FEHÉR GYŰRŰ
Közhasznú Egyesület
a magyar áldozatvédő szervezet az Európai Áldozatvédő szervezet tagja

_________________________________________________________________

Költségvetés
A 2014. évre
A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület 2014. évi feladatai megvalósításához az alábbi
költségvetést terjeszti a közgyűlés elé:
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület
2014. évi feladatainak megvalósításához 13,1 millió forintot biztosít, illetve a 2013-as év
december havi elszámolás szerint 952ezer forintot 2014-ben utalt át.
A 2013-as év EMMI támogatás harmadik részösszege 2,5millió forint is 2014-ben került
átutalásra.
Az EMMI felé 2013 decemberében az egyesület két pályázatot nyújtott be 5-5millió
forintra, amely elnyerte a Minisztérium támogatását, a szerződések aláírásra kerültek.
Az elmúlt évekhez hasonlóan 2,5 millió forint, támogatást kaptunk az OTP Nyrt-től.
A szerződéskötés megtörtént, az összeg átutalásra került.
Konkrét ígéretet kaptunk a Siófoki Önkormányzattól, hogy 2014. évben is biztosítják a
Siófoki Iroda működéséhez az előző évben adott 3 millió forintos támogatást, a képviselő
testület márciusban megtárgyalta az önkormányzat költségvetést, és az egyesületünk
támogatását is elfogadta. A szerződéskötés folyamatban van.
Beadtunk egy pályázatot az Emberi Erőforrás minisztérium vezetőjének, hogy a miniszteri
keret terhére az egyesület működéséhez biztosítson támogatást. Erre még nem kaptunk
visszajelzést.
A meglévő és ígért támogatásokból várhatóan az alábbi pénzeszközök állnak
rendelkezésünkre:
2013. évi maradvány
Közigazgatási és Igazságügyi minisztérium
2013.évi maradvány összeg a KIM-től
OTP NYrt-től
EMMI pályázati támogatás
NEA pályázat 3. részlet
TÁMOP pályázat maradvány összege
Tagdíj
Siófoki Önkormányzat
EMMI-től kapott támogatás
Összesen:

15.696.644,- Ft
13.136.000,- Ft
952.000.-Ft
2.500.000,- Ft
10.000.000,- Ft
2.500.000.-Ft
37.000.000.-Ft
100.000,- Ft
3.000.000,- Ft
76.500.000.-Ft
158.884.644,-Ft
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Jelen költségvetésünk a 2013. évi maradvány összegre, a 2013-ból 2014-ben megérkező már
elszámolt összegekre, a pályázati támogatásokra és az ismertetett támogatási anyagokra épül.

1.

Segély bűncselekmények magyar és
külföldi áldozatai részére

2.

Ügyvédi munkadíj

3.

Munkabér és tiszteletdíj 28 fő részére
Bruttó

76.000.000,-Ft
750.000,-Ft
23.000.000,-Ft

4.

TB járulékok 14 fő részére

5.500.000.-Ft

5.

Költségtérítés

2.000.000.-Ft

6.

Működési költségre
(amely a pályázati feladatok végrehajtását is
tartalmazzák)

48.500.000,-Ft

7.

Siófoki Fürdőegylet 2014.évi tagsági díja

8.

VSE 2014. évi tagdíja

300.000.-Ft

9.

Bankköltség

900.000.-Ft
Összesen:

20.000.-Ft

156.970.000,- Ft

A tervezett költségvetés összegét figyelembe véve tartalékképzésre és előre nem látható
kiadásra 1.914.644,- forintunk marad. Ebben az évben már újabb pályázatot adtunk be és
igyekszünk újabbak is beadni, amint lesz rá lehetőség, és keressük a továbbra is a támogatókat
A költségvetést az elnökség 2014. április 25-ei ülésén megtárgyalta és jóváhagyta.
Kérem a tisztelt közgyűlést, hogy a költségvetést a fentiek szerint hagyja jóvá.

Budapest, 2014-04-25.
Fügedi László
elnök

