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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

Kereplő Néptánc Egyesület kérelme 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő‐testület 2021. november 30‐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! 
 
Az elmúlt években a Képviselő-testület pályázat benyújtása mellett támogatta Kereplő Néptánc Egye-
sület működését. 2021. évben a vírus helyzet miatt az a döntés született, hogy a Képviselő-testület 
pályázatot nem ír ki, egyedi kérelmek alapján kíván dönteni a civil szervezetek támogatásáról. 
 
Az Egyesület vezetője benyújtotta évi támogatási igényét- konkrét összeg megjelölése nélkül-, valamint 
2022. évi programtervezetét. A 2021. évi programok megvalósulása zömében már látható.  
 
2019. év volt az utolsó olyan év, melyben a civil szervezetek, egyesületek zavartalanul tudtak működni, 
ezért az előzmények részben a 2019. évi határozatot tudom bemutatni. 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.. évi  
 
 

Rétság, 2021. november 17. 
 
 
   Mezőfi Zoltán 

           polgármester  
 
 
 

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

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

53/2019.(III.29.) KT. HATÁROZATA 
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Tárgy: Sport és civil szervezetek pályázatainak elbírálása III. 
 
 
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 
 
Kereplő Néptánc Egyesület részére, a megállapodásban rögzített célok teljesítésére 520.000 Ft támo-
gatást és térítésmentes teremhasználat természetbeni támogatást biztosít. 
 
A támogatásról a 20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendeletben meghatározott tartalommal megállapo-
dást kell kötni. A támogatás pontos céljait a megállapodás megkötése előtt egyeztetni szükséges.  
 
Az éves támogatás összegét egyösszegben, a megállapodás aláírását követően kell elszámolni. A 
megállapodásban az elszámolási határidőt 2020. január 31. dátummal kell szerepeltetni. 
 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a megállapodás aláírására.  
  
Határidő: 2019. április 30. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
3.)  Jogszabályi háttér 
2021. évi költségvetési rendelet 

 
 
 

4.) Határozati javaslatok  
 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2021.( XI.30.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Kereplő Néptánc Egye-
sület 2021. évi támogatási kérelméről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület az Egyesület 2021. munkáját az alábbi célok és összegek vonatko-
zásában támogatja: 
 

• ……………………………………….    ……………………….. Ft 
• ……………………………………….    ……………………….. Ft 
• ……………………………………….    ……………………….. Ft 
• ……………………………………….    ……………………….. Ft 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a határozat mellékletét 
képező megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2021. december 10.. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
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Záradék: 
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.  

 
 

 
 
 Jámbor Lajos 
       jegyző 
 
 
 
 

Ikt.sz:    …………/2021 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 
  

mely létrejött Rétság Város Önkormányzata –  képviselő: Mezőfi Zoltán polgármester – és a Kereplő Néptánc 
Egyesület– képviselő: Lengyel László elnök – között a Képviselő-testület által biztosított 2021. évi önkormány-
zati civil szervezetek programtámogatása felhasználása tárgyában: 
  
1.) Felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ……………… számú határozatával 
a 2.) pont szerinti elszámolási kötelezettséggel a Kereplő Néptánc Egyesület részére ………...- Ft  az-
az …………………………forint önkormányzati támogatást biztosít. A támogatás COFOG szerinti beso-
rolása 084032. 
  
2.) A támogatást a Támogatott a következő kifizetésekre használhatja fel: 
  

• …………………………………………                   ………………… Ft 
• …………………………………………                   ………………… Ft 
• …………………………………………                   ………………… Ft 

  
  
A támogatás a megállapodás aláírását követően, idénybejelentés alapján vehető igénybe. 
  
3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a civil szervezetek programtámogatására tervezett keret terhére az 
egyesület Érsekvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet-nél vezetett 64000060-10058217 számú számlájára 
igénybejelentés alapján utalja át. 
  
4.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megjelölt költségekre használ-
ható fel. A felhasználásról támogatási célonként, a támogatás összegét elérő, támogatott nevére kiállított számla 
másolatainak benyújtásával, 2022. január 31. napig kell elszámolni.  
  
5.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illetve belső ellenő-
re a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a helyszínen is ellenőrizheti. A benyúj-
tott bizonylatoknak meg kell felelniük a 2000. évi C. törvény (Számviteli Törvény) előírásainak. 
  
6.) Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben tevékenysége során az önkormányzatnak bárminemű kárt 
okoz, a megállapodásban rögzített, még ki nem utalt összeg folyósítása 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; 
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• Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (támogatott neve, támogatás cél-
ja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) nyilvánosságra hozza (www.retsag.hu); 

• a Ptk. 2:47.§ (1) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a támogatás felhasználásával kapcso-
latos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény 
közérdekből elrendeli; 

• kérésre a Támogatott a jelen jogviszonnyal összefüggő, és az információs önrendelkezési jogról és az in-
formációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján közérdekből nyilvánosnak minősülő adatok-
ra vonatkozóan köteles tájékoztatást adni; 

• a támogatott civil szervezetek kötelesek a szerződés megkötésekor átadott dokumentumokban (szervezet 
bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági engedélyek, Alapító Okirat) bekövetkezett változásról 8 
(nyolc) napon belül írásban tájékoztatást adni, szükség esetén a szerződés módosítását kezdeményezni; 

• a támogatásból nyújtott természetbeni juttatások illetve reprezentációs kiadások után fizetendő terheket a 
támogatás végső felhasználója fizeti meg. 

•  
 
8.) Támogatott nyilatkozik, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mű-
ködéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. Törvény előírásainak 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 értelmezték, és a megál-
lapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag aláírták. 
 
 
  
Rétság, 2021. ………………………. 
  
 
 
 
 
 
  Mezőfi Zoltán                    ………….…………… 
  polgármester                                        Támogatott   
 
 
 
 
 
pénzügyi ellenjegyzés:  
 
 
……………………………. 
pénzügyi ellenjegyző 
 

 



Kereplő Néptánc Egyesület  

2651 Rétság, Rákóczi út 26 

 

Tárgy: Kérelem 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉHEZ 

  

Tisztelt Képviselő-Testület! 

 

Rétságon a néptánc oktatás 2004-ben indult művészeti iskola keretében. A 

művészeti iskola 2007-ben megszűnt, de a helyi Önkormányzat támogatásával a 

néptánc oktatás folytatódott. 

2009. januárjában megalakult a Kereplő Néptánc Egyesület, mely azóta is a város 

egyik meghatározó kulturális csoportja. 

Az egyesületben 120 fő gyermek és fiatal táncol, akik a helyi óvoda és általános 

iskola tanulói, valamint az ifjúsági csoport tagjai, akik korábban a helyi általános 

iskola tanulói voltak. 

 A Kereplő Néptánc Egyesület, az eddigi évekhez hasonlóan, a 2021-es tanévben 

is folytatja tevékenységét. A sikeres nyári rendezvényeink után elindult az 

oktatás, két iskolás, három óvodás, egy népdalénekes és egy ifjúsági csoportban, 

ahol heti rendszerességgel tartjuk a néptánc órákat, korosztályokra 

csoportosítva. 

A 2021/2022-es évben beiratkozott gyerekek és fiatalok: 

1. Óvodás korú gyerekek: I. csoport 21 fő 

                                          II. csoport 20 fő 

                                          III. csoport 16 fő 

 

2. Iskolás korú gyerekek: I. csoport – ( IV. V. VI. osztályosok) -20 fő 

                                              II. csoport – ( I. II. III. osztályosok) – 25 fő 

                                              III. csoport- VII osztálytól ifjúsági korosztály) 16 fő 

        Népi énekesek 8 fő, ebből 6 fő Kereplős  



Összesen: 120 fő néptánc oktatásban résztvevő gyermek, fiatal. 

 

Az óvodás korú gyerekek alkalmanként 300 ft-ot, az iskolás korú gyerekek havi 

1500 ft fizetnek. Ez az összeg évek óta nem változott, mindig igyekszünk 

támogatást szerezni, hogy a szülőknek ne kelljen nagyobb anyagi részt vállalni. 

Ahhoz, hogy a gyerekek havi hozzájárulását ne kelljen emelni, és egyéb 

költségeket ki tudjunk fizetni, tisztelettel kérjük a továbbiakban is az Önök 

támogatását.  

Az egyesület munkája összetett, a megtartott órákon kívül egy nagyobb 

ruhatárat hoztunk létre több tájegység népviseletével, szervezzük saját 

műsorainkat: András havi rendezvény, Kereplős farsang, Népdaléneklő verseny, 

Kereplős évzáró, néptánc táborokban vesznek részt a gyerekek, szakmai 

kirándulásokat szervezünk, részt veszünk pályázatokban, kézműves 

foglalkozásokat tartunk. 

Az elmúlt 10-15 évben, kevés olyan helyi rendezvény, kulturális esemény volt, 

ahol a kereplő Néptánc Egyesület nem képviselte magát, emellett megyei 

táncháztalálkozókra, környező települések rendezvényeire járunk, ahol 

öregbítsük Rétság város hírnevét. Egész évben próbálunk eleget tenni az iskola 

és óvoda, nyugdíjas klubok és egyéb helyi civil szervezetek felkéréseinek is. 

 

A 2020/2021-es év: 2020. szeptember 01-től 2021. június 30.ig 

2020. szeptember, október és november első hetében volt néptánc oktatás, a 

járvány miatt szünetre kényszerültünk. 

 2021-ben, az egyesület a munkáját 2021 június hónapban tudta elkezdeni. 

- Júniusban a Kereplős gyerekek Verőcén néptánc táborban vettek részt, ahol a 

tánc és ének tanulás mellett színes szabadidős programokban részesültek. 

- Július és augusztusban a táncórákat szüneteltettük, de mindkét hónapban 

szabadidős programot szerveztünk a Kresz parkban, ahová alkalmanként közel 

200 fő látogatott el, szülők, gyerekek. A családi program költségeit 

(bábelőadások) az egyesület fizette, a programon mindenki ingyenesen vehetett 

részt. 

2021/2022 év : 2021. szeptembertől 01-től-2022.június 30-ig 



- Szeptember hónapban egy pályázatnak köszönhetően két nagyobb programot 

szerveztünk, gyermektáncházzal, felnőtt táncházzal, népviselet bemutatóval, 

kézműves foglalkozással, ahol mindenki ingyenesen vett részt. 

- Októberben a helyi szüreti rendezvényen három csoporttal léptünk fel, részt 

vettünk a felvonulásban. 

- Novemberben tervezzük a Kereplős Csalogány Népdaléneklő versenyt, és az 

András havi rendezvényünket. Programjaink ingyenesen látogathatóak, és évek 

óta teleházasok.  

-Decemberben készülünk a mindenki karácsonyára 

-Januárban Újévi táncházat szervezünk, családi program 

-Februárban a Kereplős Farsangot tervezzük: farsangi felvonulás, 

farsangtemetés, műsor. 

- Márciusban a Március 15.  városi ünnepségen készülünk részt venni  

- Április- májusban szakmai kirándulásokat tervezünk, megyei táncháztalálkozón 

veszünk részt, megszervezzük a hagyományos Húsvétvárónkat 

- Júniusban az évzáró gálát tervezzük. 

-Júniusban néptánc tábort szervezünk. A szállást étkezést a szülők fizetik, a tábor 

további költségei: oktatók, kézművesek, kirándulás-kisvasút, egy napra 

autóbuszbérlés. 

 

Rendezvényeink kiadásai 

2021.     

Előadások a 
Kresz parkban 

július  Előadók 
tiszteletdíja  

100.000 Ft  

 augusztus Előadók 
tiszteletdíja  

100.000 Ft  

Népdaléneklő 
verseny 

November 24 Zsűritagok 
tiszteletdíja 

50.000 Ft  

  Díjak, 
ajándéktárgyak 
torta 

50.000 Ft  

András havi 
rendezvény 

November 27 Zenekari díj 220.000 Ft  



  Népviselet varratás, 
vásárlás 

150.000 Ft  

  Ajándék vásárlás  160 fő/ 2500 
Ft 
400.000 Ft  

 

2022     

Újévi táncház 
mesejátékkal  

Január  Mese előadás  210.000 Ft  

Kereplős 
farsang 

Február Gólyalábasok 120.000 Ft  

  Zenekari díj 220.000 Ft  
Kereplős 
Húsvétváró 

Április Kézművesek díja, 
anyagköltség 
4x30.000 Ft 

120.000 Ft  

Kereplős 
kirándulás 

Május  3 csoportra osztva a 
néptáncosok, 
autóbuszköltség 
3x150.000 Ft 

450.000 Ft  

Évzáró 
néptánc gála 

Június Közös étkezés  
 

150.000 Ft  

  Zenekari díj  220.000 Ft  

  Népviseletek 
varratása 

400.000 Ft  

Néptánc 
tábor 

Június Kézművesek  
5X35.000 Ft 
Kirándulás 
buszbérlés egy 
napra 95.000 Ft 

270.000 Ft  

Szakmai 
anyagok 
vásárlása 

folyamatos Cd, könyv, egyéb 
szakmai kiadványok 

110.000 Ft  

Szabadtéri 
nyári családi 
programok a 
KRESZ 
Parkban 

Július-
augusztus 

Előadók díja 300.000 Ft  

Összesen:   3.460.000  
 

 



Egyesületünk részt vesz pályázatokban, és anyagi lehetőségekhez mérten 

bővítjük programjainkat, és szervezzük a város rendezvényprogramját színesítő 

műsorokat.  

 

Tisztelettel megkérjük a Képviselő-testületet, hogy lehetőség szerint 

támogassák programjainkat, melyek jelentős kulturális életet 

hoznak a városunkba. 

 

2021.10.30. 

 

Lengyel László Zoltán Egyesület elnöke 


