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Előterjesztés 

 

Tárgy: Támogatás biztosítása a járvány ideje alatt Ferenczi Renáta részére a civil szerveződésű 

„Segítő Angyalok” csoport által végzett karitatív tevékenységhez. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A civil szerveződésű „Segítő Angyalok” csoport képviselője, Ferenczi Renáta azzal a kéréssel fordul 

Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesteréhez, hogy a szervezet által már két hónapja 

folyamatosan végzett helyi és kistérségi karitatív tevékenység (rászorulók részére kenyér és pékáru, 

zöldség gyümölcs, üdítőital adományok szállítása és napi átlagosan 70 fő meleg étellel való ellátása) 

költségeihez hozzájárulást igényeljen. 

A csoport a támogatást csomagoló anyagok, élelmiszer-nyersanyagok vásárlására, valamint a 

különböző pékáruk budapesti pékségből Veresegyházra történő szállításának kiadásaira fordítja. 

Amennyiben az Önkormányzat 200 000 Ft támogatást biztosít a kérelmező számára, a csoport a 
vészhelyzet idején is a korábbi időszakban megszokott, változatlan színvonalon tudja biztosítani 
karitatív tevékenységét. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület jóváhagyását Ferenczi Renáta számára 200 000 Ft támogatás 

odaítélésére az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 10. 8. sz. mellékletében szereplő „Egyéb 

működési célú támogatások államháztartáson kívülre / „Polgármesteri keret” előirányzata terhére 

 

 

 

Veresegyház, 2020.május 12. 

 

 

     Tisztelettel: 

        Pásztor Béla 

        polgármester 

 



  

…./2020.(V. 12.) Polgármesteri határozat: 

 

 

A Magyarország Kormánya által, a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre 
való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, az alábbi 
döntést hozom: 

 

1. Hozzájárulok, hogy Veresegyház Város Önkormányzata Ferenczi 
Renáta részére a civil szerveződésű „Segítő Angyalok” csoport által végzett 
karitatív tevékenységhez 200 000 Ft önkormányzati támogatást biztosítson 
az Önkormányzat 2020. évi költségvetése „Egyéb működési célú 
támogatások államháztartáson kívülre” előirányzat terhére. 

 

2. Fenti törvényi felhatalmazás alapján kerül sor a Támogatási szerződés 
Polgármester által történő aláírásra. 
 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Pásztor Béla polgármester 

 

kmf. 

 

 

 

  Pásztor Béla sk. 

  polgármester 

 

 

 


