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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek, egyházak 

pénzügyi támogatásáról szóló 9/2015. (V.20.) önkormányzati rendelete alapján a helyi civil 

szervezetek, egyházaknak 2016. április 30-áig lehetőséget biztosított, hogy támogatási kérelmet 

nyújtsanak be.  

A megadott határidőig nyolc szervezet támogatási kérelme érkezett be. A kérelmek alapján a 

tavalyi évben összesen nyolc szervezet részesült támogatásban, összesen 4.480.000 Ft értékben. A 

határidőig - 2017. március 15-éig - a szervezetek benyújtották elszámolásukat:  

1. A Nők a Balatonért Egyesület 2016. évben 700 000,- Ft támogatást kapott. 

A támogatásból a Nyugdíjas Klub 300 000,- Ft-ot kapott, melyből irodaszert, eszközöket, 

belépőjegyeket vásárolt, kirándulások útiköltségeire költött.  

A Nők a Balatonért Egyesület 400 000,- Ft támogatást kapott. A támogatást az akarattyai 

rendezvények lebonyolításához, bemutatkozó füzet készítéséhez, utazási költségre, 

anyagbeszerzésre, ajándékra, belépőkre, stb. fordította. 

 

2. A balatonakarattyai Balaton Kapuja Polgárőr Egyesület a tavalyi évben benyújtott kérelme 

alapján 1 000 000,- Ft támogatás kapott. A benyújtott elszámolás alapján hiánypótlásra 

hívtuk fel az egyesület figyelmét, mivel az elszámolást nem a rendeletben meghatározottak 

alapján nyújtották be.  

 

3. Az ÖBÖL TV Kft. 2016. januárjában 700 000,- Ft támogatást kért. Az összeget 

üzemanyagra, irodaszerre, bér és járulék, alkalmi munkabér kifizetésére, kiküldetésre és 

igénybevett egyéb szolgáltatásra használták fel.  

 

4. A balatonkenesei Állatvédő Egyesület 80 000,- Ft összegű támogatást kért az 

Önkormányzattól.  

Az Önkormányzat a támogatási kérelmet elfogadta, és kérte, hogy amennyiben az 

Egyesület a következő években is támogatást szeretne kérni, úgy az Egyesület nevébe 

kerüljön felvételre a Balatonakarattya név. Az Egyesület az elszámolásában feltüntette, 

hogy a névváltozást bejelentették a Veszprémi Bíróságon, melynek intézése folyamatban 

van.  A támogatási összeget orvosi kezelésre, (oltás, chippelés, ivartalanítás) és a kóbor 

állatok etetésére használták fel.  

 

5. A Fürdőtelep Egyesület kérelmében 1 520 000,- Ft összegre kért támogatást. 

A támogatási összeget a következőkre használták fel: aktívan részt vettek az Akarattyát 

szépítő megmozdulásokban (szemétszedés, virágosítás), felújítatták a Bercsényi strandon a 

lábtenisz pályát. Részt vettek az Önkormányzat által szervezett programok mindegyikén, 

mely kitelepülésekhez szükséges molinókat és táblákat készíttettek. Három alkalommal 

szerveztek kulturális programot, zenés beszélgetéseket. A Függetlenség napjára 

úszóversenyt szerveztek. Kialakították és működtetik az informatikai rendszerüket, 

honlapjukat.      
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6. A Balatonkenese Sport Club részére 300 000,- Ft támogatási összeget nyújtott az 

Önkormányzat. A támogatási összegből a TAO pályázat önerő részére, sportszer, 

sportruházat vásárlására, pályakarbantartásra, pályabérlésre, igazgatási nevezési díjakra és 

működési költségekre használták fel. Az Egyesületnek új elnöke lett Vajda Béla 

személyében, mely változásról a szükséges iratot Önkormányzatunk részére megküldték.  

 

7. A Katolikus Karitasz részére 80 000,- Ft támogatást nyújtott az Önkormányzat. A 

támogatási összeget a rászorulók részére élelmiszerek vásárlására, vendéglátásra, 

benzinköltségre és irodaszereszközökre használták fel.  

 

8. A Hajdú Antal Ferences Diáksport Egyesület részére 100 000,- Ft támogatási összeget 

nyújtott az Önkormányzat. A támogatási összeget a gyermekek részére szervezett 

vitorlástábor kikötődíjára (napidíjra) használták fel.  

 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására. 

 

 

Tisztelettel:   

  

Matolcsy Gyöngyi 

     polgármester 

 


