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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (V.20) a helyi civil 

szervezetek, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet 3 § (2) bekezdése alapján a pályázat 

benyújtására adott év április 30-áig van lehetőség.  

A beérkezési határidőig hat civil szervezet kérelme érkezett be. 

 

1. A Balatonakarattyai Nyugdíjas Klub Egyesülete 860 000,- Ft összegű támogatásra nyújtotta 

be igényét.  

 

Az Egyesület 2018. évben az alábbi rendezvényeket, programokat tervezi, melyre az 

önkormányzat támogatását kéri.  

Kirándulásra (buszköltségre és belépőkre) 250 ezer forintot, színházlátogatásra 

(buszköltségre) 120 ezer forintot, koszorúzásra (V.9., 10.23.) 10 ezer forintot, Majális 

(főzőversenyre) 50 ezer forintot, Hársfa fesztiválra (faültetés, étkezés, fellépők díja) 150 

ezer forintot, Tök napra 60 ezer forintot, sportra (egészségvédő tornára) 120 ezer forintot, 

és egyéb kiadásokra (irodaszer, nyomtató kellék, plakát) 100 ezer forintot.  

 

2. A Nők a Balatonért Egyesület 420 000,- Ft összegű támogatásra nyújtotta be igényét. A 

támogatási összegből a Föld napjára (virágültetés) 5 000 Ft-ot, a Május 1-jei Akarattyai 

majális-főzőverseny alapanyagára, NABE játszóházra 10 ezer forintot, a június 2-ai NABE 

Zöld fesztiválra 100 ezer forintot, a június 9-ei kiállításra 10 ezer forintot, az augusztus 5-

ei függetlenség napi NABE játszóházra 10 ezer forintot, a november 12-ei Márton napra 

(barkácsoláshoz eszközre, és jutalmakra) 15 ezer forintot, a decemberi adventi ünnepségre 

(csomag az óvodásoknak és vendéglátás) 20 ezer forintot, irodaszerekre 40 ezer forintot, 

utazási és üzemanyag költségre 95 ezer forintot, étkezésre (Zöld Fesztivál, évzáró 

összejövetel) 55 ezer forintot, anyag és eszközbeszerzésre (koszorú vásárlásra, egyéb 

anyagok, ajándék az óvodának) 60 ezer forint szeretnének kérni.  

 

 

3. A Patrónus 2006 Balatonkenesei-Balatonakarattyai Állatvédő Egyesület az idei évben 

100 000,- Ft összegű támogatást szeretne kérni. A támogatási összeget a kutyák és macskák 

állatorvosi ellátására (ivartalanítás, oltás, chippelés, operálások anyagi támogatására, kutya, 

illetve macskatápok vásárlására, kutyaházak építésére szeretnék fordítani. Tavaly három 

gazdátlan kutyát vittek Svájcba, illetve Germany-ba. 

 

4. A Fürdőtelep Egyesület az idei évben 1 860 000,- Ft összegű támogatás kér. A támogatási 

összegből ügyvédi költségre 50 ezer forintot, könyvelési díjra 35 ezer forintot, 

postaköltségre 100 ezer forintot, irodaszerekre 100 ezer forintot, reklámok, táblák, 

hirdetések, szórólapok díjára 200 ezer forintot, informatikai kiadásokra 120 ezer forintot, 

számítógép és szoftvervásárlásra 250 ezer forintot, lábtenisz versenyre 100 ezer forintot, 

úszóversenyre 150 ezer forintot, futóversenyre 150 ezer forintot, strandröplabda és 
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bicikliversenyre 50 ezer forintot, magasparti tornára (8 alkalom) 40 ezer forintot, kultúra 

(Eötvös est, beszélgetések) 175 ezer forintot, rendezvényekkel kapcsolatos kiadásokra 

összesen 340 ezer forintot szeretnének kérni.  

 

5. A Római Katolikus Plébánia- Magyarok Nagyasszonya Katolikus Karitász az idei évben 

130 000,- Ft támogatást kér. 

 

A Balatonkenesei Plébánia Balatonkenese mellett Balatonakarattya és Balatonvilágos 

településeken működik, ezért a programok nagy része közös szervezésben történik. 

A diákoknak szervezett programokra minden balatonakarattyai általános iskolás diák és 

óvodást meghívást kap. Az idősek és hátrányos helyzetűek támogatása esetén, illetve a 

plébánia területén történő az adventi és nagyböjti tartós élelmiszer gyűjtések esetén, a 

karitasz akarattyai tagjai egyeztetnek az Önkormányzattal a támogatott személyek köréről.  

Tanév elején hátrányos helyzetű családokat támogatnak füzettel, iskolai felszereléssel. 

Hagyományosan Szent Miklós csomagot osztanak ki a Szent Miklós napi ünnepségen a 

résztvevő gyermekeknek, ahová minden balatonakarattyai általános iskolás diák és óvodás 

személyes meghívást kap. Időseik, és ágyban fekvő betegek részére ajándékcsomagot 

készítenek. A betlehemes játékban részt vevő gyerekek számára ajándékcsomagot 

készítenek. Húsvét alkalmával dekorációkat készítenek. 

 

6. A Balaton Kapuja Polgárőr Egyesület az idei évben 1 500 ezer forint támogatást kért.  

A támogatási összeget ruházat vásárlására, könyvelési díjra, nyomtatvány költségére, 

üzemanyagköltségre, autó szervízelésére fordítanák. 

 

 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására. 

 

 

        Matolcsy Gyöngyi  

             polgármester 


