
A Képviselő-testület 2019. évi költségvetésébe tervezett sporttámogatási keretösszeg
terhére az alább meghatározott feltételekkel pályázatot ír ki a rétsági sportszervezetek

támogatására.

Pályázati feltételek:

- Adatlap hiánytalan kitöltése
- azon sportegyesületek pályázhatnak, melyeket az illetékes bíróság legkés bb a ő

tárgyévet megel z  évben bejegyzett, nyilvántartásba vett és alapszabályuknak, ő ő
illetve alapító okiratuknak megfelel  tevékenységüket ténylegesen folytatják.ő

- bejegyzett rétsági székhellyel rendelkeznek
- nonprofit szervezetnek min sülnek,ő
- egy egyesület csak egy pályázatot nyújthat be. 

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

- az egyesületben sportolók létszámát, az egyesület tagjainak számát, az el ző ő
évben elért eredményeket és a szakmai munkáról szóló beszámolót

- az el z  év gazdálkodási tevékenységének számszer sített adatait (külön kitérveő ő ű
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 Megyei Bíróság által az egyesület 

hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi kivonat egy példányát.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. március 18. 12,00 óra

A hiányos vagy határid n túl benyújtott pályázat, valamint a rendelkezésre álló keretösszegető
meghaladó igényt tartalmazó pályázat érvénytelen, arra támogatás nem állapítható meg.

A pályázatokat két féle módon kell benyújtani: 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: „SPORTPÁLYÁZAT 2019.”

A pályázati űrlap kitölhető Word.doc formában innen is letölthető 

http://www.retsag.net/onkorm/palyadatlap19.doc

mailto:jegyzo@retsag.hu
http://www.retsag.net/onkorm/palyadatlap19.doc


A képviselő-testülete 2019.évben is támogatni kívánja a helyi nyugdíjas klubok működését.
Ezért az alább meghatározott feltételekkel pályázatot ír ki a 2019. évi támogatásra:

A nyugdíjas klub

- képvisel jének nevétő
- létszámát
- ebb l rétsági lakosok számátő
- 2018.évi beszámolót
- az önkormányzattól kért támogatás felhasználási jogcímenként részletezett összegét,

felhasználás jogcímenkénti tervét.
- 2018.évi támogatási keret felhasználásáról szóló elszámolást
- 2019.évi munkatervet
- igényelt összeget (Ft) a felhasználás céljának megjelölésével
- a hiányos vagy határid n túl benyújtott pályázat, valamint a rendelkezésre álló ő

keretösszeget meghaladó igényt tartalmazó pályázat érvénytelen, arra támogatás 
nem állapítható meg.

A pályázatokat két féle módon kell benyújtani: 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 2019.”

A hiányos vagy határid n túl benyújtott pályázat, valamint a rendelkezésre álló keretösszegető
meghaladó igényt tartalmazó pályázat érvénytelen, arra támogatás nem állapítható meg.

A támogatási igények benyújtásának határideje: 2019. március 18. 12,00 óra

A pályázati űrlap kitölhető Word.doc formában innen is letölthető 

http://www.retsag.net/onkorm/palyadatlap19.doc

http://www.retsag.net/onkorm/palyadatlap19.doc
mailto:jegyzo@retsag.hu


Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019-ban is támogatni kívánja a
településen működő civil szervezeteket és közösségeket, ezért az Önkormányzat 2019. évi

költségvetésébe tervezett támogatási keretösszeg terhére az alább meghatározott
feltételekkel pályázatot ír ki közösségi élet szervezése céljára.

Pályázati feltételek:

- azon  szervezetek,  közösségek  pályázhatnak,  melyek  alapokmányuknak  megfelelő
tevékenységüket ténylegesen folytatják, illetve programjaik megvalósításával a város
kulturális és közösségi életét segítik el ;ő

- a 2018. évben igénybe vett támogatással elszámoltak, vagy a pályázat benyújtásával
egy id ben elszámolnak,ő

- rétsági székhellyel rendelkeznek, és tevékenységüket itt végzik,

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

Adatlap hiánytalan kitöltése

- felhasználási terület megjelölését, 
- a tagok létszámát, az el z  évben elért eredményeket és a szakmai munkáról szólóő ő

beszámolót,
- az el z  év gazdálkodási tevékenységének számszer sített adatait (külön kitérve aző ő ű

önkormányzati támogatás felhasználására),
- az el z  évben kapott önkormányzati támogatásról szóló elszámolást (ha a pályázóő ő

támogatásban részesült!) A kapott támogatás felhasználásáról a számlák hitelesített
másolatának benyújtásával kell elszámolni az Önkormányzatnak!

- a pályázó 2019. 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 határid n túl benyújtott pályázat, valamint a rendelkezésre álló keretösszegető
meghaladó igényt tartalmazó pályázat érvénytelen, arra támogatás nem állapítható meg.

A nyertes pályázó megállapodást köt az Önkormányzattal a támogatás céljáról, az 
elszámolás rendjér l, határidejér l, a megállapodás megsértésének szankciójáról. A ő ő
támogatás a szervezet vagy közösség m ködésének segítségét szolgálja, amelyb l ű ő
személyi jelleg  kiadás (bér és járulékai) nem finanszírozhatóak.ű

A pályázat elbírálásánál figyelembe vételre kerül az önkormányzat intézményeiben biztosított
esetleges ingyenes terem és helyiséghasználat is.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. március 18. 12,00 óra

A pályázatokat két féle módon kell benyújtani: 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 2019.”

A pályázati űrlap kitölhető Word.doc formában innen is letölthető 

http://www.retsag.net/onkorm/palyadatlap19.doc

http://www.retsag.net/onkorm/palyadatlap19.doc
mailto:jegyzo@retsag.hu
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PÁLYÁZATI ADATLAPPÁLYÁZATI ADATLAPPÁLYÁZATI ADATLAPPÁLYÁZATI 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 (fő)    

Tagok száma összesenTagok száma összesenTagok száma összesenTagok száma összesen             
 
4. TAGDÍJ ÖSSZEGE/FŐ:  
 
Feln�tt tagok:………………………. Ft/év 
18 év alatti tagok: …………………. Ft/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:  
 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

6. PÉNZINTÉZETI ADATOK  
 
Számlavezető pénzintézet neve: ……………………………………………………………………… 
 
Bankszámlaszám: ………………………………………………………………………………………. 
 
 

7. A PÁLYÁZÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉGI TERÜLETE  
 
 
*A megfelel� válasz aláhúzandó 
 
sporttevékenység            kulturális tevékenység              közösségi élet szervezése 
  

 

8. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK 1 
 

A pályázaton igényelt támogatás összege:          ………………………………… Ft  

 

A pályázati cél megvalósulásának kezdő időpontja: ………………………………  

 

A pályázati cél megvalósulásának befejező időpontja:……………………………. 

 

Tervezett rendezvények száma: ………………………………………………………. 

 

 

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

Jelen pályázaton igJelen pályázaton igJelen pályázaton igJelen pályázaton igéééényelt nyelt nyelt nyelt 
támogatás céljatámogatás céljatámogatás céljatámogatás célja    

IgényeltIgényeltIgényeltIgényelt    
öööössssszegszegszegszeg    

SajátSajátSajátSaját    
fofofoforrrrrásrásrásrás    

EgyébEgyébEgyébEgyéb    
állami foállami foállami foállami forrrrrárárárássss    

EgyébEgyébEgyébEgyéb    
támtámtámtámoooogatásgatásgatásgatás    

     
     
     
     
     
     

                                                
1
 Tájékoztató adat: 3/2019. (II.26.) költségvetési rendeletben rendelkezésre álló keret: 

- Nyugdíjas klubok támogatása: 800.000 Ft 
- Sportegyesületek működési támogatása 4.500.000 Ft 
- Civil szervezetek program támogatása 600.000 Ft 



3 
 

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

oldal terjedelemben)  
 
………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………… 
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12. PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELŐZŐ 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 

 

PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELPÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELPÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELPÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELŐŐŐŐZZZZŐŐŐŐ ÉVI KIADÁSAI  ÉVI KIADÁSAI  ÉVI KIADÁSAI  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:    
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13. Beszámoló sz előző évi eredményekről és szakmai munkáról 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………… 
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14. 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 

 
 
 
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:A pályázat benyújtása:A pályázat benyújtása: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 egészíthetAz adatlap pótlapokkal nem egészíthetAz adatlap pótlapokkal nem egészíthetAz adatlap pótlapokkal nem egészíthetőőőő ki! ki! ki! ki!    
    
Érvénytelen az a pályÉrvénytelen az a pályÉrvénytelen az a pályÉrvénytelen az a pályázatázatázatázat    

- amely nem a jóváhagyott adatlapon kerül benyújtásra, 
- nem tartalmazza a kötelező mellékleteket, 
- az igényelt összeg meghaladja a költségvetésben a célra tervezett összeget. 




