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Javaslat alapítványi támogatásokra
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Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Gazdasági és Mezőgazdasági, a Pénzügyi, a
Jogi és Ügyrendi, a Művelődési és Kisebbségi, valamint a Szociális és Egészségügyi
Bizottság.

Tisztelt Közgyűlés!

1. A veresegyházi székhelyű Székely Ház Közhasznú Alapítvány alapvető célja
a határon túli magyarság problémáinak megismertetése a hazai közönséggel,
illetve bemutatkozási lehetőség biztosítása a határon túl élő művészek, írók
számára.
Az elmúlt évek során festőművészek, fafaragók, szobrászok, textilművészek és
egyéb művészeti ágakban jeleskedők mutatták be alkotásaikat az egyre bővülő
érdeklődők számára, valamint számtalan könyvbemutatót, történelmi
eseményekhez kötődő megemlékezéseket, különféle rendezvényeket tartott az
alapítvány. A szervezet körül lassan kialakul egy szellemi bázis, amely sajátos
arculatot, egységes kifejezést biztosít a közreműködő írók, művészek számára.
Az alapítvány a jövőben elsősorban az erdélyi és felvidéki kapcsolatait szeretné
bővíteni, de kialakulóban van Kárpátalján is egy kapcsolatrendszer. Terveik között
szerepel egy olyan információs központ kialakítása, amellyel a Magyarországon
dolgozó határon túli magyarokat tájékoztatni tudják az aktuális kérdésekről,
valamint szeretnének közreműködni a rendezvényekről való tájékoztatásban és
ezen a bázison keresztül erejükhöz mérten segíteni akarják a határon túl élők
helybenmaradását.
A szervezet ezúton kéri tevékenysége támogatását a Közgyűléstől.

Tekintettel arra, hogy az alapítvány megfelelő mértékű támogatása a Közgyűlés
részéről – a szűkös költségvetés miatt – nem lehetséges, nem javasolom az
alapítvány kérelmének teljesítését.

2. A dombóvári székhelyű „Dombóváriak a Dombóvári Munkanélküliekért” Jóléti
Szolgálat Alapítványt 1993-ban három dombóvári vállalkozás alapította azzal a
céllal, hogy a Dombóváron és környékén munkanélkülivé váló polgárokat szociális
foglalkoztatás révén munkához juttassa (közhasznú, közcélú, közmunka program
koordinálása). Az Alapítvány ebben az évben, március-április folyamán szeretne
tartani egy jubileumi ünnepséget, amely méltó visszaidézése lenne az eltelt 15
esztendő szerteágazó tevékenységeinek. Az ünnepség helyszínéül a helyi
művelődési házat választották, ahol kiállítást, előadásokat és visszaemlékezéseket
fognak tartani. Pályázati pénzforrásaik célorientáltak, tehát más feladatra nem
használhatók. A szervezet a rendezvény szervezéséhez kéri a Közgyűlés
támogatását.

Tekintettel arra, hogy az alapítvány megfelelő mértékű támogatása a Közgyűlés
részéről – a szűkös költségvetés miatt – nem lehetséges, nem javasolom az
alapítvány kérelmének teljesítését.
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Határozati javaslat:

A Tolna Megyei Közgyűlés …/2008. (II. 15.)
közgyűlési határozata alapítványi
támogatásokról

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése
a Székely Ház Közhasznú Alapítvány
kérelmét nem támogatja.

2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése
a „Dombóváriak a Dombóvári
Munkanélküliekért” Jóléti Szolgálat
Alapítvány kérelmét nem támogatja.
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Szekszárd, 2008. január 30.

                                                                            dr. Puskás Imre
     a Közgyűlés elnöke


