
     

 

Az államháztartás alrendszereiből nyújtott, nem normatív, céljellegű - működési és fejlesztési, megvalósítási - támogatások igényléséhez 2019. évre 

 

 

  
A TÁMOGATÁST KÉRŐ SZERVEZET NEVE TÁMOGATÁST 

KÉRŐ CÍME 

 
A TÁMOGATÁS CÉLJA  

 

 
IGÉNYELT 

TÁMOGATÁS 
ÖSSZEGE 

J/1614/2019 Balassi Bálint Nyugdíjas Klub Civil Társaság 9241 Jánossomorja, 
Újerdő u. 13. 

Közösségteremtő, kulturális, egészségügyi és fenntartási célú 
támogatás 

(Nyugdíjasok szociális, mentális, egészségügyi életminőségének 
fenntartására, ill. javítására szolgáló színvonalas- helyi és 

határon átnyúl - programok biztosítására, valamint a társaság 
egyéb fenntartási és működési kiadásaira.) 

1.402.000,- Ft 

J/1615/2019 Jánossomorja Művészetoktatásért Alapítvány 9241 Jánossomorja, 
Óvári út 1. 

Működési és fenntartási célú támogatás  
(Ifjúsági zenekar munkájának támogatására, eszközbeszerzésre, 

versenyek-, fellépések megvalósításának kiadásaira.) 

664.000,- Ft 

J/1616/2019 Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jánossomorja 9241 Jánossomorja, 
Szabadság u. 39. 

Működési és fenntartási célú támogatás 
 (Gjm. fenntartási és üzemeltetési kiadásaira, nevezési és 

szövetségi díjakra, adminisztrációs kiadásokra.) 

1.640.000,- Ft 

J/1617/2019 JÁNOSSOMORJA BASEBALL EGYESÜLET 9241 Jánossomorja, 
Szabadság u. 39. 

Működési és fenntartási célú támogatás 
 (Befizetések a szövetségnek, működési költségekre, részvétel 

MOBSSZ éves bírói és jkv. vezetői továbbképzésen, bírói díjak, 
JOCV játékos/edző hat havi költségeire, felszerelésekre, téli 

teremedzések bérleti díjakra, utazási költségekre, 
pályakarbantartás kiadásokra.) 

4.798.143,- Ft 

J/1618/2019 „Jánossomorja” Polgárőr Egyesület 9241 Jánossomorja, Szent 
István u. 1575/11. hrsz. 

Működési és fenntartási célú támogatás 
(Szolgálati gépjárművek üzemben- és fenntartási költségeire, 
kommunikációs és postai kiadásokra, könyvelési munkadíjra, 

valamint szakmai jellegű egyéb kiadásokra.) 

3.000.000,- Ft 

J/1624/2019 Jánossomorjai Sakk Barátok Egyesülete 9241 Jánossomorja,  
Klafszky K. u. 28. 

Működési és fenntartási célú támogatás 
(Nevezési-, éves regisztrációs-, terembérleti-, és edzői díjakra, 

üzemanyag-, ill. és eszközvásárlásra, versenyek 
megrendezésének kiadásaira.) 

830.000,- Ft 

J/1635/2019 Jánossomorjáért Lovas Sport Egyesület 9241 Jánossomorja, 
Csalogány u. 19. 

Közösségteremtő célú támogatás 
(2019. évi amatőr lovastalálkozó lebonyolítására.) 

150.000,- Ft 

J/1636/2019 Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 
 

9241 Jánossomorja, 
Szabadság u. 39. 
 

Működési és fenntartási célú támogatás  
(JTV működési költségeinek biztosítására, eszközfejlesztésre, 
Jánossomorjai Füzetek kiadására és a működéssel kapcsolatos 

költségekre (könyvelési és könyvvizsgálói díj, emlékérmek, 
díjak, stb. költségeire.) 

9.890.000,- Ft 
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J/1654/2019 Jánossomorjai Független Közéleti Társaság 9241 Jánossomorja, 
Óvári út 1. 

Működési és szakmai célú támogatás 
 (Programok szervezésére és lebonyolítására: 

 Tökfesztivál, Majális megvalósítására, a Felnőtt Kézműves 
Műhely és a Canto Excolo Kamarakórus működtetésére.) 

1.000.000,- Ft 

J/1655/2019 Jánossomorjai Sportegyesület 9241 Jánossomorja, 
Ibolya u. 1. 

Működési és fenntartási célú támogatás az egyesület 8 
szakosztályának működtetéséhez.  

(Pályamunkás és szertáros munkabérére, járulékaira; MLSZ 
nevezési, ill. játékvezetői-, átigazolási és egyéb díjakra, 

pályázathoz befizetésekre; közüzemi költségekre; sportorvosi 
díjakra, sportorvosi költségekre, felszerelésekre, pálya 

karbantartási és irodai kiadásokra; szakosztályok utaztatására, 
bajnoki és felkészülési mérkőzésekre; ügyintézők, edzők, gyúró 

utazási és a labdarúgók versenyeztetési költségeire; egyéb 
működési és fenntartási kiadásokra.) 

15.910.000,- Ft 

J/1656/2019 MOSON-SZÉL Kulturális és Szabadidő Egyesület 9241 Jánossomorja, 
Felsőlókert u. 23/D. 

Működési és fenntartási célú támogatás  
(Színpadi kellékekre, jelmezekre, berendezésekre és szakmai 

felkészítésre, stúdiómunkálatokra, forgatókönyvek, engedélyek 
beszerzésére, nyomdai kiadásokra, technikai eszközök 

fejlesztésére, könyvelési és általános egyéb költségekre, valamint 
a Szép Nyári nap előadás hang- és fénytechnikai kiadásaira.) 

3.476.000,- Ft 

J/1658/2019 Jánossomorjai Fúvós Egyesület 
 

9241 Jánossomorja, 
Szabadság u. 55. 

Közösségteremtő, kulturális célú támogatás 
 (JáKuGa-Fest 2019. program kiadásaira (fellépők 

tiszteletdíjaira, úti- és egyéb lebonyolítással kapcsolatos 
költségekre). 

1.000.000,- Ft 

J/1660/2019 Erdészeti Horgász Egyesület 
 

9241 Jánossomorja, 
Fehérkereszt u. 18. 

Közösségteremtő és természetvédelmi célú támogatás 
(Vízpart- és egyesület fejlesztése, horgásztábor és 

környezetvédelmi nap lebonyolítása.)  

400.000,- Ft 

J/1661/2019 I.Sz. Általános Iskoláért Alapítvány 9241 Jánossomorja, 
Iparos u. 10. 

Közösségfejlesztő és kulturális célú támogatás 
(„Adventi Fényvárás” karácsonyváró program lebonyolításának 

kiadásaira). 

250.000,- Ft 

J/1662/2019 „Örökség” Kulturális Egyesület 
 

9241 Jánossomorja,  
Óvári út 1. 

Működési és fenntartási célú támogatás 
(Az egyesület kulturális, közösségteremtő feladatainak 

ellátásához szükséges források biztosítására (néptánc oktatásra, 
ruhatárfejlesztésre, rendezvények költségeire.) 

1.310.000,- Ft 

J/1684/2019 Gondoskodás Alapítvány 9200 Mosonmagyaróvár, 
Ziczy M. u. 5. 

Szociális célú támogatás 
Szociális kompetenciák fejlesztésére a Jánossomorjai Körzeti 
Általános Iskolába (TANODA-i foglalkoztatások kiadásaira) 

150.000,- Ft 

 


