
 
F E L H Í V Á S 

 
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011-ben is támogatni kí-
vánja a településen működő civil szervezeteket és közösségeket, ezért az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetésébe tervezett támogatási keretösszeg 
terhére az alább meghatározott feltételekkel pályázatot ír ki:  
 
Pályázati feltételek: 

- azon szervezetek, közösségek pályázhatnak, melyek alapokmányuknak meg-
felelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, illetve programjaik megvalósítá-
sával a város kulturális és közösségi életét segítik elő; 

- a 2010. évben igénybe vett támogatással elszámoltak, vagy a pályázat benyúj-
tásával egy időben elszámolnak,  

- rétsági székhellyel rendelkeznek, és tevékenységüket itt végzik 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 

- 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 szám-
lák hitelesített másolatának benyújtásával kell elszámolni az Önkormányzatnak! 

- a pályázó 2011. 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 érvénytelen, arra támogatás nem 
állapítható meg. A pályázati rendszeren kívüli támogatási kérelmeket az önkor-
mányzat nem tudja támogatni. 
A nyertes pályázó megállapodást köt az Önkormányzattal a támogatás céljáról, az 
elszámolás rendjéről, határidejéről, a megállapodás megsértése 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 
 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. március 31. csütörtök 14.00 óra. 
 
A pályázatokat Rétság Város Polgármesteri Hivatal címére (Rétság Rákóczi u.20) 
kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „TÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT 2011.” 

A benyújtott pályázatokról a képviselő-testület soron következő ülésén dönt.  

A döntésről a pályázókat írásban értesíti. 

A pályázattal kapcsolatos kérelmek és adatok nyilvánosak. 


