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

_________________________________________________________________

Költségvetés
A 2015. évre
A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület 2015. évi feladatai megvalósításához az alábbi
költségvetést terjeszti a közgyűlés elé:
Az Igazságügyi Minisztérium a FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület 2015. évi feladatainak
megvalósításához 16,628 millió forintot biztosít. A szerződés 2015. februárjában aláírásra
került, és az első részlet, 8 millió átutalásra is került.
A 2015-ös évre az EMMI 5 millió forintos visszatérítendő támogatásról értesített, amit
sajnos nem tudunk igénybe venni.
Az EMMI 2014 decemberében az egyesület részére átutalta a második roma projektből
fennmaradó részt (1,5M Ft), amivel 2015-ben kell elszámolni
Az elmúlt évekhez hasonlóan 2,5 millió forint, támogatást kaptunk az OTP Nyrt-től.
A szerződéskötés megtörtént, az összeg már februárban átutalásra is került.
A Siófoki Önkormányzat 2015. évben is biztosítja a Siófoki Iroda működéséhez az előző
évekhez hasonlóan, de ebben az évben csak 2,5 millió forintos támogatást tud adni, a
képviselő testület februárban megtárgyalta az önkormányzat költségvetést, és az
egyesületünk támogatását is elfogadta. A szerződéskötés folyamatban van.
Több pályázatot adtunk be, így a Szerencsejáték Zrt.-hez, az V. kerületi Önkormányzathoz,
a Kecskemét városi Önkormányzathoz, a Köztársasági Elnök úrhoz, az Országgyűlés
elnökéhez, a Polgári Magyarországért Alapítványhoz, és több vállalkozáshoz. A
Köztársasági Elnöki Hivataltól, a Polgári Magyarországért Alapítványtól, a MOL-tól, az
MVM-től és a Szerencsejáték Zrt-tól nemleges visszajelzést kaptunk. A többiektől még
nincs válasz.
A meglévő és ígért támogatásokból várhatóan az alábbi pénzeszközök állnak
rendelkezésünkre:
2014. évi maradvány
Igazságügyi minisztérium
2014.évi maradvány összeg az IM-től
OTP NYrt-től
Kamatmentes kölcsön
TÁMOP pályázatból visszajáró összeg
Tagdíj
Siófoki Önkormányzat
Groupama Biztosító Zrt.
1%-ból kapott támogatás
Összesen:

6.721.403,-Ft
16.628.000,-Ft
3.219.617.-Ft
2.500.000,-Ft
3.000.000.-Ft
11.140.915.-Ft
350.000,-Ft
2.500.000,-Ft
650.000.-Ft
150.000.-Ft
46.859.935,-Ft
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Jelen költségvetésünk kiadásai a 2014. évi maradvány összegre, a 2014-es évről 2015 évben
megérkező, elszámolt és elszámolásra kerülő összegekre, a pályázati támogatásokra és az
ismertetett támogatási összegekre épül:

1.

Segély bűncselekmények magyar és
külföldi áldozatai részére

6.000.000.-Ft

2.

Ügyvédi munkadíj

3.

Munkabér és tiszteletdíj 26 fő részére

4.

TB járulékok 10 fő részére

3.124.000.-Ft

5.

Kamatmentes kölcsön visszafizetés

3.000.000.-Ft

6.

Működési költségekre

5.000.000.-Ft

7.

VSE+Siófoki Fürdőegylet 2015. évi tagsági díja

330.000.-Ft

9.

Bankköltség

300.000.-Ft

10.

TÁMOP pályázat befejező részlet elszámolása

Összesen:

750.000,-Ft
16.612.000,-Ft

11.128.369.-Ft
46.244.369.-Ft

A tervezett költségvetés összegét figyelembe véve tartalékképzésre és előre nem látható
kiadásra 615.566,- forintunk marad, ezért is nagyon fontos, hogy ebben az évben a már
beadott pályázatokon túl, újabb pályázatot adjunk be, amint lesz rá lehetőség, és keresnünk
kell továbbra is támogatókat. Szükséges továbbá, hogy a működési költségeknél nagyon
takarékosan gazdálkodjunk.
A költségvetést az elnökség 2015. április 23-i ülésén megtárgyalta és jóváhagyta.
Kérem a tisztelt közgyűlést, hogy a költségvetést a fentiek szerint hagyja jóvá.

Budapest, 2015-04-24.
Fügedi László
elnök

