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Jelen soraimmal kérem, hogy a Vasasért Egyesület 06-6/567-2/2010 és 06-6/567-10/2010 sz. támogatási szer-
ződéseiben a 4. sz. pontban részletezett felhasználási határidő módosítását a következő támogatási rész utalásáig 
(előreláthatóan 2011. március eleje a 2011-es költségvetés elfogadását követő pénzügyi teljesítések realizálása) 
engedélyezni szíveskedjen. 

I n d o k l á s  

Egyesületünk 2010. szeptember 1-je óta működteti – civil szervezeti összefogással – a területi művelődési háza-
kat (Kossuth, Kodály, Berze). Ezek együttesen 1.200 m2 terület nagyságú kulturális színteret jelentenek a város-
rész lakosainak. Komoly erőfeszítéseket tettünk a működési ktg-ek csökkentésére. Ilyenek pl. a 9 fős alkalma-
zotti létszámot 4 fős részmunkaidősre váltottuk, saját bevételt termelünk, jelentős energiatakarékossági intézke-
déssel és széleskörű civil összefogással egészítjük ki az önk-i normatív támogatást. Ez már eddig is a jelen és 
megváltozott körülményekben mintegy 35-40%-os megtakarítást tudott eredményezni. A sikeres és zavartalan 
folyamatos működéshez elengedhetetlen, hogy a támogatási összeg egy részét, mintegy 40-50 %-ot átvigyünk a 
következő költségvetés elfogadásáig. Ez azért szükséges, mert a kiadások zöme télen merül fel (gáz, villany, fű-
tés). Így, ha 2010. 12. 31-ig felhasználjuk a támogatást, akkor nem marad pénzünk a januári, februári, márciusi 
gáz- és villanyszámlát kifizetni. Tekintettel arra, hogy most – 2010 év IV. negyedévében – kezdtük csak el a 
működtetést, nincs elegendő likvid tőkénk az előre történő finanszírozásra, ezért vált szükségessé a takarékos 
tartalékoló gazdálkodás bevezetése. A csatolt levelünkkel a problémát már 2010. 11. 11-án felvetettük a város 
vezetésének és ígéretet kaptunk a személyes egyeztetés lehetőségére, amire sajnos azóta sem került sor. Szintén 
a csatolt levélben részletezetten nyertünk közel 34 MFt-ot a területen oktatási-képzési programokra az EU-s fi-
nanszírozással. Ez a forrás sajnos ilyen irányú ktg-ket nem tartalmaz a pályázati lehatárolás miatt. Ennek ellené-
re az egyik művelődési ház egy részének belső felújítását jelentős önkéntes munkával és a hivatkozott EU-s pá-
lyázati forrás csekély részének felhasználásával elvégezzük. Ezzel az önkormányzati vagyon értékét növeljük. 

Kérem Főosztályvezető Urat, hogy fenti törekvésünk sikeres folytatásában támogasson bennünket. 
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