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Fővárosi és Megyei Polgárőr Szövetségek
elnökei részére

Tárgy: adománygyűjtés

SzékheIvén

Tisztelt EInök Úr!

ÁOam ralmán és családjának - a Gyór-Moson-Sopron Megyében a Rajkai Önkéntes Tűzoltó, Polgárór és
Természetőr Egyesület tagjai - nádfedeles otthona 2017. január 3,1. napján teljesen leégett. Aházaspár a
leégett ház melletti melléképületbe költözött ideiglenesen, a gyermekek a nagyszülóknél, barátoknál laknak.
A családból hárman is lovas polgárőrók. A polgárőr egyesületben kiemelkedő munkát végeznek, a település
megbecsült lakosai.

Tisztelettel kérem EInök Urat, hogy a megyében szíveskedjen adománygyújtéstszervezni Áaam
Kálmán és családja megsegítéséért,családi házuk újjáépítéséért.

Kérem, hogy az adománygyűjtést az alábbi jogszabályi rendelkezés figyelembevételével szíveskedjen
kezdeményezni:
A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiról szóló 35012011.
(Xll. 30,) Korm. rendelet 5. §-a szerint az adományozás önkéntes. Az adománygyűjtés nem járhat mások

az adományozásra való felhívással megkeresett

zavarásával. Zavarásnak minősül különösen
kifejezett

el

utas ítása el lenére történő is

m

személy

ételt m eg keresése.

Az adományqyűltés iavasolt módia:
a megyei (fővárosi) irodavezetók szíveskedjenek megküldeni az adománygyűjtésre vonatkozó felhívást a
polgárór egyesületek felé;
a polgárőr egyesületek fizessék be, vagy utalják át a felajánlott összeget a Polgárór Önsegélyezó és
Támogatási Alapítvány (továbbiakban: PÖÉTA)bankszámlé4ára ,,Ádám Kálmán és családja részére

-

-

adomán1/' megjegyzés feltüntetésével;

az átutalásokat követően az egyesületek tájékoztassák a megyei (fóvárosi) szövetséget a pénzadomány
összegéről, melyről az irodavezetők szíveskedjenek kimutatást készíteni, és megküld eni az Országos
Polgárór Szövetség részérelegkésőbb 2017. február 28. napjáig.

Az adománygyűjtés célja a családi ház újjáépítése.
A család részéretörténő átutalásról az Alapítvány kuratóriumának elnöke gondoskodik.
PÖ ÉTAban kszám laszáma: OTP Bank Nyrt. :
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Kérem Elnök Urat, hogy szíveskedjen az adománygyűjtés kezdeményezéséttámogatni.

Budapest, 2017. íebruár 9.
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