Iktató szám: Sz-32/2012.
Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
A Humán Ügyek Bizottság
2012. január 25 -i ülésére

Tárgy: A Magyar Vöröskereszt IX. Kerületi Szervezetének beszámolója
Előterjesztő:

Dr. Gáspár László irodavezető Humánszolgáltatási Iroda

Készítette:

Széplakiné Kujbus Éva kerületi vezető
Tamás Beáta irodavezető helyettes
-

Előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

A döntéshez egyszerű
minősített

X
többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.
1

1

Megfelelő rész X-szel kitöltendő.

X

X

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET
FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERI HIVATALA
HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI IRODA

Ügyiratszám: Kp/2203-1/2012/XII.
Tisztelt Humán Ügyek Bizottsága!

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a 14/2011.(I.19.) számú
határozattal 2011. január 01. napjától kezdődően határozatlan időtartamra szóló Ellátási
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Az ellátási szerződés 4.1. pontjában a Szolgáltatást nyújtó a tárgyévet követő év január 31.
napjáig beszámolót készít a szakiroda részére a szolgáltatás alakulásáról.
A Magyar Vöröskereszt Budapest Főváros Szervezete elkészítette 2011. évre vonatkozó
szakmai és pénzügyi beszámolóját, amit jelen előterjesztésemhez mellékelek.
Kérem a Tisztelt Humán Ügyek Bizottságát a beszámoló megtárgyalására és elfogadására.
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I. SZERVEZETI ÉLET
I.1. ALAPSZERVEZETEK ÉS TAGOK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA

száma
taglétszáma

SZERVEZETEK SZÁMA (alapszervezetek, csoportok, klubok)
lakóterületi munkahelyi
ifjúsági
összesen
7
3
1
383
74
44

11
501

A bélyeg megvásárlásával egy évben egyszer (300,600,1.000 Ft/fő) ezzel az
összeggel támogatják kerületi szervezetünk munkáját. Fontos lenne, hogy minél több
vöröskeresztes tag legyen a kerületben. A tagsági bélyegből befolyt összeget csak
szociális célra fordítja kerületi szervezetünk.
Taglétszámunk évről évre sajnos csökken. Munkahelyi alapszervezeteink száma
lecsökkent, vöröskeresztes titkáraink kiöregedtek, nyugdíjba mentek. Az általános és
szakközépiskolákban a pedagógusok már nem vállalják fel a vöröskeresztes
bélyegek árusításával járó plusz feladatot.

2011. évben 2 vezetőségi – titkári – tanárelnöki értekezletet tartottunk. Kerületi
közgyűlésünk 2011. március 29-én volt. (29 vöröskeresztes küldött, ebből 5
vezetőségi tag és 3 Ellenőrzési Bizottsági tag jelenlétében.)
Mester u. 38. sz. alatt üzemelő irodahelyiségünk 192 m 2-es. Az egész évi
vöröskeresztes programjainkat igyekszünk úgy szervezni, hogy minden nap
maximálisan kihasználjuk az épület adottságait. Két fizetett vöröskeresztes
munkatárs és 58 vöröskeresztes önkéntes végzi a mindennapi vöröskeresztes
tevékenységeket.
A Budapesti Vöröskereszt (kettőnél több munkatárs bérét már nem tudja
kigazdálkodni), így a munka szervezése a munkatársak feladata, de a programok
lebonyolításában vöröskeresztes önkénteseink veszik ki részüket (iskolai
programjainkhoz minden tanítási munkanapon két vöröskeresztes önkéntesünk négy
órában).
Az éves önkéntes munka értéke (június-július-augusztus hónap kivételével):
Iskolai tízórai program keretében két önkéntes napi 4 órában (hétfőtől péntekig)
40 héten keresztül heti 40 órában = 1600 óra x 965 Ft/óra=
Ft
Egész évben naponta 3 vöröskeresztes
tevékenységünket. (hétfőtől csütörtökig)

önkéntes

1.544.000
segíti

45 héten keresztül heti 32 órában = 1.440 óra x 965 Ft/óra x 3 fő=
Ft

Összesen 2011. évi Vöröskeresztes önkéntes munka értéke:

napi

8

órában

4.168.800

5.712.800 Ft

(965 Ft/óra - bruttósított bér ktg.)

II. EGÉSZSÉGÜGYI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI
TEVÉKENYSÉG
II.1. VÉRADÁSSZERVEZÉS
2011-ben is folyamatos volt a véradásszervezés a kerületben üzemelő cégeknél,
intézményeknél.
2011-ben a szerződésben vállalt donorszám (éves terv alapján) a kerületben 1.740 fő
Megjelent véradó:
1.844 fő
Ebből vért adott
1.417 fő
kiszűrt
427 fő
új véradó az év folyamán
504 fő
Nagyon fontos a véradók megbecsülése. Az Önkormányzat szerződésben vállalta az
ünnepség megszervezését, lebonyolítását minden év végén. (véradók napján). Az
eddig megtartott ünnepségünk nagyon szép és színvonalas volt. A kerületben élő
véradóink örömmel vették át a kitűntetéseket a szépen megterített gazdag asztal
mellett.
Ebben az évben csak 11 kerületi kitűntetett véradónk volt, ők a központi
véradóünnepségen kapták meg a kitűntetést, ezért nem kértük a rendezvény
megszervezését, de természetesen minden évben számítunk rá.

II.2.

TERÜLETI EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ PROGRAMOK

Az év folyamán két iskolában részt vettünk az iskola által szervezett "EGÉSZSÉG
NAP" programon. Szakképzett fiataljaink elsősegélynyújtó bemutatót tartottak.
(Molnár Ferenc Általános Iskola, József Attila Általános Iskola)
A József Attila Általános Iskola minden tanulójának két egészségprogramot
szerveztünk. (Alma-nap, Egzotikus Gyümölcs Nap) A két program összegét
adományként kapta kerületi szervezetünk.(Összesen 100.932 Ft-ot költöttünk)
A két programot azért támogattuk, mert az igazgatónő elmondása szerint ezek a
hátrányos helyzetű gyerekek nem ismerik ezeket a gyümölcsöket, illetve otthon
nem jutnak még az olyan alapvető gyümölcshöz sem, mint az alma, narancs,
mandarin. Ezért hatalmas segítséget jelent számukra, hogy megismerhetik és
megkóstolhatják ezeket az egzotikus gyümölcsöket. Erre a két programra kértek
tőlünk különböző gyümölcsöket az általuk leadott lista alapján.
Kiemelkedő rendezvények, akciók.:
-

általános és középiskolás elsősegélynyújtó verseny
AIDS világnapi rendezvény
Aktivista továbbképzés ( Cserkeszőlő)
Vöröskeresztes nyugdíjas klub, kirándulások ( Vácrátót, Ópusztaszer,
Gödöllő)
Polgárvédelmi előadások és verseny
Kitelepítés kerületi Polgári Védelemmel együttműködve. (egész nap 08.0019.00) 10 fő részvételével

-

elsősegély bemutató ( 2 iskola: Molnár András Általános Iskola, József Attila
Általános Iskola)

-

10 ruha segélyezési nap
11 élelmiszer segélyezési nap
4 általános iskolában tízórai program (minden iskolai munkanapon)

II.3. NYUGDÍJAS KLUB
A Nyugdíjas Klubtagok és a vöröskeresztes önkéntesek vöröskeresztes
tevékenységben is sokat segítettek az év folyamán (ruha, kabát, cipő válogatása,
csomagolása, raktározása), melyet tisztelettel köszönünk.

1. Vöröskeresztes nyugdíjas klub
IX. Mester u.38.
Vezető: Kovrig Ernőné

Tagság: 25 fő
Kéthetente egyszer
Hétfőn.: 14.00–18.00

2. Vöröskeresztes Önkéntes klub
IX. Mester u.38.
Vezető: Széplakiné K. Éva

Tagság: 33 fő
Kéthetente egyszer
Csütörtökön:
14.00–18.00

A VÖRÖSKERSZTES NYUGDÍJAS KLUB FONTOSABB ESEMÉNYEI. (Mester u.38.)
JANUÁR :
FEBRUÁR :
MÁRCIUS :
ÁPRILIS :
MÁJUS:

JÚNIUS:
JÚLIUS:
AUGUSZTUS:
SZEPTEMBER:
nap)
OKTÓBER:
NOVEMBER:
DECEMBER:

Újévi nyitóbuli, társasjátékozás.
Farsangi bál, Valentin-nap.
Kirándulás a Vácrátóti Arborétumba.
Kirándulás Gödöllőre.
Koszorúzás H.Dunant szobornál.
Vöröskeresztes Világnapi Ünnepség.
(XVI. kerületi Művelődési Központ)
Egészségügyi szűrés.
Félév értékelése, névnapok közös ünneplése.
NYÁRI SZÜNET
Kirándulás Ópusztaszerre.
Kirándulás és önkéntes továbbképzés Cserkeszőlőn. (3
Szüreti Bál vacsorával (33 fő)
II. félévi névnaposok köszöntése ebéddel összekötött
ünnepség.
Fenyőünnep (díszek készítése)

Egészségfejlesztés tapasztalatai
A vöröskeresztes nyugdíjas klub tagság és önkénteseink 3 havonta orvosi előadáson és
szűrésen vesznek részt (mindig aktuális témában)
Szűrővizsgálat: vércukor, koleszterin, vérnyomás, pulzus - testzsír mérés, dietetikus
szaktanácsadással.

III. KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG
III.1. KÖZÚTI ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ VIZSGÁZTATÁS
2011-ben 171 vizsgaalkalmunk volt, melyen összesen 6.511 fő vizsgázó vett részt.
A gépjárművezetéshez szükséges elsősegélynyújtó vizsganapjaink: kedd és szerda
délelőtt és délután. A vizsgáztatás szervezése problémamentes volt, a szabályzat
szerint jártunk el.
Az év folyamán 12 tanfolyamot tartottunk. (alapfokú, munkahelyi, CPR, középfokú
elsősegélynyújtó, elsősegélynyújtás gyermekeinkért) Az alapfokú tanfolyamokat
rendszeresen havonta tartottunk.
Tanfolyamaink 2011. évben
alapfokú elsősegélynyújtó
6 tanfolyam
munkahelyi elsősegélynyújtó
4 tanfolyam
CPR+ középfokú elsősegélynyújtó
1 tanfolyam
Elsősegély gyermekeinkért
1 tanfolyam

72 fő
47 fő
9 fő
10 fő

ÖSSZESEN:

138 fő részvételével

12 tanfolyam

III.2. ÖNKÉNTESEK KÉPZÉSE
Egészségnevelő tanfolyamaink:
Igyekszünk évek óta figyelmet fordítani önkénteseink képzésére. Keressük azokat
a lehetőségeket, melyek segítségével fejleszthetik személyiségüket, ismereteiket.
- Vöröskeresztes eszme terjesztése (emberiesség, pártatlanság, semlegesség,
függetlenség, önkéntesség, egység, egyetemesség)

IV. SZOCIÁLIS TEVÉKENYSÉG
IV.1. SEGÉLYEZÉS
Havonta 2 nap
előre meghirdetett segélyezési napot tartunk, szociálisan
rászoruló családok részére. Egyik nap gyűjtött jó minőségű használt női – férfi gyerek ruhát, cipőt, játékot, könyveket a másik segélyezési napon élelmiszer
csomagot osztunk. Ennek tartalma: olaj, cukor, tej, liszt, búzadara, lencse, bab,
konzerv, tészta, 1 kg friss kenyér.
Az év folyamán a Családsegítő Központ 40 család részére írt kérelmet
élelmiszercsomag támogatáshoz, mely igényt 100%-osan ki is elégítettük.
A 2011-es évben így munkánk nagy részére a szociális tevékenységünk alakította.
2011. évben a felhasznált adományaink értéke: 16.666.488 Ft.
2.906 fő/család részére tudtunk segítséget nyújtani élelmiszer, ruha
Ebből
segélyezés formájában.
Négy általános iskolában minden tanítási munkanapon 480 gyerek élelmezését
biztosítottunk egész tanévben tartalmas tízórai szendvicsek formájában.
2011. ÉVBEN SEGÉLYKÉNT KIOSZTOTT ADOMÁNY ÉRTÉKE
Adomány megn.
Élelmiszercsomag
Fizetett raktári munkás
ktge. 2011.04.04-től

Adomány menny. Adomány értéke
660 komplett cs.
1 fő /9 hónap
havi bére: 147.816
Ft.

Iskolai tízórai program
Több tonna
Ruha (cipő, kabát,
játék, könyv, stb)
4.110 kg
Vásárolt karácsonyi él. 100 komplett
csomag
csomag
Kiegészítve német Vk. 204 ajándékdoboz
Kicsomagolt ajándék
dobozok.
Milulásgyár
2017 doboz
Mindösszesen
-

Segélyben
részesülők sz.
1.337.624 Ft
660 fő/család
1.330.344 Ft

8.626.320 Ft

480 gyerek/nap

1.726.200 Ft
177.000 Ft

666 fő/család
100 fő/család

469.000 Ft

3.000.000 Ft
16.666.488 Ft

1.000 fő
2.906 fő

Az adományok élelmiszer, tisztítószer, ruhanemű, játékok, könyvek, kabalák éves
szinten több mázsa – tonna áru válogatása, tárolása, csomagolása, kiosztása
nagyon nagy szervezést igényel részünkről. Fontos a napi rendszeresség és
folyamatosság fenntartása.

Karácsonyi legnagyobb rendezvényünk a Mikulásgyár (által összegyűjtött
adományok osztása). Kerületi szervezetünk 6 szállítmányt kapott. Ebből 3
szállítmány a kerületi segélyezési napon osztottuk ki a szociálisan rászoruló
családok részére. 3 szállítmányt pedig a kerületi általános iskoláknak osztottunk
ki.(Dominó Ált. Iskola, Ferencvárosi Komplex Ált. Iskola, Telepy Károly Általános
Iskola, József Attila Ált. Iskola) és a Csudafa Óvoda gyerekei részére adtuk át.
2017 doboznyi adomány (élelmiszer, tisztítószer, édesség, ajándékdobozok,
játékok, könyvek, ruha, cipő, plüss játékok, műszaki dolgok) Adomány értéke:
3.000.000 Ft, melyet 225 család (általában 2,3,5 gyerekes = 580 fő) és az öt
intézményben, iskolában, óvodában (420 gyerek részére) osztottuk szét. 1.000
gyerek és szülő részére tettük szebbé, kicsit színesebbé – boldogabbá a
Karácsonyt.
A hozzánk forduló hajléktalanokat felöltöztetjük, és útbaigazítássalfelvilágosítással látjuk el. Kerületi szervezetünk régióban dolgozik. (VI.-VII.-VIII.-IX.
Kerület), így a VIII.kerület Diószeghy Sámuel u.5. sz. alatti irodahelyiségünk Nappali
Melegedőként üzemel. A meleg ételt vöröskeresztes ingyenkonyhánkon főzik.
Tisztálkodási lehetőség, orvos, pszichológus, szociális munkások intézik az oda
forduló hajléktalanok ügyeit.
Minden nap kétszáz hajléktalan részére biztosítunk napi háromszori étkezést
(reggeli-ebéd-uzsonna). Minden hozzánk forduló hajléktalant ide irányítunk, és
felajánljuk részükre, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel.
IV.2. ISKOLAI TÍZÓRAI PROGRAM
A IX.kerületi Vöröskeresztben 2009. december 01-től kezdődött iskolai tízórai
programunk két kerületi általános iskolában, (Lenhossék u., Gát u.) mely jelenleg
négy iskolában működik. (2011-ben kibővült a József Attila Általános Iskolával és a
Molnár Ferenc Általános Iskolával)
A programban résztvevő iskolák:
1. Dominó Általános Iskola 2009. 12.01-től
1096.Lenhossék u. 24-28.
2 .Ferencvárosi Komplex Óvoda és Általános Iskola 2009. 12.01-től
1095.Gát u.8.
3. József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Int.
1095.Mester u.67.
4. Molnár Ferenc Általános Iskola
1095. Mester u.19.
Összesen (minden tanítási munkanapon)

90 fő
110 fő
170 fő
110 fő
480 fő/tanuló

Az iskolákban szociálisan rászoruló gyerek részére tízóraira tartalmas, friss
szendvicseket készítünk.
Melynek tartalma: 2 db rozskenyér, vaj, sonka, sajt, paprika, paradicsom, uborka
1 db gyümölcs (alma, körte, narancs, szilva, mandarin felváltva)
A két iskolában (Lenhossék u, Gát u.) pénteki napokon 13 szociálisan rászoruló
gyerek részére hétvégi uzsonnacsomagot állítunk össze (iskolai névsor alapján).
Ezek a gyerekek olyan többszörösen hátrányos helyzetű családban élnek, melyben a
szülő nem tudja biztosítani a hétvégi étkeztetést a gyerekek részére.
Az úti csomag tartalma: 2 cs rozskenyér, 1 kg sajt, 1 kg párizsi (sonka, szalámi),
1 doboz margarin, 2 kg gyümölcs, 1liter rostos üdítő, 2 liter tej, 2 db paprika

Három iskolában a két konyhai dolgozó megoldja a szendvicsek készítését,
kiosztását.(illetve felsős tanulók segítenek a szendvicskészítésben)
A Lenhossék utcai iskola egy konyhai személyzete és két vöröskeresztes
önkéntes
készíti a finom tízórait a gyerekek részére.(hétfőtől péntekig minden nap 08.0010.00 között.
Az éves adományaink 70%- át a kerületi Vöröskeresztünknél az Amerikai Ház
Alapítványa biztosítja részünkre.
Ez a támogatás kerületi Vöröskeresztünknek nagyon sok segítséget jelent, mivel
ezáltal több száz gyereket és családot áll módunkban havonta támogatni.
Az iskolai programunk 2009. december 01-vel elindult és 2010 / 2011 tanév
végéig folyamatosan biztosítja az egészséges tízórait a gyerekek részére.

2011. ÉVI FELHASZNÁLT ADOMÁNYAINK ÉRTÉKE
AMERIKAI HÁZ ALAPÍTVÁNYÁTÓL
I. NEGYEDÉV
Él. csomagok
Fizetett raktári
munkás ktge.
adományba
4 Iskolában
tízórai program
Összesen

368.940 Ft

II. NEGYEDÉV III. NEGYEDÉV

1.337.624 Ft

1 FŐ FÉRFI MUNKAERŐ NAPI 8 ÓRÁBAN 2011.04.04-TŐL A
RÉGIÓ MUNKATÁRSAKÁNT MINDEN KERÜLETBEN BESEGÍT.
HAVI BÉRE: 147.816 Ft/hó
2.703.187 Ft
2.685.197 Ft
537.936 Ft
2.700.000 Ft

1.330.344 Ft

3.049.337 Ft

236.544 Ft

Összes

368.000 Ft

3.072.127 Ft

364.140 Ft

IV. NEGYEDÉV

774.480 Ft

3.068.000 Ft

8.626.320 Ft
11.294.288 Ft

V. IFJÚSÁGI MUNKA
V.1. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ VERSENY
Az évek óta megrendezésre kerülő vöröskeresztes közúti elsősegélynyújtó
vetélkedőinket az Ifjúsági Vöröskereszt meghirdette a kerületünkben levő általános
és középiskolás tanulóink részére.
A csapatok felkészítésében, elsősegélynyújtó oktatásában is részt vettek az
Ifjúsági Vöröskeresztes szakképzett fiataljaink.
A régió versenyre 5 csapatot neveztünk:
A 25 tanuló alapfokú elsősegélynyújtó oktatását-továbbképzését, felkészítését
a régió versenyre bent az irodahelyiségünkben tartottuk.
Két hónapon keresztül (február-március) hónap folyamán heti kétszeri alkalommal
hétfő-csütörtök 15.00 és 17.00 között)
A IX. kerületi Polgári Védelmi Igazgatósággal jó és rendszeres a kapcsolatunk,
munkájukat vöröskeresztes önkénteseinkkel támogatjuk (hőségriadó, kitelepítés,
bombariadó).

Az általuk meghirdetett versenyen elsősegélynyújtás
lebonyolításában minden évben részt veszünk.

felkészítésében

és

V.2. IFJÚSÁGI KLUB
Egészségfejlesztő klubok és tevékenységek:
Kerületi irodánkban 3 ifjúsági klubunk üzemel hosszú évek óra rendszeresen:
1. Általános és szakközépiskolás klub
2. Általános iskolai vöröskeresztes klub (Telepy)
3. Komplex újraéleszés és középfokú elsősegély klub

17 fő
12 fő
15 fő

Tizenharmadik éve üzemel kerületünkben az ifjúsági vöröskeresztes klubunk,
havonta egyszer, hétfőn 15-18 óráig. Az ifjúsági vöröskeresztes klubtagság a
kerületi általános iskolás 7.-8. osztályos, illetve szakközépiskolás tanulókból
tevődik össze, létszámuk 17 fő. Az ifjúsági klub vezetője Tancsik Ágnes (ifjúsági
vezetőnk),jelenleg az Egészségügyi Főiskolán tanul.
A jövőben is szeretnénk, ha minél színesebb, érdekesebb programokkal –
feladatokkal gazdagíthatnánk a gyerekek tudását.
Nem csak a kerületi, illetve a klubjainkban dolgozó ifjúsági önkéntesekre
támaszkodhatunk. A Magyar Vöröskereszt Budapesti Ifjúsági Szervezetének (több
száz fő ifjúsági önkéntes) segítségét is kérheti kerületi szervezetünk.

VI. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
Német Vöröskereszt Ifjúsági önkéntesei minden évben karácsony közeledtével,
adománnyal érkeznek régiónkhoz. A német vöröskereszt dolgozói és önkéntesei
iskolákban összegyűjtött sok-sok adomány hoznak el az itt élő rászoruló családok és
gyerekek számára. (ajándékdobozokat) A delegáció három
napot töltött
Magyarországon, ez idő alatt különböző programokat szerveztünk részükre.

VII. KATASZRTÓFASEGÉLYEZÉSI ÉS MENTÉSI
TEVÉKENYSÉG
A Katasztrófahelyzetekben történő segítségnyújtás a Vöröskereszt kiemelt feladatai
közé tartozik, ezért a IX. kerületi Polgári Védelmi parancsnoksággal minden kerületi
katasztrófahelyzetben együttműködünk.

VIII. 2011. ÉVI GAZDASÁGI ZÁRÁS
BEVÉTEL
9113
9118
96762
96763
9679
91199

Felnőtt oktatás-képzés bevétele
1.714.800,Közhasznú tev. Könyv értékesítés
164.600,Magánszemély adománya
100.000,Perselyezés bevétele
36.730,Tagdíj bevétele
160.400,Alaptevékenység egyéb bevétele
800.000,(Ellátási szerződés Polg. Hiv)
Budapesti Vk. pályázat(Önkéntesek,
Nyugdíjasok kirándulása)
150.000,Eü. Vizsga után járó térítés
651.100,(6511 fő x 100 Ft)
_____________________________________________________
Bevétel összesen
3.777.630,-

KIADÁS
Vöröskeresztes alaptevékenységek,
rendezvények, klubok, ifjúsági és Karácsonyi élelmiszer csomag vásárlásához. 803.105,436.586.51151
Hőenergia (távhő, gáz, olaj,)
51161
Villamosenergia költsége
163.060,51181
Víz és csatornadíj
37.554 51221
Irodaszerek (nyomtatvány költség)
166.417,51231
Takarító, tisztítószerek, vegyületek
90.102,51271
Kisértékű eszközök
50.875,5131
Egyéb anyagköltség
29.832,529111
Köztisztasági díjak (hulladék szállítás)
90.760,52964
F.O.K. tanfolyam költségei
532.547,52974
Vezetékes telefon + internet ktg.
327.030,52991
Egyéb szolgáltatások
40.605 ,53311
Vagyonbiztosítási díjak
80.657,551711
Alkalmazottak étk. költségtérítése
335.760,551731
Alkalmazottak utiköltség térítése
235.200,551821
Belföldi fogadások, vendéglátás.
18.653,Cserkeszőlő (3 napos kirándulás)
170.448,Kéményseprő ktg.
24.558,Elsősegélyny. Tankönyv ktg.
104.800,József Attila Ált. Isk. Egészségnap
100.923,Német Vk. vendéglátás
38.000,2 munkatárs éves munkabére és
és járulékainak ktg.
2.690.265,_______________________________________________________
Kiadás összesen
6.567.737,Éves bevételek::
3.777.630,Éves kiadások::_________6.567.737,-___
Egyenleg:
- 2.790.107,-

,-

Vöröskeresztes alapfeladatainkat, tevékenységünket maximálisan teljesítettük ebben
az évben is.
2011-től bevételeinknek és kiadásainknak tükröznie kell a tényleges eredményt.
Állami költségvetésből Vöröskeresztünk nem részesül, ezért a bért, illetve
járulékait is a Budapesti és a kerületi szervezeteknek kell kigazdálkodniuk.
Ennek 40% –át teljesítette kerületi szervezetünk, a hiányzó 60%-ot,
a
Budapesti Vöröskeresztet terheli. (amit évről évre egyre nehezebben tud
finanszírozni)
A munkabér jellegű kiadások miatt (2 fizetett munkatárs bére) plusz a munkáltatói
járulékkal együtt minden év végét negatív egyenleggel zárjuk.

IX. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Kerületi Szervezetünk 2 fő munkatársból áll. Munkánk szerves része az önkéntesek
bevonása, koordinálása. Kerületi Szervezetünknél jelenleg 102 önkéntes van,
olyan akit szinte nap mint nap a Vöröskeresztes munkába folyamatosan bevonunk az
58 fő. Munkánkat naponta hétfőtől-péntekig legalább 5-6 önkéntes segíti (napi 8
órában). Az ő munkájuk nélkül természetesen ilyen szép eredményt nem tudnánk
elérni.
A IX. kerületi Szervezetünk irodahelysége Önkormányzati tulajdonban lévő 192 m2
-es épület.
A helyi Polgármesteri Hivatal kiemelten közhasznú szervezetként lakbér fizetési
mentességben részesít bennünket.
Munkánkat elismerik és 800.000 Ft összeggel támogatja Szervezetünk tevékenységét.
Kerületi Szervezetünk éves költségvetés alapján működik. Bevételeink illetve
kiadásaink költségeit kerületi szinten kellene kigazdálkodni.
Természetesen lehetőségeink korlátozottak, ezért létszükséglet számunkra az
Önkormányzat támogatása, mely összeg nélkül nem tudnánk fenntartani
Vöröskeresztes irodahelyiségünket.
Budapest, 2011. december 31.
Széplakiné Kujbus Éva
MVK. IX.ker. vezető
Melléklet:
1. Táblázat- ellátási szerződés felhasználásáról.
2. Számlák hitelesített fénymásolata 800.000 Ft-ról

