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A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület  

költségvetés tervezete a 2020. évre 

 

 
A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület 2020. évi feladatai megvalósításához az alábbi 

költségvetést terjeszti a közgyűlés elé: 

 

Az elmúlt év eseményei ismétlődtek ebben az év is azzal a különbséggel, hogy ígéretünk 

csak az Igazságügyi minisztériumtól van, azzal a megjegyzéssel, hogy nem tudják 

garantálni a korona vírus helyzet okozta megszorítások miatt a támogatást. 

 

                 Az elnökségi ülésére kiküldött meghívó idején 2020. 04. 24-én délután jött egy 

                 telefonértesítés a Miniszterelnökségtől, hogy a Civil kapcsolatok helyettes államtitkársága 

                 beterjesztette a miniszter úrnak az egyesület 10 millió forintos támogatását.  

                 Reméljük a miniszter úr is támogatja kérelmünket. 

 

                 A kiküldött meghívók után érkezett egy levél Gellén Márton helyettes államtitkár úrtól,  

                 hogy a koronavírus okozta járvány miatt az egyesületet nem tudják támogatni.  

                 Ezért a tervezett költségvetés bevételi oldalát 10 millióval csökkenteni kell. 

 

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2,5 millió forint, támogatást kaptunk az OTP Nyrt-től.  

A szerződéskötés megtörtént, az összeg átutalásra került.  

 

A Siófoki Önkormányzatnál a döntés megszületett, hogy ismét 1,5 millió forinttal 

támogatják egyesületünket, a szerződés aláírásra került, de az önkormányzatokat ért 

megszorítás miatt felülvizsgálják az eddigi döntéseiket, és így nem biztos, hogy megkapjuk 

az ígért támogatást. 

 

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt, 1 millió forint, támogatásról értesített, a szerződéskötés 

megtörtént.  

A Szerencsejáték Service Nonprofit Kft is április 20-án átutalta a beígért támogatását. 

 

A Groupama Biztosítóhoz beadott pályázatunk elfogadásra került, a támogatás összege 

500ezer forint, ennek átutalása megtörtént. 

 

Az EFOP-1.3.5.-16-2016-00042 azonosító számú pályázatunk március 1-el befejeződött, 

az utolsó számla is kifizetésre került, az beszámolók készítése idejét éljük.  

 

Az EFOP-1.3.7-17-2017-00039 azonosító számú pályázatunk évközi elszámolásai 

megtörténtek, ebben az évben 5 millió forint elszámolása fog érkezni. Ez a projekt 

2021.ben fejeződik be. 

 

A VSE-vel és több országgal van egy közös pályázatunk, melynek elbírálása folyamatban 

van. 

 

 



 

 

Az alábbi pénzeszközökkel számolunk 2019-ben: 

       

MEGNEVEZÉS TERVEZETT BEVÉTEL 

forint 

Miniszterelnökség 10 000 000 

Belügyminisztérium 5 000 000 

OTP támogatás 2.500.000 

Siófoki Önkormányzat 500.000 

Igazságügyi minisztérium 0 

EMMI-EFOP-1.3.7-17-2017-00039 

pályázat  

5.000.000 

2019 évi maradvány 19 340 000 

Groupama Biztosító   500.000 

Egyéb támogatások                                                    2.500.000 

VSE pályázat 3 000 000 

tagdíj 300.000 

1% 150.000 

ÖSSZESEN: 48 790 000 

 

Jelen költségvetésünk az ígért támogatásokra, a pályázati összegekre  

és a már megkapott, vagy aláírt támogatásokra épül: 

 

MEGNEVEZÉS TERVEZETT KIADÁSOK 

FORINTBAN 

segélyek 2.000.000 

munkabérek és járulékai 24 000 000 

működési költségek 6.000 000 

VSE pályázat  3 000 000 

EFOP_1.3.5-16-2016-00042 tervezett 

felhasználás 

1 400 000 

EFOP-1 3 7-17-2017-00039 tervezett 

felhasználás 

10. 000 000 

ÖSSZESEN: 46 400 000  

 

Az egyesület 2019. évi eredménye 13 171 ezer forint volt. 

A már megkapott és aláírt támogatásokkal számoltunk és reméljük, hogy a szóbeli ígéretek is 

realizálódnak. Feladatunk további támogatók keresése, mert szeretnénk az egyesület 

felhasználásra kerülő tartalékait visszaállítani, hogy évelején ne legyenek fizetési gondjaink. 

 

Ezért a továbbiakban is keressük a lehetőségét újabb pályázatok beadására, amint lesz rá 

lehetőség, és keressük a továbbra is a lehetséges támogatókat 

 

A költségvetést a Felügyelő Bizottság 2020. április 24-i ülésén megtárgyalta és jóváhagyta, és 

                  kéri az elnökséget és a közgyűlést, hogy a költségvetést a fentiek szerint hagyja jóvá.  

 

 

Budapest, 2020-04-24.                                 

 

                                                                         Fügedi László 

            elnök 


