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Pályázó neve Pályázati cél Igényelt 

összeg 

Javasolt 

támogatás 

Adorate Művészeti 

Egyesület 

honlap fenntartása, megújítása 

(tárhely, domainnév 

meghosszabbítása, fotós, 

rendszergazda munkadíja stb.),  

könyvelés, nyomtatvány, irodaszer, 

közreműködők, karnagy 

honoráriuma, PR, marketing, 

nyomdaköltség, egyenöltözék 

megújítása, reprezentáció 

600 000 200 000 

Aschner Lipót 

Természetjáró Egyesület 

kommunikációs költségek, 

csónakok, evezők bérlése, tüzelő 

vásárlás, működési terület bérlése, 

utazási és szállásköltségek, 

faanyag, csónakszállítás költsége, 

segítő önkéntesek élelmezése, 

festék, lakk, műgyanta, mentő 

motorcsónakba benzin, olaj 

970 000 300 000 

Bem Folklór Egyesület a Nefelejcs Népdalkör részére: 

előadó-művészi tevékenység, 

felkészítés, oktatás; képzett oktatók 

felkérése, szakmai továbbképzésen 

részvétel, oktató-továbbképző 

táborokban részvétel; 

eredménymérés, közösségformálás: 

kapcsolat más népdalkörökkel: 

találkozók, műsoros fellépések 

szervezése vidékre, külföldre: 

útiköltség, külön busz, élelem, 

szállás, Újpestre utaló 

figyelmességi ajándék; Újpesten: 

terembérlet, hangosítás, 

vendéglátás: étkezés; minősítőn, 

versenyeken való részvétel  

fellépések: szövetségi tagdíj: Vass 

Lajos Népzenei Szövetség 

tagdíjfizetés, nevezési díj, KÓTA, 

útiköltség, étkezés, szállás; újpesti 

fellépések (gyermektáncház, civil 

szervezetek) során 

közösségformáló céllal szerény 

vendéglátás; segédanyagok 

beszerzése: CD, DVD, kották, 

fénymásolás, sokszorosítás, 

meghívók; dekorpapírok, papírok, 

festékpatronok; hangszer; 

hangszerjavítás, fotózás költsége; 

szórólapok; egységes 

megjelenéshez fellépő öltözet 

1 590 000 500 000 
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készíttetése, vásárlása 

Budapesti Honismereti 

Társaság 

Városunk című periodika 2020/4. 

szám költségei: az előállításhoz és 

közvetlen postai terjesztéséhez 

szükséges kommunikációs 

költségek, irodaszerek, tördelés, 

fotóelőkészítés, nyomdai költség 

levilágítással, szerkesztés, 

korrektúrázás, lapterjesztés, telefon 

és internet költsége, szállítási 

költségek, honorárium 

160 000 150 000 

Cri Du Chat Baráti 

Társaság 

Mesekulcs klub: vendéglátás; Egy 

asszony előadás: utazási és 

szállítási költség, Artisjus szerzői 

jogdíj, vendéglátás és 

szállásköltség; Családi karácsony: 

díszek, ajándék a családoknak, 

vendéglátás; bérelt helyiség 

költségei, működési költségek  

190 000 150 000 

Duna Menti Önkéntes 

Mentő, Vízimentő és 

Tűzoltó Egyesület 

benzinköltség, tűzoltás- és 

mentéstechnikai eszközök 

beszerzése, eszközök kötelező 

szakmai felülvizsgálata, könyvelési 

és egyéb adminisztrációs költségek 

500 000 300 000 

Fiatalok Újpestért 

Egyesület 

közkert bérleti költsége, közkert 

öntözéséhez szükséges közüzemi 

költség, iroda rezsi költsége, 

postaköltség, könyvelési díj, 

irodaszerek, sokszorosítás, fotózás 

és grafikai munka készítés 

költségei, növények, palánták, 

magok, szerszámok, kertészeti 

eszközök 

750 000 50 000 

Gyermekévek 

Honismereti, Kulturális 

és Természetjáró 

Egyesület 

hajózási felszerelés, karbantartás; 

működési költségek; kerékpár 

felszerelés, karbantartás; ifjú 

vízitúrázók szakmai képzése; 

konyhai eszközök beszerzése; 

számítógép, monitor; kerti 

szerszámok, növények, 

barkácseszközök;  utazás, szállás 

(túraszervezés), napkollektorhoz 

alkatrész;  mentőmellény, vízhatlan 

felszerelés 

1 200 000 300 000 

Hálózat a Kultúráért, 

Művészetért Egyesület 

hangfal, mikrofonállvány, 

mikrofon, térmikrofon, kottaállvány 

342 000 0 

Ifjúsági Caritas 

Egyesület 

adventi koszorúkötéshez: 

tisztítószer, szemeteszsák, 

díszgyertya, fenyőág, szalag, drót 

egyéb dekoráció, szállítási és 

400 000 300 000 
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dekorációs költség 

Intarzia Újpesti 

Nagycsaládosok 

Egyesülete 

kombinált hűtőszekrény, 

hűtődoboz, jógaszőnyeg, 

gumiszalag, kinyitható asztal, 

társasjátékok, projektor, projektor 

konzol, vetítővászon, notebook 

657 000 300 000 

Káposztási Családok 

Egyesülete 

KCSE Grund bérlés; adventi 

koszorúkötés; honlap megújítása; 

KCSE rendszeres klubok 

működtetése 

990 000 900 000 

Kerekerdő Egyesület raktárhelyiség bérleti díja 200 000 0 

KOMP Komplex Alkotó 

és Terápiás Műhely 

Egyesület 

az alkotókör költségei, kis büfé;  

kávézós-beszélgetős program 

költségei; családi program 

költségei; fenntartási költségek: 

irodaszerek, szervezés, 

fénymásolás, postaköltség, 

nyomtatás 

100 000 100 000 

Lisztérzékenyek 

Érdekképviseletének 

Országos Egyesülete 

speciális üzem látogatásához 

autóbusz bérlésének költsége, 

gluténmentes liszt- és tésztaosztás 

(Újpesten) költségei 

850 000 250 000 

Magyar Bűnüldözők 

Szakmai Egyesülete 

arculati  elemek pótlása; oklevelek, 

meghívók nyomtatása; szakmai-

tudományos lap nyomdai költsége 

171 000 0 

Magyar 

Cserkészszövetség 

víz, közművek, villany működési és 

kapcsolódó szerelési költségei, 

működéssel összefüggő költségek 

(közösköltség, bérleti költség, stb.), 

egyéb harmadik fél felé történő 

működéssel összefüggő költségek 

165 000 150 000 

 

Mozgássérültek 

Budapesti Egyesülete 

színházjegyek; kirándulás 

buszköltsége; múzeumi belépő; 

karácsonyi ünnepség (vendéglátás 

35 fő részére, kisértékű karácsonyi 

ajándékok); telefon és egyéb 

anyagköltségek 

345 000 300 000 

Regnum Marianum 

Újpesti Egyesülete 

 

buszbérlés vagy tömegközlekedés 

költségei, könyvelői költség, anyag 

és eszközvásárlás, illetve 

eszközbérlés, rászorulók étkezési és 

szállásigénye, csoportvezetők 

képzése 

300 000 200 000 

Suholó Népművészeti és 

Népi Sportegyesület 

online oktatás és tevékenység, nyílt 

oktatási módszerek (tábor), Suholó 

gála, viseletek 

450 000 0 

Újpest 1885 Szurkolói 

Klub 

„Re-start” kispályás labdarúgó 

torna Újpest szurkolók részére: 

terembérleti díj; vendéglátás 

catering; marketing- és 

500 000 450 000 
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reklámköltség; programokhoz 

kapcsolódó személyi jellegű 

kiadások és egyéb költségek; 

ajándékok, díjak, tiszteletdíjak 

Újpesti Művészek 

Társasága 

Újpesti Téli Tárlat 2020 katalógus 

nyomdai költsége, Téli Tárlat 2020 

tervezése, nyomdai előkészítése, 

díjazott alkotásai – díjak (albumok, 

képzőművészeti anyagok), honlap 

előfizetés, könyvelői költség, 

irodaszer, banki költségek, 

művészeti anyagok költségei, egyéb 

tagdíjak 

620 000 400 000 

Újpesti Városvédő 

Egyesület 

Megyeri temető harangláb 

kivitelezési költség hozzájárulás; 

Civil Kórus karvezetés; kulturális 

költségek (múzeumi belépők, 

idegenvezetés), emléktábla 

hozzájárulás, évzáró kettős 

évforduló költsége 

1 000 000 600 000 

Vakok és Gyengénlátók 

Közép-Magyarországi 

Regionális Egyesülete 

klubnapok költségei, teasütemény, 

üdítő; Fehér Bot Napi rendezvény 

költségei, fellépők díja, köszönő 

ajándék; kirándulás, catering; 

színházjegyek; klubtagoknak 

ajándék karácsonyra; telefon tagok 

felé; 1db céges telefon beszerzése; 

irodaszer, logóval feliratozott 

reklámtárgyak 

338 000 300 000 

VOKE Vasutasok 

Széchenyi István 

Művelődési Háza 

két terem egybenyitásának 

költségei 

500 000 300 000 

 Összesen: 
 

13 888 000 6 500 000 

 


