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A Kutyahegy Fejlesztõ és Környezetvédõ
KHE 2004. évi közhasznúsági jelentése
Számviteli beszámoló:
Források
2003. évi maradvány
tagsági díj bevétel
befizetések tagok speciális céljaira
2003. áfavisszatérítés
összesen:
kamatok

Ft-ban
53 398
670 000
274 365
262 000
1 259 763
8 548
1 268 311
Ft-ban

Források felhasználása
Barackvirág utca torkolatjavítása
tagi közvetlen hozzájárulás
egyesületi forrás
Jakab utcai emelkedõ aszfaltozása
Jakab utca részletes kavicsszórása
(érdekelt tagok hozzájárulásával)
összesen:
ügyviteli költségek

42 365
28 884
956 250
1 199
68 916
1 107 614
17 812
1 125 426

Összes közhasznú bevétel:
Összes közhasznú költség:

1 268 311
1 125 426

A szervezet tisztségviselõinek nyújtott támogatás: a tisztségviselõk semmilyen juttatásban nem részesültek.
A közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója: a közhasznú
egyesület 2004. évben is megfelelt a kitûzött céljainak.
1. Elvégeztük a Barackvirág utca torkolatának a kiképzését, itt köszönjük meg Pajzs László úrnak a két kocsi murvával való hozzájárulását.
2. A Jakab utca aszfaltozását az emelkedõnél mintegy 300 m2-en végeztük el. Lehetõségünk nyílt a tervezettnél nagyobb területen aszfaltozni, mivel az úthasználatban érdekelt egyesületi tagok a tagdíjukon
felül hozzájárultak.
3. Jakab utca kavicsszórása (az érdekelt tagok finanszírozásával
egyesületi szervezésével)

2005. FEBRUÁR
Biatorbágyi Családsegítõ Központ
és Gyermekjóléti Szolgálat
2051 Biatorbágy, Szabadság u. 8.
Telefon: 06 (23) 311-893

Köszönet
A Biatorbágyi Családsegítõ Központ és Gyermekjóléti Szolgálat ezúton mond köszönetet a Görög Kisebbségi Önkormányzatnak 2004.
évben nyújtott anyagi támogatásért.
A támogatást a következõképpen használtuk fel:
– 2004. november 4-én az iskola gyermekvédelmi felelõseivel közösen õszi kirándulást szerveztünk az Iharos-völgyben, melynek végén
gulyáslevessel és somlói galuskával leptük meg a gyerekeket.
– 2004. december 16-án karácsonyi ajándékkészítésre hívtuk a
veszélyeztetett helyzetben lévõ gyerekeket. Az ajándékkészítés mellett
a délutánt játékkal tettük tartalmassá és közös étkezéssel zártuk.
– Karácsonykor ajándékcsomagot (bejgli, gyümölcs, szaloncukor,
tea) készítettünk, és 50 idõs ember, valamint 14 gyermekes család részére jutattuk el karácsonyi és újévi jókívánságaink mellett.
Köszönjük a Görög Kisebbségi Önkormányzatnak, hogy támogatásukkal hozzájárultak a gyermekprogramok tartalmasabbá tételéhez,
valamint meghittebb karácsonyt nyújthattak az idõsek és a családok
számára.

Ruhalerakat
A ruhalerakat a következõ szándékokkal jött létre:
• A nehezebb szociális helyzetben lévõk térítés nélkül (csupán a
100 forintos díj befizetésével, mely a helyiség fûtési költségéhez való
hozzájárulás) jussanak ruhához, használati tárgyakhoz.
• Az adományozók még használható, de számukra már feleslegessé
vált ruhanemûket, háztartási eszközöket ellenszolgáltatás nélkül eljuttathassák a Viadukt u. 8. szám alatti lerakatba.
A 100 forint befizetése ellenében minden biatorbágyi lakos igénybe
veheti a szolgáltatást. Az innen elvitt ruhák kizárólag saját használatra
vehetõk igénybe, ezek értékesítése nem megengedett. Ennek kizárása
érdekében a helyszínen egy nyilatkozatot kell aláírni.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik 2004.
évben adományaikat eljuttatták a rászorulóknak.
A ruhalerakat címe: Biatorbágy, Viadukt u. 8.
Nyitva: hétfõ: 9–13-ig, szerda: 9–13-ig, péntek: 14–18-ig

Tóth Attila
vezetõ helyettes

Pogátsnik Olivér

BIATORBÁGYI NÕTAGOZAT
A nõtagozat a Magyar Szocialista Párt legnépesebb, mûködõ tagozata. Pest megye tizenhat választókerületének sok területén megalakult
már a helyi nõtagozat. Jelenleg több száz regisztrált tagot tartanak számon, és ez a létszám folyamatosan nõ.
A biatorbágyi nõtagozat 2004 novemberében alakult meg. Tagjaink
széles körû tevékenységet kívánnak folytatni, kapcsolódva a község
életéhez, embereihez.
Melyek azon dolgok, amiket meg szeretnénk valósítani?
Kirándulások szervezése, babaruha-börze, használtruha-akciók, jótékonysági rendezvény, rászorulók segítése, egészségügyi elõadások
rendezése, március 15-i koszorúzás, majális – május 1. – fõzõverseny,
parlagfû irtása.
Igaz, hogy megalakulásunk óta nem sok idõ telt el, de elsõ megmozdulásunkat már végrehajtottuk. 2004. december 21-én egy kis karácsonyi ajándékkal léptük meg a Kemence Alapítvány 25 fõs csapatát. A
találkozás jó hangulatúra sikerült, õszinte örömmel, meglepetéssel fogadtak bennünket.
Elképzeléseinket szeretnénk minél jobban megvalósítani, ezért várunk szeretettel tagjaink közé mindenkit, aki programunkkal, céljainkkal azonosulni tud.

Kelemen Erzsébet
A biatorbágyi nõtagozat elnöke
Telefon: 06 (20) 445-0125

Közlemény
Tisztelt Pácienseim, Kedves Szülõk!
Biatorbágy egészségügyi alapellátása 2005. márciusától egy újabb
gyermekorvosi praxissal bõvül, aminek feltétlenül örülök. Az újonnan jövõ kolléganõ minden bizonnyal kiváló gyermekgyógyász.
Sajnálatos módon azonban községünk képviselõ-testülete olyan módon döntött az új gyermekorvosi rendelés elindításáról, hogy azzal
egyidõben az eddigi „vegyes családorvosi” praxisokat felnõtt háziorvosi
körzetekké minõsítette. A testület döntése miatt az egészségbiztosító nem
fogja finanszírozni a 14 év alattiak ellátását a korábbi családorvosoknál.
A kialakult helyzetben véleményem szerint nagymértékben sérül az
emberek szabad orvosválasztáshoz való joga, sõt a már meghozott
döntéseiket kényszerülnek átgondolni, felülvizsgálni.
Nagyra értékelem az Önök bizalmát, amivel eddig is kitüntettek,
amikor gyermekeik ellátásával engem bíztak meg. Lehetõvé szeretném tenni, hogy ezentúl is mindenki szabadon választhassa, hogy gyermekét gyermek szakorvoshoz viszi vagy a családorvosi ellátást választja. Ha a kialakult helyzetben Önök – korábbi döntésüknek megfelelõen
– hozzám fordulnak gyermekeik kezelését illetõen, akkor annak ellenére, hogy a megilletõ OEP-finanszírozást igénybe venni nem tudom, legjobb tudásom szerint fogom õket ellátni. Szakképesítésem, mûködési
engedélyem továbbra is feljogosít a család minden tagjának ellátására.
Jó egészséget kívánok!

Dr. Gyõri Gábor
családorvos

