
Bodza Lovas Sportegyesület az alábbi feltételekkel Pörböly Község Önkormányzatától 

pályázati eljáráson kívüli támogatást nyert 

 

 

 

Pörböly Község Önkormányzatától (7142. Pörböly, Óvoda u. 1.) igényelt támogatás mértéke: 

50.000,- forint. 

 

Az támogatás 2018. április 30-ig kerül kiutalásra. 

 

A támogatás elszámolási határideje: 2019. március 31. – a képviselő-testület elé kerül a 

beszámoló 2019. április 30-ig.  

 

A támogatás a sportegyesület működésére fordítható mint: 

- A Sportegyesület lovasainak versenyekre való felkészülésére, valamint a versenyekre 

való eljutására. 

 

A pályázat során a felhasznált pénzösszeget számla ill. bizonylat másolattal igazolni kell.  

 

 

 

Pörböly, 2018. március 12. 

 

 

 

 

Sipos Lajos 

    polgármester 



Dunagyöngye Sportkör az alábbi feltételekkel egyetért és Pörböly Község 

Önkormányzatától pályázati eljáráson kívüli támogatást nyert 

 

 

 

Pörböly Község Önkormányzatától (7142. Pörböly, Óvoda u. 1.) igényelt támogatás mértéke: 

50.000,- forint. 

 

Az támogatás 2018. április 30-ig kerül kiutalásra 

 

A támogatás elszámolási határideje: 2019. március 31. – a képviselő-testület elé kerül a 

beszámoló 2019. április 30-ig.  

 

A támogatás a sportkör működésére fordítható mint: 

 

- A sportkör mindennapi működésére és a fiatalok versenyeztetésére. 

 

A pályázat során a felhasznált pénzösszeget számla ill. bizonylat másolattal igazolni kell.  

 

 

 

Pörböly, 2018. március 12. 

 

 

        Sipos Lajos 

        polgármester 

 

 

 

   

 



Pörbölyi Hagyományőrző Egyesület az alábbi feltételekkel egyetért és Pörböly Község 

Önkormányzatától pályázati eljáráson kívüli támogatást nyert 

 

 

 

Pörböly Község Önkormányzatától (7142. Pörböly, Óvoda u. 1.) igényelt támogatás mértéke: 

250.000,- forint. 

 

Az támogatás 2018. évben két részletben kerül kiutalásra: 

 I. félév 2018. április  30-ig  (125.000,-) 

 II. félév 2018. július  31-ig. (125.000,-) 

 

A támogatás elszámolási határideje:  2019. március 31. – a képviselő-testület elé kerül a 

beszámoló 2019. április 30-ig.  

 

A támogatás a népdalkör és citerazenekar egyesület működésére fordítható mint: 

 

- Az Egyesület mindennapi életének működtetéséhez szükségesek a heti egy  

alkalommal megtartott próbák, mellyel a tagok felkészülnek a fellépésekre, illetve 

szinten tartják a tudásukat. Ehhez kapcsolódóan az Egyesület fellépéseivel 

kapcsolatosan, zenekari díj,  nevezési díj, szállítás, utazással kapcsolatos költségek, 

kiküldetés számolhatók el. 

- Tagdíjak elszámolása irodaszerek, nyomtatványok, fénymásoló, tintapatron  

- A tánccsoport fellépő ruháinak, cipőinek vásárlása, javítása, karbantartása.  

- Reprezentációra fordítható összeg a támogatás mértékének max: 30%-a 
 

 

 

A pályázat során a felhasznált pénzösszeget számla ill. bizonylat másolattal igazolni kell.  

 

 

 

Pörböly, 2018. március 12. 

 

 

        Sipos Lajos 

        polgármester 

 

 

 

   

 



Pörbölyi Népdalkör és Citerazenekar Egyesület az alábbi feltételekkel Pörböly Község 

Önkormányzatától pályázati eljáráson kívüli támogatást nyert 

 

 

 

Pörböly Község Önkormányzatától (7142. Pörböly, Óvoda u. 1.) igényelt támogatás mértéke: 

290.000,- forint. 

 

Az támogatás 2018. évben három részletben kerül kiutalásra: 

 

 Előleg: 2018.02.15-én 50.000.- 

 I. félév 2018. április  30-ig  (120.000,-) 

 II. félév 2018. július  31-ig. (120.000,-) 

 

A támogatás elszámolási határideje:  2018. március 31. – a képviselő-testület elé kerül a 

beszámoló 2018. április 30-ig.  

 

A támogatás a hagyományőrző egyesület működésére fordítható mint: 

 

- Az Egyesület mindennapi életének működtetéséhez szükségesek a heti két  

alkalommal megtartott próbák, mellyel a tagok felkészülnek a fellépésekre, illetve szinten 

tartják a tudásukat. . A próbák Antal István Gábor vezetésével és irányításával zajlanak, a 

tanár úr tisztelet díjának költségei a támogatás részét képezi 

- Az Egyesület nevezésével, szállításával kapcsolatos költségek fedezése a támogatás 

összeg 

- Reprezentációra fordítható összeg a támogatás mértékének max: 30%-a 

 

 

A pályázat során a felhasznált pénzösszeget számla ill. bizonylat másolattal igazolni kell.  

 

 

 

Pörböly, 2018. március 12. 

 

 

 

 

Sipos Lajos 

    polgármester 
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