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1. téma 

Közfoglalkoztatási pályázat 

 

A Következő fél éves ciklusra is szeretnénk pályázni 3 főre. Jelenleg két főt foglalkoztatunk, 

akik a megnövekedett munkaterületek miatt időszakosan jelentősen túlterheltté váltak. 

(Rendezvények, Élelmiszerbanki tevékenység, bábmisszió stb.) Alapítványunknak így jelentős 

kiesést jelent, ha valaki szabadságra, táppénzre szeretne menni, ezért harmadik személy 

foglalkoztatása is indokolttá vált.  

 

2. téma  

Ruhavásár 

 

Ebben az évben újra négy ruhabörze megtartását tervezzük, (2016-ban épületünk felújítása 

miatt csak három alkalommal tartottunk ruhavásárt), melyhez elegendő ruhamennyiséggel 

rendelkezünk. Ebben az évben a tavaszi időszakban Március 7. 8. 9., Április 5. 6. 7. valamint 

az őszi időszakban Szeptember 5. 6. 7. és Október 10. 11. 12. a tervezett időpontunk ezekre 

az eseményekre. 

 

 

 



3. téma  

Költségvetési megbeszélés, pályázatok 

 

Részletesen áttekintettük anyagi helyzetünket. Forrásainkat pályázatok beadásával és az adó 

1 %-os felajánlások kampányolása által tudjuk növelni.  

Jelenleg a beadott NEA működési és szakmai pályázat vár elbírálásra, valamint az 

önkormányzati pályázatunk lezárása van folyamatban. Az adó 1 % érdekében is tettünk 

előkészületeket. Promóciós kártyákkal, illetve munkánk iránti figyelem felkeltéssel, 

emlékeztetjük a hűséges felajánlókat, illetve próbálunk másokat is elérni. 

 

 

4. téma 

Élelmiszerbank 

 

Eddig rendszeresen kb. 400 rászorulón tudtunk segíteni élelmiszeradományokkal, változó 

intenzitással mely három szervezettel bővült a közelmúltban, akiken keresztül újabb 

segítségre szorultakhoz juttathatunk élelmiszert. Munkánk folyamatos ellátása jelentős 

megterhelést okoz, anyagi értelemben is. (Az autók amortizációja illetve az üzemanyag 

költség). Jelenleg heti hét alkalommal szállítunk élelmiszert, ebből heti négy napban két 

autóra van szükség, ami naponta átlagosan 20-30 km-t jelent a szállításban.  

 

5. téma 

Munkaruha 

 

Pásztor József és Madarász Florentin számára az alapítványunk logójával ellátott munkaruha 

rövidesen elkészül, ennek költsége közel 20 000 Ft. 

 

6. téma 

Parkoló felújítás 

 

Bérelt telephelyünk parkolójának állapota miatt felújításra szorul, melyhez anyagi 

helyzetünkhöz képest Alapítványunk is szeretne hozzájárulni, melynek összegéül 30 000 Ft-ot 

szavaztunk meg teljes egyetértésben. 

 

A jegyzőkönyv tartalmát a kuratórium tagjai nyílt szavazással egyhangúan elfogadták, ketten 

aláírásukkal hitelesítik. 
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