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Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A február havi ülésen elfogadásra került a sport és civil szervezetek 2019. 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, 2019. március 20.  
                                           
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 
 

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

2019. évi pályázati felhívások 
 
 

 

3. Jogszabályi háttér:  

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 
3/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés i) pontja szerint: 
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„Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően le-
het aláírni és felmondani.” 

4. Határozati javaslat 

 
I. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2019. (III.29.) számú határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport és civil szervezetek 
2019. évi támogatási pályázatainak elbírálásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a 800 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: 2019. április 30. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 

II. 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2019. (III.29.) számú határozata 

 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport és civil szervezetek 
2019. évi támogatási pályázatainak elbírálásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a 4.500 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: 2019. április 30. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
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III. 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2019. (III.29.) számú határozata 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport és civil szervezetek 
2019. évi támogatási pályázatainak elbírálásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a 600 eFt civil szervezetek részére biztosított előirányzat terhére a 
 
……………………….. részére, a 2019. 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: 2019. 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: 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: 
…………………... 
 
2.) A támogatást a Támogatott a következő kifizetésekre használhatja fel: 
 
 - ………………………………….    ………….. Ft 
- ………………………………….    ………….. Ft 
 
A támogatás a megállapodás aláírását követően, igénybejelentés alapján vehető igény-
be. 
 
 
 
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 2020. 
január 31. napig kell elszámolni. 
 
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); 
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- 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. 
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, 2019. ……………………………………… 
 

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



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 400 000 136 2 941
Hunyadi János Nyugdíjas Klub határidőben határidőben határidőben határidőben 400 000 114 3 509
Összes támogatási igény 800 000
Rendelkezésre álló keret 800 000

Sprt támogatási pályázatok

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 61 57 377
Rétsági Judo Club határidőben határidőben határidőben nem érkezett 800 000 23 34 783
Összes támogatási igény 5 300 000
Rendelkezésre álló keret 4 200 000

Civil szervezetek támogatása
Rétsági Árpád Egylet határidőben határidőben határidőben határidőben 80 000 132 606
Kereplő Néptánc Egyesület határidőben határidőben határidőben határidőben 555 000 101 5 495
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat határidőben határidőben határidőben határidőben 320 000 272? #ÉRTÉK!
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat határidőben határidőben határidőben határidőben 400 000
Összes támogatási igény 955 000
Rendelkezésre álló keret 600 000

Melléklet

Adatlap Melléklet



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 Városi Nyugdíjas Klub

Címe: 2651 Rétság, Rákóczi u. 26.

Levelezési cím (csak akkor, ha az egyesület, szervezet címével nem azonos): 
2651 Rétság, Mező utca 4.

 
2. A PÁLYÁZÓ EGYÉB AZONOSÍTÓ ADATAI 
Adószám: 
18339301-1-12 

Statisztikai számjel: 
1853

Bírósági nyilvántartásba vételi határozat 
száma, kelte: Pk. 60028/2012/9.

Az egyesület, szervezet telefonszámok: 
06-35-350-282   06-20-428-2480

E-mail: ……………………………………… Honlap cím:……………………………... 

A szervezet bírósági nyilvántartás szerinti képviselőjének neve, címe: Kotroczó Balázs 
2651 Rétság, Mező utca 4.

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) 159 136 23
18 év alatti tagok száma (fő)

Tagok száma összesen 159 136 23

4. TAGDÍJ ÖSSZEGE/FŐ: 

Felnőtt tagok:               3.000           Ft/év
18 év alatti tagok: …………………. Ft/év
Egyéb tagok: ………………………. Ft/év



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 Rétság

Bankszámlaszám: 64000060-10060012

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:                      400.000                      Ft 

A pályázati cél megvalósulásának kezdő időpontja:      2019. 01. 02. 

A pályázati cél megvalósulásának befejező időpontja:  2019. 12. 31. 

Tervezett rendezvények száma:    27

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

Jelen pályázaton igényelt
támogatás célja

Igényelt
összeg

Saját
forrás

Egyéb
állami forrás

Egyéb
támogatás

Színházi belépő 3 alkalom 150.000 100.000
Esztergom fürdés 50.000 50.000
Leányfalu fürdés 50.000
Jászapáti fürdés 50.000 50.000
Eger fürdés 100.000

Összesen: 400.000 200.000



10. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS INDOKLÁSA (felhasználásának bemutatása, maximum 1 oldal 
terjedelemben)
 
    Érvényes alapszabállyal rendelkezünk, ezért ezeket betartva működik a Nyugdíjas
klub. Az éves munkatervet a tagság véleményét is kikérve készítjük el. Természetesen
mindenki kívánságának nem tudunk eleget tenni, a többségi elv érvényesül.
    Főbb szempontok a munkaterv összeállításakor többek között: az átlagéletkor 65
év  feletti,  jelentős  az  egyedülállók  száma,  túlnyomórészt  a  tagjaink  kispénzű
nyugdíjasok. Az átlagéletkor évről évre kis mértékben nő, sajnos a tagság egészségi
állapota koruknál fogva is romlik. 
    Tagjaink  túlnyomó  részének  csak  a  klubunk  tudja  biztosítani  a  közösségi
együttlétet. Az Önkormányzat támogatása nélkül a programjainkat nem tudtuk volna
és  nem  is  tudjuk  a  jövőben  megvalósítani.  Így  a  munkaterv  és  költségvetés
elkészítésekor  figyelembe  kell  vennünk  a  támogatandó  célcsoportokat.  A
programjainkat  az  Önkormányzati  támogatásból  és  a  tagdíjakból  tudtuk  eddig
megvalósítani.  Az  elmúlt  évben  hosszú  idő  után  kénytelenek  voltunk  emelni  a
tagdíjat  évi  2.500  Ft-ra,  ez  évben  pedig  3.000  Ft-ra.  A tagság  ezt  egyhangúlag
elfogadta,  ugyanis tudják azt,  hogy az emelés az egyre emelkedő  költségek és az
egyre nívósabb programok miatt szükségeltetett. 
    A  támogatást  felhasználtuk  és  most  is  fel  fogjuk  használni  útiköltségre,
belépőjegyekre és kirándulásra.
    Az elmúlt évben többször voltunk termálfürdőben, aki pedig eljött velünk és nem
fürdött  az  kirándult  az  adott  településen.  Több  alkalommal  voltunk  a  Rétsági
Művelődési Központban, ahol színházi előadásokat néztünk meg. Ezt a jövőben is
tervezzük.
    Említést kell tennünk arról, hogy a belépőjegyeknél és útiköltségeknél az elérhető
kedvezményeket  maximálisan  kihasználjuk.  Csoportos  részvétel  esetén  általában
engedményesek a belépőjegyek. 
    Amikor a kiránduláson nem volt meg a férőhely szerinti létszám akkor a klubon
kívülieket  is  beszerveztük,  viszont  ők  tőlünk  nem  kaptak  anyagi  hozzájárulást,
támogatást.
    Fontos megjegyezni, hogy a a településünk vezetése és a Művelődési Központ
ellenszolgáltatás  nélkül  biztosított  és  remélhetőleg  a  jövőben  is  fog  biztosítani  a
rendezvényeink lebonyolításához szükséges helyiséget. A megyében több helyen kell
fizetni a rendezvények lebonyolításához szükséges helyiségért. A megállapodásban
szerepelt és ezután is szerepelni fog, hogy a támogatásuk ezen formájáról is mindig
tájékoztatjuk a településünk lakosságát és a médiát is.
    Reméljük a támogatásukat ismét hasznosan tudjuk felhasználni, tagjaink nevében
azt előre is köszönjük.



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

    A 2019.  évi  tevékenységünket  is  az  alapszabályunk  határozza  meg.  Ennek
megfelelően készítettük el a munkatervünket, amelynél szigorúan figyelembe vettük
a  takarékossági  szempontokat.  A  munkatervünket  a  tagdíjakból  és  egyéb
támogatásból  kívánjuk  megvalósítani,  de  szívesen  veszünk  minden  más  egyéb
pénzbeni támogatást is. 
    A munkatervet mindegyik tagunk kézhez kapta, azt betartjuk, attól eltérni csak
szükség esetén fogunk. A munkaterven kívüli tevékenységünkről a teljesség igénye
nélkül az alábbiakban teszek említést.
    Tevékenységünk  során  ápoljuk  a  kapcsolatainkat  a  településünk  civil
szervezeteivel,  az  Önkormányzattal,  az  iskolával  és  az  óvodával.  Ez  a  közös
programok megvalósítását is jelenti. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy aktív részesei,
illetve  támogatói  leszünk  településünk  több  rendezvényének.  Példaként  említem,
hogy minden alkalommal koszorúzunk; Gyermeknapra továbbra is sütünk palacsintát
és részt veszünk annak lebonyolításában; aktívan segítünk a főzésben, a majálison és
a szüreti rendezvényen.
    Tagjai  vagyunk  kettő  országos  nyugdíjas  szervezetnek,  annak  munkájában
tevékenyen  részt  veszünk.  Ezek  a  szervezetek:  Nyugdíjasok  Országos  Szövetsége
(NYOSZ), Nyugdíjasok Országos Képviselete (NYOK).
    Járásunkban példamutatóan működik a nyugdíjas klubok-egyesületek szervezete,
amely  nincsen  bejegyezve  a  bíróságon.  Szeptember  hónapban  a  Művelődési
Központunkban  tartjuk  meg  a  Nyugat-Nógrádi  Nyugdíjas  Klubok  találkozóját,  a
rendezőknek maximális segítséget nyújtunk.
    Októberben,  amennyiben erre  felkérést  kapunk,  részt  veszünk az  ún.  Szeretet
vendégség lebonyolításában.
    A tánccsoportunkra büszkék vagyunk, működésünkhöz az anyagi lehetőségeinkhez
képest hozzájárulunk. Sajnos a megromlott egészségük miatt többen abbahagyták a
táncot, ezért kiemelt célunk a létszámuk utánpótlása.
    Az  év  utolsó  hónapjában  ismét  gyűjtést  szervezünk  a  rászorultak,  nem csak
nyugdíjasok részére.



12. PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELŐZŐ ÉVI BEVÉTELEI: 
forintban

Helyi önkormányzati támogatás:                                   588.000                         Ft

SZJA 1%-ból származó támogatás …………………………………………….. Ft

Más pályázatokon nyert támogatások: …………………………………………….. Ft

Egyéb támogatásból származó bevételek:                                    111.480                         Ft

Tagdíj bevételek:                                   408.650                         Ft

Saját bevételek:                                   174.016                         Ft

Összesen:                                   1.282.146                       Ft

PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELŐZŐ ÉVI KIADÁSAI (forintban):

Működési költségek:                                    1.138.848                      Ft

Közműköltségek: …………………………………………….. Ft

Egyéb költségek:                                      59.100                         Ft

Összesen:                                    1.197.948                       Ft

PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET TÁRGYÉVRE TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSE:

Tárgyévre tervezett bevételek: Tárgyévre tervezett kiadások:
Tervezett bevétel

megnevezése:
Összeg (Ft): Tervezett kiadás

megnevezése:
Összeg (Ft):

Nyitó egyenleg 84.198 Évnyitó + nőnap 180.000
Tagdíj 477.000 Majális főzőverseny 80.000
Önkormányzati támogatás 400.000 Színház + fürdő belépő 600.000
Egyéb támogatás 300.000 Hajó kirándulás 120.000
Tombola 50.000 Bográcsozás 100.000

Évzáró rendezvény 180.000
Egyéb (tombola, koszorú,
postaköltség, stb.)

51.198

Összesen: 1.311.198 1.311.198



13. BESZÁMOLÓ AZ ELŐZŐ ÉVI EREDMÉNYEKRŐL ÉS SZAKMAI MUNKÁRÓL

    Tevékenységünket az Alapszabályunk és a munkaterv figyelembevételével végeztük:
– Január  27.: Évnyitó  rendezvény,  megemlékezés  a  Magyar  Kultúra  Napjáról.

Elfogadásra került az éves munkaterv. Zene, tánc, tombola és ünnepi vacsora.
– Március 10.: Tavasz és Nőnap köszöntés. Tisztújítás,  vezetőségválasztás. Zene, tánc,

tombola és vacsora.
– Március 15.: Részvétel a megemlékezésen és koszorúzás.
– Május 01.: Részvétel a majálison és a főző versenyen.
– Május 27.: Városi gyermeknapon segítettünk, kb. 800 db palacsintát sütöttünk.
– Június 04.: Nemzeti Összetartozás Ünnepe és koszorúzás.
– Augusztus 20.: Ünneplés városunk lakóival.
– Szeptember  15.: Részvétel  a  Rétsági  Művelődési  Központban  a  Nyugat  Nógrádi

Nyugdíjasok Fesztiválján.
– Szeptember 22.:  Részvétel a Rétsági Művelődési Központban a Magyar Nóta, Népdal

és Operett esten.
– Október  04.: Részvétel  Nógrád  községben  a  Tápláló  szeretet  program  átadó

ünnepségén.
– Október 05.: Nemzeti Gyásznap megemlékezés és koszorúzás.
– Október 13.: Rétságon Szüreti felvonulás. Főzés és felvonulás végén ételosztás.
– Október 20.: Idősek és véradók napjának megünneplése Rétságon.
– Október 23.: Részvétel a megemlékezésen.
– Október 28.: Mindszenti és Pallvicini Emléknap, koszorúzások, szeretet vendégség.
– December 08.: Évzáró rendezvény. Zene, tánc, tombola és ünnepi vacsora.
– December 21.: Mindenki Karácsonya, részvétel az ünnepségen. Étel-ital osztás.

    Ezen  kívül  december  8-21.  között  adomány gyűjtést  szerveztünk  a  rászorulók  részére.  Az
összegyűjtött adományokból tartós élelmiszereket vásároltunk és osztottunk szét 45 család részére.

    Kirándulások a következő helyszínekre:
– Április 14.: Agárd strandfürdő
– Május 19.: Leányfalu strandfürdő
– Július 07.: Hajókirándulás Esztergomba és városnézés
– Július 21.: Bükkszék strandfürdő
– Augusztus 19.: Eger strandfürdő és városnézés
– Október 21.: Esztergom strandfürdő és városnézés

    Színházlátogatás:
– Január 24.: Jelenetek két házasságból (Rétság)
– Március 22.: Kell egy színház (Rétság)
– Május 10.: Zorán koncert Vácon
– Május 12.: Black Birds, Beatles Parádé (Rétság)
– Szeptember 22.: Nóta és Operett est (Rétság)
– Október 18.: Egy csók és más semmi (Rétság)

    Mivel a klubunk tagszervezete kettő országos szervezetnek, ezért a Budapesti RAM Színház az el
nem  adott  jegyeket  ingyenesen  bocsátotta  a  nyugdíjas  szervezetek  rendelkezésére.  Így  két
alkalommal voltunk a RAM színházban.

    A tánccsoportunk az év során 20 alkalommal lépett fel különböző rendezvényeken.
 
14. NYILATKOZATOK



Alulírott(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.

                                                                                                            Kotroczó Balázs
                                                                                         Rétsági Városi Nyugdíjas Klub Elnök
                                                                                                 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!

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



Rétsági Városi Nyugdíjas Klub

                 R é t s á g

Városi Nyugdíjas Klub

2019. évi munkaterve

 
1./ „Zsákbamacska” című színdarab megtekintése a Rétsági Művelődési Központban           2019. február 08.

 

2./ Évnyitó és Nőnapi rendezvény                                                                                                     2019. február 23.

 

3./ Részvétel a március 15-i ünnepségen, koszorúzás                                                                      2019. március 15.

4./ Kirándulás Esztergomba és fürdés                                                                                               2019. március 31.

5./ „Meseautó” című színdarab megtekintése a Rétsági Művelődési Központban                             2019. április 13.

6./ Városi majális, részvétel a főzőversenyen                                                                                     2019. május 01.

 

7./ Gyermeknapi rendezvény támogatása                                                                                            2019. május 18.

 

8./ Kirándulás Leányfalu gyógyfürdőbe                                                                                              2019. június 02.

 

9./  Nemzeti Összetartozás Napja (Trianoni emléknap)                                                                      2019. június 04.

 

10./ Kirándulás Jászapátiba és fürdés                                                                                                  2019. június 29.

 

11./ Bográcsozás a Hunyadi Ligetben                                                                                                  2019. július 06.

 

12./ Hajókirándulás a Dunán                                                                                                                2019. július 20.

13./ Részvétel az augusztus 20-i rendezvényen                                                                            2019. augusztus 20.

 

14./ Kirándulás Egerbe és fürdés, városnézés                                                                               2019. augusztus 24.

15./ Kistérségi Nyugdíjas Fesztivál                                                                                             2019. szeptember 14.

16./ Nóta és operett est Rétságon                                                                                                2019. szeptember 21.

17./ Kirándulás Agárdra és fürdés                                                                                               2019. szeptember 28.

18./ „Tápláló szeretet” program Nógrádban                                                                                2019. október 03-04.



19./ Nemzeti Gyásznap, koszorúzás        2019. október 04.     

        

20./ Szüreti felvonulás és mulatság                                                                                                  2019. október 12.

21./ Városi Idősek és véradók napja       2019. október 19.

22./ Részvétel az október 23-i rendezvényen                                                                                    2019. október 23.

23./ Részvétel Rétságon az 1956-os forradalom és

szabadságharc megemlékezésein, „Szeretet vendégség”            2019. október 27.

24./ Színházlátogatás Rétságon                                                                                                      2019. október   ?

25./ Színházlátogatás Rétságon                                                                                                       2019. november  ?

26./ Évzáró rendezvény    2019. december 07.

27./ Mindenki Karácsonya rendezvény    2019. december 21.

 

R é t s á g, 2019. február 23.                                                              

 

                                                                                                                                Kotroczó Balázs

 

                                                                                                               Rétsági Városi Nyugdíjas Klub Elnök
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pÁl,yÁzATI ADATLAp

p 1rl-v ÁzATI ADATLAP,o SPORTncynsÜLETEK Bs crvrr
SZERvEznrnÉ ÖnxorunÁNvzerr rÁvroGATÁSA,,

KérjÜk olvashatóan, nyomtatott naglbetűkkel, írógéppel vagl szómítógéppet kitalteni!

r. a pÁr,yÁzó aoarar

Pályázó megnevezése; Rétsági Árpód Egyesület

Címe: 2651 Rét,sóg, Madách út 13.

Levelezési cím (csak akkor, ha az egyestilet, szerl,ezet cítttét,el nem aztlnrl5);
Fodor László 2653 Bánk, Zöldfa utccl 2.

2. A pÁLy Ázó r,cvpn azoxosíró ADATAI
Adószám;

l8633203 -1-12
Bírósági nyilvántartá,sba vételi határozctí
,száma, kelte. 39/ 1 996., PK: 6003 3/1 996
E-maíl:
fo dor lac im unkav e de l e m @,gm ail. c o tn

S tut isz t i ka i .sz ámj e l ;

186 33 203-93]2-521-12
A z e pyesü l e l,,s zerv e z e t te le.fons z ámo k ;

06-30-2054761
Honlap c ím ; www. ctrpade gye sül e t. ull,, hrt

A s z ery e z e í b ír ó s á g i nyi lv á n t ar t ás,s z e r i n.í i ké pt, i,s, e l (í.l é n e k n e l, e, c í tll e ;

Fodor Lászl(l 2653 Rétság, Mudách út t3.

A PálYázó kéPviseletében eljóró szetnély (aki ezen pálytizal ck*unlentttntaií aláírja) neve,
cím.e, ha az nem a feníi kétlviselő*;

*AmennYiben nent a bírósági kivonat s:erinti képvisető.lár et, tig,a képvi,selő áttal aldírt alakszeríí
meghatalnlazás csatol.ása s:liksége,s,.|A: a1,1ks:erii meghatatmi:á,son's:erepetnie kelt a nteghatalnlazt), a
tneghatalmazotl és az aláírásokat hítetesítő két tanti nevének, lakcímének és ctlóírásának,

3. EGYESüLET LETSzÁwÁtloz KAPCSolónó ADATOK:

Ebbő1:

helyi lakos más település lakosa
Felnőtt tagok száma (fő) 160 fő 85 fő 75 rő
18 év alatti tagok száma 56 íő 47 fő \ 9fő

Tagok száma összesen 216 fő 132 fő 84 fő

4. TAGDÍJ Összncuró:

Felnőtt tagok ... ... 12.000.,.. Ft/év
18 év alatti tagok: ......------ Ft/év
Egyéb tagok: ....------ Ft/év

Y



5. AZUTÓBBI xEr uvgEN vrÁs rÁryazart r,onnÁSHoz BEADOTT
r 1rI-Y lz lT o K s zÁvta, r' o nnÁ s c í vtn, nyn nr E s p ar v a-zÁi ó?-sárura,

Nem volt

o. pnlvzrN rÉ,zrurl ADAT oK

s zámlav ezető pénzint ézet nev e : cpNrnÁr raranÉr s zövetkezet
Bankszáml aszám: 64000060- l00 5257 t-00000000

z. ,t pÁt y 1izÓ LBGJF,LLEMLZÓBB rnvnxnnysEct rnRÜrnrn

*A megfelelő válasz aláhűzandő

sPorttevékenYség kulturális tevékenység közösségi élet szervezése

8. AZ IGENYELT TÁMOGATÁS SAL KAPCSOLATOS ADATOK

A pólyáz at o n i gé nye lt t ámo gat ás ö s s z e ge ; 1.000.000,-lrr

A pályózati cél megvalósulásának kezdő időponíja; 201g.01 .01.

A pályózat i c é l me gv aló sulós ónak b efej e ző i dőpontj a ; 2 0 1 g. ] 2. 3 ] .

Tervezett rendezvények száma: 6 rendezvény

9. A TÁMoGATÁs FELHASzNÁr,ÁsÁna voNATKozó r,onnÁS- ES
rÖr,rsncKALKULÁCIÓ (forintban)

Jelen p ály ázaton i gényelt
támogatás célia

Igényelt
összeq

Saját
forrás

Egyéb
állami forrás

Egyéb
támopzt.ás

Biztosítási díj,
rajtengedélyek,
sportorvosik,

360.000,

Epítési anyagok, javítás,
állagmegóvás karbantartás

230.000.- l00.000.-

Benzin a fúnyíráshoz 20.000.- 20.000,-
PB. palackok cseréie i 0.000,- l0,000"-
Lőszerek, nyílvesszők,
célok, íjak, fegyverek
vásarlása

230.000.- 190.000,-

Tagsági, nevezési, igazolási ,

díjak, uíazásíkiiltségek. I
terembér, bírói díiak

150.000,- l00.000,-

Osszesen: 1.000.000,- 420.000,-

=



.

10. AZIGENYELT TÁMOGATÁS INDOKLÁSA (fethasználásának bemutatása, maximum ]
oldal terjedelemben)

Az önkormányzati tár4ogatás minden évben nagy segítséget jelentett abban, hogy
egYesÜletünk talpon tudott maradni. ami a továbbképzéseink, rendezvényeink, versenyeink,
edzéseink, a taggyűlések színvonalas megtartásáhozkomoly segítséget nyújt,

Finanszírozni tudjuk az egyesület működési költségeit, melynek segítségével
jelentősen bővülnek, lehetőségeink, minősített sportolók részvétele a versenyeken,
színvonalas rendezvények szervezése, ebből szeretnénk finanszírozni a rajtengedélyek
megvásárlását, sportorvosi vizsgálatok költsé gét, a lőtérbiztosítás díját.

A 2019 évi önkormányzati támogatásból szeretnénk továbbra is biztosítani
egYesületünk működési kiadásait, ftnanszitozni kommunikációs költségeinket, a lőszerek,
fegYverek, Íjak, . célok beszerzését, javitáséú." rendezvényekkel kapcsolatos kiadásokat, pB
Palackok vásárlását, fúnyírást kis értékú irodai tárgyi eszközök , beszerzését. nyolc_tí z éve
vásarolt céljaink, fegyvereink, Íjaink folyamatosan elhasználódnak, részben használhatatlanná
válnak.

Tovább szeretnénk lépni a szabadidős, a hagyományőrző rendezvények színvonalának
nÖvelése, a hátrányos helyzetben lévők segítése, a nemzetközi kapcsolatok erősítése terén,
Fenti célok megvalósítása, elérése, kiszélesítése, hatékonyságának növelése érdekében
további elengedhetetlen technikai fejlesztéseket szeretnénk végrehajtani.

A nYári gyerektáborokhoz, családi napokhoz, hátrányos helyzetűeknek szervezett
Programok, egyéb nagy tömegeket mozgató rendezvényekhez, a szabályok magas szintű
elsajátításához, a lő készség fejlesztéséhez, megfelelő szinten tartásához, a rendezvények
színvonalas végrehajtásához nélkülözhetetlen az önkormányzat anyagi támogatása.
Az Öregfiúk csapat nevezési költségei, a mórkőzésekre történő utazások bírói díjak,
terembérlet olyan terhet ró a sportolókra, amit saját erőből nem képesek finanszírozni.

Az idén egyesületünk is nehezebb anyagi korrilmények között kénytelen működni, az
elmúlt öt évben, folyamatosan emelkedtek a lőszerek, célok árai,

11. A PÁLY LzÓ rol,yó nvr TEvEKENySEGEINEK ÉS TERvEINEK BEMUTATÁsA
(maximum 1 oldal terjedelemben)

' a Versenynaptárban szereplŐ minősítő és házi versenyek terv szerinti színvonalas,
balesetmentes végrehajtása, kiemelt figyelmet fordítva az országos Í;ász versenyekre
és a tÖbbi szeruezett versenyre is, Sport pisztoly és kispuska verseny; április 27,
évzárő megyei minősítő versenyek október 19.

o Cél az akadáIyverseny, széleskörű kiterjesztése, együttműködve a megyei védelmi
irodával, rendőrséggel és a Járási Hivatallal, vándorkupáinak megnyerése. Időpont:
május24.

o Kiemelt fontosságű a 2019. Július 21-27 között lebonyolításra kerülő történelmi-
militari tábor balesetmentes, sikeres megrendezése.

o Tovább kell népszerűsíteni egyesületiinket a különböző bemutatókon, ünnepi
rendezvényeken, tovább kell fejleszteni a bemutató csopot1 felszerelését, műsorát.

o Részvétel a kömyező klubok versenyein és stabil jó eredmények teljesítése.



o Tovább szeretnénk bővíterri az í.lak. íjász felszerelések körét új színvonalas eszközök
beszerzését tervezztik. Íbh,arlatosan cserélni kell az elhaszrrálócló célokat. minőségi
1őszer vásárlása.

o Továbbra is részt kívánunk venni a nenrzetközi tartalékos versenyeken.
o Tovább kell fblYtatni a r'áros áltaiános iskolája, napköziseinek rjászoktatását,

kibővítve a légfegyveres oktatással és ezen keresztül a gyerekek koncer"rtráció
képességének. fegyelmezettségének rrör,elését.

o Továbbra is elsődleges kérdéskérrt kezeljtik a biztonsági rendszabál1,ok betartását. a
rendezvénYek, lÖvészetek balesetrnentes lebonyolítását. ennek érdekében minden
évben cseréljük a gumi goi_vófogó elhasználódott elemeit, a fából készült céltábla
tarlókat.

o Szeretnénk az arryagi lehetőségeinket figyelembe véve fblyt atni az állagmegóvási
feladatokat (hibás tetőrészek. esőcsatornák javítása. cseréje. falak vakolat javítása,
színezése).

Öregfiúk labdarúgó szakosztály:
Célunk továbbra is elsósorban a bajnokságban rnár nem szereplő. de sportot szerető,

elsősorban rétsági kÖtődésű sportolciknak lehetőséget biztosítani a szervezett testmozgásra,
segítségnyÍrjtás az egészséges életmód kialakítása a közép és az idősebb korúak számára. A
szakosztálY tol'ábbra is népszerű a rétsági lakosság és a szurkolók körében. A ]{]18_19_es
bajnokság iiszi lbrdr-riÓ.jábalr c§rtlltitLink *r*rlnrón,,l rlliri]llí1, {7, llcl:. 15 ilcrr1,) lnrib.-rt köztc
játsztltt az is. ho§},a }raziri páll.a titirr3,cii ncll tt]dlttL óll,*:lni.,lcl*rr}cg a kcrctLilrk j3 iij.
BÍztrnk berrne- hcgv a haziii páll-it §ürsa rcnclcziidik *§ ;l, lavasziclónvbl-n .jobb .irltikkal és
erednénn)re1 lr_rcl utrk eltjrLrkkolrli.
A TRX szakosztály: a sportág további népszerűsítése. főieg a fiatalok és a gy,,erekek körében,
-Bemutatók tartása rendezvényekert
-részvétel a gyereknapon

12. pÁLyÁzó nevnSüLET, SzERvEzET ELőző nvt npvpTELEI:
forintban

Helyi önkorm ány zati támogatás : 880.000,_ Ft

§ 4 1 %-bő1 származő támogatás 42.1 88,- Ft

Más pály ázatokon nyert támogatások: ..0,- Ft

Egyéb támogatásbó l származő bevételek: 200.000,_ Ft

Tagdíj bevételek: ..2,504.000,_ Ft

Saját bevételek: /banki kamatl 34.- Ft

összesen: 3.626.222,-Ft



yll-vxzÓ BcyBsÜt ET, SZERYEZI.T glőző Bvl xranÁsn (forintban):

Működési költségek: .,2.864.12l- Ft

Közműköltségek: ,,96.641,- Ft

Egyéb költségek: 605.854,- Ft

öss"esen: 3.566.616,_ Ft

p Ál,v l.zó E GyE SüLE T, S zBR y r,aET rÁncynvRE TERv EaET T
rörrspcvnrÉSn:

Tárgyévre tervezett bevételek: Tárgyévre terv ezett kiadások:
Tervezett bevétel

megnevezése:
Osszeg (Ft): Tervezett kiadás

megnevezése:
Osszeg (Ft):

Tagdíjak 1.400.000,_ anyagjellegű kiadások 60.000.-

Onkormányzati
támogatás

1.000.000,- Lőszere]<,töltén;,el<,
í'egy,verek. í i ak. vesszőI<
3 D célok. í-eIszere lések
beszerzése

580.000

Egyéb támogatások
ltábor, stb.l

600.000,- versenyek Iogisztikai
b iztos ítása

l00.000,_

Epítési anyagok. javítás,
karbantartás

260.000,

Posta, irodaszer,
lt1 orntatvánr . Út iköItsee

100.000,-

Biztosítási dí j.szövetségi
tagd íjak. rajtengedé lyel<.
orvos il<

3 30,000.-

Aram. víz, gáz. berlzin
díi

l00.000,-

Bankköltség 10.000,-
Tárgl,i eszközijl< 250.000.-
Játékvezetők díj azása,
egyéb íbcival
|<apcsolatos költsésel(

l 50.000,_

Tábor I<öltségei 900.000,_
E91 eb eIör,c nern latlrutó
költségek
(kutyaka1 a,oltások.stb.

160.000,_

Osszesen: 3.000.000"- 3.000.000,-

13. Beszámolő az előző évi eredményekről és szakmai munkáról

Szabadidős és tömeg§port:

2018. Óv májusában is megrendeztük az általános iskolák felső tagozatosai részére az
akadályversenyt. Az idénjavítottunk a 207]-es eredményen. Ebben az évben is jöttek szép
számmal csapatok, Pest megyéből (Sárisáp) és Nógrád megye távolabbi részeiről (Cered,
Palotás), a versenyre. Folytattuk az akadáIyversenyes felkészítés keretében az íjász, légpuska

/.-'----_-
(_

/
,/



lÖvészet, kézigránát dobás, tájolás foglalkozásokat. Mi is részt vettünk egy csapattal a
SárisáPiak nagYon Pr9fi hagyományos l5 akadályos egész napos tíz km-es versenyén, Erre a
VersenYre évek Óta, hónaPokon keresztül készülnek fővárosi iskolák sportoló gyerekei is.
HuszonÖt csaPatból sikerült az előkelő hatodik helyet megszerezni. A versenyen egyébk ént az
állomásoknáI, aMagYar Honvédség, a rendőrség és a kúsrtrófavédelem hivatásosai is résá
vettek!

2018-ban tizenötödször hirdettük meg a 12-18 év közötti gyerekek részére a
tÖrténelmi-militari tábort, melyet júliusban bonyolítottunk le, 83 fo .esiueteteue1, A csapat
legjobb ,,katonája" és a legrászorulóbbak, tédtésmentesen vehettek részt a táborban. A
Paintball és airsoft rajháborúk most is a legnépszerűbbek voltak, mivel mi is tudtuk bővíteni a
mar meglévő ilYen fegYvereink, sokkal több időt tudtunk biztosítani ezekre a legnépszeníbb
foglalkozásokra.

2018-ban is tÖbb színvonalas Íjász bemutatót tartottunk kistérségi íjászbarátainkkal
szoros együttműködésben.

A TRX szakosztálY is komoly eredményeket ért el, már a negyedik éve működnek,
nagyon színvonalas bemutatót tartottak a Rétsági. városi Rendezvényenl'

Részt vettÜnk a tÖbb céges napon is. Íjászbemutatót tartottunk a Nógrád Megyei
KormanYhivatal dolgozóinak Diósjenői napján, amin nagysikert arattunk! Szinte mindenjelenlévő kortól nemtől fliggetlenül kipróbálta az íjászatót, majd a nap második felében
versenlt is szerveztünk részükre.

Az álÍalunk rendezett szabadidős és tömegsport rendezvényen, a 2018-as évet
figYelembe véve, Összességében kb, 5000-6000 fő vett részt, .gy..til.ttink, illetve más
klubokkal közö s en szerv ezet rendezvényeinken, b emutató inkon.
Versenysport:

2018-ben is lebonYolitásra kerültek_a szokásos áprilisi kiskaliberű puska és pisztoly,
szePtemberben, nagYkalibení pisztoly, októberben az összes kategóriában á megyei minősítő
versenyek. Az éves versenyeinken összesen kb. 370 versenyző nevezett,

EzenkívÜl indultunk a szügyi, balassagyarmati, váci, márianosztrai, salgótarjáni, győri,
csePeli, budaPesti lövészklubok szintén országos szintű minősítő u..r.ny.in, valamint 10
alkalommal országo s, illetve nemzetközi vadászíj ász vers enyeken.

A MATASZ tagszervezeteként részí vettünk a szlovák tartalékosok lőversenyén
Léván,,Összességében versenyzőink öt arany, három ezüst és hat bronzéremmel, valamint
számtalan előkel ő helyezé ssel öre gbítették e gye sületünk hírnevét.

Az idén a sportlÖvők közül 35 fő részére vásároltunk rajtengedélyt, közülük a
minósítési szabálYok változása miatt 2l fő I, 14fő II. osztályú minősítést Óljesített a minősítő
versenyeken,

öreefiúk labdarúgó szakosztály

A Pest MegYei Labdarúgó Szövetség ÖF északi csoportjában a2017-I8 évi bajnokságban
remek teljesítménnyel a 3, helyen végeztünk 11 csapat tor,ll, 40 pontot szereztünk. (20
mérkózés, 13 gYŐzelem, 1 döntetlen, 6 vereség, 70 lőtt gól, 47 kapottgorl. a bronzérmet úgy
szereztÜk meg, hogy atavasz idényben 1 döntetlen mellátt 9 győzélmeiarattunk,

2018. januar 14-én részt vettünk Vácrátóton azY , ÖÉ teremkupán, amelyen 8 jó
kéPességűcsaPatközül az5,helyetértük el.2019.01.13-ánugyanittszerepeltüúaVI.öF
kuPán amelYen a 8. helyen végeztünk. 20l8 augusztusában t<ispayas tornán vettünk részt
Bánkon, amit meg nyertünk.

A2018-19-as bajnokság Őszi fordulójában csapatunk eredménye romlott (5. hely, l8 pont)
amiben közre játszott az is, hogy ahazai pályaelőnyeit nem tudtuk élvezni.



14. NYILATKOZATOK

Aluírott(ak) nyilatkozom/nyilatkozunk. hogy az á|talamláltalr_rnk l<épviselt szervezet

- az egyesiilési.iogról, a közhaszrrú.jogállásról. valarnint a civil szervezetek rnűködéséről és

támogatásáról szóló 20]l. évi CLXXV. törvénl,el(jírásairral< rnegfelel. tiimogatásol<

fogadására jogosult, Igen X Nem E
- valamennyi adó és járulékfizetési kötelezettségének eleget tett, adóhatóság felé tartozása

nlncS. Igen X Nem E
§o)

#_
viselete jogosut(ak) aláírása



Balassagyarmati Törvényszék
Ügyszám: 1 3OO/Pk.6O033/1 996

Kivonat

a szervezet törvényszéki nyilvántartásba n fen nál ló ad ata i ró l

Az adatlekérés idópontja: 3l7l19 8.02 AM

r. A szervezet nyilvántartási száma: 12-02_0000039

:: :::a:a.

ú§]:: \íW,-]]] P,jl]

Jogerő: 1996,07,02
2lI

z. A szervezet neve: Rétsági Árpád Egyesület

s. A szervezet rÖvidített neve: Nincs röVidített név bejegyezve

a. A Szeryezet idegen nYelvű eInevezése: Nincs idegen nyelvú elnevezés bejegyezve

s A szervezet típusa: Egyesület

o. Az egyesület formája: sportegyesület

a. A szervezet székhelye: 2651 Rétság, Madách út 13.

Jogerő, 201 6.1 0.1 3
17l|

Jogerő,1996,07.02
2A

Jogerő:2016,10.13
1l ll

Jogerő, 1997.01,23
3

9.(1) A képviselő neve: Fodor László elnök

Anyja neve: Laki Zsuzsanna
Lakóhelye: 2651 Rétság, Madách ut,l3.
A képviseletijog gyakorlásának módja: önatto

terjedelme: Általános

A megbízás időtartama:+ ev
A meg bízás megszű nésén ek id őpo n tja: zozo.oz.zo
A megszúnés tényleges időpontja:
A lemondás hatáIyossá váIására vonatkozó adat:

tzl A képviselő neve: Laczkó Endre titkár

Anyja neve: Szaniszló Gizella
Lakóhelye: 2651 Rétság, Szólő út 15,

A képviseleti jog gyakorlásának módja: Együttes

terjedelme: Általános

A megbizás időtartama:+ ev
A meg bizás megszű nésén ek id őpo n tja: zozo,oz.zo
A megszűnés tényleges időpontja:
A lemondás hatáIyossá válására vonatkozó adat:

tsl A képvise|ő neve: Misik lmre elnökhelyettes

Anyja neve: Ellenbach Erzsébet
Lakóhelye: 2651 Rétság, Nógrádi utca 13.

A képviseleti jog gyakorlásának módja: Együttes

terjedelme: Általános

A megbízás időtartama:+ ev
A meg bizás megszű nésének id ő po n tjai 2o?o,o2.2o
A megszűnés tényleges időpontja:
A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat:

Jogerő:2016.10.13
17A

Jogerő, 201 6.'l0.1 3
17l|

Jogeró:2016.10,13
17ll

lo, A szeryezet célja: Az egyesület célja a tagjai lövókészségének e|méleti és gyakorlati úton történó szinren tartáSa,
nÖVelése, sportlöVészeti célra. A íiatalok felkészitéSe sportlöVő fegyverek kezelésére, lókészsé9ük
fejlesztése versenyzési céllal. a fiatalok szabadidejének egészségmegóvó íelhasználása, szervezett
sPortolási lehetóség biztosítása, megfelelő részvétel az egészséges szellemiekben, műszaki _ technikai
ismeretekben gazdag, fizikailag edzett új nemzedék kialakításában. A íiatalok hazafias, honvédelmi
nevelése, a történelmi és katonai hagyományok ápolása, az egészséges életmódra nevelés, a drogok
és más kábitÓ hatású szerek fogyasztása elleni fellépés, a hátrányos helyzetúek segítése, részvétél az

Jogerő, 201 6.1 0.1 3
17l|
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Balassagyarmati Törvényszék
Ügyszám : 1 300/Pk.60O33/1 996

esélyegyenlóség megvalósításában, hasonló célok megValósítáSáért tevékenykedó bel_és külföldi
szervezetekkel Való együttműködés, kapcsoIattartás.

rr,A szervezet cél szerinti besorolása: sporttevékenyseg (pl. fizikai, szeIlemi és technikai Sport, diákSport, sportelet) JogerŐ,2O16.'10.13
17Il

rz.A létrehozás határozott idejének lejárta: Lejárat napja nincs be.jegyezve

ts. A létesitő okirat (módosításának) kelte: 2016.o7.23 Jogeró: 20'16.,10.13
17ll

zr, Közhasznú jogállás: Nem közhasznú

zz. A szewezet elektronikus kapcsolattartási cime: Elextronikus cim nincs bejegyezve Jogerő

zs.A szeryezet adószáma]l.633203_1_12 Jogeró: 20.15,03.10

zq.A,szeívezet adószámával kapcsolatos tény: Bejegyzett 
Jogerő: 2015.03.10

Adószám megszerzésének / fe|függesztésének / törlésének időpontja: 1996.07,02

zs, A szeryezet közösségi adószáma: közösségi adószám nincs bejegyezve

zo, A szervezet kÖzÖsségi adószámával kaPcsolatos tény: Közösségi adószámmal kapcsolato§ tény nincs bejegyezve
KÖzÖsségi adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja: ldópont nincs bejegyezve

zz.A szervezet statisztikai számjele:lo633203-9312-521-12 Jogeró:2015,03,18

zg, A szeryezet statisztikai számjeléve! kapcsolatos tény:Belegyzett 
Jogeró: 2016.04.1.|

Statisztikai számje| megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja; 2016.a4,11

zs,A szervezet számláját vezető Pénzforgalmi szolgáltató neve, székhelye: Számlavezető szolgáltató nincs bejegyezve

so A szervezet jogi személyiségű szervezeti egysége(i): Szervezeti egység nincs be,|egyezve
sr. A szövetséget létrehozó szervezetek listája:

:z, Jogelőd szervezeteki Jogeíód szervezet nincs beleqyezve

aa, Jogutód szervezetek: Jogutód szervezet nincs bejegyezve

sa. Folyamatban levő eljárás típusa: Nincs

ss. FolYamatban van vé9rehajtás, biztositási intézkedés: Eljárás nincs bejegyezve
ss, FolYamatban van büntető / szabálysértési eljárás / intézkedés: Eljárás/intézkedés nincs bejegyezve

ss. Egyéb: Nincs egyéb adat bejegyezve

ánnoÉr
A szervezet adatait illetóen nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban!

Ba|assagyarmaí, 20 1 9. 03. 07

(bélyegző)

aláírás

Űhá-"rr..* áz.-*.*,a:t- Jr-/'-e.c<-# 4<_?-á14"44424_L_k*r_" /

olda|,2l2



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) 57 41 16 
18 év alatti tagok száma (fő) 35 20 15 

Tagok száma összesen 92 61 31
 
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: 2019.Január 01 
 
A pályázati cél megvalósulásának befejező időpontja:2019.December 31 
 
Tervezett rendezvények száma: … kb 90-100………………. 
 
 
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 300.000 200.000   
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 500.000 300.000   
Tárgyi eszköz beruházás      985.000  
Utánpótlás feladatok ell.   2.200.000  
     
     
Összesen: 3.500.000 1.700.000 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 csapatai folyamatosan jól szerepelnek a számukra előírt bajnokságokban. Úgy a 
2017-2018 bajnokságban is. Ifjúsági csapatunk ismét megnyerte a bajnokságot sőt idén már 
másodszor is a szuper döntőt is sikerült megnyernie. A játékosok hozzá állása példamutató. Ez 
eredményezte a sorozatos kiváló eredményeket a bajnokságban is folyamatosan. A fe4lnőtt csapat 
a bajnokságban az általunk előírt szintet teljesítette. Elérkezett az idő a generáció váltásra .Ez azért 
nem megy zökkenő mentesen. Ezt tudtuk fel is vagyunk rá készülve. Az egyesület vezetősége az 
mellett döntött hogy a helyi fiatalok akik már évek óta bizonyítottak a bajnokságban azok mellett 
teszi le a voksok és azoknak fog bizalmat szavazni az új bajnokságban is. Még olyan áron is ha ez 
egy pár évig az eredmény rovására megy is. Ez azért nagyon nehéz feladat mert városunk 
megtartó ereje nagyon csekély. Eddig több tehetséges sportolónk aki rétsági lakos távozott a 
városunkból mert megélhetését, számítását, máshol találta meg. Ezekkel tartjuk a kapcsolatot. 
Amikor haza látogatnak megkeresnek minket és távolról is az egyesület életét figyelemmel 
kísérik. Továbbra is folytatódik a sportlétesítményünk karbantartása. Sőt a „faház” ügyében 
sikerült korrekt megállapodásra, egyességre jutni a polgármesterrel és a képviselő testülettel . 
Nagyon bízzunk benne hogy ez a megállapodás szolgálni fogja a város érdekeit illetve 
természetesen a sportegyesület érdekeit is. A jövő évi bajnokság kiírása enyhén szólva is kaotikus. 
Nem lehet tudni hogy csapatunk melyik bajnokságban fog indulni milyen körülmények között. Így 
a 2019 költségvetésünk is rendkívül bizonytalan. Ez azonban mélyebb feltáró részletes elemzést 
igényel . Egy biztos ez nem az egyesületünk hibája. Erre van egy szövetség aki azért van létre 
hozva hogy a bajnokságot megfelelően koordinálja. Sajnos az tény hogy környékünkön 
folyamatosan szűnnek meg régi óta működő sok mindent megért sportegyesületek. Ez hátrányosan 
fogja érinteni a megye sőt az ország labdarúgását is. Az utánpótlás nevelésről már nem is 
beszélünk. Fájdalmasan érint minket a gyerek labdarúgás megszűnése városunkban . Sajnos az 
újra indításához alapvető feltételek szükségesek. Ezek megléte nélkül esélytelen az egész 
újrakezdés.. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
12. PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELŐZŐ ÉVI BEVÉTELEI:  

forintban 

 
Helyi önkormányzati támogatás:   

 
……………3.000.000………………..….. Ft 

 
SZJA 1%-ból származó támogatás  

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

ortukban 
Más pályázatokon nyert támogatások:  

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

 
Egyéb támogatásból származó bevételek:  

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

 
Tagdíj bevételek:  

 
………………800.000   ………………….. Ft 

 
Saját bevételek:  

 
…………… 1.300.000………………   ….. Ft 

 
Összesen:  

 
……………  5.100.000………………….. Ft 

 

PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELŐZŐ ÉVI KIADÁSAI (forintban): 

 
Működési költségek:  

 
…………2.120.800……………………….. Ft 

 
Közműköltségek:  

 
………… ..810.000……………………….. Ft 

 
Egyéb költségek:  

 
…………2.169.200……………………….. Ft 

 
Összesen:  

 
…………   5.100.000…..                                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! 
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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)  15 11

Tagok száma összesen 23 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 2017.  
EMMI—MAGYAR JUDO SZÖVETSÉG  Sportágfejlesztés 2018.  
Ipartestületek Nógrád Megyei iparkamara 2017. 
Ipartestületek Nógrád Megyei iparkamara 2018. 
 
 
 
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:  2019.01.01. 
 
A pályázati cél megvalósulásának befejező időpontja:  2019.12.31. 
 
Tervezett rendezvények száma:     40 
 
 
9. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ FORRÁS- ÉS 
KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ (forintban)  
 
Jelen pályázaton igényelt 

támogatás célja 
Igényelt 
összeg 

Saját 
forrás 

Egyéb 
állami forrás 

Egyéb 
támogatás 

útiköltség 600.000-Ft - - - 
edzőtábor 100.000-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. 
A Rétsági Judo Club tevékenységi köre a judo és az azzal kapcsolatos szervezési, 
versenyeztetési programok  lebonyolítása a városban kultúrált sportolásra vágyó 
fiatalok igényeinek biztosítása. 
Pályázatunk célja az egyesületi rangsorban meghatározó, minősítő versenyekre 
biztosítani részvételhez szükséges működési kereteket, a sportoláshoz technikai 
feltételeket. 
A  pályázaton nyert összeg  a klub 2019. 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 2019. évi szakmai programja, felkészülési terve: 
 
Sikeres működés érdekében  két fő feladatot  szeretnénk megvalósítani.  
 A nem versenyző korúak, létszámának növelését. Ennek érdekében  az iskolai testnevelés 
keretei között bemutató órákat szervezünk. Ahol megismertetnénk őket  a judo alapjaival, mely 
egyben lehetőséget ad a versenyzést vállaló tehetségek kiválasztására.  
A már haladók versenyzésének elősegítése házi, körzeti, megyei versenyeken. Ebben szoros 
együttműködést kialakítani a környező működő egyesületekkel.  
 
 A versenyző korcsoport magasabb szintű eredmények elérése érdekében a 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 Magyar Judo Szövetség által elfogadott 2019. évi versenynaptár alapján 
versenyeznek. Az országos bajnokságokat, országos diákolimpiákat, azokra felkészítő, bejutást 
jelentő versenyekre minden versenyezést vállalót támogatunk. 
 
A 2019. évben 10 országos bajnokságon, országos diákolimpián tervezzük az indulást. 
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 Ifjúsági korcsoportban az elért eredmények alapján a válogatott lehetőséget ad, klub költségen 
nemzetközi versenyen résztvételre. 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. 
 
2019. évben 40 verseny, edzőtábor , judo, judo-hoz köthető programon tervezzük. 
szereplésünket. 
 
 
 
12. PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELŐZŐ ÉVI BEVÉTELEI:  

forintban 

 
Helyi önkormányzati támogatás:   

 
    300.000 Ft

 
SZJA 1%-ból származó támogatás  

 
128.032 Ft

 
Más pályázatokon nyert támogatások:  

 
250.000 Ft

 
Egyéb támogatásból származó bevételek:  

 
510.000 Ft

 
Tagdíj bevételek:  

 
40.000 Ft

 
Saját bevételek:  

 
0 Ft

 
Összesen:  1.228.032 Ft
 

PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELŐZŐ ÉVI KIADÁSAI (forintban): 

 
Működési költségek:  

 
1.228.032 Ft

 
Közműköltségek:  

 
0 Ft

 
Egyéb költségek:  

 
0 Ft

 
Összesen:  

 
1.228.032 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 100.000-Ft szállás, étkezés                   100.000-Ft
1 % 100.000-Ft edzőtábor 200.000-Ft
tagdíjak 40.000-Ft licence 100.000-Ft



5 
 

  
  
  
  
  
  
  
Összesen: 1.240.000-Ft  1.240.000-Ft
 
 
 
 
 
13. Beszámoló az előző évi eredményekről és szakmai munkáról 
 
A  RÉTSÁGI JUDO CLUB 2018. évi beszámolója 
 
 A klub 2018. évben három országos bajnoki helyezést ért el két olyan 
korcsoportban ahol már válogatott keretbe kerülés is lehetséges. 
Ifjúsági fiú korcsoportban VII.(Pára Balázs +90 kg) és serdülő 
korcsoportban VII. (Czerman Zsanett +63 kg) helyezést, 
felnőtt I. osztályú országos bajnokságon  VII. (Ziman Bence 90 kg). 
További három versenyző szerepelt még  országos bajnokságokon. 
 
Országos diákolimpián két versenyző 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.  
Diák korcsoportban a megyei bajnokságon 14 fő  indult. 
 
 Az előző évekhez hasonlóan tavaly is megtartottuk nyári „napközis 
judotáborunkat” Ennek fő célja a tudás elmélyítése, bemutatása. 
Lehetőség  a majd versenyezni szándékozóknak felkészülésre. 12 fő a 
tábor végén sikeres övvizsgát is tett. (Övvizsga a judo-ban a versenyeken 
indulás feltétele.) 
Az évben második övvizsga és egyben évzáró edzést december 20-án 
tartottuk, 10-en sikeres vizsgát tettek. 
 
 37 versenyen,3 edzőtáborban  vettünk részt. 
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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  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. 

 
 
 
 
                                                                                                            Csuka Zoltán 
                                                                                                 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. 



Balassagyarmati Törvényszék
Ügyszám: 1 3OO/Pk.6007 1 t 1994

Kivonat

- 
a szervezet törvényszéki nyilvántartásban fennálló adatairól,

Az adatlekérés idópontja: 3l13l1910:19 AM

r. A szervezet nyilvántartási száma: 12-02-0000065 Jogerő: ,1994.11.07

2

4.

A szervezet neve: Rétsági Judo Club

A szervezet rövidített neve: RJc

A szervezet idegen nyelvű elnevezése: Nincs idegen nyelvú elnevezés bejegyezve

A szervezet típusa; Egyesület

Az egyesület formája:egyesulet ,,1.:i""ii-".,,,.1,.

Jogerő: 1 997.07.09
4

Jogeró: í 997.07.09
4

Jogerő: 1994.'l 1.07
2

Jogerő:1994.11,07
2

Jogeró: 2007.06.30
15A

s. A szeryezet székhelye: 2651 Rétság, Nógrádi utca ,16.

s.(l) A képviseló neve: CsukaZoltán

Anyja neve: Anyja neve nincs megadva

Lakóhelye: 2623 Kismaros, Vörösmarty utca 49. 'i, . . '
A képviseleti jog gyakorlásának módja: Képviseleti jog gyakorlásának módja nincs bejegyezve

terjedelme; Képviseleti jog gyakorlási terjedelme nincs bejegyezve

A megbízás időtartama:
A megbízás megszűnésének időpontja:
A megszűnés tényleges időpontia:
A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat:

Jogeró: 2007.06.30
15A

ro. A szeryezet célja: A tagság számára rend§zeres sportolási lehetóség, testedzés, felüdülés biztosítása, a társadalmi
öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása, a katonai közösségek erősítése. A fiatalokban az
egészséges életszemlélet, a sportszerű életmód és magatartás fejlesztése, eró§ítése,

lr, A szervezet cél szerinti besorolása: Cél szerinti besorolás nincs bejegyezve

lz. A létrehozás határozott idejének lejárta: Lejárat napja nincs bejegyezve

ts. A létesítő okirat (módosításának) kelte: 2003.09.29
Jogeró: 2003.1 2,09

1

zr. Közhasznú jogállás: Nem közhasznú

zz. A, szervezet eIektronikus kapcsolattartási címe: Elektronikus cím nincs bejegyezve
Jogerő:

zs. A szervezet adószám a: 1 8631 421 -1 -12

z+. A szervezet adószámával kapcsolatos tény: Bejegyzett

Adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja: 1994,08.01

zs.A szervezet kÖzösségi adószáma! Közösségi adószám nincs bejegyezve

zo A szervezet kÖzÖsségi adószámával kapcsolatos tény: Közösségi adószámmal kapcsolatos tény nincs bejegyezve

KÖzÖsségi adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja: ldőpont nincs bejegyezve

zl. A szerv ezet statiszti ka i számj ele : 1 863 1 42 1 -93,1 9 -521 -1 2

za. A szervezet statisztikai számjetével kapósolatos tény: Be,legyzett

Statisztikai számjel megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja: 2016.04.12

Jogerő: 2015.03.'l0

Jogerő: 201 5.03.1 0

Jogerő: 201 5.03.1 8

Jogerő: 2016,04.12

zs, A szervezet számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató neve, székhelye: számlavezető szolgáltató nincs bejegyezve

oldal,,1l2



Balassagyarmati Törvényszék
Ügyszám: 1 3OO/Pk.6007 1 l 1 994

ao. A szeryezet jogi személyiségű szervezeti egysége(i): szervezeti egység nincs bejegyezve

:r, A szövetséget Iétrehozó szervezetek listája:

sz, Jogelőd szervezetek: Jogelód szervezet nincs bejegyezve

aa, Jogutód szervezetek: Jogutód szervezet nincs bejegyezve

an, Folyamatban levő eljárás típusa: ruincs

ss. Folyamatban van vé9rehajtás, biztosítási intézkedés: Eljárás nincs bejegyezve

so. Folyamatban van büntető / szabálysértési eljárás / intézkedés: Eljárás/intézkedés nincs bejegyezve

as Egyéb: Nincs egyéb adat bejegyezve

zÁnnoÉx
A szervezet adatait illetóen nincs változásbejegyzési eljárás

Balassagyarmat, 201 9,03. 1 3

,ffi,
*_,[

oldal:2l2
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pÁl,yÁzATI ADATLAp

p1^lvlzATl ADATLAP ,,SPORTEcyBsÜLETEK ns crvn
SZERvE zETEK öxxonuÁxyzerl rÁmoGATÁSA,,

Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel, írógéppel vag,,szómítógéppel kitalteni!

t. a pÁryÁzó aoarat

Pályázó megnevezése ; Rét,sági Árpáct Egye,sület

Címe; 2651 Rétság, Mad(lchút ]3.

Levelezési cím (csak akkor, ha az egye,siileí, szeryezet cítn.éyel ttem ctzono,s);
Fodor László 2653 Bánk, ZölQfa utca 2.

2. A pÁLy Ázó r,cyÉn azoxosíró ADATAI
Adó.szám:

_18633203 -1-I2
B ír ó s á g i ny i lv ó n t a t"iá,s b a v é t e l i h a í ttr tl z a í
,száma, kelte, 39/1996., PK. 6()03 3i1 996
E-mclil:

fo dorl a c i mun kav e de l e m@,gmail, c o ltt

Stu t iszt i kct i sztínl l e l ;

]86 33 203-9312-521-12
A z e gy- e.s ti l e í,,\ z e r y e z e l t e L eJ'o n,s z á m o k ;

06-30-2054761
Ho n lap c ím ; wwlu. arpade px,,l et. uw,. hu

A szervezeí bírósági nyilvántu,tíls szerinti képviselőiének neye, c,ínte;
Fodor Lti,szló 2651 Rétság, Madách út t3.

A pályázó képvi,seletében eljáró személv- (aki ezen pályázttí doktttnentutllctií aláírjtt) neve,
c,ítnt, ha az ncm tt íL,nti kt1llvist,l(i*:

*AmennYiben nem a bírósági kivonats:erinli képviset(1 .júr el, |ig1, tt képvisel(í áltul al.tiírt ulakszeríí
tneghatolmazcis csalolúsa.sziikséges.| .1. alttk,y:eríí mcghutttlmuztl,s,on,s:are7lelnie kel! tt ntegh.ttíctlntu:ó, tt
tneghutalmuzoíí és uz altiírcis,okat hitelesítíi két tctnt|t nel,ének. lttkcítnéltek é,s ulóírít,scinLtk.

3. EGYESüLET LÉTSzÁwl.ljoz KAPCSor,Óoó ADATOK:

4. TAGDÍJ ÖsszrcrrrÓ:

Felnőtt tagok ... . .. 12.000.... Ft/év
18 év alatti tagok: ... ...------ Ft/év
Egyéb tagok: ..,,.------ Ft/év

Ebből:
helvi lakos más település lakosa

Felnőtt tagok száma (fő) 160 fő 85 fő 75 íő
18 év alatti tagok száma 56 fő 47 tő 9íő

Tagok száma összesert 216 fő I32 fő 84 fő



5. AZUTÓBBI xBr nvnBN vtÁs ptLyxzlrt roRnÁSHoZ BEADOTTpÁl,yÁzaToK szÁvta, ponnÁs CíME, NyERTES palvdzxrox slÁvra,

Nem volt

o. pnnzrNrÉznrlADAToK

S zámlav ezető p énzintézet neve : c PN rnÁr TAKARÉK S zö vetke zet
Bankszáml aszám: 64000060- 100 5257 2-00000000

7. A pÁLy lzó rncJuLLulnzónn rpvnrBxysÉcr rnRür,BrE

*A megfelelő válasz aláhűzandő

sporttevékenység kulturális tevékenység közösségi élet szervezése

8. AZIGENYELT TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK

A p ályóz ato n i gé ny e lt t ámo gat ós ö s s z e ge ; 80.000,-Fr

A pályázati cél megvalósulásának kezdő időpontja: 201g.07.21.

A pályáz ati cé l me gv aló sulás ának b efej e ző i dőpontj a ; 2 0 1 9, 0 7 . 2 7.

Tervezett rendezvények száma: 1 rendezvény 2019 évi íörténelmi-militari tábor

9. A TÁMoGATÁs FELHAsznÁrÁsÁna voNATKozó r,onnÁs- ES
xÖr,rsBcKALKULÁCIÓ (forintban)

I0. AZIGENYELT TÁMOGATÁS INDOKLÁSA (blhasztlúlci,sártak bemuíatás.ct, nlctxinlttm ]
oldal teriedelemben)

Az önkormányzati támogatás nrinden évben nagy segítséget jeler.tett abbarr, hogy

egyletünk meg tudja rendezni a 1?-18 év közötti gvennekek részére a történelnli-militari

tábort. Az elmírlt évben kapott 80.000.-Ft is nag}, segítséget jelentett a színvonalas

rendezéshez.

Finanszírozni tudjuk a szerény anyagi lehetőségekkel rendelkező gyerekek

táborczását.

A2019 évi önkormányzati támogatásból szeretnénk továbbra is biztosítani atáborozás

alatt a gyerekek megfelelő minősógű és kalória tarlalmú élelmiszerrel torténő ellátását. Az

J elen p á|y ázaton igényelt
támogatás célia

Igényelt
összeg

Saját
forrás

Egyéb
állami forrás

Egyéb
támogatás

Elelmezési köhséeek 80.000.- 240.000.-
Osszesen: 80.000,- 240.000,-

G\--- 
)



egYletÜnk által szervezettnyáti tábor, ahogyan a nevében is benne van katonaijellegű, vagy is
egY hagYománYos táborral ellentétben, afizikai igénybevétel, a napi megterhelés sokszorosa

Pld egY kézműves jellegű tevékenységnek, Ezért a napi étkezés mennyisége és minős ége a

tábor sikerességének meghatározó elemei közé tartozik. Nagy figyelmet fordítunk arra is,

hogY az alapanyagok, élelmiszerek beszerzése avárosunk vonzáskörzetéből történjen.

11. A PÁLY ÁzÓ r.otyó nvl TEvÉKENysEGEINEK ES TERvEINEK BEMIITATÁsA
(maximum 1 oldal terjedelemben)

Egylettink éves programjai közül is kiemelt fontosságú a 2019, Július 2t-27. között
lebonyolításra kerülő történelmi-militari tábor balesetmentes, sikeres megrendezése,

A serdülŐ koru 12,18 év kcizotti gyerekek részére manapság nem sok szewezett
Program Van a nyári szÜnetben, Ami van azpedig heti 40-80 ezer forintba kerül, A szülők
általában dolgoznak, Ilyen okokból cselleng sok gyerek az utcán, vagy egész nap a
számitőgéP, illetve a TV előtt ül és nem tud magával mit kezdeni. Egyre többa beilleszkedési,
koncentráciős zavarral, hiperaktivitással, depresszióval küzdő gyerek. Sajnos az utőbbi
években métr az általános iskolások között is megjelent a d,ohénlyzás, a drog, áz alkohol, mely
ellen kÖzvetett nevelési, felvilágosítási módszerekkel is küzdeni kell. Áz egyletünk áldl
szewezett táborral szeretnénk legalább egy rövid hétre 50-60 gyerek részére tartalmas
időtÖltést biztosítani. A mellékelt részletes program alapjánjó1 láthaó, hogy nagyon tartalmas
Programot biztosítunk atáborozők részére. Megtanulják a sátorverés, tűz gyújtas fortélyait, a
terePen való tájékoződást, megismerik a környék állat és növényvilágái, kulturális és
tÖrténelmi hagyományait, nevezetességeit. Elsajátítjak a legalapvetőbb katonai ismereteket és
mindezek mellett lehetőséget biztosítunk a focira, pingpongra, kosarazásra, úszásra,
lovaglásra, ijászatra, lövészetre, airsoftra. Egyik fo célunk, hogy a táborban részt vevő
gYerekek megismerkedjenek a bűnmegelőzéssel valamint olyan ismeretekkel vértezzük fel
Őket, melY lehetővé teszi az eredményes drog elleni küzdelmet. Ennyi programot viszont, csak
katonás, fegyelmezett magatartással lehet balesetmentesen megvatOsitani. Ezt szolgálja az
alakzatban történő közlekedés, a példás sátonend, a reggeli torna és a napir.nd Érr.,
betartása.

Mint tudjuk a 2004-ben a törvénymódosítások alapján, megszűnt az országban az
általános hadkOtelezettség és a sorkatonai szolgálat. Így a most felnövendő generáóióknak
nincs lehetőségük az alapvető honvédelmi ismeretek elsajátítására. Szerény 1ehetőségeinken
keresztül megpróbáljuk kitölteni ezen a területen keletkezett űrt,

12. PÁLYÁzÓ BcynSÜLEr, SZERvEzEr ELőZő nvt BEvBTELEI: forintban

Helyi önkorm ány zati támo gatás : 880,000,- Ft

SZJA l%-ből származő támogatás 42.1 8B.- Ft

Más pály ázatokon nyert támogatások : ,.0,- Ft

Egyéb támo gatás b őI szánnazó bevétel ek: 200.000,- Ft

Tagdíj bevételek: ..2.504.000,- Ft



Saiát bevételek: /banki kamatl 34,- Ft

összesen: 3.626.222.-Ft

p Ál,v tzó EGvE SüLET, SZERvEZET rÁncyBvRn TERv EZETT
xölrsncvntnSB:

pxl,ylzÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELŐZŐ Bvr xraoÁsn (forintban):

Működési költségek: ..2.864,121- Ft

Közműköltségek: ..96.641"- Ft

Esvéb költséeek: 605,854,- Ft

összesen: 3.566.616._ Ft

Társvév re terv ezett bevételek : Tárqyévre tervezett kiadások:
Tervezett bevétel

megnevezése:
Osszeg (Ft): Tervezett kiadás

megnevezése:
Osszeg (Ft):

Tagdíjak 1,400.000,- anyag.j ellegű kiadások 60.000,-

Onkormányzati
támogatás

1.000.000,- Lőszerek .töltényel<.
í-egl,verek, íjak. vesszők
3 D célok. fblszerelése]<
beszerzése

580.000

Egyéb támogatások
ltábor, stb.l

600.000,- versenl,el< logi szti l<ai

biztos ítása
l 00.000._

Epítési any,agok 260.000,-
Posta, irodaszer,
nyomtatvánv. útikö ltsé s

l00.000,

Biztosítási díj.szövetségi
tagd iiak. r,ajtcnu,edell ek.
orvos i k

330.000.

Aranl. víz, gáz, benzirl
díi

l00,000,-

Bankköltség 10.000,
Tárgyi eszközök 250.000"
Játékvezetől< d íj azása.
egyéb fbcival
l<apcsoIatos l<öltséeek

l50.000,

Tábor l<öltséeei 900.000.
Egyeb elóre nenl Iátható
költsé.'eek
(I<utyaka j a,o ltásoli.stb.

160.000.

Osszesen: 3.000.000.- 3.000.000.-



13. Beszámolő az e|őző évi eredményekről és szakmai munkáról

Szabadidős és tömegsport:

2018. év májusában is megrendeztük az általános iskolák felső tagozatosai tészére az
akadályversenyt. Az idénjavítottunk a20l7-es eredményen. Ebben az évben is jöttek szép
számmal csapatok, Pest megyéből (Sárisáp) és Nógrád megye távolabbi részeiről (Cered,
Palotás), a versenyre. Folytattuk az akadályversenyes felkészítés keretében az tlász, légpuska
lövészet, kézígtánát dobás, tájolás foglalkozásokat. Mi is részt vettünk egy .sapuitul a
SárisáPiak nagyon profi hagyományos l5 akadályos egész napos tíz km-es versenyén. Erre a
Versenyre évek Óta, hónapokon keresztül készülnek fővárosi iskolák spor1oló gyerekei is.
Huszonöt csapatból sikerült az előkelő hatodik helyet megszerlzni. A versenyen egyébként az
állomásoknál, aMagyar Honvédség, a rendőrség és a katasztrófavédelem hivatásosai is résá
vettek!

2018-ban tizenötödször hirdettük meg a 12-18 év közötti gyerekek részére a
történelmi-militari téhort, melyet júliusban bonyolítottunk le, 83 fo részvételével, A csapat
legjobb ,,katotája" és a legrászorulóbbak, térítésmentesen vehettek részt a táborban. A
paintball és airsoft rajháborúk most is a legnépszenibbek voltak, mivel mi is tudtuk bővíteni a
mar meglévő ilyen fegyvereink, sokkal több időt tudtunk biztosítani ezehe a legnépszerűbb
foglalkozásokra.

2018-ban is több színvonalas íjász bemutatót tartottunk kistérségi ijász barátainkkal
szolos együttműködésben.

A TRX szakosztáIy is komoly eredményeket ért el, már a negyedik éve működnek,
nagyon színvonalas bemutatót tarlottak a Rétsági városi Rendezvényen,

Részt vettünk a több céges napon is. Íjászbemutatót tartottunk a Nógrád Megyei
Kormányhivatal dolgozóinak Diósjenői napján, amin nagysiker1 arattunk! Szinte minden
jelenlévő kortól nemtől fiiggetlenül kipróbálta az ijászatot, majd a nap második felében
versenyt is szerveztünk részükre.

Az általunk rendezett szabadidős és tömegsport rendezvényen, a 2018-as évet
figyelembe véve, összességében kb. 5000-6000 fő vett részt, egyesületünk, illetve más
klubokkal közö sen szerv ezett rendezvényeinken, bemutató inkon.
Versenysport:

2018-ben is lebonyolításra kerültek a szokásos áprilisi kiskaliberű puska és pisztoly,
szeptemberben, nagykaliberű pisztoly, októberben az összes kategóriában a megyei minósítő
versenyek. Az éves versenyeinken összesen kb. 370 versenyző nevezett.

Ezenkívül indultunk a szügyi, balassagyarmati, váci, márianosztrai, salgótarjáni, győri,
csepeli, budapesti lövészklubok szintén országos szintű minősítő versenyein, valamint l0
alkalommal országos, illetve nemzetközi v adászijász versenyeken.

A MATASZ tagszervezeteként részt vettünk a szlovák tartalékosok lőversenyén
Lévan. Összességében versenyzőirk öt arany, három ezüst és hat bronzéremmel, valamint
számtalan előkelő helyezéssel öregbítették egyesületünk hírnevét.

Az idén a sportlövők közül 35 fő részére vásároltunk rajtengedélyt, közülük a
minősítési szabályok váItozásamiatt21 fő I, 14fo II. osztályú minósítést teljesített a minősítő
versenyeken.

öregfiúk labdarúgó szakosztálv

A Pest Megyei Labdarúgó Szövetség ÖF északi
remek teljesítménnyel a 3. helyen végeztünk 11

csoportjában a 2017 -l8 évi bajnokságban
csapat közül, 40 pontot szereztűttk. (20



mérkőzés, 13 győzelem, 1 döntetlen, 6 vereség, 70lőtt gő1,47 kapott gó1). A bronzérmet úgy
szereztÜk meg, hogy atavasz idényben 1 döntetlen mellett 9 győzelmet arattunk.

2018. január I4.-én résá vettünk Vácrátóton az V. ÖF teremkupán, amelyen 8 jó
képességű csapat közül az 5. helyet értük el. 2019 .0l .I3-ánugyanitt szirepeltüni a vr. öp
kuPán amelyen a 8. helyen végeztünk. 2018 augusztusában kispályás tornán vettünk részt
Bánkon, amit meg nyertünk.

A2018-19-as bajnokság őszi fordulójában csapatunk eredménye romlott (5, hely, 18 pont)
amiben közre játszott az is, hogy ahazai pálya előnyeit nem tudtuk élvezni.

14. NYILATKOZATOK

Aluírott(ak) nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az áItalamláltalunk képviselt szeryezet

az egyesülési.iogró1,

támogatásáról szóló

fogadására jogosult.

valamennyi adó és .iárulékfizetési

nincs.

kötelezettségének e leget tett, adóhatóság felé tartozása

Igcn X Nern E

/ ---z_
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pv i selete .|ogosut(ak) a

a közhasznút.iogállásról. valarnint a civil sze rvezetek rniiköcléséről és

201l. évi CLXXV. törvénv előírásainak megf-elel, támogatások
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BaIassagyarmati Törvényszék
Ügyszám:,1 300/Pk.60O33i1 996

Klvonat

a szervezet törvényszéki nyi lvántartásban fe n nál ló adatai ról,
Az adatlekérés idópontja 3l7l19 8:02 AM

r. A szeryezet nyilvántartási száma: 12_02-0000039 Jogerő: 1996,07,02
2lI

z A szervezet neve: Rétsági Árpád Egyesület

s. A szervezet rövidített neve: Nincs rövidített név bejegyezve

l. A szervezet idegen nYelvű elnevezése: Nincs idegen nyelvű elnevezés bejegyezve

s A szervezet tipusa: Egyesüíet

o. Az egyesület formája: sportegyesület

e. A szervezet székhelye: 265í Rétság, Madách út 13.

Jogerő: 201 6.1 0.1 3
17A

Jogerő:1996,07.02
2ll

Jogerő,2016,10,13
17ll

Jogerő: 1997.01.23
3

s ill A képviselő neve: Fodor László elnök

Anyja neve: Laki Zsuzsanna
Lakóhelye: 265,t Réiság, Madách ut 13.

A képviseletijog gyakorlásának módja: önálló
terjedelme: Általános

A megbizás időtartama:+ ev
A meg bízás megszű nésén ek id őpo n tja: zozo,oz.zo
A megszűnés tényleges időpontja:
A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat:

izl A képviselő neve: Laczkó Endle titkár

Anyja neve: Szaniszló Gizella
Lakóhelye: 2651 Rétság, Szőlő út 15.

A képviseleti jog gyakorlásának módja: Együttes

terjedelme: Altalános

A megbízás időtartama:+ ev
A meg bízás megszű nésének időpo n tja: zozo.oz.zo
A megszűnés tényleges időpontja:
A lemondás hatáIyossá válására vonatkozó adat;

tet A képviselő neve: Misik lmre elnökhelyettes

Anyja neve: Ellenbach Erzsébet
Lakóhelye: 2651 Rétság, Nógrádi utca 13.

A képviseleti jog gyakorlásának módja: Együttes

terjedelme: Általános

A megbízás időtartama:+ ev
A meg bizás megszű nésének időpon tla: zozo.oz,zo
A megszúnés tényleges időpontja:
A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat:

Jogeró:2016,10.13
17ll

Jogerő, 201 6.1 0.1 3
17l|

Jogerő,2016.,10.13
17l|

lo. A szervezet célja: Az egyesület célja a tagjai löVókészségének elméleti és gyakorlati úton történó Szinten tartása,
nÖVelése, sportlövészeti célra. A íiatalok felkészítése sportlövó fegyverek kezelésére, lókészségük
fejlesztése versenyzési céllal. a fiatalok szabadidejének egészségmegóvó felhasználása, szervezett
sPortolási lehetőség biztosítása, megfelelő részvétel az egészséges szellemiekben, műszaki _ technikai
ismeretekben gazdag, fizikaiIag edzett új nemzedék kialakításában. A fiatalok hazafias, honvédelmi
nevelése, a történelmi és katonai hagyományok ápolása, az egészséges életmódra neveléS, a drogok
és más kábító hatású szerek fogyasztása elleni fellépés, a hátrányos helyzetűek segítése, részvétél az

Jogerő,2016,10,13
1711
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Balassagyarmati Törvényszék
Ügyszám: 1 300/Pk.60O33/1 996

esélyegyenlŐSé9 megvalÓsításában hasonIó célok megvalósításáért tevékenykedó bel_és kúlföldi
szervezetekkel Való együttműködés, kapcSoIattartáS,

ll,A szervezet cél szerinti besorolása:Sporttevékenyseg (pl. fizikai, szellemi és technikai sport, diáksport, SportéIet) JogerŐ,2O16.'10.13
17ll

rz.A létrehozás határozott idejének lejárta: Lejárat napja nincs beiegyezve

ls.A létesítő okirat (módosításának) kelte: 2016.o7.23 Jogerő,20,]6-10.13
17l|

zr, Közhasznú jogállás: Nem közhasznú

zz A szervezet elektronikus kapcsolattartási cime: Elektronikus cim nincs bejegyezve Jogerő

zs,A szervezet adószáma:l8633203_1_12 Jogerő: 2015.03.10

za.A szervezet adószámával kapcsolatos tény: Bejegyzett 
Jogeró: 2015.03.10

Adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törIésének időpontja: 1996,07.02

zs.A szervezet közösségi adószáma: közö§ségi adószám nincs bejegyezve

zo. A szervezet kÖzÖsségi adószámával kaPcsolatos tény: Közösségi adószámmal kapcsolatos tény nincs bejegyezve
KÖzÖsségi adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja:ldópont nincs bejegyezve

zl,Aszervezet statisztikai számjele:ls6332o3_93.12-521-12 Jogeró: 2015.03.,18

ze. A szeryezet statisztikai számjelével kapcsolatos tény:nelegyzett 
Jogeró: 2016.04.11

Statisztikai számjel megszerzésének / felfüggesztésének / törtésének időpontja: 2016,o4.11

zs, A szeryezet számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató neve, székhelye; Számlavezető szolgá|tató nincs bejegyezve

go. A szervezet jogi személyiségű szervezeti egysége(i}l Szervezeti egység nincs bejegyezve
sl A szövetséget !étrehozó szervezetek Iistája:

sz Jogelód szervezetekl Jogelód szervezet nincs bejegyezve

sa Jogutód szervezetek: Jogutód szervezet nincs bejegyezve

s+, Folyamatban levő eljárás típusa: Nincs

ss. FolYamatban van vé9rehajtás, biztosítási intézkedés: Eljárás nincs bejegyezve
so. FolYamatban van büntető / szabálysértési eljárás / intézkedés: Eljárás/intézkedés nincs bejegyezve

ss. Egyéb: Nincs egyéb adat bejegyezve

zÁnnoÉr
A szervezet adatait illetóen nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban!

Balassagyarmat, 201 9.03.07

(bélyegző)

aláírás
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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: …… 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 szerepelniee 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) 14 13 1 
18 év alatti tagok száma Ifjúsági csoport 

13fő (7.fő -18 év 
feletti és 6 fő 18 év 

alatti) 
 
 

Iskolás csoportok 
56 fő  

 
Óvodás korú 
néptáncosok 

44 fő  

Ifi csapat 10 helyi 
lakós 
 
 
 
 
39 helyi lakós 
 
 
39 helyi lakós 

3 más település 
 
 
 
 
 

17 más település 
 
 

5 más település 

Tagok száma összesen 127            101 26 
 
 
4. TAGDÍJ ÖSSZEGE/FŐ:  
Felnőtt tagok:                             1000 Ft/év   
18 év alatti tagok:…………………...Ft/év  
Egyéb tagok: ………………………. Ft/év 
A felnőtt tagok a Kereplő Néptánc Egyesületi tagok az ifi csapat, iskolás és óvodás korú gyerekek a 
Kereplő Néptánc Együttes tagjai. 
Az óvodás korú valamint első második osztályosok  tánc alkalmanként 300 ft, a harmadik 
osztályosoktól az ifjúsági csapatig  havi 1500 ft támogatást fizetnek az egyesületnek szeptembertől 
júniusig. 
 
5. AZ UTÓBBI KÉT ÉVBEN MÁS PÁLYÁZATI FORRÁSHOZ BEADOTT 
PÁLYÁZATOK SZÁMA, FORRÁS CÍME, NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA: 0 
 
6. PÉNZINTÉZETI ADATOK 
Számlavezető pénzintézet neve: Centrál Takarék Rétság, Korányi út 2 
 
Bankszámlaszám:                           64000060-10058217 
 
7. A PÁLYÁZÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉGI TERÜLETE  
 

sporttevékenység                                 kulturális tevékenység                
közösségi élet szervezése   X                  közösségi program szervezése  X  

 
8. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK  
 
A pályázaton igényelt támogatás összege:          …………555.000 Ft  
 
A pályázati cél megvalósulásának kezdő időpontja: ……2019. április 16.  
 
A pályázati cél megvalósulásának befejező időpontja:…… 2019. december 10. 
 
Tervezett rendezvények száma: ………………………………3 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  270.000 70.000 - - 
   -  
 
Viseletek varratása 

 
50.000 

 

 
     350.000 

- - 

András havi rendezvény 210.000 70.000 - - 
Népdal éneklő verseny 25.000 10.000   
Összesen: 555.000 500.000   

 
 
10. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS INDOKLÁSA (felhasználásának bemutatása, maximum 1 
oldal terjedelemben)  
 
1. Az évente megrendezésre kerülő évzáró rendezvényünk kiváló alkalom arra, hogy minden 

korosztály bemutathassa 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. 

 

2. Viseletek varratása: Az együttes szakmai színvonalának megtartásához feltétlen 

szükséges, hogy a gyerekek a megfelelő viseletben álljanak színpadra, ami korosztályuknak 

valamint tájegységnek megfelelő legyen. Ruhatárunkat ezelőtt 10 évvel nyitottuk meg, eddig 

még nem sikerült karakter cipőket vásárolni, ebben az évben szeretnénk pótolni, valamint 

újabb szoknyákat varratni. 

 
3. András havi rendezvény: 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 rendezvényen szokásunkhoz híven, nemcsak a fellépőket, 
hanem a település minden lakóját vendégül látjuk 
 
4. A népdal éneklő versenyünkre egyre többen jelentkeznek, ehhez a szakmai zsűri 
tiszteletdíjához a részt vevő gyermekek megvendégeléséhez, díjak vásárlásához van szükség 
forrásokra, hogy ez is mint a többi rendezvény méltó színvonalon működjön. 
 
 
 
 
 



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

2019-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 szakmai kirándulásokon.  

Kiadásaink várhatóan hasonlóak lesznek a 2018. évihez: a farsangi mulatságon már túl 

vagyunk, a március 15. ünnepre készülünk. Terveink között szerepel az eszközeink  

viseleteink  megújítása.. 

Folytatjuk a különböző korosztályok folyamatos szakmai képzését felkészítését,  vendég 

 oktató továbbra is Irk Bence néptánc oktató, kinek munkája feltétlen szükséges a páros és 

férfitáncok megtanításához. A népdaloktatásnak már ebben az évben is komoly eredményei 

vannak, 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, ajándékozása.  

Nemzeti ünnepeink és más városi rendezvények (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. 

Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy településünkről minél több embert bevonjunk 

programjainkba, olyan programokat szervezzünk melyeken minden korosztály örömmel vesz 

részt.  

A megszokott rendezvényeink színvonalát igyekszünk megtartani, és mindig feltölteni új 

programokkal, ami nem tér el a népi hagyományoktól, de mégis újat hoz a kereplő életében. 

Rétság Város Önkormányzata támogatását tisztelettel megköszönjük, és igyekszünk a 

néphagyományok által színessé tenni a város életét. 

 
Kereplő Néptánc Együttes-2018-as 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 2018-ban: 
 
2018 február 3-án fellépés a helyi Vöröskeresztes Bálon  
                 
2018 február 7-én fellépés Balassagyarmaton a népi énekes lányokkal 
 
2018. február 10 Kereplős Farsang-Rétság ( felvonulás, műsor, táncház) 
 
2018  február 28-án Diósjenő, Szentgyörgyi-Napok-Népdaléneklő verseny: 
 
2018 március 15-én fellépés Rétságon az ünnepi műsoron 
 
2018. március 27-én Kereplős Húsvétváró rendezvény -Rétság  
 
2018. április 9-én fellépés Nagyorosziban a Tavaszi Néptánc Fesztiválon 
 
2018 április 14-én fellépés Nagyorosziban „ Tavaszi Fesztivál” 
 
2018. április 20-án fellépés a helyi óvodai műsoron 
 
2018 április 26-án Kereplős Népdaléneklő verseny ( Kiváló arany, ezüst és bronz minősítések ) 
 
2018. május 1-én fellépés a városi majálison 
 
2018. június 9-én Kereplős Évzáró rendezvény-Rétság 
 
2018 május 13-án fellépés Veresegyházon 
 
2018 június 17-június 21-ig Néptánc tábor Verőcén 
 
2018 július 15 kirándulás Egerbe az Ifi csapattal 
 
2018 augusztus 25-én fellépés Kétbodonyban a Szilvaszombaton 
 
2018 október 13 Szüreti rendezvény Rétság, felvonulás és műsor 
 
2018 fellépés Rétságon az  1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának ünnepi 
megemlékezésén  
 
2018 november 24-én " Mulassunk még egyet Szent András Havában"-Kereplős rendezvény, 
Rétság 
2018 december 21-én fellépés a mindenki karácsonyán, Rétság 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELŐZŐ ÉVI BEVÉTELEI: ( forintban ) 
 

 
Helyi önkormányzati támogatás:   

 
…………………………………………….. Ft 

 
SZJA 1%-ból származó támogatás  

 
…………………………………….194 459 Ft 

 
Más pályázatokon nyert támogatások:  

 
…………………………………………….. Ft 

 
Egyéb támogatásból származó bevételek:  

 
…………………………………………….. Ft 

 
Tagdíj bevételek:  

 
…………………………………..1.252.775 Ft 

 
Saját bevételek:  

 
…………………………………….493.055 Ft 

 
Nyitó pénzkészlet:  

 
……………………………………574.877 Ft 

 
Összesen:  

 
………………………………….2.515.166 Ft 

 

PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELŐZŐ ÉVI KIADÁSAI (forintban): 

 
Működési költségek:  

 
……………………………..……2.027.914 Ft 

 
Közműköltségek:  

 
…………………………………………….. Ft 

 
Egyéb költségek:  

 
…………………………………………….. Ft 

 
Összesen:  

 
………………………………...…2.027.914 Ft 

 

 
PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET TÁRGYÉVRE TERVEZETT 
KÖLTSÉGVETÉSE: 
 

Tárgyévre tervezett bevételek: Tárgyévre tervezett kiadások: 
Tervezett bevétel 

megnevezése: 
Összeg (Ft): Tervezett kiadás 

megnevezése: 
Összeg (Ft): 

Tagdíjak 14 000 Néptánc tábor 
Verőce 

 820 000

Néptánc tábor szülői 
befizetés   

820 000 Vendég oktató ( heti 
rendszerességgel –
férfi néptánc 
vendégoktató) 

500 000

Rétság Város 
Önkormányzata 

555 000 Éves rendezvények 
költsége 

795 000

Más pályázati forrás 200 000 Egyéb működési 
költségek 

 250 000

Magánszemélyek 
támogatása, szülői 
hozzájárulások     

1 100 000 Viseletek 444 000

Rendezvények 
bevétele 

50 000    

Egyéb bevételek 70 000    
Összesen: 2 809 000   2 809 000



 










































