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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Jávorka János alpolgármester          

Sport egyesületek 2020. évi támogatására javaslat 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

 
1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Rétság Városi Önkormányzat hosszú évek óta az éves költségvetésében elfogadott összeg határig pá-
lyázat útján támogatta a helyi sport szervezetek működését, a szervezetekkel külön kötött megállapo-
dás alapján. 
 
A KT a 2020. február 25-i ülésén döntött a pályázati kiírásról és a beadási határidőről.  
 
Több egyesület a megadott határidőre és a kiírási feltételeknek megfelelően beadta a pályázatát. 
 
A Magyarország Kormány a 2020. március 11-én kihirdetett COVID-19 koronavírus járvánnyal kapcso-
latosan, Kormány rendeletben szigorításokat vezetett be, mely intézkedések jelentős mértékben korlá-
tozták a civil szervezetek mozgásterét és tevékenységét. 
 
A Képviselő-testület nem hozott érdemi döntést a beadott pályázatok vonatkozásában. 
 
Magyarország Kormánya 2020. június hónapban csökkentette a korlátozó intézkedéseket, mely alap-
ján több helyi civil szervezet folytathatta tevékenységét és működését. 
 
Több helyi sport szervezet vezetője azzal a kéréssel fordul a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy mű-
ködésükhöz részarányosan, a 2020. évi költségvetésben elfogadott keret terhére támogatást biztosít-
son. 
 
A helyi nyugdíjas egyesületeknek működésre a Képviselő-testület korábbi ülésén, a költségvetésben 
elfogadott összeg felét támogatásként biztosította. 
 
Javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a határidőre beadott és a kiírási feltételeknek megfelelt 
sportegyesületek részére biztosítson támogatást a 2020. évre vonatkozó költségvetésben elfogadott 
keret összegig. Javaslom figyelembe venni, hogy a támogatott összeggel 2020. december 31-g az 
egyesületeknek el kell számolni. 
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Javasolt egyesületek: - Rétsági Árpád Egylet, Rétsági Judó Club, Rétság Városi Labdarúgó Sport 
Egyesület. 
 
Javaslom, hogy a Rétsági Judó Club részére, továbbra is biztosítsa az Önkormányzat térítésmentesen 
a kis tornaterem használatát, heti három alkalommal. 
 
Azt egyesületekkel a támogatás felhasználásról az Önkormányzatnak külön megállapodást kell kötnie.  
 
Javaslom, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel Mezőfi Zoltán polgármestert a civil szervezetekkel 
kötött megállapodás aláírására. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.  
 
 
 
Rétság 2020. október 13. 
                                                                                                                        Jávorka János 
                                                                                                                        alpolgármester 
 
        
            

        
2.) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása  

 
A Képviselő-testület több éven keresztül a lehetőségei szerint anyagilag is támogatta a helyi civil szer-
vezetek, sportegyesületek működését, amelyek széles körben színesítették a város sport, kulturális 
életét, tevékenységét. 
 
Több éve pályázati úton részesülhettek támogatásban a helyi szervezetek. 
 
A KT ebben az évben a 2020. február 25. n tartott KT ülésén is kiírta a pályázatot. 
 
Magyarország Kormánya által kihirdetett COVID-19 vírus járvánnyal kapcsolatos intézkedése korlátoz-
ta a civil szervezetek tevékenységét. Ez alapján nem került döntés a konkrét támogatások vonatkozá-
sában. 
 
 

Jogszabályi háttér 
 
A kiírási feltételeknek megfelelően az alábbi sport szervezetek nyújtották be határidőre és megfelelő 
tartalommal a támogatási pályázatukat. Rétsági Árpád Egylet, Rétsági Judó Club, Rétság Városi Lab-
darúgó Sport Egyesület. 
 
Figyelembe véve a kihirdetett korlátozások csökkentését és az egyesületek kérését, lehetőség van a 
2020. évi költségvetésben elfogadott kereten belül támogatás megítélésére. 
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3.) Határozati javaslatok  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK 
./2020.(X.22.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport szervezetek tá-
mogatására vonatkozó előterjesztést. A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetésébe 
tervezett keretösszeg terhére támogatást biztosít. 
 
Rétsági Árpád Egylet részére                                                          Ft összegben. 
Rétsági Judó Club részére                                                               Ft összegben 
Rétság Városi Labdarúgó Sport Egyesület részére                         Ft összegben 
 

A Képviselő-testület a Rétsági Júdó Club részére továbbra is biztosítja térítésmentesen a kis 
tornaterem használatát, heti három alkalommal. 
 
A támogatott egyesületekkel külön megállapodást kell kötni a támogatás felhasználására. 
 
Az elszámolás határideje: 2020. december 31. 
 
Felhatalmazza a Képviselő-testület Mezőfi Zoltán polgármestert a megállapodások aláírására. 
 
A támogatások összege a 2020. évi költségvetésben a sportegyesületek támogatására elfo-
gadott keret terhére elszámolható.    

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 
                                                                                       Mezőfi Zoltán 
                                                                                       polgármester 
 
 


