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Előterjesztés
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. június 26-i ÜLÉSÉRE
Tárgy: Mánfai Romákért Érdekvédelmi Egyesület kérelme
A napirend előterjesztője: Hohn Krisztina polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
Bogdán Imre a Mánfai Romákért Érdekvédelmi Egyesület (továbbiakban: Egyesület) elnöke
az 1. sz. melléklet szerinti kérelemmel fordult Mánfa Község Önkormányzat Képviselőtestületéhez, melyben 50.000 Ft működési célú támogatást kér.
Kérelmében részletezi, hogy milyen fontos nemzetiségi érdekvédelmi céllal működik az
Egyesület, azonban azt is hangsúlyozza, hogy források hiányában az Egyesület az elmúlt
években feladatait nem tudta maradéktalanul ellátni. Beszámolt arról, hogy Csonkáné Bors
Erzsébet egészségi állapotára hivatkozva lemondott az elnöki tisztségről és az Egyesület
éveken át nem folytatott aktív tevékenységet.
A kérelemből kiderül, hogy már az Egyesület OTP Banknál vezetett számlájának
számlavezetési díjának teljesítésével kapcsolatban is fizetési problémák merültek fel, a civil
szervezet működtetéséhez alapvetően szükséges nyomtatványokat sem tudják megvásárolni,
és ezen felül több évre visszamenőleg szükséges elkészíttetni az Egyesület éves beszámolóját,
melynek könyvelői díja 25.000 Ft. A kért támogatást a számlavezetési díjra, a működéshez
feltétlenül szükséges nyomtatványok, irodaszerek beszerzésére, illetve a könyvelői költség
teljesítésére fordítanák.
Kérelmében hangsúlyozta, hogy az Egyesület - az új elnök és az elnökség vezetésével - a
jövőben is el kívánja látni az alapszabályban rögzített céljait és feladatait, azonban kiemelte,
hogy a támogatás odaítélése nélkül a szervezet további működése lehetetlenné válik.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és döntsön a
támogatás odaítélésétől!
Határozati javaslat
A Képviselő-testület - a polgármester előterjesztésében - megtárgyalta a Mánfai Romákért
Érdekvédelmi Egyesület kérelmét és az alábbi határozatot hozta:
A) A Képviselő-testület a kiemelten fontos nemzetiségi céljaira és feladataira tekintettel
______________ Ft működési támogatásban részesíti a Mánfai Romákért

Érdekvédelmi Egyesületet.
A támogatás fedezeteként „egyéb működési célú támogatások államháztartáson
kívülre ebből: civilek támogatása” előirányzatot jelöli meg.
Határidő:
értelem szerint
Felelős:
Hohn Krisztina polgármester
B) A Képviselő-testület nem nyújt támogatást a Mánfai Romákért Érdekvédelmi
Egyesületnek.
Határidő:
értelem szerint
Felelős:
Hohn Krisztina polgármester
Mánfa, 2017. június 19.
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