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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Magyar Rákellenes Liga Gödöllői Alapszervezete 2018. szeptember 4-én tartotta alakuló 
ülését. Vajek Andrea az Alapszervezet elnöke azzal a kéréssel keresett meg, hogy az 
Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezze a 2100 Gödöllő Szabadság út 23. szám alatti 
Civil Ház székhelyként való bejegyzését. 

A Magyar Rákellenes Liga, korábban Magyar Rák Liga évekig tartó előkészületek és nehezen 
leküzdhető akadályok után 1990. augusztus l-én civil szervezetek összefogásával alakult 
meg. Az első időkben a Liga a nőgyógyászati daganatokkal és az emlőrákkal küzdő 
betegekkel foglalkozott leginkább. Annak idején sokkal nagyobb stigmát jelentett a rák, s 
krízis után következett, mind a beteg, mind a családja oldaláról, így nem volt kérdéses az, hol 
kell segíteni. Elindult a tervezés, a célok megfogalmazása és az érintettekkel a klubok 
szervezése. Ahogy telt az idő, a Magyar Rákellenes Liga minden területen tevékenyen és 
hasznosan jelen volt. Elindult a telefonos lelkisegély szolgálat, a prevencióval való 
foglalkozás, hazai és nemzetközi kapcsolatok és összekapcsolódások. Jelenleg négyezer 
taggal, 40 alapszervezettel és négy segítő szolgálattal közhasznú szervezetként vesz részt a 
rák elleni küzdelemben, miközben nemzetközi szinten is képviseli hazánkat. Nagyon nagy 
örömömre szolgál, hogy szeptember óta a Gödöllői Szervezet is aktívan, szervezett keretek 
között bekapcsolódott a munkába. 

A Civil Házat működtető Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület elnöksége is támogatja, hogy 
a Magyar Rákellenes Liga - Gödöllői Alapszervezete székhelyként jegyeztethesse be a 
Szabadság út 23. szám alatti ingatlant. 

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ennek megfelelően az alábbi határozati javaslatot 
fogadja el. 

Gödöllő, 2018. október 
" 

Dr. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Gödöllő Város 
Önkormányzata tulajdonát képező hrsz: 17, természetben a 2100 Gödöllő Szabadság út 23. 
szám alatt található ingatlant, a Magyar Rákellenes Liga - Gödöllői Szervezete (képviseli: 
Vajek Andrea elnök) székhelyként használja. A hozzájárulás határozatlan ideig érvényes. 

Határidő: a határozat továbbítására azonnal 

Felelős: Dr. Gémesi György polgármester 


