1.
Pályázó neve, címe:

Martfűi Mozgássérültek Egyesülete

Pályázott témakör:

5435 Martfű, Mártírok útja 1.
közösségteremtő, kulturális

Pályázat rövid ismertetése:

Megvalósítandó cél:

Pályázott összeg:

Előzmény: Az Egyesület jelenlegi szervezeti formájában
2013. év óta működik. Bevételei a tagság által fizetett
tagdíjakból, MEOSZ támogatásból és Martfű Város
Önkormányzatának civil szervezetek részére pályázati úton
nyújtott támogatásából tevődik össze. Szűkös bevételeik
ellenére minden évben próbálják maximálisan végrehajtani az
alapító okiratukban megfogalmazott céljaik elérését, a Martfű
város és környező településeken élő mozgássérült emberek
segítését.
Szociális, valamint karitatív, esélyegyenlőség megvalósulását
elősegítő tevékenységükhöz, az ezzel kapcsolatos programok
megvalósításához kérnének támogatást. A beteg, ágyhoz
kötött,
esetenként
mozgásképtelen
tagtársaikat
rendszeresen látogatva az Egyesület programjainak
helyszínén készült fotók, beszámolók megismertetésével
bevonják őket az Egyesület életébe. Ezzel valamelyest
részeseivé válhatnak a közösségi élményeiknek úgy is, hogy
a betegségükre, helyzetükre való tekintettel erre egyébként
nem lenne lehetőségük. A decemberi látogatás alkalmával a
saját felajánlásukat és gazdálkodó szervezetek adományát is
tartalmazó tartós élelmiszercsomagot is rendszeresen visznek
az érintett tagtársaknak, melyhez olaj, cukor, liszt, tészta és
rizs megvásárlásához kérik az önkormányzati támogatást.
53.200,- Ft
részletezése:

20 fő x 2.660 Ft/csomag megvásárlása

2.
Pályázó neve, címe:

Martfűi Kossuth Úti Nyugdíjas Klub

Pályázott témakör:

5435 Martfű, Kossuth út 19.
közösségteremtő

Pályázat rövid ismertetése:

Megvalósítandó cél:

Előzmény: A Kossuth Úti Nyugdíjas Klub 1995-ben alakult.
Célja az óvárosi nyugdíjasok összefogása, kulturális,
szabadidő, szórakoztató idejének hasznos eltöltése. Részt
vesznek a város ünnepi eseményein: május 1. augusztus 20.
Mindenki Karácsonya, fellépnek műsoraikkal a városi
rendezvényeken. A Klub tagjai a decemberi Mindenki
Karácsonya ünnepségre rendszeresen süteményt sütnek.
A Mindenki Karácsonya városi rendezvényhez kapcsolódóan
a nyugdíjas klub szervezésében megvalósuló „Szeretet

1

Vendégség” program lebonyolításához a klub tagjai saját
készítésű sós és édes sütemények készítéséhez.
Pályázott összeg:

50.000,- Ft
részletezése: sós és édes sütemények alapanyagainak és az
elkészítéséhez szükséges eszközök költsége: méz, liszt, tojás,
tej, margarin, töpörtő, lekvár, olaj, dió, sajt, sütőpor, cukor,
csokoládé, gázpalack-csere, szalvéta, papír alátét.

3.
Pályázó neve, címe:

Martfűi Kossuth Úti Nyugdíjas Klub

Pályázott témakör:

5435 Martfű, Kossuth út 19.
közösségteremtő, kulturális

Pályázat rövid ismertetése:

Megvalósítandó cél:

Pályázott összeg:

Előzmény: A Klub Népdalköre 24 éve alakult azzal a céllal,
hogy helyi, térségi és megyei rendezvényeken örömet
szerezzenek a nyugdíjas társaknak és saját maguknak.
Kezdetben öntevékenyen, később tanári segítséggel készült a
Népdalkör a rendezvényekre és különböző minősítő
versenyekre. Kiemelkedő eredmények: 2012-ben Országos
minősítőn arany fokozat, 2013-ban Arany Páva díj.
A Népdalkör több városi rendezvényen hagyományosan
fellép. Részt vesznek különböző találkozókon és
hagyományőrző fesztiválokon, melyekre az idén is
felkérést kaptak: Berekfürdőre 2020. május 9-10,
Karcagra augusztus 28-29-30. időpontokra. A találkozókon
való részvételükkel szeretnék tovább bővíteni kulturális és a
civil szervezeti kapcsolatukat.
182.800,- Ft
részletezése:
autóbusz ktg:
fürdő belépő:

Karcag
80000 Ft
10800 Ft

Berekfürdő
80000 Ft
12000 Ft

(12 fő x 900)

(12 fő x 1000)

4.
Pályázó neve, címe:

Jóreménység Klub Egyesület

Pályázott témakör:

5435 Martfű, Mártírok út 1.
egészségügyi

Pályázat rövid ismertetése:

Előzmény: A Jóreménység Klub 1994-ben alakult a daganatos
betegek megsegítésére a betegség megelőzése érdekében, a
Rákbetegek Országos Szövetsége támogatásával. A Klub
jogutódjaként 2008-ban jött létre az egyesület, melyet a
Megyei Bíróság közhasznú szervezetként vett nyilvántartásba
s melynek 25 tagja van. Az elmúlt évek során részt vettek a
város közéletében, fontosabb rendezvényein. Szívesen
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Megvalósítandó cél:

Pályázott összeg:

végeznek társadalmi munkát, rendszeresen szerveznek orvosi
előadásokat, szűrővizsgálatokat. 2006-ban „Martfű Városért”
Egészségügyi Díjat, 2008-ban pedig „Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Egészségügyi Díjat” kaptak. A munkájuk egyik
legnagyobb eredményének az országos Európa Donna naphoz
való csatlakozással a nők egészsége érdekében szervezett
rendezvényüket, a mellrák elleni sétát tartják.
Az egyesület tagjai fontos feladatuknak tekintik a rákbetegség
kapcsán a rákbetegek széleskörű szemléletformálását a
betegség leküzdése, az életminőségük javítása érdekében. Az
egyesület tagjai feladatuknak tekintik a rákbeteg emberek és
családjuk
segítését
a
rendszeres
szűrővizsgálatok
megszervezésével. Idén bőrgyógyászati rákszűrést
terveznek.
110.000,- Ft
részletezése: bőrgyógyászati szűrővizsgálat elvégzése (50 fő
x 2000,- Ft)
10.000,- Ft működési költségekre: fénymásoló tonertöltése,
nyomtatványok,
irodaszerek
vásárlása,
tájékoztató
szóróanyagok készítése.

5.
Pályázó neve, címe:

Jóreménység Klub Egyesület

Pályázott témakör:

5435 Martfű, Mártírok út 1.
egészségügyi

Pályázat rövid ismertetése:
Megvalósítandó cél:

Előzmény: 4. pontban ismertetve.
2020. szeptemberében prosztatarák szűrés szervezése.

Pályázott összeg:

100.000,- Ft (20 fő x 5000 Ft)
részletezése: A támogatást a férfi lakosság számára szervezett
prosztatarák szűrés finanszírozására szeretnék fordítani.

6.
Pályázó neve, címe:

Jóreménység Klub Egyesület

Pályázott témakör:

5435 Martfű, Mártírok út 1.
egészségügyi

Pályázat rövid ismertetése:
Megvalósítandó cél:

Előzmény: 4. pontban ismertetve.
A lakosság szűrővizsgálatokra történő buzdítása, a betegségek
megelőzése érdekében kifejtett munka mellett az Egyesület
nagyon fontosnak tartja a közösségformálást. Szeretnék, hogy
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a klub tagsága minél jobban összekovácsolódna, és jó
kapcsolat alakuljon ki a város többi civil szervezetével.
A Klub ebben minden évben részt vesz az október
hónapban hagyományosan megrendezésre kerülő
VÁROSI
EGÉSZSÉG
MEGŐRZŐ
NAPON,
tanácsadással,
szóróanyagokkal,
tájékoztató
kiadványokkal. Ezen alkalommal többféle fénymásolt és
nyomdai úton előállítandó, hasznos tudnivalókat tartalmazó
prevenciós kiadványok biztosítását tervezik átadni az
érdeklődők számára.
A támogatást prevenciós kiadványok finanszírozására
szeretnék fordítani.
Pályázott összeg:

40.000,- Ft
részletezése:
egészségügyi
tájékoztató
nyomdaköltsége, fénymásoló papír költsége.

kiadvány

7.
Pályázó neve, címe:

Martfű Városi Szabadidős Kör

Pályázott témakör:

5435 Martfű, Mártírok útja 1.
közösségteremtő, kulturális

Pályázat rövid ismertetése:

Megvalósítandó cél:
Pályázott összeg:

Előzmény: 1990
óta
minden
év
októberében
hagyományosan megrendezésre kerül a NONSTOP megyei
szintű vetélkedő, ahol a martfűi középiskolán kívül még több
középiskola diákjai (kb. 250-300 fő) vesznek részt.
A vetélkedő költségeit szeretnék a támogatásból finanszírozni.
140.000,- Ft
részletezése:
Játékvezetői, program összeállítói díj:
70.000,- Ft/fő, csapatdíjazás – minden helyezéshez –
ajándékcsomag csapatonként és egyéni díjazás 70.000,- Ft.
Mindösszesen: 140.000,- Ft.

8.
Pályázó neve, címe:

Martfű Városi Szabadidős Kör

Pályázott témakör:

5435 Martfű, Mártírok útja 1.
-

Pályázat rövid ismertetése:

Megvalósítandó cél:

Előzmény: A Martfű Városi Szabadidős Kör 1990 óta
tevékenykedik, 2013. március 13-án egyesületté alakult, sport,
kulturális és szabadidős tevékenységek szervezésével
foglalkozik egyesületi keretek között.
A vonatkozó jogszabályok alapján az Egyesület könyvelési
feladatainak ellátását biztosítaniuk szükséges.
Az Egyesület könyvelési feladatai ellátása költségének
finanszírozása.
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Pályázott összeg:

18.000,- Ft

9.
Pályázó neve, címe:

Martfű Városi Nyugdíjas Egyesület

Pályázott témakör:

5435 Martfű, Mártírok út 1.
egészségügyi

Pályázat rövid ismertetése:
Megvalósítandó cél:

Pályázott összeg:

Előzmény: A Martfű Városi Nyugdíjas Egyesület 2013.
március 6-a óta működik nyilvántartásba vett civil
szervezetként, létszáma: 65 fő.
Az egyesület egészségmegőrző programjának része, hogy
minden hónap első hétfői napján egészségnapot tartanak,
melynek keretében az érdeklődő tagság, valamint a
lakosság számára vérnyomás és vércukorszint mérést,
bioptron lámpás kezelést végeznek. A szükséges eszközök
beszerzéséhez kérnek támogatást.
54.023,- Ft
részletezése:
Vérvételi lándzsa:
Fertőtlenítő:
Ideál tesztcsík:
Vérnyomásmérő:
AA elem
20 db üvegpohár:
Összesen:

2x200 db-os
6x50db
10 db
250Ft/db

19.730,- Ft
1.015,- Ft
16.230,- Ft
10.998,- Ft
1.050,- Ft
5.000,- Ft
54.023,- Ft

10.
Pályázó neve, címe:
Pályázott témakör:
Pályázat rövid ismertetése:

Megvalósítandó cél:

Martfű Városi Nyugdíjas Egyesület
5435 Martfű, Mártírok út 1.
Előzmény: A Martfű Városi Nyugdíjas Egyesület 2013.
március 6-án egyesületté alakult.
A vonatkozó jogszabályok alapján az Egyesület könyvelési
feladatainak ellátását biztosítaniuk szükséges.
Az Egyesület könyvelési feladatai ellátása költségének
finanszírozása.

Pályázott összeg:

18.000,- Ft

11.
Pályázó neve, címe:

Martfűi Városszépítő Egyesület
5435 Martfű, Munkácsy út 9.
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Pályázott témakör:

közösségteremtő

Pályázat rövid ismertetése:

Előzmény: A Martfűi Városszépítő Egyesület 10 éves 2020ban. Ebből az alkalomból a Művelődési Központ pódium
termében jubileumi közgyűlést és nagyszabású regionális
találkozót szerveznek a városszépítés jegyében. A civil
szervezeti program keretében a város zöldfelületein az általuk
végzett munkáról, valamint a gyermekek környezettudatos
neveléséről adnak számot a meghívottaknak, melyhez 20
tablóból álló kiállítás megvalósítását tervezik, 148.600 Ft
+80.000 Ft saját erő felhasználásával.
Az említett 2020. utolsó negyedévében megvalósuló
rendezvényhez kapcsolódóan a 10 év munkájáról készített
100
db
jubileumi
kiadvány
elkészítésének
finanszírozásához kérik a támogatást.

Megvalósítandó cél:

Pályázott összeg:

196.850,- Ft
részletezése: alapanyag, nyomtatás, kötés költsége

12.
Pályázó neve, címe:

Martfűi Városszépítő Egyesület

Pályázott témakör:

5435 Martfű, Munkácsy út 9.
közösségteremtő

Pályázat rövid ismertetése:

Megvalósítandó cél:

Pályázott összeg:

Előzmény: Az Egyesület 2015-ben szervezett először
Városszépítő Gyermektábort 12-14 éves gyerekeknek. Később
a korosztály kibővült középiskolásokkal is. Délelőttönként
minden évben a város parkjaiban, játszóterén végeztek
növényápolási munkát a fiatalok. A munkájukért „cserében”
ebédet kaptak és egy emblémás pólót. Ezeket, illetve a délutáni
természetvédelmi foglalkozások segédanyagait, védőitalt, és –
kesztyűt adományokból és tagdíjból fedezte az Egyesület. A
városunkhoz kapcsolódó ipari nagyüzemekben bekövetkezett
változások az Egyesületet nagyon hátrányosan érintik, mivel
elesik a kapott támogatásoktól, adományoktól, így a fiatalok
munkájáért évek óta adott „fizetséget” nem tudják biztosítani.
Az Egyesület céljai között kiemelten szerepel a gyerekek
környezettudatos nevelése, a természet védelme, és –
megismertetése. Fontosnak tartják a fizikai munka
megismertetését is, mert odahaza zömmel nem találkoznak
ilyen jellegű feladattal. E cél megvalósítása érdekében
szervezik a nyári szünidőben (a vírushelyzet függvényében
esetleg augusztus közepétől kezdődően) a Városszépítő
Gyermektáborokat is, 57.300 Ft saját erő felhasználásával.
Az Egyesület a tábor lebonyolítási költségeinek
kiegészítésére pályázik.
195.000,- Ft
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részletezése:
ellátás:
póló: 15 gyerek+ 1 felnőtt (táborvezető)
védőkesztyű: 30 pár (300,- Ft/pár)
védőital: 100 1 (1 liter/nap)
szúnyogirtó: (10 flakon)
naptej: (5 flakon)
kreatív program:

110.000,- Ft
32.000,- Ft
9.000,- Ft
7.000,- Ft
12.000,- Ft
5.000,- Ft
20.000,- Ft

(festék, ecset, ragasztó, kartonok, filctollak stb)

13.
Pályázó neve, címe:
Pályázott témakör:
Pályázat rövid ismertetése:

Megvalósítandó cél:
Pályázott összeg:

Martfűi Városszépítő Egyesület
5435 Martfű, Munkácsy út 9.
Előzmény: A Martfű Városi Nyugdíjas Egyesület 2013-ban
egyesületté alakult.
A vonatkozó jogszabályok alapján az Egyesület könyvelési
feladatainak ellátását biztosítaniuk szükséges.
Az Egyesület könyvelési feladatai ellátása költségének
finanszírozása.
18.000,- Ft

14.
Pályázó neve, címe:

Martfűi Gasztronómiai Egyesület

Pályázott témakör:

5435 Martfű, Kassák Lajos út 20.
közösségteremtő,

Pályázat rövid ismertetése:

Előzmény: Az Egyesület Együttműködési megállapodást

Megvalósítandó cél:

Pályázott összeg:

kötött a Martonosi Ponty Sporthorgász Egyesülettel, melynek
célja: tapasztalatcsere, közös programok szervezése, a magyar
kultúra hagyományainak ápolása, egymás kulturális
rendezvényeinek látogatása.
2020. szeptember 26-27-én a Martonosi Ponty
Sporthorgász Egyesület főzőversenyt rendez, a
programjaikhoz ez ideig csatlakozott az Egyesület.
Idén is szeretné ezt a hagyományt folytatni és részt venni a
versenyen, 16 fővel, a költségekhez 85.000 Ft saját erő
vállalásával.
235.000,- Ft
részletezése: szállás 2 éjszakára: 175.000 Ft, útiköltség:
60.000 Ft.
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15.
Pályázó neve, címe:

Martfűi Gasztronómiai Egyesület

Pályázott témakör:

5435 Martfű, Kassák Lajos út 20.
-

Pályázat rövid ismertetése:

Megvalósítandó cél:
Pályázott összeg:

Előzmény: A Martfűi Gasztronómiai Egyesület 2013-ban
egyesületté alakult.
A vonatkozó jogszabályok alapján az Egyesület könyvelési
feladatainak ellátását biztosítaniuk szükséges.
Az Egyesület könyvelési feladatai ellátása költségének
finanszírozása.
31.750,- Ft
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