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Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés Város Önkormányzata a rászoruló, hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok 

felzárkóztatásának támogatása, segítése érdekében egyesület formájában működő társadalmi 

szervezet létrehozását kezdeményezi az alább említett tíz szervezettel együttműködve. Békés 

Város Önkormányzata alapító tagként kíván részt venni a megalapítani tervezett Hétkrajcár 

Egyesület munkájában. 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil 

törvény) értelmében az egyesület jogi személy, mely alapításához legalább 10 alapító tag 

szükséges, és amely a nyilvántartásba vétellel jön létre. A Civil törvény értelmében közhasznú 

és kiemelten közhasznú egyesület már nem hozható létre, a közhasznúságot csak már meglévő 

civil szervezetek szerezhetik meg törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén. A 

Civil törvény rendelkezéseinek megfelelően új alapszabály kidolgozása és ennek megfelelően 

az alapítók részéről újabb döntés meghozatala szükséges. 

A Hétkrajcár Egyesület az alábbi tíz szervezet tagságával jönne létre:  

 

1) Békés Város Önkormányzata 

2) Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ 

3) Békés Drén Kft. 

4) Békési Városvédő és Szépítő Egyesület 

5) Békés-Vill Kft. 

6) Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

7) Csészi D.C. Kft. (Dübögő Étterem) 

8) BAYAL Szolgáltató Kft. (Bagoly Vendéglő) 

9) Tágas Tér Baptista Gyülekezet 

10) PINCE-BOROZÓ PLUSZ Vendéglátó és Kereskedelmi Kft. (Nagyház Pince Borozó) 
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Az egyesület alapításának és működésének költségeit minden egyes tag 1/10 arányban 

tagdíjként vállalja. A működés folyamatait rendszeresen összeülő munkacsoport határozza 

meg.  

 

A létrejövő egyesület alapszabályában megfogalmazandó fő feladatok az alábbiak:  

 

Az Egyesület neve: Hétkrajcár Egyesület 

Az Egyesület székhelye: 5630 Békés, Petőfi Sándor u. 2. 

Az Egyesület célja: 

A rászoruló, hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok felzárkóztatásának támogatása, segítése. 

A rászoruló gyermekek egészségének megőrzése érdekében támogató tevékenységek 

szervezése. Közösség fejlesztő tevékenységek végzése, rendezvények, táborok, klubok 

szervezése, oktatás, kiadványok terjesztése. Pályázati lehetőségek felkutatása a célok 

megvalósítása érdekében forrás bevonás céljából. Rászorulók részére ételosztással, 

élelmiszersegély osztással, ruhagyűjtéssel kapcsolatos célok megvalósítása. 

    

Az Egyesület tevékenysége: 

 

- Az oktatási intézmények munkatársainak segítségével, bevonásával a veszélyeztetett 

réteg felkutatása, megszólítása; 

- A rászoruló gyermekek megfelelő táplálkozásának megoldása a hétvégeken és a 

szorgalmi időszakokon kívül is; 

- Prevenció, egészségügyi felvilágosítás az egészséges életmód és életvitel szokásainak 

kialakítása; 

- Hátrányos helyzetű fiatalok számára szabadidős, sportos programok és táborok 

szervezése; 

- Innovatív módszerek felkutatása, és helyi viszonyokra történő adaptálásuk elősegítése; 

- Önkéntes programok szervezése, lebonyolítása; 

- A hátrányos helyzetű csoportok számára foglalkoztatási lehetőségek feltárása, 

szervezése; 

- Kulturális értékek megőrzése, hagyományok ápolása a szellemi örökség megőrzése és 

továbbörökítése céljából a társadalom minden rétege felé; 

- Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; 

- Olyan magánszemélyek, gazdasági társaságok, civil szervezetek összefogása, akik 

felvállalják, hogy aktívan tevékenykednek a békési fiatalokért; 

- A rászoruló fiatalok segítése abban, hogy önálló, sorsáért felelős állampolgárokká 

váljanak; 

- Közösségek segítése (iskola, óvoda, bölcsőde) korszerű eszközök beszerzésében; 

- Tehetséges gyermekek oktatásának segítése. 

     

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását. 

Határozati javaslatok:  

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hétkrajcár 

Egyesület létrehozását és egyúttal kifejezi belépési szándékát az egyesületbe. 

2. Az egyesület alapítási és működtetési költségeihez Békés Város Önkormányzata 

2014. évtől kezdve évente ……………..,- Ft, azaz ………………………… forint 
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tagdíj megfizetését vállalja, amelyet az Önkormányzat az adott évi költségvetése 

terhére biztosít .   

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, 

hogy Békés Város Önkormányzatát az egyesület közgyűlésének ülésein 

képviselje, és az egyesüket alapításával kapcsolatos okiratokat aláírja, valamint a 

szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2013. december 6. 

Izsó Gábor 

polgármester 

Jogi ellenjegyző 

Pénzügyi ellenjegyző 


