


Szervezet neve Civil Tanács Javaslata Igényelt összeg, kiadástípusonként Megjegyzés
1 AURIGA Életmód, Rekreációs és Tömegsport Egyesület

60 000

egyéb eszközök üzemeltetésének költségei: 20.000 Ft. (merevlemez)
immateriális javak beszerzése: 80.000 Ft. (szoftver beszerzés)
összesen: 100.000 Ft.

A támogatásból az egyesület a gépekre jogtiszta szoftvereket tervez beszerezni, illetve merevlemezt vásárolni. A szükséges 
önerőt az egyesület szükség esetén hozzá teszi a beszerzéshez.

2 Harc Klub Szolnok Thai Box SE 50 000 ingatlan üzemeltetés költségei: 100.000 Ft. Az edzésekhez szükséges terembérlet díjára pályázik az egyesület. 

3 Sclerosis Multiplexes Betegek JNK Szolnok Megyei Egyesülete

100 000

ingatlan üzemeltetés költségei: 100.000 Ft. Az egyesület bérleti díjra és közös költségre szeretné felhasználni a támogatást három ingatlan vonatkozásában. Az egyesület 

a Szántó krt,. 9. szám alatt, egy saját tulajdonú ingatlannal rendelkezik, illetve Adományboltot működtet, bérleti 
jogviszonyban a Várkonyi tér 20.  szám alatt, illetve a Szántó krt. 16. fsz. alatt az Adománybolthoz kapcsolódóan egy 

raktárhelyiséget is bérelnek. 

4 "Rák Ellen-, Együtt- , Egymásért" Jász-Nagykun-Szolnok megyei Egyesület

80 000

adminisztráció költségei: 20.000 Ft. (irodaszerek)

kommunikációs költségek: 80.000 Ft. (telefon, interenet, postaköltség)

Összesen: 100.000 Ft.

Az egyesület 1989 óta működik. A megpályázott működési költség a lakossággal és érintetti csoporttal való kapcsolattartást 
célozza.

5 SOLOR SZOCIÁLIS ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET

60 000

100 ezer forint alatti tárgyi eszközök beszerzése: 99.000 Ft. (okostelefon) Az egyesület prevenciós és rehabilitációs célú tevékenységet folytat részben köznevelési színtéren, másrészt 

szenvedélybetegek körében. A járványügyi helyzetre tekintettel a személyes előadások helyett, olyan anyagokat szeretnének 
kidolgozni, melyeket telefonnal is rögzíteni és szerkeszteni tudnak, illetve később is tudnak offline típusú előadások során 
használni.

6 Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület

100 000

egyéb eszközök üzemeltetésének költségei: 100.000 Ft. Az egyesület működteti a Fogyatékosok Nappali Intézményét a Nyúl úti telephelyén. Az ott fűtést biztosító kazán 
meghibásodása miatt akadozott az épület fűtése, amit otthonról hozott radiátorokkal pótoltak átmenetileg, de szeretnék 
felújítani (leszerelés, tisztítás, hőcserélő cseréje), ami kb. 250.000 Ft költségként jelnik meg. Ennek egy részét pályázati úton 
szeretnék finanszírozni.

7 ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete

80 000

adminisztráció költségei: 60.000 Ft. (festékpatron, nyomtatványok, irodai 

eszközök, mappák, dossziék, fénymásolópapír, bérszámfejtés és könyvelés díja)

kommunikációs költségek: 40.000 Ft. (vezetékes telefon, interenet díja, két mobil 

előfizetés díja)
Összesen: 100.000 Ft.

Az egyesület által működtetett PLUSZ PONT Közösségi Ház 2018 januárja óta működik, ahol 7 megváltozott munkaképességű 
munkavállaló és 1 rehabilitációs mentor és tanácsadó látja el a fogyatékosság üggyel kapcsolatos munkát. Az iroda működési 
költségeihez az egyesület adminisztrációs és kommunikációs költségekre pályázik. Az adminisztrációs költsgek között az alap 

irodai felszerelések beszerzésén kívül a könyevlés és bérszámfejtés díjára is pályáznak. A kommunikációs költségek között 

vezetékes telefon és internet, valamint két mobil előfizetési díja szerepel.

8 KARAVÁN Egyesület

0

kommunikációs költségek: 24.800 Ft. (8 havi interent szolgáltatás díja)

megbízási díj (számlás): 20.000 Ft. (éves könyvelési díj)

egyéb beszerzések, szolgáltatások: 55.200 Ft. (helyfoglalási díj, kellékek, fellépő 
ruhák javíttatása, tisztítószerek, fertőtlenítő stb.)
Összesen: 100.000 Ft.

Az egyesület célja, hogy szervezze és elősegítse az emberek hasznos szabadidő eltöltését, életminőségük javítását, a 
kiegyensúlyozott életvitelt támogassa különböző mozgásprogramokkal. Jelen pályázatban az egyesület kommunikációs 
költségeire (interenetszolgáltatás), éves könyvelési díjra, illetve egyéb beszerzések keretében: bérleti díjra, bemutató 

kosztümök javítására, varrására, tisztó felszerelésre, fertőtlenítőszer vásárlására szeretnék fordítani.

9 Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete

50 000

kommunikációs költségek: 40.000 Ft.

nyomdaköltségek: 60.000 Ft.

Összesen: 100.000 Ft.

Az egyesület 2021 májusában tervezi küldöttközgyűlését, melyhez kapcsolódóan a 2020. évi beszámoló nyomdai 
sokszorosítását tervezik.  Ezen kívül a küldöttközgyűlés szervezéséhez kapcsolódó kommunikációs költségek merülnek fel.

10 Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete

60 000

ingatlan üzemeltetés költségei: 100.000 Ft. (fűtés, áram, víz, közös költség, 
tisztítószer, üzemeltetési anyagok)

Az egyesület 3 irodát működtet Szolnokon, ezek üzemeltetési költségeire szeretné felhasználni a támogatást: fűtés, áram, 
víz, közös költség, tisztítószer, üzemeltetési anyagok.

11 Szolnoki Búvár Sportegyesület 30 000 ingatlan üzemeltetés költségei: 100.000 Ft. (bérleti díj) 4 havi bérleti díj (26.670 Ft/hóx4= 106.680 Ft. A fennmaradó összeget önerőből fedezik.)
12 Magyar Ízőrzők Gasztrokulturális Egyesülete

40 000

100 ezer Ft. alatti tárgyi eszközök beszerzése: 100.000 Ft. (100 l-es üstház, 5 db 

gázzsámoly, 1000 db tányér).

Az egyesület célja a jó minőségű magyar élelmiszer alapanyagok és a tájjellegű, helyben készült élelmiszerek népszerűsítése. 
Az egészségtudatos életmódot és táplálkozást segítő főzési módszerek népszerűsítése, oktatása. Célja megvalósítása 
érdekében rendezvényeiken, bemutatóikon a résztvevők, látogatók kiszolgálásához kapcsolódóan szeretnének hosszú távra 
is beszerezni egy 100 l-es üstház szettet, 5 db öntött vas gáz zsámolyt, valamint 1000 db gulyástányért.

13 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Cukorbetegek Egyesülete

70 000

egyéb eszközök üzemeltetésének költségei:19.989 Ft. (pendrive)
100 ezer Ft. alatti tárgyi eszközök beszerzése: 79.898 Ft.
Összesen: 99.887 Ft.

Az egyesület szorosan kapcsolódik működésében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet 
Cukorgondozójának működéséhez.  A járványügyi időszakra tekintettel, az egyesület  olyan eszközök beszerzésére pályázott 
az idei évben, ami a betegséghez kapcsolódóan alkalmas inzulin és hűtést igénylő gyógyszerek tárolására (hűtőgép 64.900 
Ft.), illetve a betegekkel történő megnövekedett  telefonos kapcsolattartást elősegítve 2 db hordozható telefont (7.499 
Ft/db)szeretnének beszerezni két telefonvonalhoz.

14 CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat

55 000

egyéb eszközök üzemeltetésének költségei: 40.000 Ft. (pendrive, tintapatron)

adminisztráció költségei: 50.000 (irodaszerek, könyvelési díj)

kommunikáció költségei: 4.000 Ft. (postaköltség)

egyéb beszerzések, szogáltatások: 6.000 Ft. (bankszámlavezetés éves díja

Összesen: 100.000 Ft.

 Az egyesület a pályázaton keresztül a "RENESZÁNSZ" Alkoholizmus Ellenes Klub működési tevékenységét támogatja, a 
kiadástípusoknál feltüntetett célok vonatkozásában.

15 Nagycsaládosok Egyesülete Szolnok

65 000

ingatlan üzemeltetés költségei: 80.000 Ft. (2 havi bérleti díj)

kommunikációs költségek: 20.000 Ft. (telefon, internet)

Összesen: 100.000 Ft.

Az egyesület költségvetésében a járványügyi helyzet ellenére is állandó kiadásként jelenik meg az iroda  bérleti díja és a 

kommunikációs költségek, mely a tagokkal való személyesebb kapcsolattartást teszi lehetővé.

16 "Bizalom Mentálhigiénés Egyesület"

90 000

adminisztráció költségei: 100.000 Ft. A telefonos lelki elsősély szolgálat adminisztrációjával összefüggő kiadásokra tervezi az egyesület fordítani a támogatást: 
festékpatron, dosszié, genotherm, géppapír, külső adathordozó, tűzőgép stb vásárlása.

17 Magyar Poolbiliárd Szabadidősport Szövetség

0

egyéb eszközök üzemeltetésének költségei: 89.380 Ft. (2 
vadkamera+memóriakártya)
adminisztráció költségei: 10.620 Ft.
Összesen: 100.000 Ft.

A szabadidősport szövetség pályázatán keresztül a DIANA Vadásztársaság Szolnok működését szeretné támogatni, melyben a 
fiatalok természetvédelmi nevelését, felelős magatartás formálását hangsúlyozza. Jelen helyzetben a társaság számára 2 
vadkamerára (2x42.490 Ft.) és 2 memóriakártyára (2x2.000 Ft.) pályázik, ezen kívül 10.620 Ft. összegben irodai eszközökre.

18 Szolnoki Iskolavédőnők Egyesülete

45 000

egyéb eszközök üzemeltetésének költségei: 45.000 Ft. (SSD merevlemez)

adminisztráció költségei: 10.000 Ft (tintapatron)

kommunikációs költségek: 35.000 Ft. (7 havi telefon és internet kölstég)

egyéb beszerzések, szolgáltatások: 10.000 Ft. (banki költség)

összesen: 100.000 Ft.

A járvány következtében megnövekedett adminisztrációs terhek következtében az egyesület a pályázaton belül telefon és 

internet költségre, tintapatronra, merevlemezre, illetve az alap működési költségek közül banki költségre pályázik.

19 Jász-Nagykun-Szolnok Esély Egyesület

70 000

ingatlan üzemeltetés költségei: 20.000 Ft. ( 8 havi bérleti díj)

kommunikációs költségek: 1.912 Ft. (postai díjak)

egyéb beszerzések, szolgáltatások: 25.400 Ft. (web hosting éves díjai)

megbízási jogviszony díja-bérszámfejtett: 52.688 Ft. (pénzügyi asszisztens 

munkatárs megbízási díja és járuléka)

összesen: 100.000 Ft.

A pályázat a szervezet alapműködéséhez kapcsolódó kiadásokat tartalmaz. Melyen belül az iroda bérleti költsége, postai 
díjak, webhosting szolgáltatás éves díjai (domain előfizetés, szerver tanúsítvány díja, tárhely szolgáltatás) és bérköltségek 
között egy pénzügyi asszisztens kolléga 8 havi megbízási díja jelenik meg.

1 105 000Összesen: 1 898 887 Ft.
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