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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

Sporttámogatási kérelmek elbírálása 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő‐testület 2021. augusztus 11‐i ülésére 

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 Képviselő-testület a július 8-i ülésen döntött arról, hogy a koronavírusjárvány miatti szigorítások felol-
dását követően 2021. évben nem ír ki pályázatot a civil- és sportszervezetek részére, hanem egyedi 
kérelmeket kíván elbírálni. 
 
Két kérelem érkezett a mai napig. 
 

I. Rétsági Árpád Egylet 
 
Két szakosztály működik az egyesületben. A lövész-íjász szakosztály kérelme 850.000 Ft, az öregfiúk 
foci szakosztály kérelme 150.000 Ft, összesen 1.000.000 Ft. 
 

II. Rétság Városi Sportegyesület kérelme: 1.350.000 Ft, melyből előlegként már 250.000 Ft átuta-
lásra került. 
 
Mindkét kérelmet az előterjesztéshez csatolom. 
 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2021. július 30. 
 
 
   Mezőfi Zoltán 

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

 
3.)  Jogszabályi háttér 
 

1/2021. (III.10.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 

20.§ 
(3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények 

i)    az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelő-
dési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást 
követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezető-
je, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis 
major munkacsoporttal egyeztetni,  

 
 
 

4.) Határozati javaslatok  
 
 

I. 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

./2021.( VIII. …….) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sporttámogatások elbírá-
lásáról készített előterjesztést.  
 

A Képviselő-testület a Rétsági Árpád Egylet 2021. évi tevékenységét az alábbiak szerint támogatja: 
 
Cél Igényelt összeg Ft megítélt összeg Ft 
Lövész-íjász szakosztály   
Biztosítási díj, rajtengedély, sportorvos 531.000  
Építési anyagok javításra, karbantartásra 119.000  
Fűnyíráshoz benzin 20.000  
PB. palack cseréje 10.000  
Lőszerek, nyílvesszők, fegyverek, kupák 170.000  
Öregfiúk szakosztály   
Tagsági, nevezési, bírói díjak, utazás, terembér, bí 150.000  
Összesen: 1.000.000  
 
 
A támogatás összegéről a 20/2013. (XI.26.) önkormányzat rendelet szerinti megállapodást kell 
kötni. A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a fentiek szerinti megál-
lapodás aláírására  

 
 
Határidő: 2021………………………. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
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II. 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2021.( VIII. …….) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sporttámogatások elbírá-
lásáról készített előterjesztést.  
 

A Képviselő-testület a Rétság Városi Sportegyesület 2021. évi tevékenységét az alábbiak szerint tá-
mogatja: 
 
Cél Igényelt összeg Ft megítélt összeg Ft 
Részvételi díjak 200.000   
Adminisztratív költség 150.000  
Pálya előkészítés 200.000  
Karbantartás 150.000  
Utazási költség 250.000  
Energia  200.000  
Felszerelés, eszközpótlás 200.000  
   
Összesen: 1.350.000  
 
 
A támogatás összegéről a 20/2013. (XI.26.) önkormányzat rendelet szerinti megállapodást kell 
kötni. A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a fentiek szerinti megál-
lapodás aláírására. 
 
A pénzügyi teljesítés során figyelembe kell venni, hogy 250.000 Ft előleg már átutalásra ke-
rült. 

 
 
Határidő: 2021………………………. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 
 

Záradék: 
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.  

 
 

 
 
 Jámbor Lajos 
       jegyző 


