
A Képviselő-testület 2019. évi költségvetésébe tervezett sporttámogatási keretösszeg 

terhére az alább meghatározott feltételekkel pályázatot ír ki a rétsági sportszervezetek 

támogatására. 

 

Pályázati feltételek: 

- Adatlap hiánytalan kitöltése 
- azon sportegyesületek pályázhatnak, melyeket az illetékes bíróság legkésőbb a 

tárgyévet megelőző évben bejegyzett, nyilvántartásba vett és alapszabályuknak, 
illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják. 

- bejegyzett rétsági székhellyel rendelkeznek 
- nonprofit szervezetnek minősülnek, 
- egy egyesület csak egy pályázatot nyújthat be.  

 

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 

- az egyesületben sportolók létszámát, az egyesület tagjainak számát, az előző 
évben elért eredményeket és a szakmai munkáról szóló beszámolót 

- az előző év gazdálkodási tevékenységének számszerűsített adatait (külön kitérve 
az önkormányzati támogatás felhasználására) 

- az adott évre ütemezett várható kiadások és bevételek összegét, összetételét 
- az önkormányzattól kért támogatás összegét, felhasználás jogcímenkénti tervét 
- az egyesület pénzintézeti számla számát, 
- a pályázathoz csatolni kell a székhely szerinti Megyei Bíróság által az egyesület 

hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi kivonat egy példányát. 
 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. március 18. 12,00 óra  

 

A hiányos vagy határidőn túl benyújtott pályázat, valamint a rendelkezésre álló keretösszeget 
meghaladó igényt tartalmazó pályázat érvénytelen, arra támogatás nem állapítható meg. 

 

A pályázatokat két féle módon kell benyújtani: papír alapon a Rétsági Polgármesteri Hivatal 
címére (Rétság Rákóczi u. 20), elektronikusan a jegyzo@retsag.hu e-mail címre kell 
benyújtani. 

 A borítékon kérjük feltüntetni: „SPORTPÁLYÁZAT 2019.” 

 

 

 

 

 

 



 

A képviselő-testülete 2019.évben is támogatni kívánja a helyi nyugdíjas klubok működését. 

Ezért az alább meghatározott feltételekkel pályázatot ír ki a 2019. évi támogatásra: 

 

A nyugdíjas klub 

- képviselőjének nevét 
- létszámát 
- ebből rétsági lakosok számát 
- 2018.évi beszámolót 
- az önkormányzattól kért támogatás felhasználási jogcímenként részletezett összegét, 

felhasználás jogcímenkénti tervét. 
- 2018.évi támogatási keret felhasználásáról szóló elszámolást 
- 2019.évi munkatervet 
- igényelt összeget (Ft) a felhasználás céljának megjelölésével 
- a hiányos vagy határidőn túl benyújtott pályázat, valamint a rendelkezésre álló 

keretösszeget meghaladó igényt tartalmazó pályázat érvénytelen, arra támogatás 
nem állapítható meg. 

 

 

A pályázatokat két féle módon kell benyújtani: papír alapon a Rétsági Polgármesteri Hivatal 
címére (Rétság Rákóczi u. 20), elektronikusan a jegyzo@retsag.hu e-mail címre kell 
benyújtani. 

A borítékon kérjük feltüntetni: „NYUGDÍJAS KLUBOK - TÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT 2019.” 

A hiányos vagy határidőn túl benyújtott pályázat, valamint a rendelkezésre álló keretösszeget 
meghaladó igényt tartalmazó pályázat érvénytelen, arra támogatás nem állapítható meg. 

A támogatási igények benyújtásának határideje: 2019. március 18. 12,00 óra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019-ban is támogatni kívánja a 

településen működő civil szervezeteket és közösségeket, ezért az Önkormányzat 2019. évi 

költségvetésébe tervezett támogatási keretösszeg terhére az alább meghatározott 

feltételekkel pályázatot ír ki közösségi élet szervezése céljára. 

 

Pályázati feltételek: 

- azon szervezetek, közösségek pályázhatnak, melyek alapokmányuknak megfelelő 
tevékenységüket ténylegesen folytatják, illetve programjaik megvalósításával a város 
kulturális és közösségi életét segítik elő; 

- a 2018. évben igénybe vett támogatással elszámoltak, vagy a pályázat benyújtásával 
egy időben elszámolnak, 

- rétsági székhellyel rendelkeznek, és tevékenységüket itt végzik, 
 

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 

Adatlap hiánytalan kitöltése 

- felhasználási terület megjelölését,  
- a tagok létszámát, az előző évben elért eredményeket és a szakmai munkáról szóló 

beszámolót, 
- az előző év gazdálkodási tevékenységének számszerűsített adatait (külön kitérve az 

önkormányzati támogatás felhasználására), 
- az előző évben kapott önkormányzati támogatásról szóló elszámolást (ha a pályázó 

támogatásban részesült!) A kapott támogatás felhasználásáról a számlák hitelesített 
másolatának benyújtásával kell elszámolni az Önkormányzatnak! 

- a pályázó 2019. évi programját, 
- az adott évre ütemezett várható kiadások és bevételek összegét, összetételét, 
- az önkormányzattól kért támogatás összegét, felhasználás jogcímenkénti tervét, 
- a pályázó pénzintézet számla számát, 

 

A hiányos vagy határidőn túl benyújtott pályázat, valamint a rendelkezésre álló keretösszeget 
meghaladó igényt tartalmazó pályázat érvénytelen, arra támogatás nem állapítható meg. 

. 

A nyertes pályázó megállapodást köt az Önkormányzattal a támogatás céljáról, az 
elszámolás rendjéről, határidejéről, a megállapodás megsértésének szankciójáról. A 
támogatás a szervezet vagy közösség működésének segítségét szolgálja, amelyből 
személyi jellegű kiadás (bér és járulékai) nem finanszírozhatóak. 

A pályázat elbírálásánál figyelembe vételre kerül az önkormányzat intézményeiben biztosított 
esetleges ingyenes terem és helyiséghasználat is. 
 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. március 18. 12,00 óra  

A pályázatokat két féle módon kell benyújtani: papír alapon a Rétsági Polgármesteri Hivatal 
címére (Rétság Rákóczi u. 20), elektronikusan a jegyzo@retsag.hu e-mail címre kell 
benyújtani. 

A borítékon kérjük feltüntetni: „TÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT 2019.” 


