelt támogatás összege:          ………………………………… Ft  
 
A pályázati cél megvalósulásának kezdő időpontja: ………………………………  
 
A pályázati cél megvalósulásának befejező időpontja:……………………………. 
 
Tervezett rendezvények száma: ………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
  

Centrál Takarékszövetkezet Rétsági Kirendeltsége

64000060-10060012

300 000

2017.01.01

2017.12.31
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9. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ FORRÁS- ÉS 
KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ (forintban)  
 
Jelen pályázaton igényelt 

támogatás célja 
Igényelt 
összeg 

Saját 
forrás 

Egyéb 
állami forrás 

Egyéb 
támogatás 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Összesen:     
 
10. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS INDOKLÁSA (felhasználásának bemutatása, maximum 1 
oldal terjedelemben)  
 

Leányfalu fürdő belépő 2 alk. 100000 Ft
Eger fürdő belépő 50000 Ft
Zsóri fürdő belépő 50000 Ft
Színházi belépő összesen 100000 Ft

300000 Ft 100000 Ft

Érvényes alapszabállyal rendelkezünk. Az éves mubnkatervet a tagság véleményére
alapozva készítjük el. Ebben a többségi elv érvényesül. Az átlagéletkor 65 év feletti,
jelentős az egyedülállók száma. Tagjaink túlnyomórészt kispénzű nyugdíjasok. A tagság 
egészségi állapota sajnos koruknál fogva is romlik.
Tagjaink számára túlnyomó részt csak a nyugdíjas klub tudja nyújtani a közösségi
együttlétet. Az Önkormányzat támogatása nélkül tervezett programjainkat  nem  tudnánk 
megvalósítani. Így ezt a támogatást költségvetésünk összeállításakor is figyelembe kell
vennünk.
Az elmúlt években többször voltunk Leányfalun és más fürdőkben, tagjaink között ezek a
legnépszerűbb és leginkább várt programok.
A helyi rendezvényeinkhez a Művelődési Központ ellenszolgáltatás nélkül biztosít helyet
és eszközöket, ezt köszönjük és a továbbiakban is számítunk rá.
A támogatást hasznosan tudjuk felhasználni, tagjaink nevében előre is köszönjük.
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………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
11. A PÁLYÁZÓ FOLYÓ ÉVI TEVÉKENYSÉGEINEK ÉS TERVEINEK BEMUTATÁSA  
(maximum 1 oldal terjedelemben) 
 

2017. évi tevékenységünket is az alapszabály határozza meg. Munkatervünk összeállí-
tásánál maximálisan figyelembe vettük a takarékossági szempontokat. Tervezett felada-
tainkat a tagdíjakból és a támogatásokból kívánjuk megvalósítani.
Tevékenységünk során ápoljuk a kapcsolatainkat a település civil szervezeteivel, az 
Óvodával, iskolával, Önkormányzattal. Részt veszünk településünk keöponti, közösségi
rendezvényein, önkéntes munkával, fellépésekkel sgítjük sikeres lebonyolításukat.
Két országos nyugdíjas szervezetnek vagyunk tagjai: Nyugdíjasok Országos Szövetsége, 
Nyugdíjasok Országos Képviselete. Megyei, országos rendezvényeken részt veszünk.
Tánccsoportunkra büszkék vagyunk, működéséhez anyagi lehetőségeink szerint hozzá-
járulunk.
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…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

12. PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET EL ŐZŐ ÉVI BEVÉTELEI:  
forintban 

 
Helyi önkormányzati támogatás:   

 
…………………………………………….. Ft 

 
SZJA 1%-ból származó támogatás  

 
…………………………………………….. Ft 

 
Más pályázatokon nyert támogatások:  

 
…………………………………………….. Ft 

 
Egyéb támogatásból származó bevételek:  

 
…………………………………………….. Ft 

 
Tagdíj bevételek:  

 
…………………………………………….. Ft 

 
Saját bevételek:  

 
…………………………………………….. Ft 

 
Összesen:  

 
…………………………………………….. Ft 

 

 

 

300000

45000

250000

136178

731178
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PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELŐ ZŐ ÉVI KIADÁSAI (forintban):  

 
Működési költségek:  

 
…………………………………………….. Ft 

 
Közműköltségek:  

 
…………………………………………….. Ft 

 
Egyéb költségek:  

 
…………………………………………….. Ft 

 
Összesen:  

 
…………………………………………….. Ft 

 

PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET TÁRGYÉVRE TERVEZETT 
KÖLTSÉGVETÉSE: 
 

Tárgyévre tervezett bevételek: Tárgyévre tervezett kiadások: 
Tervezett bevétel 

megnevezése: 
Összeg (Ft): Tervezett kiadás 

megnevezése: 
Összeg (Ft): 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Összesen:    
 
 
13. NYILATKOZATOK 
 
Aluírott(ak) nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az általam/általunk képviselt szervezet 
 
 

-  az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelel, támogatások 

fogadására jogosult.                                                   Igen  �                             Nem � 

 

- valamennyi adó és járulékfizetési kötelezettségének eleget tett, adóhatóság felé tartozása 

nincs.                                                                          Igen  �                             Nem � 

 
- a pályázat benyújtásával elfogadta a pályázati felhívásban megjelölt feltételeket. 

                                                                                       
………………………………………………... 

                                                                                         képviselete jogosut(ak) aláírása 

555888

96138

653026

Nyitó egyenleg
Tagdíj
Önk. támogatás
Egyéb támogatás
Tombola

  78152
330000
300000
170000
  30000

908152

Évnyitó
Nőnap
Majális
Színház, fürdő
Klubdélután
Évzáró rendezvény
Egyéb költség

  50000
150000
  50000
400000
  60000
150000
  38152

908152

x

x

Kotroczó Balázs
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PÁLYÁZAT KÖTELEZ Ő MELLÉKLETEI:  
 

� A  pályázathoz csatolni kell a székhely szerinti Törvényszék által az egyesület 
hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi kivonat egy példányát. 

 
A pályázat benyújtása: 

- az adatlapot elektronikusan a jegyzo@retsag.hu e-mail címre,  
- 1 példányt papír alapon, aláírva a Rétsági Polgármesteri Hivatal 2651 Rétság, 

Rákóczi út 20. címre együttesen kell megküldeni. 
 
 

Az adatlap pótlapokkal nem egészíthető ki! 
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Rétsági Városi Nyugdíjas Klub

Városi Önkormányzat Képviselő Testületének!

Rétság

    A Rétsági  Városi  Önkormányzat  Képviselő Testületének határozata  alapján az

alábbiakban tájékoztatom a Rétsági Városi Nyugdíjas Klub 2016. évi munkájáról a

Tisztelt Képviselő Testületet.

    A jelenlegi létszámunk 154 fő, akik közül 132 fő rétsági, 22 fő más településen

lakik. A létszámunk jelentősen növekedett a jelen időpontig. 

    Tagjaink 55,8%-a továbbra is egyedülálló vagy özvegy. 

     Az összlétszámból 113 fő nő és 41 fő férfi. Az átlagéletkor 65 év felett van.

    

    A vezetésben személyi változás nem történt:

– Elnök: Kotroczó Balázs

– Elnök helyettes: Dudás Ferenc

– Gazdasági vezető: Putyer Gyuláné.

        

    A jövőben is szívesen várunk közénk minden kedves érdeklődőt, akik elfogadják és

betartják a ránk vonatkozó közösségi normákat. 

    Büszkeség  tölt  el  bennünket,  amikor  kijelenthetjük,  hogy  egyre  ismertebbek

leszünk és megbecsülést vívunk ki a lakosok körében.

     

    Amikor a 2015-ös évet zártuk akkor minden kedves klubtagunkat arra kértünk,

hogy az  elkövetkezendő évre  a  munkaterv  összeállításához éljenek  javaslataikkal,

ötleteikkel legkésőbb január végéig. Figyelembe kellett vennünk ezen kívül az akkor

már részben ismert városi rendezvények forgatókönyvét és a környező települések

több  fontosabb  rendezvényét.  Természetesen  mindenki  igényeinek,  kívánalmainak

így  sem  tudtunk  teljes  egészében  megfelelni,  mert  például  voltak,  akik  fürödni



szeretnek és voltak  olyanok is,  akik viszont  a  kirándulásokat  részesítik  előnyben.

Továbbá  alapvetően  meghatározta  tervezésünket  a  klub  és  tagjaink  anyagi

lehetőségei. Ebből a meggondolásból úgy, mint az előző években most sem emeltünk

tagdíjat és azt kettő részletben be lehetett fizetni. A pénztelenség és az elszegényedés

leginkább a már előzőekben is említett  egyedülálló, idős klubtagjainknál látszódik

meg leginkább, ami sajnos párosul az ilyen korban már igen gyakori betegségekkel. 

     A betervezett  feladatok  végrehajtását  úgy,  mint  a  korábbiakban  is,  mindig

megelőzte  egy  vagy  ha  a  szükség  úgy  hozta  akkor  több  vezetőségi  ülés  is  ahol

részletekbe menően megbeszéltük és a vezetőség tagjai között személyre szólóan is

lebontottuk a végrehajtandó feladatokat, kijelöltük a felelősöket. Dicsérendő, hogy a

vezetőségi  tagokon  kívül  is  egyre  többen  részt  vállaltak  és  vállalnak  a  feladatok

végrehajtásából. Munkánk során jó kapcsolatot alakítottunk ki több civil szervezettel

és egyesülettel. Ebben az évben is ápoljuk, illetve tovább szélesítettük a kialakult jó

munkakapcsolatot.

    Most pedig röviden az elmúlt év történéseiről:

 

    Január 30-án tartottuk Évnyitó rendezvényünket, összesítettük az addig beérkezett

ötleteket és javaslatokat és ezeket alapul véve elkészítettük a munkatervünket. Mivel

február hónapban, illetve márciusban döntött a képviselő testület a Civil Szervezetek,

így a klubunk támogatásáról is, ezért megtárgyaltuk az ülésre készítendő beszámoló

tartalmát.  Sajnos a  tagok részéről  nem sok javaslat  jött,  kérek mindenkit,  hogy a

jövőben  ezen  változtassunk.  A tagdíj  összegén,  a  fizetés  rendjén  továbbra  sem

változtattunk.

    

    Február 25-én az „Időskorúak gyógynövényei” címmel szerveztünk klubnapot,

amelyen igen sokan részt vettek a rétsági lakosok közül is. Előadó a mindannyiunk

által  jól  ismert  Szabó  Klára  volt.  Az  előadó  helyiséget  az  érdeklődők  teljesen

megtöltötték,  sok kérdést tettek föl  és mindenki megkóstolta a gyógynövényekből

helyben  készített  teákat.  Közös  döntés  született  az  előadóval  és  a  hallgatósággal,



hogy a folytatása következik. 

      Március 8-án a Nemzetközi Nőnap alkalmából minden női tagunknak virággal

kedveskedtünk.

    Március 15-én, a Nemzeti Ünnepünkön közösen ünnepeltünk városunk lakóival,

koszorúztunk  az  1848-49-es  forradalom  és  szabadságharc  rétsági  hőseinek  az

emléktáblájánál.

    Március  hónap  végén városunk  képviselő  testülete  elbírálta  a  2016-os  évre

benyújtott  támogatási  kérelmünket,  melynek  eredményeként  mindkettő  nyugdíjas

klub 300.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A folyósítás feltétele a

„Megállapodási Szerződés” -ben meghatározott pénzösszeg felhasználása és pontos

elszámolása. 

    A testület és a településünk vezetése elismerően szólt a támogatás odaítélésekor a

klubok sokszínű tevékenységéről. Szívből köszönjük a támogatást.

    Új Alapszabállyal rendelkezünk, de tekintettel az új jogszabályi változásokra, így

főleg  a  PTK-ra,  azt  át  kellett  dolgozni.  Ezt  sikerrel  vettük  és  minimális

változtatásokat eszközölve a bíróság azt elfogadta.

    Április 14-én Vácon a Madách Imre Művelődési Központban Zorán koncerten

vettünk részt, 21 fővel. 

    Május 1-jét megelőző napon részt vettünk az ünnepi előkészületekben, krumplit és

zöldségeket  pucoltunk.  Az  ünnep  napján  beneveztünk  a  főzőversenyre,  amelyen

dobogós  helyezést  értünk  el.  Tagjaink  nagy  számban  jelentek  meg,  közösen

ünnepeltünk városunk lakosságával.

    Május 29-én a Művelődési Otthonban és a Nagyparkolóban került megrendezésre a

városi  Gyermeknap  és  a  korábbiakhoz  hasonlóan  most  is  legalább  800  db

palacsintával kedveskedtünk a gyerekeknek. Továbbá jelentősen kivettük a részünket

a kiszolgálásból is.



    Az év során az alábbi helyekre szerveztünk kirándulásokat:

– Május 04 és július 16.: Leányfalu strandfürdő

– Június 25.: Demjén strandfürdő

– Szeptember 03.: Eger strandfürdő és városnézés

    Június 03-án Trianoni Emléknapon a Nemzeti Összetartozás Napján részt vettünk

az ünnepségen és koszorúztunk a kopjafánál.

    Július 02-án bográcsoztunk a Hunyadi Ligetben. Nagyon kellemes, jó időjárást

fogtunk ki, mindenki nagyon jól érezte magát.

    Augusztus 20-án, az Államalapítás Ünnepén együtt ünnepeltünk városunk lakóival.

    Szeptember 17-én a rétsági Művelődési Otthonban került megrendezésre a Nyugat

Nógrádi Nyugdíjasok Fesztiválja. Szinte telt ház volt és ugyan olyan sikere volt a

rendezvénynek mint a korábbi években.

    Szeptember 24-én a helyi Művelődési Otthonban az 5 évvel ezelőtt elhunyt és a

rétsági  temetőben nyugvó Győri Szabó József emlékére rendezett  Magyar nóta és

népdal esten vettünk részt. Felejthetetlen élményben volt részünk.  

    Szeptember hónapban viszont nem vettünk részt Salgótarjánban a megyei Idősek

Napi  rendezvényen,  mert  rendkívül  szegényes  volt  a  program,  ugyanis  csak  1

együttes adta elő a műsorszámát.

    Október  01-én Vácon  a  Művelődési  Otthonban  rendezett  Idősek  Világnapi

rendezvényen vettünk részt, ahol Gergely Róbert Szécsi Pál dalait adta elő.

    Október  06-án a  Művelődési  Otthonban  megrendezett  Nemzeti  Gyásznapi

ünnepségen vettünk részt és koszorút helyeztünk el a forradalom és szabadságharc

hőseinek emlékművénél.

    Október 7-én Nógrád községben a Tápláló szeretet keretében a Nagycsaládosok

Országos Egyesületének mi is adtunk tartós élelmiszereket.



    Október 08-án került sor településünkön a Szüreti rendezvényre. Ennek most már a

fő szervezője a Művelődési Otthon volt, de annak lebonyolításában tevékenyen részt

vettünk. A felvonulóknak az igen ízletes gulyáslevest mesterszakácsunk Máté Emil

készítette el. A felvonuláson a tánccsoportunk és a nyugdíjasaink is részt vettek.

    Október 22-én a Vöröskereszt szervezet és a Városi Önkormányzat, szponzorok

által  támogatott  „Idősek  és  véradók”  napján  jelentős  számban  részt  vettünk.

Tánccsoportunk fellépésével tette színesebbé a műsort. 

    Október 23-án, Nemzeti Ünnepünkön városunk lakóival közösen ünnepeltünk.

    Október 30-án Felsőpetényben és Rétságon emlékeztünk meg Mindszenti bíboros

kiszabadulásának 60-dik évfordulója alkalmából. Az előző évhez hasonlóan az ún.

szeretetvendégségben  városunk  látta  vendégül  a  résztvevőket.  Tagjaink  jelentős

számban  vettek  részt  ennek  lebonyolításában,  szendvicseket  készítettek,

süteményeket sütöttek, fogadták a vendégeket. Ígéretünknek megfelelően a jövőben

is  szívesen  teszünk  eleget  az  ilyen  irányú  felkérésnek.  Koszorút  helyeztünk  el  a

laktanyában lévő emlékműveknél és a Börzsönyi út végében ezen a napon felavatott

emlékműnél.

    November 05-én Budapesten a Radnóti Miklós Színházban (RAM) a Monte Cristo

grófja című zenés-táncos műsort tekintették meg tagjaink.

    November  25-én a  Ki  a  hunyó?  -  avagy  Bubus  című  fergeteges  vígjátékot

tekintettük meg.

    December 03-án tartottuk meg az évzáró rendezvényünket. Tagjaink nagy számban

jelentek meg és bensőséges, baráti összejövetelen búcsúztunk el a 2016-os évtől.

    December 06-án a Művelődési Otthonban Szabó Klára klubtagunk előadásában

folytatódott  a  gyógynövények jótékony  hatásáról  kezdődött  sorozatunk.  Úgy mint

korábban most is a helyben főzött gyógyteákból lehetett fogyasztani. Az előadás előtt

a Rétsági Egészségfejlesztő Iroda tartott szűrést az érdeklődőknek. 

    December 08-án az Őszirózsa tánccsoportunk énekes és versmondó előadóinkkal

megható műsorral kedveskedtek a Balassagyarmati Városi Művelődési Otthonban a



gyengén  látók  évzáró  rendezvényén.  Ezzel  már  hagyományt  teremtettek,  ugyanis

többedik alkalommal tettek eleget a felkérésnek.

    December 16-án a rétsági Művelődési Otthonban egy vígjátékot tekintettünk meg

jelentős számban.

    A  Szeretet  Ünnepére,  a  karácsony  előtti  napokban  leptük  meg  szerény

ajándékainkkal  a  településünkön  élő  64  fő  rászorultat.  Összesen  94.000  Ft-ot

gyűjtöttünk  össze,  amelyből  tartós  élelmiszereket,  szaloncukrot,  mandarint

vásároltunk. Sokan csak tőlünk kaptak ajándékot karácsonyra és bizony többen meg

is könnyezték mikor átadtuk a szeretet csomagokat. Negyedik éve, hogy folytatjuk

ezt a nemes hagyományt.

    December  22-én került  sor  a  Mindenki  Karácsonya  rendezvényre,  immár

hagyományteremtő  jelleggel.  Pénzbeni  adományunkból  5.000  Ft  értékben  bejglit

vásároltunk és ezzel is kedveskedtünk városunk lakóinak. Segítettünk a halászlé, a

forral bor és a tea kiosztásában. Jó hangulatú rendezvényen vettünk részt és városunk

lakóival köszöntöttük együtt egymást a Szeretet Ünnepén. 

    Szólnom  kell  még  az  egyéb  egyesületekkel  és  szervezetekkel  kialakult

kapcsolatainkról:

- Az Önkormányzattal  kiváló és példamutató kapcsolatunk alakult  ki,  minden

évben anyagi támogatást kapunk. 

- A Művelődési  Otthon  térítés  mentesen  biztosította  a  rendezvényeinknek  a

helyet.

- Tagsággal  rendelkezünk  kettő  országos  nyugdíjas  szervezettel,  melyek  a

következők:  Nyugdíjasok  Országos  Képviselete  és  Nyugdíjasok  Országos

Szövetsége.

- Bár nem bejegyzett szervezet, de igen jól működik a nyugat-nógrádi kistérség

nyugdíjas szervezeteinek szerveződése.

- A  Rétságon  működő  civil  szervezetekkel,  óvodával  és  iskolával  kiváló

kapcsolatokat ápolunk.

    A klub vezetése több alkalommal is részt vett a megyei és kistérségi értekezleten,



ahol sok hasznos tapasztalattal lettünk gazdagabbak. 

    Gazdálkodásunkról az alábbiak szerint adók röviden számot:

    A 2016. év során is rendezvényeink költségét elsősorban tagjaink által befizetett

tagdíjakból  és  nem  utolsó  sorban  az  Önkormányzattól  kapott  támogatásból  és

szponzori felajánlásokból fedeztük.

    A Művelődési  Otthon  programjaink  lebonyolítására,  amint  azt  korábban  már

említettem, térítés mentessen kaptuk meg.

    Városunk Képviselőtestülete a klubunknak a múlt évben 300.000 Ft támogatást

biztosított. A támogatást két részletben kaptuk meg és a felhasználásáról hiánytalanul

és pontosan elszámoltunk. 

    Szponzoroktól  -  Polgármester  úrtól,  képviselőktől,  szlovák  kisebbségi

önkormányzat - az elmúlt évben kaptunk támogatást.  

    Tagjaink  jelentős  része  kisnyugdíjas,  akik  a  legcsekélyebb  ajándéknak  és

figyelmességnek is nagyon tudnak örülni. 

    Az Évnyitó rendezvényünkön úgy döntöttünk, hogy egyenlőre az éves tagdíjon,

amely 2.000 Ft nem kívánunk változtatni.

    Kirándulásaink részben önköltségesek voltak, de ahhoz kaptunk támogatásokat is

és azokat igyekeztünk a legolcsóbban megoldani. Amikor például a klubunkból nem

volt ki a kirándulásra a létszám akkor kívülállókat is be kellett szerveznünk esetleg

más településről is, ugyanis az autóbusz ki volt fizetve és így nem vált veszteségessé

az utazásunk.

  

    Úgy  érzem azt  is  elmondhatjuk,  hogy  a  településünkön  egyre  népszerűbbek

leszünk és színesebbé, gazdagabbá tettük az itt lakók életét. Szinte nem volt olyan

városi szintű rendezvény, amelyen ne vettük volna ki a részünket.

    Köszönet illeti mindazokat, akik segítettek a sikeresebb végrehajtásban és ezek

egyre többen vannak. 



    Megköszönöm a Művelődési Otthon vezetőjének és minden dolgozójának, hogy

rendezvényeinket és azok sikerét nagyban segítették.

    Köszönöm a vezetőségi tagok és minden tagunk áldozatos munkáját.

    Végül, de nem utolsó sorban köszönjük a Polgármesteri  Hivatalnak,  városunk

képviselő  testületének  és  a  jövőben  is  számítunk  segítségükre  és  az  önzetlen

támogatásukra.

R é t s á g, 2017. március 07.

                                                                                            Kotroczó Balázs
                                                                                 Városi Nyugdíjas klub Elnöke
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12. PAI.y Az6 EGYESULET, SZERVEZET ELOz6 tVI BEVETELEI:
 
forintban
 

Helyi onkonnanvzati timogams: ...-:: .. ~.~.9.: .. 0.:~ .. ~ .. :.................. Ft 

SZJA 1%-b6t szannaz6 Uimo£atas 

Mas palyazatokon nyert Uimogatasok: 

....~ .....r.6. .....3.~\ ..~ ... ~ ................. Ft 
-

..................................................... Ft 

- A)~·. DO 0 -
...................................................... Ft 

~AA,OOO F 
I ..................................................... ' t 

~ to"""'" ,,0 L.ol"'~.-
Egyeb Uimogamsb61 szannaz6 bevetelek: 

Tagdij bevetelek: 

l-D~,' b .k.{ ~JL-G ) 

Sajat bevetelek: 

Osszesen: 

A./2.l.. g18 ' ...................................................... Ft 
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pALyAz6 EGYESULET, SZERVEZET ELOZQ EVI KIAnA-SAl (forintban): 

I ? 
Miik6desi k61tsegek: 

K6zmiikoltsegek: 

f~A''"'O~~ 
~••L.<..' I .... ;1.: .. ~ ..~.~.: ..P..~.. ~I•.••••..•••••.•••.•• Ft 

-

-..................................................... Ft 

Egyeb k61tsegek: 

I 
Osszesen: 

..............~.2. ..'. Q. ~ol. Q.. ~ ................. Ft 
I 

J1, 96'u' "~ L] r 
........ " ........... II ..................... ,. ................................. Ft 

pA.LyAz6 EGYESULET, SZERVEZET TA.RGYEVRE TERVEZETT 
KOLTSEGVETESE: 

Tar~evre tervezett lbevetelek: Tar~evre tervezett kiad8sok:
 
Tervezert bevetel
 I,Osszeg (Ft): Tervezert kiadas Osszeg (Ft): 

meenevezese: mes9levezese: 
I . co \"..::;W IA/ 2. . Lj 3 2.o:f LvoQ 'Lv.-r .~ i 0
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13. NYILATKOZATOK 

Aluirott(ak) nyilatkozomlnyilatkozunk, hogy az altalamlaltalunk kepviselt szervezet 

az egyesill6si jogr61, a kOzhasznu joga.llasr61, valamint a civil. szervezetek miikOdeserol es 

timogatisar61 sz616 2011. evi CLXXV. torveny eloinisainak megfelel, timogatisok 

fogadasarajogosult Igen ~ Nem 0 

valamennyi ad6 es jlirulekfizetesi k6telezettsegenek eleget tett, ad6hat6sag fele tartozasa 

nrnes. Igen cr Nem 0 

a paIycizat benylijtisaval e1fogadta a palycizati felhivasban megje161t feIreteleket. 

n l ('0.'0,' 7 K: i ').. () '". I ./ 

r . " 1 ,'2,
~ 



PALYAuT KOTELEzO MELLEKLETEI: 

•	 A palyazathoz csatolni kell a szekhely szerinti Tbrvenyszek altai az egyesOlet 
hatalyos adatair61 kiallftott 30 napnat' nem regebbi kivonat egy peldanyat. 

A patyb.at benyUjtasa: 
az adatlapot elektronikusan a jegyzo@retsag.hu e-mail cimre,
 
1 peldanyt papir alapon, alairva a Retsagi Polgarmesteri Hivatal 2651 Retsag,
 
Rak6czi ut 20. cimre egyOttesen kell megkuldeni.
 

Az adatlap potlapokkal new egeszitheto ki! 

mailto:jegyzo@retsag.hu


A kepviselci-testiilete 2017.evben is tamogatni kivanjaa,helyi nyugdijas Idubok 
mukodeset. Ezert az alabb meghatarozott fe'ltetelekkel palyazatot ir ki a 2017. 

evi tamogatasra: 

A 2017.evi millcodes tamogatasahoz benyUjtott kerelemnek (Adatlapnak) az aIabbiakat kell 
tartalmaznia: 
A nyugdijas klub 

kepviselojenek nevet 
letszamat 
ebbOl retsagi lakosok szamat 
2016.evi beszamo16t 
az onkormanyzatt61 k6t tlimogatas felhaszruilasi jogcimenkent reszletezett osszeget, 
felliasmalas jogcimenkenti teIVet. 
2016.evi tlimogatasi keret felhaszruilaslir61 sz616 elsuimoIast 
2017.evi munkateIVet 
igenyelt osszeget (Ft) a felhasmalas celjanak megjelolesevel 

A palyazatok benyDjtasanak hatarideje: 2017. marcius 17.
 
A palyazatokat papir alapon es elektronikusan is be kell nyujtani.
 

A palyazatokat papir alapon a Retsagi Polgarmesteri Hivatal cimere (Retsag Rak6czi 
u. 20). elektronikusan a jegyzo@retsag.hu e-mail cimre kell' benyujtani. 
A boritekon kerjlik feltlintetni: "NVUGOIJAS KLUBOK - TAMOGATASI pALVAzAT 
2017." 

A kepvise16-testiilet a tamogatas keretOsszeget 2017.evi ko1tsegvetesebe betervezi. Felkeri 
a jegyzot, bogy a tamogatas igenybevete1enek lcbetOseger61 a nyugdijas klubok vezet6it 
ertesitse. 

mailto:jegyzo@retsag.hu


Balassagyarmati Torvenyszilk 

Ugyszam: 1300/Pk.60144/1997 

Kivonat 

a szervezet t6rvenyszeki nyilvantartasban fennall6 adatair61. 
Az adatlekeres id6pontja: 2017 ..03.08. 1,0:00 

Joger6: 1998.02.181. A szervezet nyilvantartasi szama: 12-02-0000012 
2 

JogerO: 1998.02.18 
2. A szervezet neve: Relsagi Hunyadi Janos Nyugallomanyuak Klubja 

2 

3 A szervezet roviditett neve: Nines rovidltetl nev bejegyezve 

4. A szervezet idegen nyelvu elnevezese: Nines idegen nyelvO elnevezes bejegyezve 

5. A szervezet tipusa: EgyesOlel 
Joger6: 1998.02.18 

2 

6. Az egyeslHet formaja:egyesolel 
Joger6: 1998.02.18 

2 

8. A szervezet stekhelye: 2651 Relsag, Rak6czi vI 26. 
Joger6: 1998.02.18 

2 

91'i A kepviselo neve: Hangyasi Jenone Joger6: 2009.01.06 
1011 

Anyja neve: Anyja neve nines megadva 
Lak6helye: 2651 Relsag. Tanesies utea 9. 

A kepviseleti jog gyakorlasanak modja: Kepviseleli jog gyakorlasanak m6dja nines bejegyezve 

terjedelme: Kepviseleli jog gyakorlasi lerjedelme nines bejegyezve 

A meg'bizas id6tartama: 
A megbizas megszunesenek idopontja: 

A megszOnE!S tenyleges id6pontja: 
A lemondas hatalyossa valasara vonatkozo adat: 

10. A szervezet celja: A honvMsegtol nyugallomanyba vonultak es hazastarsuk (elettertlsk). a klubtagok erdekeinek vedelme, 
szabadidejOk tartalmas elltlltesenek segitese, a szolgalalleljesito es nyugtlliomaynu katonak 
kapesolalanak apolasa, rendezvenyek, megemh~kezesek szervezese, 

11. A szervezet eel szerinti besorolasa: Cel szerinli besorolas nines bejegyezve 

12. A hHrehozas hatarozott idejenek lejarta: lejaral napja nines bejegyezve 

13 A hHesito okirat (modositasanak) kelte: 

21. Kozhasznu jogallas: Nem kozhasznu 

JogerO: 2015.03.10 
22. A szervezet ad6szama: 18635566-1-12 

23. A szervezet adoszamaval kapcsolatos teny: Bejegyzetl Joger6: 2015.03.10 
Adoszam megszerzesenek I felfuggesztesenek I torh!senek idopontja: 1998.01.01 

24. A szervezet kozossegi adoszama: KOzossegi ad6szam nines bejegyezve 

25. A szervezet kozossegi adoszamaval kapcsolatos teny: Kdztlssegi ad6szammal kapesolalos leny nines bejegyezve 

Kozossegi ad6szam megszerzesenek I felfOggesztesenek I torlesenek idopontja: Idopont nines bejegyezve 

26. A szervezet statisztikai szamjele: 18635566-9499-529-12 Jogero: 2015,03.18 

27. A szervezet statisztikail szamjeh!vel kapcsolatos teny: Bejegyzell JogerO: 2016.04.13 
Statisztikai szamjel megszerzesenek I feltoggesztesenek I torles(mek id6pontja: 2016.04.13 

-

28. A szervezet szamlajat vezet6 penzforgalmi szolgaltat6 neve, szekhelye: Szamlavezeto szolgaltat6 nines bejegyezve 

29. A szervezet jogi szemelyisegu szervezeti egysege(i): Szervezeti egyseg nines 'bejegyezve 



Retsag Hunyadil Janos Nyugallomanyu es Hagyomanyorz6 klub 12651 Retsag Rak6czi u 261 

2017 EI6zetes program tervezet 

Januar 21. taggyOles -magyar kultura napja- es maszka bal

marcius.15.koszoruzas 
18.N6nap fozes---

19-26.Gyula termal I ankoltsegesl 

aprilis. 22. Nagykata termal lank.tam. belep61
 
id6jarast61 fOgg Nemzeti sirkert latogatas
 

majus 01 majalis f6zes--
13 katonai talalkoz6 Deak ev-Arany Janos ev . IObsitos egyOttes palyazat 70.e.utikaltsegl 
27 Cserkesz616 Termal lonk.tam. belep61 
SOtes gyereknap 

junius	 04 Osszetartozas napja koszoruzas 
17.Esztergom Aqua sziget lank.tam. Belep61 
Hortobagy emlekOnnepseg koszoruzas az oda elhurcolt katonak es csaladok emlekere. 

~\~ 
julius 01-05 -ig LerrgyetofSZag Ipalyazat 150.e. utikaltsegl 

22 Anna Bal 
29 Jaszapati fOrdo I lank.tam. belep61 

befozesek 

augusztus 5-6 Szolnok te,rmal nyugdrjasok talalkoz6ja Ipalyazat 90.e. utikaltsegl 
taplal6 szeretet program keszOles 

26Veresegyhaza Medve park Gad strand 

szeptember 09 Haj6kirandulas Esztergom lank.tam. haj6jegyhezl 
16. Retsag Nyugdrjas Talalkoz6 
29. koszoruzas Nemzetkazi Bekevilagnap es Pakozd 

okt6ber 06.koszoruzas Nemzeti gyasznap 
Taplal6 Szeretet Program atadas 

23.Reszvet varosi emlek Onnepsegen 
28 .koszoruzas Fels6petenybe-Retsagon Mindszenti brboros es Palinkas Antal ezredes 

emlekere 
november 01 halottak napja 

11 .veteranok vilagnapja 
Gyula vagy Hajduszoboszl6 I ankoltsegesl 

december mindenki karacsonya 
30. ev vegi buli. 

szinhazak-kapcsolat BEOSZ-Katonasag-Varaskereszt-Baptista Sze~etet-szolgalat-
Minden lehet6seget ki fogunk hasznalni _ 

Ret'Valtoztatas jogat fenntartjuk. W>~ , ;, ~ ~\ ~. '- r	 .sag Hunyadl /'Nyugallom . ..' anOs 
9Cr6 _ ~nVI'~.~ '.1".RetsaQ	 2017 ianuar 07. HabQv«'srJen6Ft~lnokl 



Hunyadi Janos Nyugallomanyu es Hagyomany6rzQ klub 
2651 Retsag Rakoczi u 26 

2017 EV ELOZETES PENZUGYI KALKUL.AClO 

FOZOS PROGRAMOK 

januar Taggyules Maszka bal 60.000.Ft 
marcius. N6nap 70.000.Ft 

majus majalis 40.000.Ft 
katonai talalkoz6 60.000.Ft 

julius Anna bal 60.000.Ft 
december BO.OOO.Ft 

osszeserl 370.000.Ft 

~ I.(l_
UV-O U!.,"'-")-/ 

lengyelors~ 2017 juI.01-05-ig : 4B.000./f6 x45=2.160.000.Ft. 
szallas = 32.500+15.500. utikoltseg=48.000/Ft/f6 4.ejszaka /5.nap./ 

Tamogatas keres utikoltseghez 150.000.Ft. 

KIRANDULASOK: 

Nagykata 152.000.Ft tamogatas 70.000.Ft 
Esztergom Aqua sziget 197.500.Ft belepc5khoz 60.000.Ft 
Jaszapati 140.000.Ft 50.000.Ft 
God strand Veresegyhaza 
medve park fagylalt 120.000.Ft. 40.000.Ft 
Szolnok 2.nap 175.000.H szallas 80.000.Ft. 

belepc5jegyek osszesen 784.500. 300.000.Ft 

Utikoltseg Tamogatas Kirandulashoz: 

Cserkesz616 130.000.Ft tamogatas keres 90.000.Ft. 
Szolnok 2.nap. 
itt fellepnek Retsagr61 15.f6. 130.000.Ft 90.000.Ft. 
Oszir6zsa egyOttes es 2.f6 

osszesen: 260.000. Ft. 180.000.Ft. 

haj6kirandulas arat nem tudjuk/mivel az illetekesek sem tudjak meg az arakat. 

Egyebek /posta-gazpa lack-BEOSZ tagd Ij-koszoruk/70.000.Ft. 

( 



BEVETEL: 

Atvitel 2016-rol 
tagdrj 141.fo 

6nkorm.tam. 
utik61tseg tam. 
1% 
tagi befiz.kirandulasokra 
kepviseloi tamogatas 

112.432.Ft 

423.000.Ft 141x3000. 
300.000.FT 
330.000.Ft 

? 
2.504.500.Ft. 

? 

6sszesen 

KIADAs: 

Fozos program 

bengyelorszag ~ 
Kirandulasok belepok 
Utik61tsegek kirandulas 
Egyeb kiadasok 

3.669.932 .. Ft. 

370.000.Ft 
2.160.000.Ft 

784.S00.Ft 

260.000.Ft 
70.000.Ft 

9sszesen 3.644..S00.Ft 

MARADVANY: 2S.432.Ft. 

Retsag 2017-03-07 

, 

~lIenor: ~l.~r''-, ~ ~ 
~advanyine Huber Anna 

titkih. 



Ret;)ag Hunyadi Janos Nyugallomanyuak klubja 1.oldal 
2651 tRetsag Rak6czi u.26. 

PENZOGYI BESzAMOLO 2016 evroll 

2016 elszamolas. BE:2.072.566.+500.lej /ath:67.339./ KI:1.960.134.Ft. 

van: 112.432.Ft. TP:60.934. + Hp:51.498.Ft. 

BEVEliEL: 
tam.Hegedus Ferenc polgarmester ur .Varga David kepviselo ur= 90.000.Ft. nonap 
-katonai talalkoz6-Anna bal-idosek vilagnapja- Esztergom Aqua sziget - elszamolva 
Kotrocz6 Balazs kepviselo ur=25.000.Ft januari programra elszamolva 
Onk.300.000.FT elszamolva furdoknel / belepok- utik6ltseg/ 
NAV 1% 56.349.Ft 
tagdfj: 411.000. Ft. 
tagi bef. kirandulasra: 1.122.878.Ft 

6sszesen: 2.005.227.Ft. of ath. 67.339.= 2.072.566.Ft 

KIADAsOK fozos programok.2016. 

januar16.taggy(Hes +bal.=78.289.Ft 
marcius 12.nonap 122.730. 
majus 01.majalis 22.359. 

21.kat.tal. 62.677. 
julius 30.Anna bal 60.564 
szeptember 17 id.tal. 12.509. 
december 17. bal. 70.241.Ft. 

6ssz.7.db 429.369.Ft
 

Erdely:957.600+500Iej szalas / itt lett felhasznalva 2015.NAV 1%25.847.Ft./
 

fUrdok: 
marcius 19.Agard. 69.615. belepo 
aprilis 16 Kecskemet 27.450. belepo 
majus 14Cserkeszolo 84.700. belepo 
jUlius 16 Esztergom 101.840. belepo 
augusztus 13. Kiskunmajsa 60.000.+90.000.belepo+ busz k61tseg 
okt6ber 24 Esztergom 77.520. belepo 

osszesen. 511.125. 
Re:ts;ap H~nyadl Jan()9

Nyuga/'oma Vi·' :_ \... ~ 



Egyeb:2.db. gaz.p.es posta.=11.290.. 2.old. 
3.db koszoruk. 8.000. 

BEOSZ tagdfj 42.750. 

62.040.Ft 

Keszult 2017 januar.07. 



2016 Elvegzett munka.	 2017 01 07 keszUlt 

-=--
januar 16. taggyUles Maszka ba~ Magyar Kultura Napja 
februar 21-28 Hajduszoboszlo telimal furdo j egeszseg megorzesj 

marcius 12.Nonap. 
Oszir6zsa egy. benevezese K~ Mit tud Balassagyarmat elodont6
 
15.koszoruzas reszvet a varosi Onnepsegen
 

19.Agard termalfurd6
 
aprilis.16.Kecskemet termaifUrd6 

30.kozos zoldseg tisztftas majalisra 

majus 01 majalis 
kozepdontO Harkany ki mit tud jdontobe jutottak, tamogatast nem kaptak fgy nem tudtak tovabb menni 
14.Cserkesz616 termalfUrdo 
21.Katonai talalkozo megemlekezes 1956-rol 
sutemenysutes gyerek napra 

Junius 1-7. Erdely emlektura 1848. koszoruzasok Aradon 
4.koszorulzas Trianon 

julius 16 Esztergom Aqua sziget 
30 taggyUles Anna bal 

augusztus 13 Kiskunmajsa termaifUrd6 
kozes befozes Taplal6szeretet programra 

szeptember 17.idosek talalkoz6ja jklub Iiendeztej 
25 szfnhaz Ram Colosseum 20.f6 

okt6ber 6-7.TaplaI6szeretet Program 160 uveg 
6. koszoruzas nemzeti gyasznap
 
23 varosi emlekUnnep 1956.
 
24 Esztergom Aqua sziget
 
Balatonkenese Radvanyine BEOSZ katonai nemzedeki talalkoz6 . /18~19j
 

30.koszoruzasok Mindszenti bfboros es Palinkas ezredes emlekere.
 
november 6-13 Hajduszoboszl6 j egeszseg meg6rzesj 

3. Nyugat Nograd vezet6segi talalkoz6 Szecseny NYOSZ szervezese 
18. tagi bucsuztato j Hangyasi Jen6 emlel<ere aki kimagasl6 munkat vegzettj 

december 08. Szab6 Sandor emlektabla avatas volt laktanya terOleten. 
december l1.Erkel-Szfnhaz 5.f6 Nagycsaladosok O.E. 

december	 17 ev vegi buli 
22 mindenki karacsonya. 

34..program 

kozhasznu takarftas a varosban. megmaradt elelem elvitele raszorul6 csaladnak aki egy hetig is ebb61el.
 
mindenheten kedden Vegh Gyorgynej Melinda jkorhaz onkentes munka.
 
tagjaink kozUI Hibben polgar 6rok. ~atona nemzedeki talalkoz6/ahol a fiatal katonak talaJkozhattak al, idosebb
 

katonakkal. Nalun'k mindenki tarsadalmi munkaban dolgozik, a vezet6seg is.
 
kirandulasainkon szocialis alapon vettek reszt gyerekek. Benyusz 1. -Botos 4 -Kucsa 2
 
TorOk Janos beteglatogatas. Erdosine koszoru.Tomi fianak.
 
kapcsolat, vorbskereszttel-baptista szeretet szolgalattal, Nyosz/Nyok.BEOSZ/egyOttmukodes honvedsegget
 
8.db. koszoru +3.dbkoszoru Erdely 1848 emh~khelyeken.=11db.koszoruamit Botos Janos keszftett ingyen.
 
tv .:) E t.i> --r L;.c; ·?LR.~V 7'L:> ~1~ 

Petsag Hun""'d1 JL
Ny , " .'- .dn08 . uga omanv"I~r, It'1..L._ 



Hunyadi Janos NyugaUomanyiiak 
2651 Retsag Rakoczi u 26 

JEGYZOKONYV 

Kesziilt: 2017. januar 21-en a Retsagi Muvel6desi Kozpont 12651 Retsag Rak6czi u 
26. a Hunyadi Janos NyugaUomanyuak klubjanak 2017. evi kozgyUlesen. 

Jelen vannak: a jelenleti iven szerep16 tagsag 73 fa 
Hangyasi Jenone a klub elnoke 
Vegh Gyorgyne a klub elnok helyettese 

Napirendi Pontok:	 Beszamol6 a 2016.ev-ben elvegzett munka~61 

Az elnok es vezetoseg lemondasa 
OJ vezet6seg valasztas. 

Hangyasi Jenone a klub elnoke megallapitja, hogy a kozgyliles batarozatkepes. 

Levezeto elnoknek a kozgyUles egyhangli szavazassal Bekes Istvanne valasztotta. 
Jegyzokonyv vezetonek Radvanyine Huber Anna-t valasztotta a kozgyUles. 
Jegyzokony hitelesito: Beke Istvanne 

Szabados Peter 

Valasztasi bizottsag: elnok Dudas Ferenc 
tag Repasi J6zsefne 
tag J6nas Pal 

Hangyasi Jenone iidvozli a rnegjelent tagsagot.
 
Kiilon lidvozli a a Honvedseg reszerol Bacsa Peter hadnagy Drat
 
A BEOSZ reszerol Nagy Karoly ezredes urat es Nagy Karolynet
 
A varosi Onkormanyzat reszer6l Mezofy Zoltan alpolgarmester Urat.
 

Hangyasi Jenone e]mondja, hogy a 2016.julis 30-i taggyUlest nem fogadta el
 
a Megyei T6rvenyszek, ezert kell uj valasztas.
 

Hangyasi Jenone isrnerteti a tagsaggal a 2016 evben elvegzett munkar61
 
Ijegyz6konyv mel1ekletel
 

Hangyasi Jenone ismerteti a 2017 evi elozetes programot.
 
IJegyzokonyv mellekletel
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A kozgyiilE~s tagsaga a beszamo16t egyhangulag elfogadta. 

Vegh Gyorgyne megtartotta a gazdasagi es penztigyi munkar61 a beszamo16jat. 
/jegyzokonyv melleklete/ 

A kozgyiiles tagsaga egyhangulag elfogadta 

Hangyasi Jenone elmondta, hogy a klub feladata a kisterseg osszefogasa, ezert 
javasolja, hogy a klubuj neve Hunyadi Janos NyugaUomanyuak es Hagyomanyorz6k 
Klubja legyen. 

A tagsag egyhangulag elfogadta. 

A klub uj neve: Hunyadi Janos Nyugallomanyuak es Hagyomanyorzok KIubja 

Dudas Ferenc ismerteti a a valasztasi bizottsag javaslatat: 

Elnoknek javasolja: Hangyasi Jenone-t 

A kozgyiiles egyhangulag elfogadta 

EInok helyettesnek: Balint Attila-t 

A kozgyiiles egyhangulag elfogadta 

Titkarnak: Radvanyine Huber Anna-t 

a kozgyiiles egyhangUlag elfogadta 

Vezet6segi Tagnak: Beke Istvanne a kbzgyliles egyhangulag elfogadta 
Erdosi Sandorne a kozgyUles egyhangulag elfogadta 
Konya Sandorne a kozgyiiles egyhangulag elfogadta 
Illes Imrene a kozgyules egyhangulag elfogadta 
Takacs Lajosne a kozgyiiles egyhangulag elfogadta 
Salgai Imrene a kozgyu~es egyhangulag elfogadta 
Botos Janos a kozgyUles egyhangulag elfogadta 
Jonas Pal a kbzgyiiles egyhangulag elfogadta 

A Klub adatszolga~tat6ja es konyve16je: Putyer Gyulane 
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A meg,valasztott tagok a megbizast elfogadtak. 

Az uj vezetoseg: 

Elnok:	 Hangyasi Jenone-t 

Elnok helyettes:	 Balint AttHa 

Titkar:	 Radvanyine Huber Anna 

Vezetosegi tagok:	 Beke Istvanne 
Erdosi Sandorne 
Konya Sandorne 
Illes Imrene 
Takacs Lajosne 
Salgai Imrene 
Botos Janos 
Jonas Pal 

A k6zgyUles a megvalasztott vezetosegnek eredmenyes munkat kivan. 

A BEOSZ emlektargyat adomanyozott Hangyasi Jenonenek aldozatos munkajaert. 

A kozgyiiles befejezte munkajat. 

Kmf.t 

'1to r \-\.'~ 
.~ 7-!!: ~~.' ~ .-: .
 

0"1.#'· Hangyasi Jenone
 

,(\ r, I 'II ~ 
.\~C!v.d.'~~:(.)~ Y.\ .. ~.~ ..•.•..•..,.: ...•. 
Radvanyine Huber Anna jkv.vez. 

Hitelesito: 

ri c..~Q-f~~~	 5~Q~ -l ~ P&_ 
......~:"":j	 .... :.:p	 . 

Beke Istvanne	 Szabados Peter 



PÁLYÁZATI ADATLAP 
 

PÁLYÁZATI ADATLAP „SPORTEGYESÜLETEK ÉS CIVIL 
SZERVEZETEK  ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA” 

 Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel, írógéppel vagy számítógéppel kitölteni!  
 
 
1. A PÁLYÁZÓ ADATAI  
 
Pályázó megnevezése: Rétság Városi Labdarúgó Sport Egyesület 
 
Címe: 2651 Rétság Mikszáth út 41 
 
Levelezési cím (csak akkor, ha az egyesület, szervezet címével nem azonos):  
 
2651 Rétság Széchenyi út 2 
 
 
  
2. A PÁLYÁZÓ EGYÉB AZONOSÍTÓ ADATAI  
Adószám:  
18637362 - 1 - 12 

Statisztikai számjel:  
18637362-9312-521-12…… 

Bírósági nyilvántartásba vételi határozat 
száma, kelte: PK. 60.019/2002. 

Az egyesület, szervezet telefonszámok:  
06 70 708 45 20. 

E-mail: pako2006@t-online.hu Honlap cím:retsagvse.csapata..hu  
 
A szervezet bírósági nyilvántartás szerinti képviselőjének neve, címe: 
Salgai György 2651 Rétság Széchenyi út 2 
 
A pályázó képviseletében eljáró személy (aki ezen pályázat dokumentumait aláírja) neve, 
címe, ha az nem a fenti képviselő*: …………………………………………………………. 
 
 *Amennyiben nem a bírósági kivonat szerinti képviselő jár el, úgy a képviselő által aláírt alakszerű meghatalmazás 

csatolása szükséges! Az alakszerű meghatalmazáson szerepelnie kell a meghatalmazó, a meghatalmazott és az 
aláírásokat hitelesítő két tanú nevének, lakcímének és aláírásának. 

 
 
 3. EGYESÜLET LÉTSZÁMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK: 
 

 Ebből:  
              
helyi 
lakos 

 
más 
település 
lakosa 

Felnőtt tagok száma (fő) 62 49 13 
18 év alatti tagok száma (fő) 35 30 5 

Tagok száma összesen 97 79 18
 
4. TAGDÍJ ÖSSZEGE/FŐ:  
 
Felnőtt tagok:…                 5000…. Ft/év 
18 év alatti tagok: ……  …3000…. Ft/év 



Egyéb tagok: ………5000…. Ft/év 
 
 
5. AZ UTÓBBI KÉT ÉVBEN MÁS PÁLYÁZATI FORRÁSHOZ BEADOTT PÁLYÁZATOK 
SZÁMA, FORRÁS CÍME, NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA: ----------------------------
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
 
 
6. PÉNZINTÉZETI ADATOK  
 
Számlavezető pénzintézet neve: …OTP BANK 
 
Bankszámlaszám: 11741031-20003285 
 
 
 
 
7. A PÁLYÁZÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉGI TERÜLETE  
 
 
*A megfelelő válasz aláhúzandó 
 
sporttevékenység         kulturális tevékenység              közösségi élet szervezése 
--------------------------       
 
8. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK  
 
A pályázaton igényelt támogatás összege:          ………3.500.000. Ft  
 
A pályázati cél megvalósulásának kezdő időpontja: 2017.Január 01 
 
A pályázati cél megvalósulásának befejező időpontja:2017.December 31 
 
Tervezett rendezvények száma: …  98………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ FORRÁS- ÉS 
KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ (forintban)  
 
Jelen pályázaton igényelt 

támogatás célja 
Igényelt 
összeg 

Saját 
forrás 

Egyéb 
állami 
forrás 

Egyéb 
támogatás 

Részvételi Díjak 200.000 100.000   
Energia 400.000 400.000   
Utazási Költség 1.200.000 200.000   
Adminisztratív Költség 600.000 200.000   
Karbantartás,Pálya Elők. 700.000 300.000   
Felszerelés 400.000 100.000   
     
     
     
     
Összesen: 3.500.000 1.300.000   
 
10. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS INDOKLÁSA (felhasználásának bemutatása, maximum 1 
oldal terjedelemben)  
 
Az igényelt támogatás csapataink játékosaink nevezését ,versenyeztetését illetve versenyekre való 
felkészülését biztosítják. A sportegyesületnél személyi jellegű kifizetés nincs. A Rétság VSE 
gazdálkodását a stabilitás jellemzi. Évek óta legnagyobb támogatónk és legbiztosabb támogatónk 
Rétság Város Önkormányzata. A támogatás csökkentése vagy elmaradása esetén egyesületünk léte 
komoly bajba kerülne. Ezért bízzunk benne ,hogy a város képviselő testülete a továbbiakban is 
támogatja Rétság város legnagyobb és legaktívabb egyesületét. Egyesületünk igyekszik saját 
bevételt is teremteni ,ennek azonban az egyesületi lehetőségeken belül korlátai vannak. 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
11. A PÁLYÁZÓ FOLYÓ ÉVI TEVÉKENYSÉGEINEK ÉS TERVEINEK BEMUTATÁSA 
(maximum 1 oldal terjedelemben) 
 
A Rétság VSE 2016-2017 évben is fő tevékenységének tartja a pénzügyi stabilitás megteremtését. 
A benevezett csapatok bajnokságban való szereplését. Csapataink az elvárásoknak megfelelően 
teljesítettek ebben az évben.. Majd az induló bajnokságban szeretnénk csapataink nevezését 
sportolását  lehetőségeink szerint biztosítani.. Mivel a labdarúgásban a bajnokság júliusban ér 
véget és az új szezon pedig augusztus elején indul ezért az eredményt  még most nehéz nagyon 
jósolni . Ifjúsági csapatunk a tavalyi bajnokságban szintén az előző évek után elvárhatóan 
teljesített. Veretlenül végzett a csoportjában. Viszont egy mérkőzés gyengébb teljesítménye elég 
volt arra ,hogy a második helyre szoruljunk. Fontos kiemelnem a csapat két éve nem talált 
legyőzőre a bajnoki küzdelmek során. . A játékosok már ki lettek próbálva a felnőtt csapatban és 
ott is meg álltak a helyüket. A felnőtt csapatunk generációs váltás előtt áll. Az elkövetkező két 
,három év fontos feladata lesz  ezt csapatainknál végig vinni.  A felnőtt csapatunk a várokozásnak 
megfelelően szerepelt.  Biztos lesznek a generáció váltás holtpontjai ezeket kell minél könnyebben 
átvészelnünk. További gondot jelent nekünk ,hogy az évek folyamán több mint tíz játékosunk nem 
a közelben dolgozik ezért nem tudnak a csapat rendelkezésére állni. Ezek fényében csapataink 
szereplése kimondottan jónak mondható. Nem sok egyesület élte volna túl ezeket a változásokat 
.A sportolók egymás közötti viszonya is kiváló bár szerintem ez a megfelelő csapat egység alapja. 
Ez is mutatja egyesületünk erősségét. A tavalyi év fontos feladata volt az öltöző felújítás. Amit 



sikeresen végre hajtottuk. Ősszel- tavasszal megszerveztük önkéntest munkát amiben tagságunk 
szép számmal  részt vett. Így jó és kulturált körülmények között fogadhatjuk vendég csapatain 
sportolóit. Évek óta nagyon fontos számunkra, az ifjúságnevelés. a helyi fiatalok megtanulják a 
csapatmunkát,a fegyelmezettséget,továbbá az egészséges életmódot. A nevelésen túl a helyi 
fiataloknak jó szórakozást biztosítsunk . részükre alternatívát nyújtunk az egészséges életre és a 
közösségre való nevelés terén. Ezért kérjük az önkormányzatot, hogy lehetőségeihez mérten 
támogassa sport egyesületünket. Egyesületünk igyekszik saját bevételt is teremteni, ennek 
azonban az egyesületi lehetőségeken belül korlátai vannak.  
 

 

12. PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELŐZŐ ÉVI BEVÉTELEI:  
forintban 

 
Helyi önkormányzati támogatás:   

 
……………2.900.000………………..….. Ft 

 
SZJA 1%-ból származó támogatás  

 
……… -------------------………………….. Ft 

 
Más pályázatokon nyert támogatások:  

 
………--------------------………………….. Ft 

 
Egyéb támogatásból származó bevételek:  

 
………---------------------………………….. Ft 

 
Tagdíj bevételek:  

 
………………490.500………………….. Ft 

 
Saját bevételek:  

 
…………… 1.100.000…………………….. Ft 

 
Összesen:  

 
………………4.490.500………………….. Ft 

  

 

PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELŐZŐ ÉVI KIADÁSAI (forintban): 

 
Működési költségek:  

 
…………1.830.550……………………….. Ft 

 
Közműköltségek:  

 
………… ..755.320……………………….. Ft 

 
Egyéb költségek:  

 
…………1.954.630……………………….. Ft 

 
Összesen:  

 
…………4.540.500……………………….. Ft 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET TÁRGYÉVRE TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSE: 
 

Tárgyévre tervezett bevételek: Tárgyévre tervezett kiadások: 
Tervezett bevétel 

megnevezése: 
Összeg (Ft): Tervezett kiadás 

megnevezése: 
Összeg 

(Ft): 
Önkormányzati Támogatás 3.500.000 Részvételi Díjak   300.000 
Saját Bevétel 2.700.000 Energia   800.000 
  Utazási Költség 1.400.000 
  Élelmezés 1.000.000 
  Sportorvos   300.000 
  Adminisztratív kiadás   750.000 
  Pálya előkészítés karbantartás  1.000.000 
  Felszerelés    500.000 
  Egyéb  150.000 
    
    
    
Összesen: 6.200.000  6.200.000 
 
 
13. NYILATKOZATOK 
 
Aluírott(ak) nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az általam/általunk képviselt szervezet 
 
 

-  az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelel, támogatások fogadására 

jogosult.                                                   Igen  X                             Nem  

 

- valamennyi adó és járulékfizetési kötelezettségének eleget tett, adóhatóság felé tartozása nincs.                  

Igen  X                             Nem  

 
- a pályázat benyújtásával elfogadta a pályázati felhívásban megjelölt feltételeket. 

                                                                                       
………………………………………………... 

                                                                                         képviselete jogosut(ak) aláírása 
PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI:  
 

 A  pályázathoz csatolni kell a székhely szerinti Törvényszék által az egyesület hatályos 
adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi kivonat egy példányát. 

 
A pályázat benyújtása: 

- az adatlapot elektronikusan a jegyzo@retsag.hu e-mail címre,  
- 1 példányt papír alapon, aláírva a Rétsági Polgármesteri Hivatal 2651 Rétság, Rákóczi út 

20. címre együttesen kell megküldeni. 
 
Az adatlap pótlapokkal nem egészíthető ki! 







Szakmai beszámoló és tájékoztató a Rétság VSE 2016 évben elért eredményeiről 

 

A Sportegyesületünk nagy gondot fordít a játékosok képzésére, illetve adottságaik fejlesztésére.  
Az évek során különböző edzés felszerelések a rendelkezésünkre állnak, tehát a szakmai munkát 
semmi nem hátráltatta. Továbbá nagy gondot fordítunk a mentális képzésre is.  
Fontos, hogy az általunk képzett játékosok a megfelelő játékhelyzetben tudják mit kell tenniük. 
Magyarul tudatosan játszák a játékot.  
Edzéseinket, mérkőzéseinket magasan képzett edzőink irányítják. Ennek eredménye az 
utánpótlásban fektetett energia megtérülni látszik. Ifjúsági csapatunknál 7 éves koruknál fogva 
folyamatos volt az utánpótlás nevelés. Mintegy ötven gyerek közül maradt meg az a húsz játékos, 
aki a mai ifjúsági csapatot alkotják.  
A felnőtt csapatnál, mint már említettem a különböző elvándorlások nagyon megnehezítik a csapat 
építést.  
Sok álltalunk kinevelt játékos más helyen sőt más országban találta meg a megélhetését. Egy pár 
nevet említsek közülük a teljesség igénye nélkül: Ficsúr Gábor, Pataki Szilárd, Mák Milán, Varga 
Péter, Kramlik Kornél, Kramlik Balázs, Rózsa Norbert, Altsach Attila, Cserhalmi Bence, Cserhalmi 
Ádám, Pataki Dávid. Ennek okán a felnőtt csapatunk az átlagosnál idősebb.  
Viszont felnőtt csapatunk tagjait semmi szín alatt nem szeretném őket megsérteni, mert ők már 
nagyon sokat tettek a csapat sikeréért, valamint a város jó hírnevét öregbítették az évek múlása 
alatt.  
Most már elérkezett az idő, hogy ebben az évben az ifjúsági csapatból jól felkészített játékosok 
beilleszkedjenek az első csapatba. Ezért a csapatban kerülésért egészséges vetélkedés jön létre.  
Más egyesületekkel ellentétben nem voltak létszám problémáink több éve már.  
Egymásért a csapatért a városért küzdeni tudó társaság alakult ki az Egyesületünknél.  
A fiatalok is elismerik a régiek tudását, cselekedeteit és rájöttek nem jár együtt, és pláne nem függ 
össze a csapatba kerüléssel az életkorral. Itt egyetlen egy dolog számít: a pályán mutatott 
teljesítmény. A továbbiakban is ennek a elveknek szeretnénk megfelelni.   
Ezek után térjünk rá az eredményeinkre. Mivel júniusban van vége a bajnokságnak és az új 
augusztusban kezdődik a beszámoló két idény érint. 
 

Ifjúsági Csapat: 
 
2015-2016 Bajnoki év: 
Ebben az időszakban huszonhat mérkőzésen, 22 két alkalommal győztesen hagyta el a csapat a 
sportpályát. Mindössze négy alkalommal kellett pontokon osztoznia az ellenféllel. Szereztünk 198 
találatot és a védelmünk összesen 20 alkalommal kapitulált az ellenfél játékosai előtt.  
Ez egy mérkőzésre lebontva 7,6 gólt szereztünk és 0,76 találatot kaptunk. Azt hiszem ezt az 
eredmény önmagáért beszél. A csapat teljesítménye 82 % és a 2. hely megszerzéséhez volt elég. 
 
2016-2017 Ősz: 
Folytatva a tavalyi szereplést ebben a félévben is hasonlóan teljesítenek játékosaink a mérkőzések 
során. Tizenhárom mérkőzésen, tizenegyszer győztesen hagytuk el a pályát. Mindössze két 
alkalommal kellet megelégednünk egy ponttal. A gólarányunk is hasonlóan alakul a tavalyihoz. Egy 
mérkőzésre lebontva 6.2 találatot jegyzünk és 0.53 találatot kaptunk mérkőzéseken. A csapat 
teljesítménye 89.7 % és a 2 . hely . 
 



 

Felnőtt csapat: 
 
2015- 2016 bajnoki év:      
 
A tavalyi bajnokságban a felnőtt csapatunk rendkívül jól szerepelt. 26 mérkőzésből 15 alkalommal 
győztesen, 4 alkalommal döntetlent ért el és hétszer szenvedett vereséget. Ez a csapat számára az 
igen megtisztelő negyedik helyezéshez volt elég, így a csapat teljesítménye 58 % volt.  
 
 
2016-2017 Ősz: 
A első félévben a csapatunk 13 mérkőzésen lépett pályára. 7 győzelem, három döntetlen és három 
vereséggel végzett. Ez a teljesítmény kicsit gyengébb volt, mint a tavalyi. De még a tavaszi szezon 
előttünk áll.  
Amikor a vetélytársainkat többnyire hazai pályán fogadjuk az mindenképpen okot ad a bizakodásra 
játékosaink számára. A Csapat teljesítménye 62 %, a 6. helyezést értük el. 
 
Nagyon fontos megemlítenem, hogy labdarúgásban közzel egy éves teljesítmény után hirdetnek 
végeredményt.  
Tehát itt folyamatosan jó teljesítményt kell nyújtani a csapatoknak a szezonok időszakában hétről- 
hétre, mert bizony egy gyengébb játéknapot kifogó csapat a bajnokság végén az elszámolásnál 
rosszabbul járhat, mint amire számítottak. 
 
 
Rétság 2017. március 21. 
 

 

        ----------------------------------------------
--- 
            
                                                                                          Salgai György RVSE Elnök  
 

































HIÁNYPÓTLÁS 
 Rétsági Judo Club nevében beadott "SPORTEGYESÜLETEK ÉS CIVIL SZERVEZETEK ÖNKORMÁNYZATI 
TÁMOGATÁSA"  , Rétság Város Önkormányzata által kiírt pályázat részeként, az  előző (2016.) évi 
szakmai beszámolója és elért eredményei. 

Rétsági Judo Club szakmai beszámolója 2016. évről: 

 A versenyzést vállalók programját a Magyar Judo Szövetség által elfogadott verseny-
program, éves versenynaptár határozza meg. Ennek megfelelően a hazai versenyeket 
országos, regionális és meghívásos vagy felkészítő versenyként határozzák meg. Minden 
versenyzőnek aki az előfeltételeket teljesítette és felkészültségével bizonyította biztosítottuk 
az országos bajnokságokon, országos diákolimpiákon az indulást.  A 2016. évben 23 
versenyen 2 edzőtáborban vettünk részt. A felkészülésbe be kellett építeni a Budapesten 
tartott központi válogatott keretedzéseken való részvételt. Ez a hosszútávú eredményesség 
egyik feltétele is. Országos bajnokságokon négy fő versenyző vett részt, országos 
diákolimpián három fő versenyző, alacsonyabb minősítésű versenyen hét fő vett részt.  

A klub 2016. évben elért eredményei: 

Ifjúsági „B” országos bajnokság, +90 kg:  PÁRA BALÁZS  V. helyezett, 

serdülő „A” országos bajnokság +81 kg:  PÁRA BALÁZS  VII. helyezett, 

diák „A” országos bajnokság -38 kg:   LIPCSEY LUCA  IV. helyezett, 

diák „A” országos bajnokság -50 kg:   PÁRA PANNA  VII. helyezett, 

diák „A” országos diákolimpia -50 kg:  PÁRA PANNA  VII. helyezett, 

serdülő „A” megyei diákolimpia -45 kg:  FÉJA BÁLINT  III. helyezett, 

diák „A” megyei diákolimpia -38 kg:   LIPCSEY LUCA  I. helyezett, 

diák „A” megyei diákolimpia -50 kg:   PÁRA PANNA  II. helyezett, 

diák „A” megyei diákolimpia +63 kg:   CZERMAN  ZSANETT II. helyezett, 

serdülő Európa Kupa +81 kg:    PÁRA BALÁZS  IV. helyezett. 

 

Rétság, 2017.03.22. 

        Csuka Zoltán 

          RJC edzője 

















RRT SE 2016. évi összefoglaló 

 

Egyesületünk a 2016-os évben 24 fővel kezdte meg működését, ebből 10 helyi taggal. A 

nem helyi tagok között tudhattuk a motoros akrobatika országos bajnokság 10 

versenyzőjét. Tagjaink fontosnak tartják a helyi közélet fellendítését, ezért az egyesület 

anyagi helyzetéből adódóan két nagy rendezvényt tudott megrendezni.  

A város legnagyobb rendezvénye az Extrém Nap május 28-án került megrendezésre. 

Rengeteg színes programmal készültünk a közönségnek. A teljesség igénye nélkül a 

következő programok kerültek megrendezésre: motor verseny, autós drift, motoros 

bemutató, dagonya show, távirányítású autók, paintball, flatland BMX, TRX, Bootcamp 

edzések, veterán autók és motorok, Safety Hungary biztonságtechnikai motoros 

bemutató, rendőrmotorosok, gyerekprogramok, arcfestés, ugrálóvár, kézműves 

foglalkozások, légi meglepetés, decibel mérő verseny, blokkdobó verseny, este 

koncertek, hajnalig disco. A rendezvény nagy sikernek örvendett a kilátogatók körében.  

Ősszel került megrendezésre a szintén nagy sikernek örvendő Ládaderbi 

rendezvényünk. A takarék utcai derbin tavaly már több mint 15 induló láda vett részt. A 

verseny utáni disco is szintén nagyon népszerű volt. 

Tavaly végre sikerült útnak indítani az RRT SCHOOL elnevezésű gyerekeknek szóló 

motoros oktatásunkat. Szeptember 3-án invitáltuk a helyi fiatalokat a laktanya betonos 

területére, ahol megismerkedhettek a biztonságos motorozás alapjaival az egyesületünk 

tagjainak jóvoltából. A hátrányos helyzetű gyerekeknek is biztosítottunk motorozási 

lehetőséget. 

Nagyon jó visszajelzéseket kaptunk a még éppen 2016-ban elindított Jégkori pályáról, 

amelyet a Rétsági Fiatalok Rétságért egyesület tagjaival közösen üzemeltettünk több 

mint egy hónapon keresztül. Több alkalommal szerveztünk jéghoki meccset, illetve 

nagyon népszerű volt a jégdisco is. 

Egyesületünk két helyi versenyzője Jobbágyi Péter és Balla Balázs tavaly a motoros 

akrobatika országos bajnokságon, három fordulón vettek részt. A bajnokság végén 

Balázs az összetett 7., Péter pedig az összetett 8.helyén végzett. Az országos bajnokság 

D1 kategóriájának 11 versenyzője közül 9! az RRT SE színeiben versenyzett. 

Balázs és Péter az ország különböző pontjain tartottak motoros akrobatika bemutatót 

2016-ban. 2016-ban tíz motoros bemutatót tartottak, amely minden alkalommal  nagy 

sikert aratott. 

 

Löffler Richárd 

alelnök 



PÁLYÁZATI ADATLAP 
 

PÁLYÁZATI ADATLAP „SPORTEGYESÜLETEK ÉS CIVIL 
SZERVEZETEK  ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA” 

 Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel, írógéppel vagy számítógéppel kitölteni!  
 
1. A PÁLYÁZÓ ADATAI  
 
Pályázó megnevezése: …… KEREPLŐ NÉPTÁNC EGYESÜLET…………….. 
 
Címe: …………………………..2651 Rétság, Rákóczi u. 26.…………………… 
 
Levelezési cím (csak akkor, ha az egyesület, szervezet címével nem azonos):  
                …………………………………………………………………………….. 
 
 
  
2. A PÁLYÁZÓ EGYÉB AZONOSÍTÓ ADATAI  
Adószám:  
            18644588-1-12  

Statisztikai számjel:  
18644588-9001-529-12 

Bírósági nyilvántartásba vételi határozat 
száma, kelte: 2009.01.06. 

Az egyesület, szervezet telefonszámok:  
70/6017167; 20/4687032; . 

E-mail: hrfolk@gmail.com; 
lengyelaszlo007@gmail.com 

Honlap cím: 
http://kereploegyesulet.blogspot.hu/.  

 
A szervezet bírósági nyilvántartás szerinti képviselőjének neve, címe: 
                    Lengyel László Zoltán2660 Balassagyarmat, Széchenyi utca 13  
 
A pályázó képviseletében eljáró személy (aki ezen pályázat dokumentumait aláírja) neve, 
címe, ha az nem a fenti képviselő*:  
 
 *Amennyiben nem a bírósági kivonat szerinti képviselő jár el, úgy a képviselő által aláírt alakszerű 

meghatalmazás csatolása szükséges! Az alakszerű meghatalmazáson szerepelie kell a meghatalmazó, a 
meghatalmazott és az aláírásokat hitelesítő két tanú nevének, lakcímének és aláírásának. 

 
 3. EGYESÜLET LÉTSZÁMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK: 
 

 Ebből:  
              helyi lakos 

 
más település lakosa 

Felnőtt tagok száma (fő) 13 13  
18 év alatti tagok száma 60 iskoláskorú 

és  45 óvodás-
korú (táncos 

gyermekek – együttes 
tagok!) 

 16 

Tagok száma összesen 13 13  
 
4. TAGDÍJ ÖSSZEGE/FŐ:  
Felnőtt tagok:                             2000 Ft/év   
18 év alatti tagok:…………………...Ft/év  
Egyéb tagok: ………………………. Ft/év 
A néptáncra járó gyerekek szülei iskolás korú gyerek esetén szeptembertől júniusig havi 1400 Ft-tal 
támogatják az egyesületet, az óvodáskorúak esetében ez 300 Ft alkalmanként. 



 
 
5. AZ UTÓBBI KÉT ÉVBEN MÁS PÁLYÁZATI FORRÁSHOZ BEADOTT 
PÁLYÁZATOK SZÁMA, FORRÁS CÍME, NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA:  
 
Az elmúlt két évben az Egyesület a Rétsági Önkormányzat hasonló pályázatán indult és 
sikeresen pályázott a táboroztatás, és a rendezvénysorozatunk lebonyolításához. 
 
A Kölyök Sziget Alapítványi támogatás 2015-ben 100.000 Ft (novemberi rendezvény). 
 
6. PÉNZINTÉZETI ADATOK  
 
Számlavezető pénzintézet neve: Érsekvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet 
 
Bankszámlaszám:                           64000060-10058217 
 
7. A PÁLYÁZÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉGI TERÜLETE  
 

sporttevékenység                                 kulturális tevékenység              X       
közösségi élet szervezése   X                  közösségi program szervezése  X  

 
8. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK  
 
A pályázaton igényelt támogatás összege:          …………1.380.000 Ft  
 
A pályázati cél megvalósulásának kezdő időpontja: ……2017. április 20.  
 
A pályázati cél megvalósulásának befejező időpontja:…… 2017. november 30. 
 
Tervezett rendezvények száma: ………………………………4 db 
 
9. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ FORRÁS- ÉS 
KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ (forintban)  
 

Jelen pályázaton igényelt 
támogatás célja 

Igényelt 
összeg 

Saját 
forrás 

Egyéb 
állami forrás 

Egyéb 
támogatás 

Évzáró rendezvény  310.000 190.000 - - 
Néptánc tábor Verőce (saját 
szervezés) 

200.000 150.000 - 700.000 
(szülői 

hozzájárulás) 
Néptánc tábor Erdélyben, 
hagyományismereti, táncos 
tábor 

270.000 320.000 - 250.000 
(szülői 

hozzájárulás) 
Oktatási eszközök, viseletek 
(videó kamera, stb.) 

200.000 80.000 - - 

András havi rendezvény 350.000 150.000 - - 
Népdal éneklő verseny 50.000 20.000   
Összesen: 1.380.000 910.000  950.000 
 
 



10. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS INDOKLÁSA (felhasználásának bemutatása, maximum 1 
oldal terjedelemben)  
 
Ebben az évben folytatjuk a korábban is megrendezett saját rendezvényeinket, melyek eddig 
is sikeresek voltak. A tervezett néptánc táboraink, az évzáró rendezvényünk, és a 
rendezvényeken, oktatások eszközrendszerének költségeihez szeretnénk anyagi támogatást 
kérni.  
Évek óta az iskolás gyermekek számára a Csattogó völgyben néptánc-tábor tartunk, ahol a 
gyermekek elmélyíthetik néptánctudásukat, de a népzenét, a hagyományokat, népi 
mesterségeket is megismerhetik, ilyenkor ismerkednek a következő évben elsajátítandó 
táncanyaggal. A korábban kapott tábori támogatást – erről be is számoltunk az Önkormányzat 
felé – kizárólag a tánctáborra használta fel az egyesület. Így vált lehetővé, hogy színesebb, 
gazdagabb programon, nívós foglalkozásokon vehessenek részt a néptánc együttes rétsági 
gyerek tagjai. A szállás, napi háromszori étkezés és anyagköltséget a szülők fizetik, ami 
18.500 Ft/gyerek, és hogyha a fenti összegeket is ki kellene fizetni, akkor kb. 9000 forint 
többlet költséget jelentene a tábor szakmai színvonalának megőrzése miatt. Azonban a 
táborban ilyen feltételek mellett jóval kevesebb gyerek tudna részt venni.  
Idén lehetőség nyílik arra, hogy a gyermekek szakmai fejlődése érdekében egy tőlünk 
függetlenül szervezett igen nívós táborban is részt vegyünk (Erdély - Románia). A tábor ideje 
alatt népdalokat, hangszeres népzenét tanulhatnak (hegedű, brácsa, nagybőgő), találkozhatnak 
még élő adatközlőkkel, illetve kézművességet is tanulhatnak a résztvevők. A fiatalok életében 
az itt eltöltött idő a későbbi néptánc, népzenei viszonyulás miatt is meghatározó. Azonban a 
kiutazás és a szállás költségei támogatás nélkül kiemelten magas terheket rónának a 
családokra.  
Az évente megrendezésre kerülő évzáró rendezvényünk kiváló alkalom arra, hogy minden 
korosztály bemutassa tudását, miközben az együtt megélt néptánc élmény tovább erősíthesse 
a munkát, a hagyományokba vetett hitet. A gálán az élő zenét szolgáltató együttes, a 
gyermekek megajándékozása, megvendégelése jelenti a legtöbb költséget. 
Immáron hagyomány, hogy Szent András havában még egyszer egy hagyományőrző 
mulatságot tartunk, táncházzal, élő zenével. Ilyenkor minden néptáncos gyereknek ajándékot 
adunk, zenekart hívunk, vendégművészeket hívunk a minél színvonalasabb gálaesthez. 
A népdal éneklő versenyünkre egyre többen jelentkeznek, ehhez a szakmai zsűri 
tiszteletdíjaként és a részt vevő gyermekek megvendégeléséhez van szükség forrásokra. 
A rendezvényekre való felkészüléshez szükséges zenék videók tárolásához megfelelő a 
mozgó kép rögzítéséhez megfelelő eszköz, a fellépésekhez további viseletekre, és népi 
hangszerekre lenne szükség, hogy még színvonalasabban lehessen végezni a szakmai 
munkát. A népi hangszeres oktatást szeretnénk a furulyán túl bővíteni. 
A Kereplő Néptánc Egyesület célja a néptánc szervezett formában történő elsajátításának 
biztosítása. A népi hagyományok és kultúra értékeinek megismertetése, megőrzése, ápolása, 
programok, kirándulások szervezése továbbra is első számú célunk.  



11. A PÁLYÁZÓ FOLYÓ ÉVI TEVÉKENYSÉGEINEK ÉS TERVEINEK BEMUTATÁSA 
(maximum 1 oldal terjedelemben) 
 

2017-ban az eddig megszokott hagyományos rendezvényeket tervezzük megtartani, továbbá 

idén is örömmel lépünk fel a városi ünnepségeken. Ezek mellett idén is szervezünk nyári 

tánctábort Verőcén és részt kívánunk venni Erdélyben néptánc táborban.  

Kiadásaink várhatóan hasonlóak lesznek a 2016. évihez: a farsangi mulatságon már túl 

vagyunk, és a város március 15-i ünnepségén is felléptünk. Terveink között szerepel az 

eszközeink megújítása. Szükség van színpadi díszletekre is, molinókkal, illetve az egyesület 

logójával készített dekorációk a fellépéseink fényét emelhetik. 

Folytatjuk a különböző korosztályok folyamatos szakmai képzését felkészítését. Ebben új 

elemek is megjelennek a korábbiakhoz képest, amit Ladányi Ferenc furulya oktatása, és Irk 

Bence koreográfusi munkája is képvisel. A népdaloktatásnak már ebben az évben is komoly 

eredményei vannak, amit érdemes tovább folytatni. 2017–ra további nagy rendezvényeket, a 

húsvétváró rendezvényt, helyi népdaléneklő versenyt, júniusi évzáró gálát és az őszi András-

napi mulatságot tervezünk. Itt ugyancsak felmerülnek a zenészek, más fellépők 

költségtérítései, a gyermekek étkeztetése, jutalmazása. Énekeseinkkel készülünk az országos 

vetélkedőkre is. 

Nemzeti ünnepeink (március 15., május 1, augusztus 20, szüreti felvonulás, október 23., 

„mindenki karácsonya”) kulturális programját rendszeresen színesítik a különböző 

korosztályok fellépései, amit ebben az évben is szívesen teszünk, valamint a helyi civil 

szervezetek, intézmények rendezvényein veszünk részt, fellépéseinkkel emelve a rendezvény 

színvonalát. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Kereplő Néptánc Együttes-2016-os évi szakmai beszámolója 
 
A kereplő Néptánc Együttes minden évben számos rendezvényen vesz részt, a gyerekeknek 
(külön a kisebbeknek, ifjúsági csapatnak) néptánc táborokat szervezünk ahol a szórakozás mellett 
a szakmai továbbfejlődés is rendkívüli fontos. A saját rendezvényeinek igyekszünk megtartani 
egy olyan színvonalat, ami szakmailag teljes mértékben megfelelő, valamint különleges színfoltot 
vinni településünk kulturális életébe. Az év folyamán igyekszünk olyan vendég  oktatókat hívni,  
programokat szervezni, együttesekkel tartani a kapcsolatot ami elősegíti a  a gyerekek szakmai 
fejlődését, és úgy a helyi mint más rendezvényeken egy szakmailag hiteles együttesként megállni 
a helyünket. Legfőbb célunk a gyerekek, fiatalok számára egy olyan közösséget formálni, ahol 
fontos egy egészséges értékrend, a közösségben való beilleszkedés, a közösség erősítése, 
hagyományok teremtése, megőrzése, továbbadása. A vendégszereplések során tisztelettel 
öregbítjük Rétság hírnevét is, a helyi rendezvényeken bevonjuk a település apraját, nagyját. 
Részletes tevékenységek 2016-ban: 
2016. január 23-án fellépés a helyi Vöröskeresztes Bálon 
2016. február 6 Kereplős Farsang-Rétság ( felvonulás, műsor, táncház) 
2016. Diósjenő, Szentgyörgyi-Napok-Népdaléneklő verseny: 
Kiemelt Arany Minősítés :Majer Beatrix ( Rétság-Kereplő ), Kövi Barnabás (Rétság-Kereplő )  
Arany Minősítés:  Görgényi Panna ( Rétság-Kereplő) Matus Laura (Rétság-Kereplő) Szepesi 
Nikolett ( Rétság-Kereplő) Kövi Flóra ( Rétság-Kereplő) Bertalan Jázmin ( Rétság-Kereplő) 
Ezüst Minősítés:  Zemeny Gréta ( Rétság-Kereplő )  
Bronz Minősítés: Mészáros Csilla ( Rétság-Kereplő) 
2016. március 15 Fellépés Diósjenőn tartott megyei ünnepségen  
2016 március 15 fellépés Rétságon az ünnepi műsoron 
2016. március 22 Kereplős Húsvétváró rendezvény -Rétság  
2016. április 9 fellépés Nagyorosziban a Tavaszi Néptánc Fesztiválon 
2016. április 21 fellépés Horpácson-Kereplő Ifi csapat 
2016 április 27 Kereplős Népdaléneklő verseny ( Kiváló arany, ezüst és bronz minősítések ) 
2016. május 1 fellépés a városi majálison 
2016, május 6 a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes fogadása  
2016. június 4 Kereplős Évzáró rendezvény-Rétság 
2016 június 12 fellépés a Szlovák nemzetiségi tánctalálkozón -Rétság 
2016 június 22-június 26-ig Néptánc tábor Verőcén 
2016 augusztus 22-augusztus 27-ig néptánc tábor Erdélyben Ifi csapat 
2016 szeptember 3.fellépés Rétságon a helyőrség Megalakulásának 80. évfordulóján 
2016 szeptember 17 énekesek fellépése ( Ékes Énekegyüttes-kereplő) Balassagyarmaton a 
megyenapon 
2016 október 8 Szüreti rendezvény Rétság, felvonulás és műsor 
2016 október fellépés 15 helyi Vöröskeresztes rendezvényen 
2016 fellépés Rétságon az  1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának ünnepi 
megemlékezésén  
2016 november 6-án Néptáncos Kirándulás Miskolcra  
2016 november 26-án " Mulassunk még egyet Szent András Havában"-Kereplős rendezvény, 
Rétság 
2016 december 3-án, fellépés Balassagyarmaton a Vadóka Néptánc Együttes rendezvényén 
2016 december 4-én ovis néptáncosok kirándulása Nőtincsre 
2016 december 18-án fellépés kerepesen a Kisvirág Táncegyüttes karácsonyi rendezvényén 



 

12. PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELŐZŐ ÉVI BEVÉTELEI:  
forintban 

  
  
Helyi önkormányzati támogatás:  

  
…………………………………….190.010 Ft 

  
SZJA 1%-ból származó támogatás 

  
……………………………………. 259.573 Ft 

  
Más pályázatokon nyert támogatások: 

  
…………………………………………….. Ft 

  
Egyéb támogatásból származó bevételek: 

  
………………………………………70.600 Ft 

  
Tagdíj bevételek: 

  
…………………………………..1.366.700 Ft 

  
Saját bevételek: 

  
…………………………………………….. Ft 

Nyitó pénzkészlet: ………………………………….…820.371 Ft 
  
Összesen: 

  
……………………………………2.707.254 Ft 

  
 

PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELŐZŐ ÉVI KIADÁSAI (forintban): 

 
Működési költségek:  

 
………………………………….1.981.778 Ft 

 
Közműköltségek:  

 
…………………………………………….. Ft 

 
Egyéb költségek:  

 
…………………………………………….. Ft 

 
Összesen:  

 
…………………………………...1.981.778 Ft 

 
PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET TÁRGYÉVRE TERVEZETT 
KÖLTSÉGVETÉSE: 
 

Tárgyévre tervezett bevételek: Tárgyévre tervezett kiadások: 
Tervezett bevétel 

megnevezése: 
Összeg (Ft): Tervezett kiadás 

megnevezése: 
Összeg (Ft): 

Tagdíjak 26 000 Néptánc tábor 
Verőce 

1 050 000

Néptánc támogatás 
(gyerekek) 

1 050 000 Néptánc tábor Erdély 840 000

Rétság Város 
Önkormányzata 

1 380 000 Éves rendezvények 
költsége 

1 070 000

Kölyök Sziget 
Alapítvány  

100 000 Egyéb működési 
költségek 

326 000

Magánszemélyek 
támogatása, szülői 
hozzájárulások     

1 000 000 Eszközök  300 000

Rendezvények 10 000    



bevétele 
Egyéb bevételek 20 000    
Összesen: 3 586 000   3 586 000
 
 
 
13. NYILATKOZATOK 
 
Aluírott(ak) nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az általam/általunk képviselt szervezet 
 
 

-  az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelel, támogatások 

fogadására jogosult.                                                   Igen  X                             Nem  

 

- valamennyi adó és járulékfizetési kötelezettségének eleget tett, adóhatóság felé tartozása 

nincs.                                                                          Igen  X                             Nem  

 
 

- vállalja, hogy a helyi médiát a rendezvényekről tájékoztatja, 
 Igen  X                             Nem  

 
- vállalja, hogy az önkormányzati támogatásról a rendezvényeken tájékoztatást ad  

 
Igen  X                             Nem  

 
                        

………………………………………………... 
                                                                                                 képviselete jogosult(ak) aláírása 
 
 
 
PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI:  
 

 A pályázathoz csatolni kell a székhely szerinti Törvényszék által az egyesület 
hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi kivonat egy példányát. 

 
A pályázat benyújtása: 

- az adatlapot elektronikusan a jegyzo@retsag.hu e-mail címre,  
- 1 példányt papír alapon, aláírva a Rétsági Polgármesteri Hivatal 2651 Rétság, 

Rákóczi út 20. címre együttesen kell megküldeni. 
 
 

Az adatlap pótlapokkal nem egészíthető ki! 





































BESZÁMOLÓ 

 
 
 
 

 

 „Szeretnénk a helyi (és környékbeli) szervezetekkel, egyesületekkel, Önkormányzattal, 
Művelődési Központtal eredményesen, egymást segítve együtt dolgozni. Hiszünk abban, hogy 
minden megvalósítható és sikeresen végrehajtható, csupán összefogásra, aktivitásra, 
kitartásra és pozitív hozzáállásra van szükség. Programterveinkben olyan rendezvények 
szerepelnek, melyek nem csak a rétságiaknak kedveznek, de a környékbeli lakosokat is ide 
vonzza. Sőt, ennél még nagyobbat is mertünk álmodni…  (de remélhetőleg erről majd később) 

Mindannyian lelkesen, nagy reményekkel indultunk neki elképzeléseink megvalósításának, s 
ez a lelkesedés nem is csökken, hiszen felismertük azt a tényt, hogyha itt szeretnénk maradni 
fiatalként Rétságon, itt tervezzük jövőnket, akkor nem elég az orrunk alatt „motyogni”, hogy 
mit szeretnénk, várni a csodát és követelni, hogy teljesítsék elképzeléseinket, hanem tenni is 
kell érte valamit, nekünk, fiataloknak is. Viszont nem elég, ha csak a rétsági fiatalok tesznek 
Rétságért. Szeretnénk, hogy Rétság is tegyen a fiatalokért, támogatással, segítőkészséggel. 
Lehetőségeinkhez mérve szeretnénk mindent megtenni a város szebbé, jobbá, érdekesebbé 
tételéhez, de ehhez szükség van minden kedves lakos segítségére, aki egyet ért 
elképzeléseinkkel.” 

Kezdetét vette a programok szervezése, városi rendezvényekbe való bekapcsolódás is. 

- Mikulásjárat, melyen a lovas hintóval (a hó helyzetre való tekintettel sajnos nem volt  
olyan év amikor is lovas szánnal tudott volna érkezni a mikulás, rénszarvas szán pedig 
csak álcázott lovakkal volt megoldható) érkező Mikulás és az egyesület tagjaiból álló 
krampuszok osztogatták az egyesület által összeállított Mikulás csomagokat a 
városban az éppen utcára kirohanó gyermekeknek 

- Adventi gyertyagyújtás, mely a város díszítése és lelkiekben felkészítése a közelgő 
ünnepre, a karácsonyra. Adventi vasárnapokon a város nevezetes pontján, a 
Művelődési Központ előtt évről-évre felállított hatalmas adventi koszorú gyertyáinak 
meggyújtása, helyi egyházi közösségek vezetőinek és előadóinak, tehetségeinek 
segítségével megrendezett program keretében. Mely idén alkotó délutánnal egészült 
ki. Első alkalommal gyertyakészítést szerveztünk, második adventi hétvégén 
szaloncukor készítés volt, harmadik alkalommal gyönyörű és igen ízletes 
mézeskalácsokat sütöttünk, míg utolsó, negyedik adventi vasárnapunkon a 
Művelődési Központot majd 3 hétig díszítő mini fenyőfákat festettünk, ragasztottunk, 
díszítgettünk kicsikkel és nagyokkal együtt. 

- Március 15-ei rendezvényen koszorú elhelyezése és egyben emlékezés a történelmünk 
ezen jeles eseményére 

- A Mindszetny-Pallavicini Emlékmű létrehozásában Egyesületünk segédkezett. Az 
ötletgazda Pfaff Lászlóné felkérésére az ’56-os Emlékbizottság által kiírt pályázat 
sikeres elbírálását követően megvalósult az azóta városunk helyi viszonylatban 



monumentálisnak tekinthető szoborcsoportja. Ezen projekt azt gondoljuk, hogy hűen 
tükrözi azt, hogy érdemes, s kell is a pályázati forrásokat jól felhasználni, hiszen 
értékeket tudunk vele teremteni. 

- Városi Gyereknap megszervezése és lebonyolítása nagy-nagy sikerrel történt 2014-
ben, az azt követő években is támogatta egyesületünk a városi rendezvényt. 2016-ban 
is jelen voltunk. A rajzversenyben, az olvasó sarokban segédkeztünk a Művelődési 
Központ munkatársainak, továbbá az extrém biciklis bemutatóhoz szükséges pálya 
létrehozásában is közreműködtünk. 

- Retró véradás és kampányolása, melyet a Magyar Vöröskereszt rétsági szervezetével 
közösen bonyolított le, s invitálta bátortalan véradókat sör-virsli külön ajándékkal a 
nemes cselekedetre, s természetesen a bátrabbakat is. Az első véradókat egyesületünk 
PoweBank-kal támogatta. 

- Traktor Derby és Palacsintafesztivál, mely egy nagyon jól sikerült városi rendezvénnyé 
kerekedett, sőt környékbeli érdeklődők is akadtak bőven, sajnos ezen rendezvényünk 
csupán egyszer tudott megvalósulni, de  a jövőben pályázatok révén szeretnénk 
hagyományossá tenni, ugyanis rengeteg pozitív visszajelzésben volt részünk. 2016-ban 
ezen rendezvényünk bár terveink közt szerepelt anyagi támogatás hiányában nem 
tudott megvalósulni. 

- Aktív közreműködés a szüreti felvonuláson (2014-ben az egyesület szervezésében vált 
igazán fiatalos, közösségi eseménnyé) 

- TökJóNap, mely a város apraja nagyját megmozgató kézműves délután, tökös-sportos 
programokkal tarkítva. Kicsik és nagyok egyaránt élvezhetik a tökfaragást, 
kézműveskedést is egy közösségben, s mellette a mozgékonyabbaknak lehetőségük 
adódik energiájukat levezetni a játékos sportos feladatokban. 

- RRT Szabadidő és Motorsport Sportegyesület, a Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület, 
Rétság Város Önkormányzata, és a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület jégkorcsolya 
pályát állított fel, mely sokak által látogatott és kedvelt hellyé vált. Továbbá egy 
alkalommal jégdiscó is szerveződött, melynek zenei részét helyi tehetséges fiatalok 
koordinálták. 

 

Ezen programokkal kívánta és a jövőben is kívánja színesebbé, jobbá, élhetőbbé tenni 
Rétság városának életét. 

2015 év végére azonban az átszerveződés, tagok kiválása és felvétele egy újabb ügyintézési 
folyamatot eredményezett, melynek sikeressége révén 2016 tavaszától hivatalosan is, az 
új formájában tud működni az egyesület, bejegyzett új tagokkal, elnökséggel, új 
székhellyel, alapszabállyal. 

Így a következőképpen néz ki egyesületünk összeállítása: 

elnök:    Keresztes Zsanett 
alelnök:   Repa György 
egyesületi tagok: Repáné Paulovics Henrietta 

ifj. Kotroczó Balázs 
Kulman Csilla 
Repa Karolina 



Kovácsné Berecz Boglárka 
Varga Cecília 
Varga Dávid 
Nagy-Velki Anita 
Velki Péter 

Az egyesület ezen formáját követően a lehetőségeihez és a képességeihez mérten, de 
természetesen nem útját állva a további fejlődési lehetőségnek kívánja hűen folytatni 
korábbi tevékenységét, bár tény, hogy  nagy múlttal a háta mögött és még nagyobb 
felelőséggel kell mindezt tennie. 

Továbbra is célként tűzi ki egy aktív, jólműködő, barátságos, lelkes és szeretetteljes 
közösség felépítését, fejlesztését, melynek kiváló táptalaja Rétság városa és a rétsági 
emberek. A jövőben nemcsak rendezvényeinkkel, hanem havonta, félévente 
megrendezésre kerülő programjainkkal, kurzusainkkal szeretnénk adni a társadalomnak.  

A korábbi évek programjai közül a jövőben, így 2017-ben az alábbi eseményeket kívánja 
szervezetünk megvalósítani: 

- TökJóNap 
- Mikulásjárat 
- Adventi Gyertyagyújtás 
- Családi és Mentős Nap 

S a további városi, egyéb rendezvényeken kíván hasznos tagként mind szervezésben, mind 
lebonyolításban együttműködni: 

- Óvodai Jótékonysági rendezvény 
- Majális 
- Rétsági Extrém Nap 
- Városi Gyereknap 
- Retró Véradás 
- Szüreti felvonulás és Bál 
- Mindenki karácsonya 
- Nemzeti megemlékezések 

2017-ben és az elkövetkezendő években még sok feladat vár egyesületünkre, de mertünk 
nagyot álmodni egyszer egy 2012-es év hajnalán, s ezen álmainkat tovább álmodva, 
további álmodókkal felvértezve igyekszünk a beteljesedés irányába. 

Várjuk és hálásan fogadjuk a buzdító, támogató szavakat, szempárokat, hiszen ez a 
legfontosabb, ezért tevékenykedünk, a közösségi jólét megteremtéséért, a legapróbb, 
legköltséghatékonyabb megoldással, hiszen ha figyelmesek vagyunk, kevés is elég a 
boldogsághoz  

Készült: 

Rétság, 2017.02.12.     Keresztes Zsanett  



 





 

 



 

 




