
Elıterjesztés 
 
Tárgy: Képviselı tiszteletdíj felajánlása 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Kárpátalján a magyar közösségekben gazdasági vészhelyzet alakult ki. A pénzügyi válság 
rendkívül súlyos helyzete miatt kétszázezer magyar ember komoly megélhetési gondokkal küzd. 
Magyar családok ezrei kényszerően foglalkoznak az otthoniak elhagyásának gondolataival. 
Kárpátalja magyarsága meg szeretne maradni szülıföldjén, meg szeretné tartani otthonát, túl 
kíván jutni a háború sújtotta ország gazdasági válságán.  
Több magyarországi önkormányzat már nyújtott támogatást a kárpátaljai települések részére a 
kárpátaljai magyar közösség megsegítése érdekében. 
 
A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága 2015. április23-án felhívással keresett 
meg, hogy Tengelic település is csatlakozzon a kárpátaljai magyarság megsegítésére indult 
segélyprogramhoz. Válaszlevelemben nyilatkoztam, hogy természetesen Tengelic is csatlakozik 
e nemes kezdeményezéshez. A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a kárpátaljai 
koordinátor szervezettel történt egyeztetést követıen Tengelicet érintıen Szılısgyula települést 
javasolta támogatni.  
Az Államtitkárság azt a javaslatot adta, hogy a segítségnyújtás fıleg pénzbeli adomány 
formájában történjen, mivel a más jellegő adományok határon való átviteli szinte lehetetlen 
illetve hónapokig elhúzódik.  
Önkormányzatunk az adományok eljuttatására azt a módot választotta, hogy mint támogató 
Kárpátaljára utazik és az általunk átvitt pénzadományból vásárolt dolgokat,osztjuk ott szét. Az 
összegyőjtött adományt terveink szerint 2015. június 16-át követı héten fogjuk személyesen 
elszállítani Szılısgyulára.  
A pénzadomány összegyőjtésében a képviselı valamint a polgármester vesz részt, mely győjtés 
kizárólag településünket érinti.  
Ezúton szeretném kérni a Tisztelt Képviselıket, hogy a 2015. május havi tiszteletdíjuk 
felajánlásával járuljanak hozzá e nemes kezdeményezéshez.  
Javasolom továbbá a 2015. évi költségvetés terhére 100.000.-Ft összegő támogatást is 
biztosítani.  
Kérem az elıterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását. 
 
 
 
 
Tengelic, 2015. május  

Gáncs István sk. 
polgármester 



 
Határozati javaslat 

 
 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a 2015. évi költségvetése terhére 
100.000.-Ft támogatást biztosít a Szılısgyulán élı kárpátaljai magyarok megsegítésére.  
 
2. A képviselı-testület úgy dönt, hogy valamennyi önkormányzati képviselı felajánlja a 2015. 
május havi képviselıi tiszteletdíját a kárpátaljai település lakóinak megsegítésére.  
 
3. A képviselı-testület felhatalmazza a jegyzıt hogy gondoskodjon a tiszteletdíjak átutalásáról a 
Tengelic Községért Alapítvány 70600085-10000496 számú számlájára, valamint a 
polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás Szılısgyulára történı eljuttatásáról  
 
Határidı: 2015. június 20. 
Felelıs: polgármester, jegyzı 


