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Tisztelt Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság! 

 

 
A Katolikus Karitász - Caritas Hungarica a Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezete (1111 

Budapest, Bartók Béla út 30.) országos igazgatója Écsy Gábor és dr. Boldvai József levélben fordult 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 

Polgármesteréhez.   

A Katolikus Karitász (latinul: Caritas Hungarica) egy egyházi jogi személyiségű közcélú 

humanitárius szervezet. A Karitatív Tanács tagja. Védőszentje Szent Erzsébet. Célja, hogy nemre, 

korra és felekezeti hovatartozásra tekintet nélkül segítse a rászorulókat, bajba jutottakat, betegeket a 

különböző segélyakciók keretében, és szociális, egészségügyi intézetek fenntartása útján. További 

céljuk, hogy a személyes szolgálatot végzők, az önkéntes és hivatásos munkatársak személyes 

szeretete jusson el a támogatott emberekhez.  

A levél írói tájékoztatták Polgármester urat, hogy 2015. november 21-én jótékonysági rendezvénnyel 

ünneplik a Katolikus Karitász megalakulásának 85. és újjászerveződésének 25. évfordulóját. 

A rendezvény színhelye a Groupama Aréna Rendezvény Központ, a rendezvény fővédnöke dr. Erdő 

Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, Ferencváros díszpolgára és Tarlós István főpolgármester úr. 

Ezen az eseményen tervezik átadni a Szent Erzsébet Rózsája díjat is. A jubileumi rendezvényre az 

országból mintegy 1000 fő önkéntes munkatársat, köztük ferencvárosi segítőket is meghívnak. A 

jubileum alkalmából pénzadományokat gyűjtenek rászorulók részére, aminek a karácsony közeledte, a 

Kárpátalján élő magyar emberek nehéz helyzete ad aktualitást. 

Tekintettel a családok nehéz anyagi helyzetére a belépőjegyek árát alacsony szinten kell megállapítani, 

ezért a jegyek bevételéből származó összeg önmagában nem tudja fedezni a terembérletet és az egyéb 

kiadásokat.  

A rendezvény sikeres lebonyolításához – aminek költsége igen jelentős - kérik az Önkormányzat 

300.000-500.000,- Ft közötti támogatását. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a jelen előterjesztés alapján hozza meg döntését. 

 

Mellékletek: 

- dr. Boldvay József levele 

- Katolikus Karitász – Caritas Hungarica levele 

 

 

 

 

Budapest, 2015. május 8. 

 

 

Kállay Gáborné s.k. 

 alpolgármester 
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http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Karitat%C3%ADv_Tan%C3%A1cs&action=edit&redlink=1
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Határozati javaslat 

 

A. változat 

 

1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és 

Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy a Katolikus Karitász-Caritas Hungarica segélyszervezet 

által 2015. november 21. napján tartandó jótékonysági rendezvény terembérletéhez …. Ft 

összeggel járul hozzá a 2015. évi költségvetés 3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi” 

feladatok költségvetési sorának terhére.  

 

Határidő: 2015. május 20.  

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

2. Felkéri Polgármester Urat, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges megállapodás 

megkötéséről. 

 

Határidő: döntést követő 30 napon belül 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

B. változat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi 

Bizottsága úgy dönt, hogy nem támogatja a Katolikus Karitász-Caritas Hungarica segélyszervezet 

2015. november 21. napján tartandó jótékonysági rendezvényét. 

 

Határidő: 2015. május 20. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 



 

 



 
 


