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Tisztelt Humán Ügyek Bizottsága!
A Baptista Szeretetszolgálat 2012. október 26. napján elektronikus úton megküldött levélben
tájékoztatta Polgármester Urat, hogy 2012. december 5. és 7. napján 11.00 órától „Mikulásnapi Vidám
Gyermeknap” címmel segélykoncertet szerveznek a Fővárosi Nagycirkuszban.
A Szeretetszolgálat az elmúlt tizenegy évben a Gyermeknap és Mikulásnap keretében közel 40.000
árva és hátrányos helyzetű gyermeket ajándékoztak meg és tették számukra emlékezetessé a
gyermeknapokat és mikulásnapot.
Folytatva a hagyományt, a Szeretetszolgálat második alkalommal szervez Mikulásnapot, melynek
helyszíne 2012. év decemberében is a jól bevált Fővárosi Nagycirkusz, ahol 4000 hátrányos helyzetű
gyermeket szeretnének vendégül látni.
Helyszíne: Fővárosi Nagycirkusz
Időpontja: 2012. december 5. és 7. napja, 11.00 óra
A Mikulásnapi Segélykoncerten fellépnek: Nyári Lányok, Mága Zoltán hegedűművész, Szabó Ádám
harmonikus, Tóth Olivér színész és Szabó Balázs, továbbá megtekinthető lesz egy Cirkuszi előadás is.
Támogatói jegyek vásárlására lehetőség van. A jegyekkel a ferencvárosi hátrányos helyzetű
gyermekek vennének részt a mikulásnapi programban.
A Baptista Szeretetszolgálat szervezésében eddig, a 2012. június 1. napján megtartott Vidám
Gyermeknap rendezvényre vásároltunk 100 db támogatói jegyet. A cirkuszi előadáson a
Ferencvárosban élő, hátrányos helyzetű óvodások és a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti
Intézmények Igazgatósága Gyermekek Átmeneti Otthona lakói vettek rész.
Az intézmények visszajelzése alapján a színes, látnivalóban gazdag előadás nagyon tetszett a
gyermekeknek, akik közül sokan először voltak cirkuszban.
A Baptista Szeretetszolgálat cirkuszi jegyek vonatkozásában nem számlaképes, ezért a támogatói
jegyeket az Önkormányzat a Magyar Cirkusz és Varieté (MACIVA) Nonprofit Kft-től, a 2012. május
31. napján megkötött Megállapodásban foglaltak szerint vásárolta meg és számla ellenében ki is
fizette. A jegyeket a Baptista Szeretetszolgálat munkatársa átvételi elismervénnyel adta át a
Humánszolgáltatási Iroda irodavezető-helyettesének. Az irodavezető-helyettes gondoskodott a jegyek
szétosztásáról.
A Mikulásnapi Segélykoncertre a támogatói jegy ára 1.000,-Ft/db. Az SZJA törvény értelmében a
jegyek kiosztása nem adómentes juttatás. A kifizetett összeg 1.19 szerese után 16 %-os kifizetői adót
és 27 % EHO-t kell fizetni. A külön adó mértéke így összesen 51, 17 %.
A költséget a költségvetés 3143 egyéb oktatási feladatok sorról biztosítanánk.
A jegyeket ferencvárosi hátrányos helyzetű gyermekek és kísérőik között osztanánk szét.
A támogatói jegyek megvásárlásához Megállapodás megkötése szükséges a MACIVA Nonprofit Kftvel.
Budapest, 2012. október 30.
Formanek Gyula s.k.
alpolgármester
1092 Budapest, Bakáts tér 14. Tel.: 215-7420, fax.:216-3288, e-mail: formanekgy@ferencvaros.hu

Határozati javaslat:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek
Bizottsága úgy dönt, hogy
1. a Baptista Szeretetszolgálat által szervezett „Mikulásnapi Vidám Gyermeknap” segélykoncertre
100 db támogatói jegyet vásárol összesen 100.000,-Ft összegben, a külön adó mértéke összesen:
51.170,-Ft, mindösszesen: 151.170,-Ft összegben.
2. A jegyek árának összegét és a külön adó megfizetését a 2012. évi költségvetés 3143. egyéb
oktatási feladatok sorról biztosítja.
3. Felkéri a Polgármestert, hogy a „Mikulásnapi Vidám Gyermeknap” című rendezvényre a 100
db. támogatói jegy megvásárlására vonatkozó Megállapodás megkötéséről gondoskodjon a
Magyar Cirkusz és Varieté (MACIVA) Nonprofit Kft-vel.
Határidő: 2012. november 30.
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester

