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Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság!
A Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület a Bűnözés Áldozatainak Támogatására (a továbbiakban:
Egyesület) elnöke, Fügedi László jelen előterjesztés mellékletét képező levélben Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
támogatását kérte.
Az Egyesület elnöke kérelmében tájékoztatást ad az Egyesület 27 éves munkájáról,
beszámolva az Egyesület érdekvédelmi tevékenységéről, a bűncselekmények áldozatául esett
emberek érdekében végzett érdekvédelmi munkáról, a lelki segítségnyújtásról. E munka
keretében integrálja az Egyesület a területen dolgozó szakembereket.
A kérelmező előadja, hogy az Egyesület több program megvalósítását is tervezi, melyhez az
Önkormányzat támogatását kéri. A tervezett programok között kiemelt fontosságúak a
kerületben az oktatási-szociális területen dolgozó szakemberek részére általuk 5 alkalommal
megszervezni és megtartani kívánt kerekasztal találkozók. E találkozók célja a kölcsönös
információátadás, tájékoztatás, a már működő gyakorlat megosztása.
Amennyiben a T. Bizottság az Egyesület kérelmét támogatandónak találja, a programok közül
javaslom az általa szervezett kerekasztal találkozók költségeinek támogatását. Az Egyesület a
támogatást 2018. április 30. napjáig kívánná felhasználni.
A támogatáshoz szükséges fedezet rendelkezésre áll a 2017. évi költségvetés 3143. számú
„Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési során.
A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot a jelen előterjesztésben foglaltak
megtárgyalására.
Mellékletek:
1. számú melléklet:

Fügedi László kérelme

Budapest, 2017. szeptember 29.
Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester

„A”
Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és
Sport Bizottsága úgy dönt, hogy
1./ a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület a Bűnözés Áldozatainak Támogatására szervezet
részére a Budapest IX. kerület oktatási-szociális szakemberei és az egyesület munkatársai
számára kerekasztal találkozók és workshopok rendezése költségeinek támogatása céljára
…………….…,- Ft támogatást nyújt a 2017. évi költségvetés 3143. számú „Szociális és
köznevelési feladatok” költségvetési sorának terhére.
Határidő:
Felelős:

2017. október 4.
Kállay Gáborné alpolgármester

2./ Felkéri Polgármester Urat, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges
támogatási szerződés megkötéséről.
Határidő:
Felelős:

döntést követő 30 napon belül
dr. Bácskai János polgármester
„B”
Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és
Sport Bizottsága úgy dönt, hogy nem támogatja a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület a
Bűnözés Áldozatainak Támogatására szervezet Sz- .../2017. előterjesztés mellékletében
foglalt kérelmét.
Határidő:
Felelős:

2017. október 4.
Kállay Gáborné alpolgármester

