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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. december 7-i ÜLÉSÉRE 

 

Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a Mánfai Romákért Érdekvédelmi Egyesület támogatásáról 

 

A napirend előterjesztője: Hohn Krisztina polgármester 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Bogdán Imre, a Mánfai Romákért Érdekvédelmi Egyesület (továbbiakban: Egyesület) elnöke 2017. 

májusában kérelemmel (2. sz. melléklet) fordult Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez 

50.000,- Ft értékű működési célú támogatás igénylése érdekében. 

  

Kérelmében részletezte, hogy milyen fontos nemzetiségi érdekvédelmi céllal működik az Egyesület, 

azonban azt is hangsúlyozta, hogy források hiányában az Egyesület az elmúlt években feladatait nem 

tudta maradéktalanul ellátni. Beszámolt arról, hogy az Egyesület éveken át nem folytatott aktív 

tevékenységet, valamint, hogy Csonkáné Bors Erzsébet egészségi állapotára hivatkozva lemondott az 

elnöki tisztségről. 

 

A kérelemből kiderült, hogy az egyesület súlyos anyagi gondokkal küzd, többek között az Egyesület 

OTP Banknál vezetett számlájának számlavezetési díja teljesítésének finanszírozása sincs biztosítva. A 

kérelmezett támogatás összegét az Egyesület OTP Banknál vezetett számlájának számlavezetési díja 

kifizetésére,  az Egyesület működéséhez feltétlenül szükséges nyomtatványok, irodaszerek 

beszerzésére, valamint könyvelési díjra fordítanák.  

 

Mánfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 34/2017 (VI.26.) számú határozatával (1. sz. 

melléklet) 50.000,- Ft működési támogatásban részesítette az Egyesületet. 

 

Bogdán Imre elnök elmondta, hogy a kért támogatást a számlavezetési díj, valamint 25.000,- Ft 

könyvelői költség teljesítésére fordították. Az Egyesület 2017. október 30. napi záró 

bankszámlaegyenlege 25.310,- Ft volt.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjék! 

 

Határozati  javaslat :  

 

A Képviselő-testület - a polgármester előterjesztésében - megtárgyalta a „Beszámoló a Mánfai 

Romákért Érdekvédelmi Egyesület támogatásáról” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1) A képviselő-testület megismerte és elfogadta a Mánfai Romákért Érdekvédelmi Egyesület 

támogatásról szóló beszámolót. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:  Hohn Krisztina polgármester 

 

Mánfa, 2017. december 04. 

          Hohn Krisztina 

             polgármester 

 



1.sz. melléklet 

 

 

 

K I V O N A T 

 
a képviselő-testület 2017. június 26-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

34/2017. (VI.26.) sz. határozata 
Mánfai Romákért Érdekvédelmi Egyesület kérelméről. 

 

A Képviselő-testület - a polgármester előterjesztésében - megtárgyalta a Mánfai Romákért 

Érdekvédelmi Egyesület kérelmét és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

A Képviselő-testület a kiemelten fontos nemzetiségi céljaira és feladataira tekintettel 

50.000 Ft működési támogatásban részesíti a Mánfai Romákért Érdekvédelmi 

Egyesületet. 

A támogatás fedezeteként „tartalék” előirányzatot jelöli meg. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:  Hohn Krisztina polgármester 

 

 

K.m.f. 

 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Hohn Krisztina s.k. 

   címzetes főjegyző         polgármester 

 



 

2. sz. melléklet 

 



 


