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Balatonakarattya Község Önkormányzat
Polgármester

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Balatonakarattya, 2019. március 22.
Polgár Beatrix
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. március 27-ei testületi ülésére.

Tárgy : BESZÁMOLÓ A CIVIL SZERVEZTEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL.

Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi polgármester
Előkészítette: Tóth Bianka – pénzügyi előadó

2

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 2018. április 30-áig lehetőséget biztosított, hogy támogatási kérelmet
nyújtsanak be.
A megadott határidőig hat szervezet támogatási kérelme érkezett be. A kérelmek alapján a tavalyi
évben összesen hat szervezet részesült támogatásban, összesen 4.070.000,- Ft értékben. A
határidőig - 2019. március 15-éig – az alábbi szervezetek nyújtották be elszámolásukat:
1. A Nők a Balatonért Egyesület 2018. évben 300 000,- Ft támogatást kapott.
A támogatást a rendezvényekre (május 1., Gyermeknap, Advent, előadás), irodaszerre,
utazási és szállítási költségre, a NABE Zöld Fesztiválra, éttermi szolgáltatásra, anyag és
eszközbeszerzésre, társasjátékra és az óvodai karácsonyi ajándék vásárlására fordították.
2. A balatonakarattyai Balaton Kapuja Polgárőr Egyesület a tavalyi évben benyújtott kérelme
alapján 1 500 000,- Ft támogatás kapott. A támogatást könyvelési díjra, telefonköltségre,
üzemanyagra, munkaruhára, védőitalra, autó alkatrészre, irodaszerre fordították, mely
támogatást nem használták fel, így a visszafizetendő összeg 540 048,- Ft.
Rendkívüli támogatásként 900 000,- Ft támogatásban részesültek, mely összegből
gépkocsit vásároltak.
3. A balatonkenesei Állatvédő Egyesület 100 000,- Ft összegű támogatást kért az
Önkormányzattól.
Az Egyesület a támogatási összeget állatorvosi szolgáltatásra, (ivartalanítás, chippelés)
kóbor állatok etetésére, üzemanyag költségre használta fel.
4. A Fürdőtelep Egyesület kérelmében 1 180 000,- Ft összegre kért támogatást.
A támogatási összeget a következőkre használták fel: Kulturális programok, rendezvények
(advent, zenés beszélgetések, előadások) költségeire, úszóverseny, futóverseny, torna
rendezvények költségeire, postaköltségre, irodaszer vásárlására, szórólapra,
reklámzászlóra, és informatikai szolgáltatásokra fordították
5. A Katolikus Karitasz részére 130 000,- Ft támogatást nyújtott az Önkormányzat. A
támogatási összeg jelentősen hozzájárult a misztériumjátékban résztvevő szereplők részére
készített kis ajándékcsomagok, az idősek és magányosak részére összeállított karácsonyi és
húsvéti szeretetcsomagok és a szeretetvendégségek során felhasznált édességek,
élelmiszerek beszerzéséhez.
6. A Balatonakarattyai Nyugdíjas Klub Egyesület részére 860 000,- Ft támogatást nyújtott az
önkormányzat. A támogatási összeget az Egyesület színházlátogatásra, kirándulásra, torna
megszervezésére, főzőversenyre, rendezvények fellépők étkezésének biztosítására,
irodaszerre, nyomtatványra, eszközre fordították.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására.
Tisztelettel:
Matolcsy Gyöngyi
polgármester

