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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.
Döntést hozhat a Képviselő-testület, de a megállapodás aláírására csak akkor kerül sor, amennyiben
a nyilatkozatok (átláthatósági, összeférhetetlenségi) beérkeznek, és az adott szervezet beszámolója
pedig feltöltésre kerül.
A beérkezési határidőig hat civil szervezet kérelme érkezett be.
1. A tavalyi évben a Nyugdíjas Klub még nem volt külön Egyesület, így a Nők a Balatonért
Egyesület 300 000,- Ft támogatást kért, melyből irodaszert, eszközöket, belépőjegyeket
vásárolt, kirándulások útiköltségeire költött.
A Balatonakarattyai Nyugdíjas Klub Egyesülete 660 000,- Ft összegű támogatásra nyújtotta
be igényét. Színházlátogatásra 50 e Ft-ot,szemétszedésre 40 e ft-ot, kézműves foglalkozásra
10 e ft-ot, majálisra 35 e ft-ot, kirándulásra Egerbe 120 e ft-ot, , Béke napi koszorúzásra 5
e ft-ot, gyermeknapra 5 e ft-ot, Hársfa fesztiválra 100 e ft-ot, Ízek, borok, hangulatok
rendezvényre 40 e ft-ot, kirándulásra 120 e ft-ot, színházlátogatásra 50 e ft-ot, töknap
fesztiválra 30 e ft-ot, október 23-ai rendezvényre 5 e ft-ot, adventi rendezvényre 50 e ft-ot
kérnek támogatásként. Fentieken kívül tervezik, hogy amennyiben az Önkormányzattól
további támogatást kapnak, úgy a helyi vállalkozók termékeinek szolgáltatásainak
bemutatásának, szűrővizsgálatok lebonyolításának, és a Honvéd Üdülő főzőversenyén
történő részvétel megszervezésében segítséget nyújtanak. Vállalják továbbá, hogy az
Önkormányzat egyéb rendezvényein részt vesznek, azokat felkérés alapján szervezik és
támogatják egyedi logisztikai háttértámogatás mellett. Vállalják továbbá, hogy
megállapodás alapján a szükséges feltételek biztosítása esetén heti egy lakalommal a
kihelyezett virágok öntözését 2 óra időtartamban ellátják.
2. A Nők a Balatonért Egyesület a Nyugdíjas Klubbal együtt 2016. évben 700 000,- Ft
támogatást kapott, mely támogatásból 400 000,- Ft támogatásban részesült. A támogatást
az akarattyai rendezvények lebonyolításához, bemutatkozó füzet készítéséhez, utazási
költségre, anyagbeszerzésre, ajándékra, belépőkre, stb. fordította.
A Nők a Balatonért Egyesület 2017. évben 360 000,- Ft összegre nyújtott be támogatást.
A támogatási összeget a március 22-ei Víz világnapjára, az április 22-ei Föld napjára, a
május 1-jei Majálisra, a május 27-ei környezetvédelmi világnapra, a május 29-ei
gyermeknapra, az augusztus 5-ei függetlenség napjára, a novemberi hulladék csökkentő hét
megrendezésére, a november 12-ei Márton napra, az akarattyai adventi ünnepségre, egyéb
működési költségekre, irodaszerekre, utazási és üzemanyag költségekre, évzáró étkezésre,
és anyag és eszközbeszerzésre kívánják fordítani.

3

3. A balatonkenesei Állatvédő Egyesület a tavalyi évben 80 000,- Ft összegű támogatást kért.
A támogatási összeget orvosi kezelésre, (oltás, chippelés, ivartalanítás) és a kóbor állatok
etetésére használták fel.
Az idei évben 100 000,- Ft támogatást szeretne kérni. A támogatási összeget
állategészségügyre, (oltás, ivartalanítás, chipbeadás, operációk, gyógyszerek) gazdátlan
állatok etetésére, üzemanyag költségre és telefonköltségre fordítanák. A kért névváltozás
folyamatban van.
4. A Fürdőtelep Egyesület a tavalyi évben 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.
Az idei évben a Fürdőtelep Egyesület 1 880 000,- Ft összegű támogatás kér. A támogatási
összegeből működésre 415 000,- Ft-ot, rendezvényekkel kapcsolatos kiadásokra 400 000,Ft-ot, kulturális programok támogatására 410 000,- Ft-ot és reprezentációs kiadásokra
155 000,- szeretnének fordítani. Továbbá a kilátóhoz és a Rákóczi parkba zászlóvásárlásra
500 000,- Ft támogatást kérnek.
5. A Katolikus Karitasz részére 2016. évben 80 000,- Ft támogatást nyújtott az Önkormányzat.
A támogatási összeget a rászorulók részére élelmiszerek vásárlására, vendéglátásra,
benzinköltségre és irodaszereszközökre használták fel.
A Magyarok Nagyasszonya Katolikus Karitasz az idei évben 130 000,- Ft támogatást kér.
A Magyarok Nagyasszonya Katolikus Karitasz a Római katolikus Plébániához tartozik,
annak jogilag és anyagilag szerves része. A helyi szervezetnek önálló adószáma és
nyilvántartási száma nincsen.
A helyi karitasz csoport vezetője Horváth Tiborné, de az elszámolásért felelős személy Dr.
Balázs Pál. Amennyiben támogatást kapnak, úgy a számlát a Római Katolikus Plébánia
nevére és címére tudják kiállítani.
A tanév elején a hátrányos helyzetű családokat támogatták füzettel, iskolai felszereléssel.
Húsvéti dekorációkészítés alkalmával támogatták az alapanyagok beszerzését. Nyárra a
gyermekek számára 1-2 napos tábort szerveznek, mely programon az ellátást biztosítják a
gyermekek részére. Szent Erzsébet napján Erzsébet kenyeret fognak osztani önkéntes
adomány fejében és a befolyt összeget is a helyi rászoruló családok megsegítésére fogják
fordítani.
A Szent Miklós napi ünnepségen hagyományosan Szent Miklós csomagot fognak osztani.
Időseik és ágyban fekvő betegek részére kis ajándékcsomagot készítenek, melyet karácsony
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előtt osztanak ki. Támogatják a katolikus egyház által szervezett adventi koszorúkészítés
alkalmát, ahol támogatják a rászoruló családokat, illetve a programon részt vevő
gyermekeket.
6. A Balatonakarattya Balaton Kapuja Polgárőr Egyesülete 1 500 000,- Ft összegű támogatást
kér. A támogatást banki és átutalási költségekre, telefonköltségre, üzemanyag és szerviz
költségre, rendezvények biztosítására, irodaszerek vásárlására és új belépők
felszereléseinek beszerzésére fordítaná.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására.
Matolcsy Gyöngyi
polgármester

