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MEGHÍVÓ   

Az Esélyteremtő Budapest munkacsoport ülésére   

Tisztelt Hölgyem/Uram!    

Meghívónkat azért kapja, mert szervezete korábban regisztrált a Fővárosi Önkormányzat „Esélyteremtő 

Budapest” munkacsoportjába.   

A közös munka folytatása érdekében tisztelettel meghívom az    

„Esélyteremtő Budapest” munkacsoport 2023. április 5-én 15.00 órakor tartandó ülésére. 

Az ülést személyes jelenlét mellett tartjuk a Városháza épületében, de emellett az online csatlakozás 

lehetőségét is biztosítjuk.     

Amennyiben személyesen kíván részt venni, kérjük a következő űrlap kitöltésével április 3-ig regisztráljon:  

kattintson ide az űrlap kitöltéséhez. Az önkormányzat épületébe (1052 Budapest, Városháza u. 9-11) való 

belépéshez szükséges információkat a regisztrációt követően fogjuk kiküldeni. Online a következő linkre 

kattintva tud csatlakozni az eseményhez: kattintson ide az értekezlethez való csatlakozáshoz.    

Az ülésen a tervezett napirend a következő:    

1. Hajléktalan embereknek nyújtott rendkívüli települési támogatások felülvizsgálata   

2. A családon belüli erőszak elleni stratégia tervezett célkitűzései   

3. Beszámoló a Fővárosi Helyi Esélyegyenlőségi Program (2023-2027) előkészítésén dolgozó 

témacsoport munkájáról  

A napirendi pontokhoz kapcsolódó munkaanyagokat – amennyiben vannak – az ülést megelőzően fogjuk 

kiküldeni. Felhívjuk szíves f igyelmét, hogy a jegyzőkönyvezés érdekében az ülésről kép - és hangfelvétel 

készül – a keletkezett adatokat a hatályos adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeljük, melyet erre 

a linkre kattintva ismerhet meg: adatkezelési tájékoztató .  

https://forms.office.com/e/XpDpmDEwBV
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjgwYmJlM2EtNzUyMy00YTkzLTk4OWEtZDM3NjYwMGUwMDFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2265fbeb8c-2f3b-457b-8ce4-5794eb3efc4c%22%2c%22Oid%22%3a%2279f9c903-fc0c-4e7e-b240-bd9404e24f6d%22%7d
https://budapest.hu/Documents/civil_iroda/2023/Adatkezelesi_tajekoztato_civil%20kapcsolattart%C3%A1s%20form%C3%A1i_20230201_fnl.pdf
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Az Ön szervezete a munkacsoport tagjaként a tervezett napirendet érintő módosító, illetve új napirendi  

pont felvételére irányuló javaslatot tehet, melyet az ülés napját megelőző tizedik napig, 2023. március 

26-ig várunk a civiliroda@budapest.hu címen.     

Az ülés végleges napirendjét a beérkezett javaslatok alapján állítjuk össze, és legkésőbb az ülést megelőző 

harmadik napon tesszük közzé a Budapest.hu honlapon, illetve küldjük meg az Önök részére közvetlenül is.      

Ezt a levelet a Fővárosi Önkormányzat és a fővárosi civil szervezetek együttműködéséről szóló 12/2021. (III.  

4.) önkormányzati rendelet 7. §-a alapján küldtük.    

Kelt az elektronikus aláírásban foglalt időbélyegző szerinti időpontban.    

Tisztelettel:    

 

Kerpel-Fronius Gábor  

főpolgármester-helyettes   
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