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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület a 9/2015. (V.20.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek, egyházak 

pénzügyi támogatásáról döntött, hogy a civil szervezeteknek, egyházaknak 2016. április 30-áig 

lehetőséget biztosít, hogy támogatási kérelmet nyújtson be Önkormányzatunkhoz. A beérkezési 

határidőig hat civil szervezet kérelme érkezett be. 

1. A Nők a Balatonért Egyesület 2015. évben 260 000,- Ft támogatást kapott, melyből  részben 

az akarattyai programjaikat támogatták, a környezettudatos magatartás szellemében. 

Részben, irodaszer vásárlása, palánta, útiköltségre használtak fel. 2016. évben is támogatási 

kérelmet nyújtottak be, mely kérelemben mindösszesen szereplő támogatás összege: 

700 000,- Ft., mely a következőkből tevődik össze: 

A Nyugdíjas Klub jelenleg 14 fővel belépett a NABE csoportba, így a nyugdíjasok részére 

irodaszer, útiköltség, és egyéb költségekre 300 000,- Ft támogatást kér. 

A NABE a fennmaradó összegű 400 000,- Ft összegű támogatásra nyújtotta be kérelmét, 

mely az akarattyai rendezvények lebonyolításához (ismertető, szóróanyag, virágpalánta, 

főzőversenyre alapanyagok, barkácsoláshoz eszközök, kirándulás, nyomtatványok, stb.) 

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

alapján 500 000,- Ft támogatás kapott, melyből polgárőr egyenruha került vásárlása. 2016. 

évben 1 000 000,- Ft támogatást kérnek, nyári polgárőr ruházatra, benzinköltségre, és 

fenntartási költségekre. 

3. A Kelet-Balatoni Borrend 2015. évben 200.000 Ft összegű támogatásban részesült, melyet 

az „Ízek, Borok, Hangulatok” c. rendezvény szervezésének költségire használta fel. A 

támogatás felhasználásról az elszámolás benyújtásra került.  

4. Az ÖBÖL TV Kft 2015. évben támogatási kérelmet nyújtott be, működési kiadásainak 

fedezetére. A Képviselő-Testület 500.000 Ft támogatást hagyott jóvá, melyet a 

kedvezményezett jogszerűen, az elszámolásával alátámasztva felhasznált.  

2016. januárjában az ÖBÖL TV Kft előleg kérelmet nyújtott be a 2016.évi támogatásának 

terhére 84.000 Ft értékben. A kérelmet a Képviselő-Testület az 5/2016. (I.27.) 

önkormányzati határozatával jóváhagyta, az előleg átutalása megtörtént. A 

kedvezményezett 2016. évre összesen 700.000 Ft támogatást igényel, amely összeg - a 

Testület döntése szerint – akkor kerül elfogadásra, amennyiben az Önkormányzat a 

tényleges terület adatai szerint kapja meg a költségvetési támogatását. Jelen állapot szerint 

ez a feltétel nem valósul meg, így a pályázati támogatás összege a fenti számú testületi 

döntés szerint - a tavalyi évhez hasonlóan - 500.000 Ft-ban kerül megállapításra.  

5. A balatonkenesei Állatvédő Egyesület kérelmében tájékoztatja az Önkormányzatot, hogy 

az Egyesület 2006-tól fejti ki tevékenységét Balatonakarattya és Balatonkenese területén, 

egyesületük tagságának a fele balatonakarattyai lakosból tevődik össze. Működési 

területükön a talált kóbor állatok, orvosi ellátására, ivartalanítására, kötelező oltások, 

chippelések beadására, kóbor állatok etetésére használják fel a kért támogatást. 

Tevékenységükkel hosszú ideje hozzájárulnak Balatonakarattya közegészségügyi 

helyzetének javításához. Kérik az önkormányzat támogatását tevékenységük minél 

sikeresebb ellátása érdekében. 

6. A Fürdőtelep Egyesület kérelmében a következő összegre kér támogatást. 
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- működéssel kapcsolatos költségek: 1 800 000,- Ft 

A Képviselő-testület 2016. március 30-ai testületi ülés 50/2016. (III.30.) önkormányzati 

határozata alapján 650 000,- Ft előleg került kifizetésre. 

7. A Balatonkenese Sport Club kérelmében a 2016-os évre 2 000 000,- Ft vissza nem térítendő 

támogatást igényel a következőkre: utánpótlás nevelési feladatokra, tárgyi eszköz, 

beruházás, képzéssel összefüggő feladatokra, valamint a 2015 TAO pályázat önerejéhez 

használnák fel. Hat fő balatonakarattyai gyermek van az Egyesületben. Továbbá kérik a 

honlapon való szerepeltetését az Egyesületnek, felajánlják a salakos teniszpályájuk 

ingyenes használatát a balatonakarattyai gyermekek részére, valamint vállalják a különböző 

sportrendezvények megszervezését és a település sport rendezvényeire sport szakemberek 

biztosítását.  

8. Hajdú Antal Ferences Diáksport Egyesület 2016.évre 500 000,- Ft támogatásra nyújtott be 

kérelmet. A támogatási összegből felhasználása: Balatonakarattya, Koppány sor 101. 

telephelyen fiatalok vitorlás oktatása. Akarattya üdülő népességének pasztorális ellátása, 

diák lakosok vitorláztatása, diák korosztályú lakosok, és nyaraló diákok vitorlás oktatása. 

9. Katolikus Karitasz helyi csoportja 80 000,- Ft támogatást kér további tevékenységük 

folytatásához.  

 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására. 

 

 

        Matolcsy Gyöngyi  

             polgármester 


