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Tisztelt Humán Ügyek Bizottsága!
A Baptista Szeretetszolgálat 2013. május 24. napján 11.00 és 15.00 órától „Vidám
Gyermeknap” címmel két előadás során gyermeknapi segélykoncertet szervez a Fővárosi
Nagycirkuszban.
Az elmúlt 12 évben a „Vidám Gyermeknap” és a „Mikulásnapi Vidám
Gyermeknap”keretében több mint 50.000 árva és hátrányos helyzetű gyermeket ajándékoztak
meg és tették számukra emlékezetessé a gyermeknapot.
Folytatva a hagyományt, a helyszín a 2013. évben is a jól bevált Fővárosi Nagycirkusz, ahol a
két előadás során közel 4000 hátrányos helyzetű gyermeket szeretnének vendégül látni.
A műsoron szerepel Johnny K. Palmer énekes, Szabó Balázs énekes és természetesen
megtekinthető lesz a CIRCUS MAXIMUS 2 órás cirkuszi előadása is.
A jegyek felmutatásával 500,-Ft/db ellenében a Lurdy Házban az érdeklődők megtekinthetik a
CROODÉK című mozifilmet.
A támogatói jegy ára 1.500,-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 % EHOt kell fizetni. A külön adó mértéke így összesen 51, 17 %.
A költséget a költségvetés 3143 szociális és köznevelési feladatok sorról biztosítanánk.
A Baptista Szeretetszolgálat cirkuszi jegyek vonatkozásában nem számlaképes, ezért a
támogatói jegyeket az Önkormányzat a Magyar Cirkusz és Varieté (MACIVA) Nonprofit Kftvel kötendő Megállapodásban foglaltak szerint vásárolja meg és számla ellenében teljesít a
Kft. felé. A jegyeket a Baptista Szeretetszolgálat munkatársa átvételi elismervénnyel adja át a
Humánszolgáltatási Iroda részére.
A jegyeket a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest IX. Tankerület
fenntartásában működő iskolák hátrányos helyzetű, ferencvárosi tanulói és kísérőik között
osztanánk szét.
Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására.

Budapest, 2013. április 29.
Formanek Gyula s.k.
alpolgármester
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Határozati javaslat:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Humán
Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy
1. a Baptista Szeretetszolgálat által szervezett 2013. évi „Vidám Gyermeknap”
segélykoncertre 100 db jegyet vásárol összesen 150 000,-Ft összegben, a külön adó
mértéke összesen: 76.755,-Ft, mindösszesen: 226.755,- Ft összegben.
2. A jegyek árának összegét és a külön adó megfizetését a 2013. évi költségvetés 3143
szociális és köznevelési feladatok sorról biztosítja.
3. Felkéri a Polgármester Urat, hogy a „Vidám Gyermeknap” 2013. évi rendezvényére a
100 db. támogatói jegy megvásárlására vonatkozó Megállapodás megkötéséről
gondoskodjon a Magyar Cirkusz és Varieté (MACIVA) Nonprofit Kft-vel.

Felelős: Illyés Miklós elnök
Határidő: 2013. május 23.

