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Tárgy: Támogatói jegyek vásárlása a Nem 
Adom fel Alapítvány koncertjére  

Tisztelt Bizottság!

A Nem Adom Fel Alapítvány 2011. évben is megrendezi a „Jobb velünk a világ!” elnevezésű 
rendezvényét. 

A fogyatékos  fiatalokból  álló  Nemadomfel  Együttes  2008.  évben kezdeményezte  a  „Jobb 
velünk a világ!” elnevezésű koncertsorozatot, ezzel is bizonyítva, hogy a sérültek is képesek 
az értékteremtő munkára, nemcsak kapni, hanem adni is tudnak. 

Zenészek,  vállalatok,  közösségek,  szervezetek,  politikusok  és  szakemberek  álltak  az  ügy 
mellé,  és  segítségük  révén  az  elmúlt  években  a  jótékonysági  koncertek  bevételeiből  a 
rászorultakon, hátrányos helyzetben élőkön tudtak segíteni.  

Az összefogás eredményeként  sikerült  támogatniuk a Dévai Szent Ferenc Alapítvány által 
üzemeltetett csíksomlyói  árvaház felújítását, létrehozták és elindították a Nemadomfel-Házat 
Szendrőládon,  ami  a  mélyszegénységben  élő  roma  gyerekek  felzárkózását  segítő,  családi 
nevelést kiegészítő otthon. 
 
A 2010. és 2011. évi koncert célja közös. Magyarországon elsőként szeretnének létrehozni 
egy  passzívházként  működő  közintézményt,  ami  fogyatékos  fiatalok  számára  állandó 
lakhatást  biztosító  lakóotthon.  Az  új  lakóotthon  16  főnek  biztosít  majd  állandó,  illetve 
ideiglenes  lakhatást.  A  lakóotthonban  minden  bentlakó  tevékenyen  vesz  majd  részt  az 
intézmény  fenntartásában,  megtalálva  azt  a  feladatot,  amelyben  önmaga  is  kiteljesedhet. 
Óbuda-Békásmegyer  Önkormányzata  egy  telek  átadásával  segíti  a  projekt  létrejöttét,  így 
Budapest Főváros III. kerületében épül fel a passzívházként működő közintézmény közel 800 
négyzetméteren, az átadásra 2012. decemberben kerül sor. 

A  tervek  szerint  Budapest  Főváros  XI.  kerületében,  Újbudán  is  épít  a  Nem  Adom  Fel 
Alapítvány egy olyan  házat,  amiben  önsegítő  közösségi  lakásokat  alakítanak  ki.   Újbuda 
Önkormányzata  a 2011. évi  „Jobb velünk a világ!”koncertet  200 db jegy vásárolásával  is 
támogatja.  

Mint az előzőekre, erre a rendezvényre is meghívtak civil szervezeteket, akik a rendezvény 
helyszínén  vásár  keretében  bemutathatják,  árusíthatják  termékeiket.  A  termékek 
bemutatásának, eladásának célja, hogy a megváltozott munkaképességű eladók a megváltozott 
munkaképességű  emberek  által  készített  termékek  eladhassák.   A  termékek  eladásából 
származó  bevételt  a  civil  szervezetek  saját  célra  felhasználhatják,  vagy  felajánlhatják  a 
rendezvény céljára, vagyis a lakóotthon felépítésére.

A  vásárolt  támogatói  jegyeket  ferencvárosi  iskolák  tanulói,  szociális  alapszolgáltatásban 
részesülők, roma családok, nagycsaládosok között osztanánk szét. 



A jegyek ára 3 200,-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 költségek fedezetét a költségvetés 3485 egyéb oktatási feladatok sorról biztosítanánk.

Budapest, 2011. október 25.  

(: Dr. Gáspár László s.k. :)
irodavezető

Határozati javaslat:

A. változat
Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Humán 
Ügyek Bizottsága úgy dönt,  hogy a Nem Adom Fel Alapítvány által  2011. november 13. 
napján a Budapest Sportarénában szervezett „Jobb velünk a világ!” koncertre

1. 100 db jegyet vásárol, összesen 320 000,-Ft összegben, a külön adó mértéke összesen: 
163 744,- Ft, mindösszesen: 483 744,-Ft.

2. A jegyek árának összegét és a külön adó megfizetését a 2011. évi költségvetés 3485 
egyéb oktatási feladatok sorról biztosítja.

B. változat
Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Humán 
Ügyek Bizottsága úgy dönt,  hogy a Nem Adom Fel Alapítvány által  2011. november 13. 
napján a Budapest Sportarénában szervezett „Jobb velünk a világ!” koncertre

1. 200 db jegyet vásárol, összesen 640 000,-Ft összegben, a külön adó mértéke összesen: 
327 488,-.Ft, mindösszesen: 967 488,-Ft. 

2. A jegyek árának összegét és a külön adó megfizetését a 2011. évi költségvetés 3485 
egyéb oktatási feladatok sorról biztosítja.

C. változat
Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Humán 
Ügyek Bizottsága úgy dönt,  hogy nem támogatja  a Nem Adom Fel Alapítvány 2011. évi 
koncertjére a jegyek vásárlását. 

Felelős: Illyés Miklós elnök
Határidő: 2011. november 13.

Cím:1092 Budapest, Bakáts tér 14.Tel.: 217-0763, Fax.:215-1084, e-mail: humanszolg@ferencvaros.hu


	ELŐTERJESZTÉS
	Előterjesztő: 			Humánszolgáltatási Iroda 
	Készítette: 			dr. Gáspár László irodavezető


