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Jelentés
A Segítő Kezek BVD Alapítvány 1999. évi munkájáról

Az alapítványt 9 éve752aktív és nyugdíjas büntetés-végrehajtási dolgozó750000önként fe
lajánlott forinttal alapította meg.

A Fővárosi Bíróság ll.pk. 67655/91/14. számú végzésével 1992. február 9-én 2521. sorszám 
alatt nyilvántartásba vette. Az alapítványt 1999. december 13-án a közhasznú szervezetekről szóló 
1966. évi CXXVI. törvény rendelkezése alapján, visszamenő hatállyal 1998. január 1. napjától köz
hasznúfokozatú szervezetté átsorolta és egyben jóváhagyta az alapítvány alapító okiratát.

Az alapítvány célja, hogy megalapozott kérelem alapján segélyt nyújtson az aktív és a nyugál
lományú büntetés-végrehajtási dolgozóknak, családtagjaiknak.

A pénzbeli segítség lehet szociális segély, szociális támogatás és a nehéz anyagi helyzetben lé
vő családok gyermekei részére, valamint a büntetés-végrehajtás hősi halottainak nappali tagozaton 
tanulmányokat folytató gyermekei segítése.

A megfelelő igazolásokkal ellátott kérelmeket a kuratórium negyedévenként tartott ülésén bírál
ja el. Kivétel a sürgős eset -  súlyos betegség esetén külföldön végzett műtét, temetkezés -  költségei
hez való hozzájárulás, ekkor a döntés a kérelem beérkezését követő 10 napon belül megtörténik.

A kérelmek megalapozottságának elbírálásában fő segítőtársaink a parancsnokok, az igazgatók, 
a humánpolitikai munkatársak. A segély engedélyezésének egyik feltétele, hogy a kérelmező csa
ládtagjainak havi nettó jövedelme ne haladja meg a 28 150 Ft-ot, ez egyenlő a köztisztviselők alap- 
illetményével. Az egyszeri segély összege 5 000 és 20 000 Ft között lehet, míg a különösen indokolt 
esetben folyósított rendszeres segély havonta személyenként 2 000 - 3 000 Ft.

A segélyezésben meghatározó, hogy a tárgyévben a büntetés-végrehajtási dolgozók, a nyugdí
jasok és a külső támogatók milyen összeget fizetnek be segélyezés céljára. Sajnos az összeg két év 
óta csökken.

A kuratórium 1999-ben 1027 kérelmet bírált el, és 69 esetben nem engedélyezte a segélyt.
Az 1999-ben befizetett összeg:
-  alapítványi bevétel a bv. dolgozók befizetéseiből 541 000 Ft
-  külső támogatók befizetései 2 075 000 Ft
-betét utáni kamat 619 488 Ft
-  pénzforgalmi jutalék 28 424 Ft
-  SZJA utáni 1 százalékos bevétel 1 534 115 Ft
-  B VOP-tól iskolai tanulók segélyezésére átvett összeg 5 000 000 Ft
Összesen: 9 798 027 Ft
Az 1999. évi kiadások:
- rendszeres segély (58 fő részére) 1978 720 Ft
- egyszeri segély (169 fő részére) 1880 000 Ft
- iskolai tanulók segélyezése (515 család 943 tanulója részére) 5 000 000 Ft
- jótékonysági bál szervezési költsége 2 015 832 Ft
- az alapítvány működéséhez szükséges költségek 394 468 Ft
- a bv-s családok gyermekeinek nyári üdültetése 2 010 637 Ft
Összesen: 13 279 637 Ft
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