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Tisztelt Képviselő-testület!
A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságáról felhívás érkezett a települési
önkormányzatok felé, melyben a kárpátaljai magyar közösségek megsegítését kérik. A
háború sújtotta Ukrajnában gazdasági válság alakult ki, mely a Kárpátalján élő
magyarok mindennapjaira is hatással van. A pénzügyi krízis rendkívül súlyos helyzete
miatt mintegy 200 ezer magyar komoly megélhetési problémákkal küzd, mely
otthonuk elhagyásához, eddigi életük felhagyásához is vezethet, ha nem kapnak gyors
segítséget.
A külhoni magyarok megsegítése érdekében a Nemzetpolitikai Államtitkárság egy
segélyakciót hirdetett a Kárpátaljai Segélyek Koordinációs Testületének
közreműködésével, mely akció keretében pénzbeli adományban történő
segítségnyújtásra kérik a magyarországi településeket, mert ezáltal lehet gyorsan és
hatékonyan megvalósítani a segélyezés céljait. Az adomány felhasználását célszerű
támogatási szerződés keretén belül lebonyolítani, ahol a lebonyolító szervezet lehet:
- Ukrajnában hivatalosan bejegyzett civil szervezet, alapítvány, egyházközség,
- Kárpátaljai Református Egyházközség,
- „Szent Márton Karitasz” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány,
- Csomai Görögkatolikus Egyházközség,
- Ökomenikus Segélyszervezethez való csatlakozás révén.
Dombóvár Város Önkormányzata baráti kapcsolatot ápol a kárpátaljai Csoma
(Tiszacsoma) község vezetőségével és kulturális csoportjával. A csomai
hagyományőrző betlehemes csoport meghívásunkra tavaly decemberben már második
alkalommal látogatott városunkba. Itt-tartózkodásuk alatt már értesültünk nehéz
helyzetükről, ezért javaslom, hogy az önkormányzat a segélyakció keretein belül a
csomai magyar lakosság megsegítésére 200.000 Ft támogatást biztosítson.
Mivel a tiszacsomai kultúrház vezetőjével jó kapcsolatban állunk, ezért a támogatás
felhasználását lebonyolító szervnek a Csomai Kultúrházat javaslom megjelölni.
Amennyiben nem lehetséges, mert hivatalosan nem bejegyzett szervezet, abban az
esetben a Csomai Görögkatolikus Egyházközség kerül megnevezésre lebonyolító
szervként.
Amennyiben a fentieken kívül Képviselőtársaim egyénileg is segíteni szándékoznak a
kárpátaljai magyarság helyzetén, abban az esetben a Pénzügyi Irodán lesz lehetőségük
jelezni.
Kérem Képviselőtársaimat, támogassák a határozati javaslat elfogadását!

Határozati javaslat
Kárpátaljai Csoma község pénzbeli támogatásáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Kárpátaljai Segélyek
Koordinációs Testülete által meghirdetett segélyakcióhoz, melynek célja a
gazdasági válság okozta helyzetben a kárpátaljai magyar közösségek pénzbeli
támogatása.
2. A Képviselő-testület az 1. pontban megnevezett segélyakció keretében
Tiszacsoma (Csoma) község részére 200.000 Ft pénzbeli támogatást biztosít a
106. Önkormányzat cím, III. Dologi kiadások alcím, 25. Testvérvárosi és
külkapcsolati kiadások sora terhére.
3. A támogatás felhasználásának lebonyolítására szerződéses keretek között kerül
sor, mely során a lebonyolító szerv a Csomai Kultúrház, vagy - amennyiben
nem lehetséges, mert hivatalosan nem bejegyzett szervezet – a Csomai
Görögkatolikus Egyházközség.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés
tartalmának jóváhagyására és aláírására.
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