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Társadalmi szervezet neve

2018. évi 

támogatás 

összege  e 

Ft-ban

Elszámolás 

2018. évre

Támogatási 

igény 2019. 

évre e Ft-ban

2019. évi támogatási célok

Javaslat 

2019. évi 

támogatásra 

e Ft-ban:

1
Adenssa Kh. Sporttánc 

Egyesület
50 igen

összeget nem 

jelölt meg

 Fellépőruhák, versenyköltségek, nevezési díjak, utazási költségek.
50

2 Kovács László Kertbarát Kör 225 igen 200

KKOSZ tagdíj, nőnapi rendezvény, borverseny, szakmai 

kirándulások, nyomtatványok, koszorúk, terménykiállítás, előadók 

tiszteletdíjai, szüreti rendezvény, internet díjak.
200

3
Látássérültek Pilis Völgye 

Egyesülete
125 igen

összeget nem 

jelölt meg

Látássérültek foglalkoztatásának elősegítése, új ügyfélszolgálati 

iroda, működési kiadások, programokon, rendezvényeken való 

részvétel, Fehér Bot Napja, busz bérlése, életmód tábor szervezése.

125

4

Liget Polgárőr Egyesület                          

(200 eFt fenntartással, 

teljesítmény alapján)

400 igen
összeget nem 

jelölt meg

OPSZ-tagdíj, éves könyvelési díj, számlavezetési díj, posta és irodai 

költség, GFB és balesti adó, szolgálati jármű átíratási, 

üzembehelyezési költségei, matricázása, üzemeltetési és javítási 

költség, munkaruhák pótlása.

400

5

Magyar Vöröskereszt Pest 

Megyei Szervezete 

Pilisvörösvári Alapszervezete

2018 

februárjában 

alakult

50-100

A Pilisvörösváron rendezendő véradásokhoz (5 alkalom) a véradók 

részére müzliszelet, kis dobozos gyümölcslé adományozása, 

sportversenyeken elsősegélynyújtás biztosítása, elsősegély bemutató 

szervezése.

50

6
Pilis Cross-Country Club 

(PCCC)
325 igen

összeget nem 

jelölt meg

Nevezési díjak, utazási költségek, kerékpártúrák és versenyek  

szervezése, bemutatók szervezése.
325

7
Pilisvörösvári Kézilabda 

Sportkör Férfi szakosztály
1200 igen 1200

Sportcsarnok és tornaterem bérleti díjak, utazási költségek, edzők, 

technikai vezető bére és járulékai, eszközvásárlások, nevezési díjak, 

játékengedély díjak, játékvezetők díja

1200

8
Pilisvörösvári Kézilabda 

Sportkör Női szakosztály
1200 igen 1200

Sportcsarnok és tornaterem bérleti díjak, utazási költségek, edzők, 

technikai vezető bére és járulékai, eszközvásárlások, nevezési díjak, 

játékengedély díjak, játékvezetők díja

1200

9
Pilisvörösvári Német 

Nemzetiségi Fúvószenekar
560 igen 

összeget nem 

jelölt meg

Karmester tiszteletdíja, könyvelési költségek, fellépések utazási 

költségei hangszervásárláshoz pályázati önrész, kották vásárlása, 

hangszerjavítás vendégszereplés Wehrheimben

560

10
Pilisvörösvári Német 

Nemzetiségi Táncegyüttes
560 igen

összeget nem 

jelölt meg

Rendezvényszervezés, kommunikációs költségek, PR-marketing és 

nyomdaköltségek, fellépések utazási költségei, népviselet beszerzése, 

reprezentáció, egyéb beszerzések, szolgáltatások, tárgyi eszközök.
560

11
Pilisvörösvári Német 

Nemzetiségi Vegyeskórus 460
igen 

összeget nem 

jelölt meg

Kórus 30 éves jubileumi koncertje,  karmester és  vendégfellépők 

tiszteletdíja, könyvelési költségek, utazási költségek.
460

12
Pilisvörösvári Nyugdíjas Klub  + 

"Nosztalgia" Dalkör 
300 igen 

összeget nem 

jelölt meg

Kirándulások, hagyományos összejövetelek,  bálok szervezése, 

dalostalálkozókon,  kulturális és városi rendezvényeken való 

részvétel.

300

13

Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület                                   

(Az elektromos kapuhoz külön 

forrsából +1 millió forint.)

2500 igen

3000+2000 

(elekromos 

kapu)

Védőeszközök, ruházat, tűzoltó eszközök, kisgépek, műszaki szerek, 

szertárkarbantartás, működési kiadások. A szertár 2 db elektromos 

kapujának cseréje  a költségvetésben külön soron.
2500

14

Pilisvörösvári Polgárőr 

Közhasznú Egyesület                             

(200 eFt fenntartással, 

teljesítmény alapján)

400 igen 410

Üzemanyag, munkaruházat, gépkocsi alkatrész, olajcsere, könyvelői 

költség, számítástechnikai eszközök.
400

15

Magyarországi Baptista Egyház 

Pilisvörösvári Baptista 

Közössége

0

2019-ben 

pályázik 

először

3000

A Deák F. u. 66. szám alatt építendő közösségi ház létrehozása.

0

16
Pilisvörösvári Református 

Egyházközség 
150 igen

összeget nem 

jelölt meg

Egyházi épületek műszaki fejlesztése: kerítésfestés, ablakcsere, 

fűtéskorszerűsítés, vizes helyiségek felújítása, tetőtér hőszigetelés, 

gyülekezeti ház belső lépcső.
150

17

Pilisvörösvári Római Katolikus 

Egyházközség (Főplébánia + 

Bányatelepi plébánia)

400 igen 600

Nagytemplom melleti kőkereszt felújítása és felállítása, a Bánytelepi 

plébánia hittantermében a radiátorok cseréje. 400

18
Pilisvörösvári Utánpótlás 

Futball Club (PUFC)
1700 igen

összeget nem 

jelölt meg

Weblap költségei, nyomdai költségek, irodaszerek, útiköltségek, 

felszerelés, öltöző használati díj, terem- és pályabérlés, nevezési 

díjak, játékengedélyek, igazolások, bírói díjak, rendezvényszervezés, 

focitáborok szervezése, év végi jutalmazás, továbbképzések.

1700

19
V-121 Galambtenyésztő 

Egyesület
50 igen

Nem nyújtott 

be támogatási 

kérelmet.

0

20 Werischwarer Heimatwerk

120

igen 210

Az egyesület delegációjának az 56. Europeade fesztiválon  (Európai 

Nemzetiségek Folklórfesztiválja) való részvételének támogatása (120 

eFt). Népviseletek beszerzése, kultúrműsor és bál szervezése, 

projektdélután az újonnan indított 2 gyermekcsoport részére (60 eFt)

210

21 Civil tartalékkeret 725 Civil tartalékkeret 660

Összesen:   11 450 Ft Összesen: 11450

A civil szervezetek 2019. évi támogatása
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