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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 2018. évi önkormányzati 
támogatásának feltételei. 
 
A testületi döntést követően a pályázati felhívások elkészültek, melyeket az előterjesztéshez 
csatolom. 
 
A beérkezett pályázatokról összegző kimutatás készült, melyet szintén az előterjesztéshez csa-
tolok.  
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2018. március 22.  
                                           
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

2018. évi pályázati felhívások 
 
 

 

3. Jogszabályi háttér:  

3/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
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4. Határozati javaslat 

 
I. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018. (IV.27.) számú határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport és civil szervezetek 
2018. 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: 2018. május 25. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 

II. 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018. (IV.27.) számú határozata 

 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport és civil szervezetek 
2018. 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: 2018. május 25. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
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III. 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018. (IV.27.) számú határozata 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport és civil szervezetek 
2018. évi támogatási pályázatainak elbírálásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a 400 eFt civil szervezetek részére biztosított előirányzat terhére a 
 
……………………….. részére, a 2018. 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: 2018. május 25. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
1. melléklete 

 
MEGÁLLAPODÁS 

 
mely létrejött Rétság Város Önkormányzata – képviselő: Hegedűs Ferenc 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: 
…………………... 
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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-
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. 
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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, 2018. ……………………………………… 
 

 
 
Hegedűs Ferenc        …………………….   

                                      polgármester                                                      Támogatott  
 
 
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: 201.. ……………… …. 
 
 
……………………………………………. 
        pénzügyi ellenjegyző 
 

 
 
 

 
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: ……………………………………………………... 
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…………………………………………………………………………………………………... 
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 
 
 
 
 
 



Név
Igényelt 
támogatás

Helyi tagok 
száma

1 rétsági lakosra 
jutó támogatás

Papíalap Elektronikus Papíalap Elektronikus (Ft) (fő) Ft/fő
Nyugdíjas klubbok pályázati
Rétsági Városi Nyugdíjas Klub határidőben határidőben határidőben határidőben 300 000 136 2 206
Hunyadi János Nyugdíjas Klub határidőben határidőben határidőben határidőben 300 000 114 2 632
Összes támogatási igény 600 000
Rendelkezésre álló keret 600 000

Sprt támogatási pályázatok
RRT határidben határidőben határidőn túl nem érkezett 3 537 000 10 353 700
Rétsági Árpád Egylet határidőben határidőben határidőben határidőben 1 000 000 132 7 576
Rétság Városi Labdarúgó Sport Egyesület határidőben határidőben határidőben határidőben 3 500 000 62 56 452
Rétsági Judo Club határidőben határidőben határidőben nem érkezett 800 000 22 36 364
Összes támogatási igény 8 837 000
Rendelkezésre álló keret 4 200 000

Nyári rendezvények
Rétsági Árpád Egylet határidőben határidőben határidőben határidőben 80 000 132 606
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat határidőben határidőben határidőben határidőben 300 000 71 4 225
Összes támogatási igény 380 000
Rendelkezésre álló keret 400 000

Melléklet

Adatlap Melléklet
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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: RÉTSÁGI JUDO CLUB 
 
Címe: 2651 Rétság, Nógrádi  u. 16. 
 
Levelezési cím (csak akkor, ha az egyesület, szervezet címével nem azonos):  
2623Kismaros, Vörösmarty u. 49. 
 
 
  
2. A PÁLYÁZÓ EGYÉB AZONOSÍTÓ ADATAI  
Adószám:  
18631421-1-12 

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

Bírósági nyilvántartásba vételi határozat 
száma, kelte: Pk.60071/994. 

Az egyesület, szervezet telefonszámok:  
+36309903435 

E-mail: gebe64@gmail.com Honlap cím:……………………………...  
 
A szervezet bírósági nyilvántartás szerinti képviselőjének neve, címe: 
 Csuka Zoltán, 2623 Kismaros, Vörösmarty u 49. 
 
A pályázó képviseletében eljáró személy (aki ezen pályázat dokumentumait aláírja) neve, 
címe, ha az nem a fenti képviselő*: ua 
 
 *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)  8 6
18 év alatti tagok száma (fő)  14 11

Tagok száma összesen 22 17
 
4. TAGDÍJ ÖSSZEGE/FŐ:  
 
Felnőtt tagok: 1000Ft/év 
18 év alatti tagok:  1000Ft/év 
Egyéb tagok         Ft/év 
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5. AZ UTÓBBI KÉT ÉVBEN MÁS PÁLYÁZATI FORRÁSHOZ BEADOTT PÁLYÁZATOK 
SZÁMA, FORRÁS CÍME, NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA:  
 
EMMI—MAGYAR JUDO SZÖVETSÉG  Sportágfejlesztés 2016.  
EMMI—MAGYAR JUDO SZÖVETSÉG  Sportágfejlesztés 2017.  
ERZSÉBET PROGRAM  nyári judotábor Zánka 2016.  
Ipartestületek Nógrád Megyei iparkamara 2016. 
Ipartestületek Nógrád Megyei iparkamara 2017. 
 
 
 
6. PÉNZINTÉZETI ADATOK  
 
Számlavezető pénzintézet neve: CENTRÁL TAKARÉK, Rétsági Fiók 
 
Bankszámlaszám: 64000060-10060218 
 
 
7. A PÁLYÁZÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉGI TERÜLETE  
 
 
*A megfelelő válasz aláhúzandó 
 
sporttevékenység            kulturális tevékenység              közösségi élet szervezése 
  
 
8. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK 1 
 
A pályázaton igényelt támogatás összege:   800.000-Ft  
 
A pályázati cél megvalósulásának kezdő időpontja:  2018.01.01. 
 
A pályázati cél megvalósulásának befejező időpontja:  2018.12.31. 
 
Tervezett rendezvények száma:     45 
 
 
9. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ FORRÁS- ÉS 
KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ (forintban)  
 
Jelen pályázaton igényelt 

támogatás célja 
Igényelt 
összeg 

Saját 
forrás 

Egyéb 
állami forrás 

Egyéb 
támogatás 

útiköltség 500.000-Ft - - - 
edzőtábor 200.000-Ft - - - 
licence, tagdíjak 100.000-Ft - - - 
     
     
     
     
                                                 
1 Tájékoztató adat: 3/2018. (II.26.) költségvetési rendeletben rendelkezésre álló keret: 

- Nyugdíjas klubbok támogatása: 300.000  Ft 
- Sportegyesületek működési támogatása 4.200.000 Ft 
- Civil szervezetek program támogatása 400.000 Ft 
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Összesen: 800.000-Ft - - - 
 
10. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS INDOKLÁSA (felhasználásának bemutatása, maximum 1 
oldal terjedelemben)  
 
A RÉTSÁGI JUDO CLUB nevében, Rétság Város Önkormányzata által kiírt, 
„Sportegyesületek és civil szervezetek önkormányzati támogatása”  pályázatot 
nyújtok be. 
Ezen pályázaton nyert összeg  a klub 2018. évi működési költségeit, szakmai 
programok  megvalósítását támogatná. 
A klubban sportolók versenyre, felkészülést segítő programokra utaztatását, 
versenyekhez elengedhetetlen licence, tagdíjak befizetését. 
 
 
 
1. A PÁLYÁZÓ FOLYÓ ÉVI TEVÉKENYSÉGEINEK ÉS TERVEINEK BEMUTATÁSA 
(maximum 1 oldal terjedelemben) 
 
A RÉTSÁGI JUDO CLUB 2018. évi szakmai progamja, felkészülési terve: 
 
Ebben az évben két fő feladatot  szeretnénk megvalósítani.  
 A fiatalabb korosztály, akik még nem versenyző korúak, létszámának növelését. Megismertetni 
őket  a judo alapjaival, mely lehetőséget ad a versenyzést vállaló tehetségek kiválasztására. 
Ennek érdekében  az iskolai testnevelés keretei között bemutató órákat szervezünk.  
A már haladók versenyzésének elősegítése házi, körzeti , megyei versenyeken. Ebben szoros 
együttműködést kialakítani a környező működő egyesületekkel.  
Ezen csoportnak csak helyben szervezünk „judotábrt”, napközis jelleggel. 
 
 A versenyző korcsoport magasabb szintű eredmények elérése érdekében a hazai válogatott , 
korcsoportos rendezvényein a lehetőségek szerinti rendszeres részvétel.  A heti rendszerességgel  
Budapesten működő központi edzéseken, az utánpótlásban rendszeresen szervezett 
„összetartásokon” 
Mivel viszonylag kis létszámú klub vagyunk, és a sport súlycsoportos jellegéből adódik, a 
rendszeres saját súlyú partnerrel történő gyakorlás is csak így oldható meg eredményesen a 
kitűzött célok tekintetében. 
A versenyzők a MJSZ által elfogadott 2018. évi versenynaptár alapján versenyeznek. Az 
országos bajnokságokat, országos diákolimpiákat , azokra felkészítő, bejutást jelentő 
versenyekre minden versenyezést vállalót támogatunk,  elviszünk. 
 Ez 2018. évben  10 országos bajnokság, országos diákolimpia. 
 Ifjúsági korcsoportban az elért eredmények alapján a válogatott lehetőséget ad, klub költségen 
nemzetközi versenyen résztvételre. Ezt egy versenyzőnek sikerült elérni. A nemzetközi 
versenynaptár alapján két versenyt tervezünk. Hazai nemzetközi vagy külföldi nemzetközi 
versenyt. 
 Amatőr csoportot szeretnénk bővíteni, mely a felnőttek edzés lehetőségeit, esetleges versenyzési 
szándékukat támogatná. Kezdők és judo-t korábban gyakorlók részére. 
2018. évben 42 verseny, edzőtábor , judo, judo-hoz köthető programon tervezzük. 
szereplésünket. 
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12. PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELŐZŐ ÉVI BEVÉTELEI:  

forintban 

 
Helyi önkormányzati támogatás:   

 
400.000 Ft 

 
SZJA 1%-ból származó támogatás  

 
136.871 Ft

 
Más pályázatokon nyert támogatások:  

 
350.000 Ft

 
Egyéb támogatásból származó bevételek:  

 
410.400 Ft

 
Tagdíj bevételek:  

 
39.000 Ft

 
Saját bevételek:  

 
0 Ft

 
Összesen:  1.336.271 Ft
 

PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELŐZŐ ÉVI KIADÁSAI (forintban): 

 
Működési költségek:  

 
1.336.271 Ft

 
Közműköltségek:  

 
0 Ft

 
Egyéb költségek:  

 
0 Ft

 
Összesen:  

 
1.336.271 Ft

 

PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET TÁRGYÉVRE TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSE: 
 

Tárgyévre tervezett bevételek: Tárgyévre tervezett kiadások: 
Tervezett bevétel 

megnevezése: 
Összeg (Ft): Tervezett kiadás 

megnevezése: 
Összeg (Ft): 

Önkormányzat tám. 800.000- Ft működési költségek 140.000-Ft
MJSZ 200.000-Ft utazási költségek 700.000-Ft
egyéb pályázatok 200.000-Ft szállás, étkezés 200.000-Ft
1 % 100.000-Ft edzőtábor 200.000-Ft
tagdíjak 40.000-Ft licence 100.000-Ft
  
  
  
  
  
  
  
Összesen: 1.340.000-Ft  1.340.000-Ft
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13. Beszámoló az előző évi eredményekről és szakmai munkáról 
 
A  RÉTSÁGI JUDO CLUB 2017. évi beszámolója 
 
 A klub 2017. évben két országos bajnoki helyezést ért el két olyan 
korcsoportban ahol már válogatott keretbe kerülés is lehetséges. 
Ifjúsági fiú korcsoportban V. és serdülő korcsoportban VII. helyezést. 
További három versenyző szerepelt még  országos bajnokságokon. 
Országos diákolimpián egy  fő harmadik helyezést, egy fő pedig V. 
helyezést szerzett. 
Hazai nemzetközi versenyen egy versenyző VII. helyezést szerzett. 
Az ifjúsági korcsoportban elért eredmény lehetőséget ad , egyesületi 
költségen, nemzetközi versenyen szereplésre a  korcsoportos 
válogatottban.  
 
 A fiatalabb korosztályban nem tudtunk jelentős eredményt elérni. A hazai 
versenyeztetésben hangsúlyossá vált ezen fiatalok versenyeztetése. 
(Szerintem szakmailag nem teljesen helyes.) 
A nagyobb klubok akik több edzővel működnek, esetleg sportiskolai 
formában, az iskolai testnevelésben is jelen tudnak lenni. Így a nagyobb 
létszámból könnyebben válogatnak.  
 
 Az előző évekhez hasonlóan tavaly is megtartottuk nyári „napközis 
judotáborunkat” Ennek fő célja a tudás elmélyítése, bemutatása. 
Lehetőség  a majd versenyezni szándékozóknak felkészülésre. 17 fő a 
tábor végén sikeres övvizsgát is tett. (Övvizsga a judo-ban a tudást 
jelképezi, különböző színű övek megjelenítésében.) 
Az évben második övvizsga és egyben évzáró edzést december 20-án 
tartottuk, 14-en sikeres vizsgát tettek. 
 
 37 eseményen szerepeltünk. 
 
 Sajnos egy pályázatunk késedelmes elbírálása miatt az évek óta 
megrendezett Rétság Város Judo Kupa, Nógrád Megye Nyílt Judo 
Bajnokságát nem tudtuk megrendezni. 
 
 
 
 
 
14. NYILATKOZATOK 
 
Aluírott(ak) nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az általam/általunk képviselt szervezet 



6 
 

 
 

-  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! 
 
Érvénytelen az a pályázat 

- amely nem a jóváhagyott adatlapon kerül benyújtásra, 
- nem tartalmazza a kötelező mellékleteket, 
- az igényelt összeg meghaladja a költségvetésben a célra tervezett összeget. 
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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: RRT Szabadidő és Motorsport Sportegyesület …………….. 
 
Címe:2651 Rétság Nógrádi utca 24.…………………………………………… 
 
Levelezési cím (csak akkor, ha az egyesület, szervezet címével nem azonos):  
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
  
2. A PÁLYÁZÓ EGYÉB AZONOSÍTÓ ADATAI  
Adószám:  
18731284-1-127  

Statisztikai számjel:  
18731284…………………… 

Bírósági nyilvántartásba vételi határozat 
száma, kelte: 12-02-0001951……….. 

Az egyesület, szervezet telefonszámok:  
06-20-207-3535……………….. 

E-mail: extremnap@gmail.com…………… Honlap cím: retsagriders.hu……...  
 
A szervezet bírósági nyilvántartás szerinti képviselőjének neve, címe:  
Jobbágyi Péter,2651 Rétság, Rózsavölgyi u. 23.……………………………… 
 
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) 12 10 2 
18 év alatti tagok száma (fő) 0   

Tagok száma összesen 12  
 
4. TAGDÍJ ÖSSZEGE/FŐ:  
 
Felnőtt tagok:……………………….4800  Ft/év 
18 év alatti tagok: …………………. 0 Ft/év 
Egyéb tagok: ………………………. 0 Ft/év 
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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: Érsekvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet 
 
Bankszámlaszám: 64000060-10061185………………………………………………………. 
 
 
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:         3.537.000  Ft  
 
A pályázati cél megvalósulásának kezdő időpontja: 2018.03.01 
 
A pályázati cél megvalósulásának befejező időpontja:    2018.12.31 
 
Tervezett rendezvények száma: 2 
 
 
9. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ FORRÁS- ÉS 
KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ (forintban)  
 

Jelen pályázaton igényelt 
támogatás célja 

Igényelt 
összeg 

Saját 
forrás 

Egyéb 
állami forrás 

Egyéb 
támogatás 

Sportegyesület működése 100.000 0  0 
Extrém Nap 1.480.000 620 000  800.000 
Stunt tábor 150.000 0  0 
Motorversenyre való felkészülés 250.000 0  0 
Gyermekmotoroztatás/tábor  500.000 300.000  0 
Tárgyi eszközök 557.000    
Sporteszközök/védőfelszerelés 500.000    
     
Összesen: 3.537.000 920.000  800.000 
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10. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS INDOKLÁSA (felhasználásának bemutatása, maximum 1 
oldal terjedelemben)  
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Az igényelt támogatás, egy részét az egyesület által már az előző években is megrendezett 

eseményekre kívánja fordítani. Rétság legnagyobb számban látogatott rendezvényére (Extrém 

Nap) fordítanánk. Az igényelt összeget a rendezvény alap feltételeinek megteremtésére 

szeretnénk felhasználni, mint például a mentő, biztonsági szolgálat (rendfenntartás), áram 

kiépítése, kordon, wc, hangosítás, színpad. Ezek a szolgáltatások a rendezvény 

megrendezéséhez elengedhetetlenek. A táblázatból látható, hogy a maradék összeget további 

egy rendezvény megszervezésére, illetve a sportegyesületünk működésének fenntartására, 

sportezközökre fordítanánk. Tavalyi évben már elkezdtük a helyi és környékbeli gyermekek, 

fiatalok biztonságos motorozásra való oktatását, megteremtve ezzel a hátrányosabb helyzetű 

gyerekeknek a lehetőséget a motorozás/quadozás élményének átéléséhez.  

Új eseményként pedig többi országos versenyzővel motoros tábort szeretnénk tartani. 

(Támogatás felhasználása: mentő, orvosi jelenlét biztosítása). Az ingyenes rendezvényeink 

célja a rétsági kistérség felpezsdítése. 

 

 

 

11. A PÁLYÁZÓ FOLYÓ ÉVI TEVÉKENYSÉGEINEK ÉS TERVEINEK BEMUTATÁSA 
(maximum 1 oldal terjedelemben) 
 
Az RRT SE a fent említett rendezvények megrendezése mellett fontosnak tartja a fiatalok 

sportolásának megteremtését. Az egyesület tagjai edzéseket és foglalkozásokat tartanak igény 

szerint a fiataloknak. Továbbá együttműködnek a helyi és más egyesületekkel. Az egyesület 

tagjai rengeteg motorsport és egyéb rendezvényen megfordulnak, ezzel is építve 

kapcsolatrendszerüket. Két rétsági versenyzőnk (Jobbágyi Péter, Balla Balázs) idén is részt 

vesz a motoros akrobatika országos bajnokságában, sőt az FIM Europe Streetbike Freestyle 

európa bajnokságon képviselik városunkat. Az ország élvonalában lévő további 3 versenyző az 

egyesületünk színeiben versenyzik, mint pártoló tag.  

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………… 
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12. PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELŐZŐ ÉVI BEVÉTELEI:  
forintban 

 
Helyi önkormányzati támogatás:   

 
……………………………100 000     Ft 

 
SZJA 1%-ból származó támogatás  

 
…………………………………...0     Ft 

 
Más pályázatokon nyert támogatások:  

 
……………………………….…..0     Ft 

 
Egyéb támogatásból származó bevételek:  

 
……………………………..380 000   Ft 

 
Tagdíj bevételek:  

 
………………………………57 600    Ft 

 
Saját bevételek:  

 
………………………………985 000  Ft 

 
Összesen:  

 
…………………………….1 522 600  Ft 

 

PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELŐZŐ ÉVI KIADÁSAI (forintban): 

 
Működési költségek:   744 510  Ft 

 
Közműköltségek:  

 
0  Ft 

 
Egyéb költségek:  

 
589 105  Ft 

 
Összesen:  

 
1 333 615 Ft 

 

PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET TÁRGYÉVRE TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSE: 
 

Tárgyévre tervezett bevételek: Tárgyévre tervezett kiadások: 
Tervezett bevétel 

megnevezése: 
Összeg (Ft): Tervezett kiadás megnevezése: Összeg (Ft): 

Tagdíj 57 600 Sportegyesület működése 800.000 
 Egyéb támogatások 400 000 Extrém Nap 2.900.000 
Önkormányzati támogatás 3 687 000 Stunt tábor 150.000 
Saját bevételek 1 000 000 Motorversenyre való felkészülés 250.000 
Pártolói tagság 13 000 Tábor/gyerekmotoroztatás 800.000 
    
    
    
    
    
    
Összesen: 5.157.600  4.900.000 
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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  

 
 
 
 
                                                                                       ………………………………………………... 
                                                                                                 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! 









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) 55 40 15 
18 év alatti tagok száma (fő) 30 22 8 

Tagok száma összesen 85 62 23
 
4. TAGDÍJ ÖSSZEGE/FŐ:  
 
Felnőtt tagok:…                 5000…. Ft/év 
1 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:  
 
…1.TAO  pályázat        be/SFP16443/2017                    1db  
 
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: 2018.Január 01 
 
A pályázati cél megvalósulásának befejező időpontja:2018.December 31 
 
Tervezett rendezvények száma: … kb 90………………. 
 
 
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 300.000 100.000   
Energia 400.000 300.000   
Utazási Költség 1.000.000 200.000   
Adminisztratív Költség 600.000 400.000   
Karbantartás,Pálya Elők. 700.000 300.000   
Felszerelés 500.000 100.000   
Tárgyi eszköz beruházás      985.000  
Utánpótlás feladatok ell.   2.200.000  
     
     
Összesen: 3.500.000 1.400.000 3.185.000  
 



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

 
11. A PÁLYÁZÓ FOLYÓ ÉVI TEVÉKENYSÉGEINEK ÉS TERVEINEK BEMUTATÁSA 
(maximum 1 oldal terjedelemben) 
 
A Rétság VSE az elmúlt évben is sikeresen szerepelt a bajnokságban mindkét csapatunk 
teljesítette a számára elvárható teljesítményt. Ki kell emelnem az ifjúsági csapat teljesítményét aki 
ebben az évben is megnyerte a bajnokságot. Teljesítményük évek óta kimagasló  a játékosok 
hozzá állását teljesítményüket pedig példa értékű. Régóta viszik városunk jó hírét szerte a 
megyében és megyén túl is.. Mivel ez a rendszer bajnokság éves szinten működik itt nem elég egy 
versenyen jól szerepelni itt egész évben kiváló teljesítményt kell nyújtani. Ebben a bajnokságban 
is folytatják a megkezdett teljesítményüket és megint vezetik a tabellát.  A  felnőtt csapat is az 
élmezőnyben végzett. Talán egy kicsit erő felett is. Náluk ebben az évben generáció váltás folyik 
ami nem mindig zökkenő mentes. Bizony ez már a rutintalanság vagy a fegyelmezetlenség 
hatására el hullajtottunk jó pár pontot. Viszont úgy néz ki hogy a fiataljaink sikeres épülnek be a 
csapatba . Most már ellehet mondani hogy három fiatal játékosunk nagyon jól beilleszkedet a 
csapatba. Többiek meg erősen kopogtatnak a felnőtt csapatnál. Egyesületnél kiváló a hangulat 
családias a légkör.  Az idősebb labdarúgóink szeretettel fogadják az ifjúsági csapat játékosait. 
Többször a mérkőzés utáni összetartás már élmény beszámolóba megy át. Különösen amikor azok 
az NB I megjárt focistáink mondják el élményeiket akikre bizony a szavaikra illik odafigyelni. 
Nagyon fontosnak tartom megemlíteni hogy a HAZAJÁRÓ műsor egyik főszereplője nálunk 
sportol. Immár közel nyolc éve. Jó baratság alakult ki általa a műsor stábja és az egyesület tagjai 
között. Büszkén viseljük mezünkön a Rétság címer mellett a HAZAJÁRÓK logóját is. Nem 
mellesleg de ebben az évben A Hazajáró című műsor Príma Primissima díjat kapott a közönség 
szavazatok alapján. Ebben az évben is folytatni szeretnénk a korábbi években elkezdett munkát. 
Folytatni szeretnénk a fiataljaink képzését. Nagyon sajnáljuk azt hogy több rétsági fiatal eltávozott 
a városunkból és más településeken más országokban találják meg számításaikat. Mint már 
említettem ez nem olyan sport ahol elég egy- két hétvégére hazaérkezni itt sokk hétvégén 
rendelkezésre kell állni. Nem várható el egy külföldön dolgozó sportolónktól sem hogy minden 
hétvégén a saját költségén utazzon haza. Talán két csapat játékost is feltudnák sorolni az évek 
során aki elhagyta városunkat. Mi igyekszünk a játékosainkban a  belenevelni a lokálpatriotizmust 
ezért dolgozunk már évek óta.  Sikerként könyveljük el hogy, vannak olyan  labdarúgóink is akik 
már korcsoportunkban a legmagasabb szinten képviselik városunkat. Épp ezért nagyon fájó 
pontnak tekintjük a gyerek labdarúgás megszűnését városunkban. Sajnos amíg a feltételek nem 
adottak addig nincs remény az újra indításra. Továbbra is folytatjuk a sportlétesítmény építését 
karbantartását. Itt is fontos feladatok várnak ránk.  
  
 
 
 
 
 



 
12. PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELŐZŐ ÉVI BEVÉTELEI:  

forintban 

 
Helyi önkormányzati támogatás:   

 
……………2.900.000………………..….. Ft 

 
SZJA 1%-ból származó támogatás  

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

ortukban 
Más pályázatokon nyert támogatások:  

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

 
Egyéb támogatásból származó bevételek:  

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

 
Tagdíj bevételek:  

 
………………675.000   ………………….. Ft 

 
Saját bevételek:  

 
…………… 1.300.000………………   ….. Ft 

 
Összesen:  

 
……………  4.875.000………………….. Ft 

 

PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELŐZŐ ÉVI KIADÁSAI (forintban): 

 
Működési költségek:  

 
…………1.854.800……………………….. Ft 

 
Közműköltségek:  

 
………… ..635.000……………………….. Ft 

 
Egyéb költségek:  

 
…………2.290.000……………………….. Ft 

 
Összesen:  

 
…………   4.779.800…..                                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   400.000 
Saját Bevétel 2.700.000 Energia   700.000 
Pályázat 3.185.000 Utazási Költség 1.200.000 
  Élelmezés   850.000 
  Adminisztratív Klt  1.000.000 
  Pálya előkészítés karbant.  1.000.000 
  Felszerelés    600.000 
  Pályázat  3.185.000 
  Egyéb  450.000 
    
    
Összesen: 9.385.000  9.385.000 
    
 
 
 
 



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! 

























 
 
A képvisel ő-testülete 2018.évben is támogatni kívánja a helyi nyugdíjas klubok 
működését. Ezért az alább meghatározott feltételekkel  pályázatot ír ki a 2017. 

évi támogatásra: 
 
 A 2018.évi működés támogatásához benyújtott kérelemnek (Adatlapnak) az alábbiakat kell 
tartalmaznia: 
A nyugdíjas klub 

- képviselőjének nevét 
- létszámát 
- ebből rétsági lakosok számát 
- 2017.évi beszámolót 
- az önkormányzattól kért támogatás felhasználási jogcímenként részletezett összegét, 

felhasználás jogcímenkénti tervét. 
- 2017.évi támogatási keret felhasználásáról szóló elszámolást 
- 2018.évi munkatervet 
- igényelt összeget (Ft) a felhasználás céljának megjelölésével 

 
 
 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. március 14.  
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 
2018.” 
 
 
A képviselő-testület a támogatás keretösszegét 2018.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. 4.

18339301 - 1 12 1853

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

Kotroczó Balázs, 2651 Rétság, Mező u. 4.

Created in Master PDF Editor - Demo Version

160 136 24

160 136 24

2500

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 
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

2018.01.01

2018.12.31
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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 100000 Ft
Színházi belépő összesen

100000 Ft

400000 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) 
 

2018. 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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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

108152

301000

336669

1045821
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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 

909822

89519

1045821

Nyitó egyenleg
Tagdíj
Önk. támogatás
Egyéb támogatás
Tombola

  46480
407500
300000
200000
  40000

993980

Évnyitó
Nőnap
Majális
Színház, fürdő
Klubdélután
Évzáró rendezvény
Egyéb költség

120000
150000
  80000
400000
  60000
140000
  43980

993980

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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