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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester          

Duna -Ipoly Sportegyesület kérelme 

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! 
 
 
A Duna-Ipoly Sportegyesület (2610 Nőtincs, Szent István tér) melynek fő profilja a „Kajak-kenu Start 
program” keretén belül, általános iskolás és a középiskolás korosztály aktív, foglalkoztatása, felkészí-
tése régiós és országos versenyekre. 
 
A Rétsági Általános Iskola tanulói közül, ebben az évben 26 fő rétsági gyermek vett részt a program-
ban, heti háromszori edzésen. Az őszi, téli és kora tavaszi időszakban tornatermi, gimnasztika erőnléti 
programok, szabadtéri környezetben futás, valamint uszodai foglalkozások kerülnek végrehajtásra, a 
tavaszi,nyári, őszi időszakban vízen történő gyakorlások a mérvadóak, a Nőtincsen lévő víztározón, 
kitűzött pályán és a Duna Szobi-Zebegényi szakaszán. 
 
A rétsági gyermekek már ebben az évben is részt vettek régiós és országos versenyeken, legutóbb 
Győrben országos versenyen vettek részt, ahol K1 és K4 kategóriában indultak és értek el szép ered-
ményeket ötezer és kétezer méteres távon a Dunán. 
 
Az egyesület az uszodai programokat a Balassagyarmati Révész László tanuszodában tervezte és ter-
vezi lebonyolítani. 
 
A Duna-Ipoly Sportegyesület tisztelettel kéri Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy 
lehetőségeihez mérten az uszodai belépő jegyek, tanmedence bérlés és a tornatermi bérlet költségei-
hez támogatást biztosítani szíveskedjen. 
 
 
Tisztelt Képviselő testület!  
 
Figyelembe véve, hogy az egyesület a rétsági gyermekekből ilyen létszámot aktívan és eredményesen 
foglalkoztat, javaslom, hogy az egyesület kérelmében megfogalmazott, uszodai belépők, tanmedence 
és a tornaterem bérletének díjához anyagi támogatást biztosítani szíveskedjen. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy  az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.  
 
 
Rétság 2020. október 14-n 
 
                                                                                                                        Mezőfi Zoltán 
                                                                                                                        polgármester 
 
        
            

        
        2.) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:  
 
A Duna Ipoly Sportegyesület 2020. szeptember 02. dátummal kérelemmel fordult az önkormányzathoz 
tevékenységének támogatásához. 
 
 
         3.) Jogszabályi háttér: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi sportegyesületek támogatására a 2020. évi 
költségvetési rendeletében különített el, egy összeget, melyet pályázat útján érvényesít. 
 
Jelen esetben a Képviselő-testület mérlegelhet és támogatást biztosíthat a kérelmező részére a 2020. 
évi költségvetésben meghatározott általános tartalék terhére. 
 
 
 
 
 
      4.)Határozati javaslat:  
 
 
 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2020.(X.22.) számú határozata 
 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és támogatja a Duna-
Ipoly Sportegyesület kérelmét. 
 
A Képviselő-testület                         Ft összeget biztosít a  Duna-Ipoly Sportegyesület részére, uszodai 
belépő, tanmedence és tornaterem bérleti díj támogatására. 
 
Az Önkormányzat az egyesülettel külön megállapodást köt a támogatás felhasználására. 
 
A támogatással az egyesületnek 2020. december 31-ig a megállapodás alapján kell elszámolnia. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a megállapodás aláírására. 
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A Képviselő-testület a                           Ft támogatási összeget, a 2020. évi költségvetés általános tarta-
lék terhére biztosítja      
 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
                                                                                       Mezőfi Zoltán 
                                                                                       Polgármester 
 
 
Záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
                                                                                               
                                                                                              Jámbor Lajos 
                                                                                                  jegyző 
 
 






