
Általános közzététel lista a Zákányszék Község Önkormányzata által nyújtott , az államháztartásról szóló törvény szerintköltségvetési támogatásokról
a 2011. évi CXII. törvény- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról - alapján

A
támogatás

ideje
Kedvezményezettek neve Támogatás célja

összege
(eFt)

A támogatási program
megvalósítási helye

2016. év Sebestyén és Társa Bt működési cél 500 II.sz. Háziorvosi Rendelő –
Zákányszék, József A.u.38.

2016. év
Zákányszéki Otthonokért

Egyesület

Zákányszék község honlapjának üzemeltetése (www.zakanyszek.hu)
Zákányszék Hírcsatorna üzemeltetése,
 Zákányszék község facebook oldalának üzemeltetése,
 Zákányszéki Kis Újság kiadása,
 Zákányszéki Életképek című folyóirat megjelentetése,
 a település rendezvényeinek megörökítése (fotó-, videó és riport
formájában),
 a település kulturális értékeinek megőrzése, bemutatása, a
hagyományápolás érdekében,
 a támogatott szervezet rendezvényeinek, programjainak
megvalósítása, valamint működési feltételeinek biztosítása

1,200
Zákányszék közigazgatási
területe

2016. év Mester Cure Bt működési cél 500 I.sz. Háziorvosi Rendelő –
Zákányszék, Dózsa Gy.u.70.

2016. év Zákányszék Községi
Sportkör

működési cél 700 Zákányszéki Sportpálya

2017. év Zákányszék Községi
Sportkör

működési cél 700 Zákányszéki Sportpálya

2017. év Sebestyén és TSA működési cél 500 II.sz. Háziorvosi Rendelő –
Zákányszék, József A.u.38.
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A
támogatás

ideje
Kedvezményezettek neve Támogatás célja

összege
(eFt)

A támogatási program
megvalósítási helye

2017. év
Zákányszéki Otthonokért

Egyesület

Zákányszék község honlapjának üzemeltetése (www.zakanyszek.hu)
Zákányszék Hírcsatorna üzemeltetése,
 Zákányszék község facebook oldalának üzemeltetése,
 Zákányszéki Kis Újság kiadása,
 Zákányszéki Életképek című folyóirat megjelentetése,
 a település rendezvényeinek megörökítése (fotó-, videó és riport
formájában),
 a település kulturális értékeinek megőrzése, bemutatása, a
hagyományápolás érdekében,
 a támogatott szervezet rendezvényeinek, programjainak
megvalósítása, valamint működési feltételeinek biztosítása

1,200
Zákányszék közigazgatási
területe

2017. év Mester Cure Bt működési cél 500 I.sz. Háziorvosi Rendelő –
Zákányszék, Dózsa Gy.u.70.

2017. év
Egyházközségi

Képviselőtestület
Zákányszéki Szentháromság Templom üvegablakainak felújítása 500

Zákányszéki Szentháromság
Templom- Zákányszék, Dózsa
Gy. u. 53.
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A
támogatás

ideje
Kedvezményezettek neve Támogatás célja

összege
(eFt)

A támogatási program
megvalósítási helye

2018. év
Zákányszéki Otthonokért

Egyesület

Zákányszék község honlapjának üzemeltetése (www.zakanyszek.hu)
Zákányszék Hírcsatorna üzemeltetése,
 Zákányszék község facebook oldalának üzemeltetése,
 Zákányszéki Kis Újság kiadása,
 Zákányszéki Életképek című folyóirat megjelentetése,
 a település rendezvényeinek megörökítése (fotó-, videó és riport
formájában),
 a település kulturális értékeinek megőrzése, bemutatása, a
hagyományápolás érdekében,
 a támogatott szervezet rendezvényeinek, programjainak
megvalósítása, valamint működési feltételeinek biztosítása

1,300
Zákányszék közigazgatási
területe

2018. év Zákányszéki Polgárőr
Egyesület a helyi közbiztonság javítása 500 Zákányszék közigazgatási

területe


