
Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

január 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

1/2019. (I. 28.) számú határozat 

 

az elnöknek a 2018. december hónapban megtartott nemzetiségi rendezvényekről tett 

beszámolójáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az elnök 

beszámolóját 

 

− a 2018. december 5-i Roma Nemzetiségi Mikulás ünnepélyről, 

− a Nemzetiségek Napja alkalmából 2018. december 12-én megrendezett 

nemzetiségi kulturális rendezvényről, 

− a Dombóvári Szivárvány Óvodába, illetve a Dombóvári Árpád-házi Szent 

Erzsébet Katolikus Óvodába járó gyermekek részére 2018. december 19-én 

gyümölcsökből és szaloncukorból álló ajándékcsomag átadásáról, 

− a 2018. december 22-i „Mindenki Karácsonya” roma nemzetiségi 

rendezvényről. 

 

 

Dombóvár, 2019. január 28. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

január 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

2/2019. (I. 28.) számú határozat 

 

a Roma Kulturális Közösségi Rendezvény havi rendszerességű megszervezéséről és a 

rendezvényre fordítható havi pénzkeretről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közösségi és 

kulturális programok szervezése, ezek szervezésének támogatása közfeladata körében 

a Dombóvár, Szabadság utca 4. alatti Roma Házban a 2019. évben is rendszeresen – 

április és december kivételével – a hónap utolsó hétvégéjén Roma Kulturális 

Közösségi Rendezvényt szervez. A Képviselő-testület a Roma Kulturális Közösségi 

Rendezvény keretében hagyományőrző jelleggel a roma gyerekeknek kézműves és 

kulturális foglalkozást, helyi roma zenészek részvételével zenés-táncos programot, az 

„Új Kezdet” Roma Egyesület helyi roma civil szervezet és önkéntesek részvételével 

roma ételek elkészítését, továbbá a Magyarországi Metodista Egyház Dombóvári 

Körzete lelkészének részvételével metodista vallási programot, lelkivezetést biztosít 

roma nyelvű tolmácsolással egybekötve. 

 

A Képviselő-testület a Roma Kulturális Közösségi Rendezvényre havi 20.000,- Ft 

összegű keretet biztosít a 2019. évi költségvetéséből. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a rendezvénnyel kapcsolatos 

kötelezettségvállalások megtételére.  

 

 

Dombóvár, 2019. január 28. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

január 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

3/2019. (I. 28.) számú határozat 

 

a 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dombóvár 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének 414/2018. (XII. 20.) Kt. határozatával 

jóváhagyott 2019. évi belső ellenőrzési tervnek a nemzetiségi önkormányzatra 

vonatkozó rendelkezésével egyetért. 

 

 

Dombóvár, 2019. január 28. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

január 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

4/2019. (I. 28.) számú határozat 

 

támogatási igény benyújtásáról Dombóvár Város Önkormányzatához 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3.100.000,- Ft 

összegű támogatási igényt nyújt be Dombóvár Város Önkormányzatához a 2019. évi 

költségvetésében a nemzetiségi önkormányzatok támogatására elkülönített keretre. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a támogatási igény benyújtására, a 

megítélt támogatás felhasználásáról szóló támogatási szerződés megkötésére, a 

támogatás felhasználásával kapcsolatos kötelezettségvállalások megtételére, illetve a 

támogatás felhasználásának elszámolásával kapcsolatos dokumentumok aláírására. 

 

 

Dombóvár, 2019. január 28. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

január 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

5/2019. (I. 28.) számú határozat 

 

a 2018. évi működési költségvetési támogatás felhasználásról szóló beszámolóról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az 

ENTO/95/2018. számú támogatói okirat alapján nyújtott 2018. évi működési 

költségvetési támogatás felhasználásáról szóló beszámolót. 

 

A Képviselő-testület felkéri az elnököt a 2018. évi működési költségvetési támogatás 

felhasználásáról szóló beszámoló elkészítésére és benyújtására az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelőnek. 

 

Határidő: 2019. január 31. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2019. január 28. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

január 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

6/2019. (I. 28.) számú határozat 

 

a 2019. évi működési költségvetési támogatás felhasználásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elsősorban a 

2019. évi működési költségvetési támogatásból kívánja fedezni az alábbi kiadásokat: 

 

1. Az elnök és a képviselők részére a képviselő-testület képviseletében és 

megbízásából végzett tevékenységgel összefüggésben felmerülő költségeinek – 

beleértve a mobiltelefon-használat költségeit – megtérítése havonta legfeljebb a 

képviselő-testület által jóváhagyott összeg erejéig. 

2. A Dombóvár, Szabadság utca 4. szám alatti Roma Házban és az annak részét 

képező Internet Klubban a szükséges karbantartási és javítási munkák elvégzése, a 

működtetéssel összefüggő kiadások és beszerzések (közüzemi díjak, internet 

szolgáltatás díja, vezetékes telefon szolgáltatás díja, riasztórendszer 

üzemeltetésének költsége, kellékanyagok, nyomtatványok, takarítószerek stb.), a 

Roma Kulturális Gyűjtemény és Emlékszoba fejlesztése során felmerülő kiadások. 

3. A Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonát képező gépjármű fenntartásával 

kapcsolatos költségek. 

4. A fizetési számla és az alszámlák vezetésével kapcsolatos, valamint egyéb banki 

költségek. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt – az elnök tekintetében az elnökhelyettest 

– a szükséges kötelezettségvállalások, jognyilatkozatok és aláírások (teljesítés-

igazolás, utalványozás) megtételére. 

 

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2019. január 28. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

január 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

7/2019. (I. 28.) számú határozat 

 

Dombóvár Város Önkormányzata új közművelődési rendelete tervezetének 

véleményezéséről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 

CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva Dombóvár 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok 

ellátásáról szóló új önkormányzati rendelete tervezetét megismerte, az abban 

foglaltakkal egyetért és nem tesz javaslatot a tartalmát illetően. 

 

 

Dombóvár, 2019. január 28. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 
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Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

január 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

8/2019. (I. 28.) számú határozat 

 

a kötelező felvételt biztosító dombóvári általános iskolák tervezett felvételi körzetének 

véleményezéséről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelező felvételt 

biztosító dombóvári általános iskolák felvételi körzetének a Tolna Megyei 

Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala által véleményezésre bocsátott tervezetét 

megismerte, és azzal egyetért. 

 

Határidő: 2019. február 15. – a tájékoztatásra 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2019. január 28. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 
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Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

január 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

9/2019. (I. 28.) számú határozat 

 

a Dombóvár Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálatáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek 

jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a végrehajtására a Dombóvár Város 

Önkormányzatával kötött megállapodást felülvizsgálta, és megállapítja, hogy nincs 

szükség az együttműködési megállapodás módosítására. 

 

 

Dombóvár, 2019. január 28. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 
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Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

január 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

10/2019. (I. 28.) számú határozat 

 

a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi programtervéről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségi 

Önkormányzat 2019. évi programtervét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

- Havi rendszerességgel Roma Kulturális Közösségi Rendezvény minden hónap 

utolsó szombatján április és december hónap kivételével. 

- Nemzetiségek Disznóvágása és Disznótora nemzetiségi kulturális rendezvény 

(2019. január 19.). 

- Az Új Kezdet” Roma Egyesület „Kis közösség nagy tervek” című projektjének 

zárórendezvénye (2019. február 22.) 

- Részvétel az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére tartandó 

városi ünnepség (2019. március 14.). 

- A Nemzetközi Roma Nap megünneplése (2019. április 6.) a Város Hetéhez 

kapcsolódva, a Máté Mihály-díj átadása a Városi Gálán. 

- Orsós Teréz grafikus és festőművész kiállítása a Tinódi Házban az EFOP 1.5.3-

16-2017-00063 projekt keretén belül (2019. március 29-től május 3-ig). 

- Húsvétváró délután nemzetiségi rendezvény (2019. április 19.). 

- Roma nemzetiségi zenei és kulturális rendezvény majálissal egybekötve 2019. 

május 1-jén a Tinódi Ház körül az EFOP 1.5.3-16-2017-00063 projekt keretén 

belül. 

- Közreműködés a városi gyereknap rendezvényeiben (2019. május 26.) 

- Dombóvári Roma Csendenap (2019. június) 

- Kirándulás a pécsi állatkertbe (2019. július) 

- Többnapos táborozás roma családok részére a Balatonfenyvesi Ifjúsági 

Táborban július folyamán. 

- Dombóvári Roma Nap 2019. (2019. augusztus). 

- Aradi vértanúk napja (2019. október 6.), 

- Roma Nemzetiségi Mikulás ünnepély (2019. december). 

- A Nemzetiségek Napja alkalmából közös nemzetiségi rendezvény (2019. 

december). 



-  „Mindenki Karácsonya” roma nemzetiségi rendezvény (2019. december), 

előtte gyümölcsökből és szaloncukorból álló ajándékcsomag átadása 

dombóvári óvodások részére. 

- Részvétel az egyéb városi rendezvényeken: Város Hete rendezvénysorozat 

(2019. március 29. - április 6.), Gyereknapi rendezvény (2019. május 26.), az 

1956-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulója alkalmából tartott 

megemlékezés, (2019. október 23.), Adventi vásár (2019. december). 
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Dombóvári Roma Nemzetiségi 
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Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

január 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

11/2019. (I. 28.) számú határozat 

 

a Magyarországi Metodista Egyház kisvaszari közösségével együtt szervezendő 

programokról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete együtt kíván 

működni a Magyarországi Metodista Egyház Dombóvári Körzete kisvaszari szolgálati 

helyének roma közösségével azáltal, hogy évente három közös összejövetelt szervez. 

 

A közösségi alkalmak az alábbi programelemekből állnak: 

 

a) metodista istentisztelet, 

b) gyerekprogramok (hittan, kézműves foglalkozás, sportvetélkedők), 

c) roma hitélet és lelkivezetés, 

d) hagyományos roma ételek főzése és felszolgálása, 

e) roma táncház. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések és 

kötelezettségvállalások megtételére alkalmanként 20 ezer Ft keretösszeg erejéig. 

 

 

Dombóvár, 2019. január 28. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 
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Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

január 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

12/2019. (I. 28.) számú határozat 

 

az „Új Kezdet” Roma Egyesülettel való együttműködésről 

 

1. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a dombóvári 

roma nemzetiségi közösség kulturális autonómiájának erősítése érdekében 

támogatja az „Új Kezdet” Roma Egyesület civil szervezet céljait és a célok 

megvalósítása érdekében kifejtett tevékenységét, a szervezetet a legfontosabb 

partnerének tekinti, a fennálló szoros együttműködést változatlanul fenn kívánja 

tartani és megállapodásban rögzíteni az alábbiak figyelembevételével: 

a. A nemzetiségi önkormányzat a Dombóvár Város Önkormányzatával kötött, a 

Roma Ház használatának és fenntartásának részletes szabályairól szóló 

megállapodásban foglaltak szerint térítésmentesen helyet és 

helyiséghasználatot biztosít az Egyesület számára, amely a Roma Házat az 

egyesületi tevékenységhez és az általa szervezett programokhoz, 

rendezvényekhez kapcsolódóan használhatja. 

b. Az Egyesület segítséget nyújt a Roma Kulturális Gyűjtemény és Emlékszoba 

fenntartásához és az emléktárgyak gyarapításához. 

c. A roma nemzetiségi identitás megőrzése és megerősítése érdekében közösen 

szerveznek nemzetiségi rendezvényeket, közösen vesznek részt programokon, 

rendszeresen összejöveteleket, egyeztetéseket tartanak.  

d. A nemzetiségi rendezvények létrejöttében és lebonyolításában az Egyesület 

aktívan közreműködik, lehetővé teszi tánccsoportja fellépését. 

e. Annak érdekében, hogy a roma nemzetiségűek a lehető legnagyobb 

mértékben hozzájussanak az identitásuk megőrzésével és erősítésével 

kapcsolatos támogatásokhoz, kölcsönösen tájékoztatják egymást minden 

olyan lehetőségről, pályázatról vagy bármely egyéb forrásról, amely ennek 

elérését szolgálja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt az együttműködési megállapodás 

megkötésére. 

 

2. A Képviselő-testület a 2019. évben is támogatja az „Új Kezdet” Roma Egyesület 

„Kis közösség nagy tervek” című projektjének megvalósítását, melyet az Emberség 

Erejével Alapítvány az Erősödő Civil Közösségek programja keretében 

támogatásban részesített. Ehhez kapcsolódóan a Képviselő-testület egyetért azzal, 



hogy a projekt zárórendezvényét közösen rendezzék meg 2019. február 22-én, és 

felhatalmazza az elnököt az ezzel kapcsolatos kötelezettségvállalásokra. 
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január 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

13/2019. (I. 28.) számú határozat 

 

az „Új Kezdet” Roma Egyesület részvételének támogatásáról a Dombóvári HACS 

Egyesület által kidolgozott helyi közösségfejlesztési stratégiában 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy 

az „Új Kezdet” Roma Egyesület pályázatot nyújtson be a Dombóvári HACS Egyesület 

által kiírt TOP-7.1.1-16-H-046-3 kódszámú, „Közösségi célú rendezvények, 

programsorozatok, szemléletformálási programok, klubfoglalkozások megvalósítása a 

dombóvári helyi közösség számára” című helyi felhívásra. 

 

A Képviselő-testület kijelenti, hogy nyertes pályázat esetén annak megvalósítását a 

rendelkezésére álló eszközökkel, elsősorban a Dombóvár, Szabadság utca 4. szám 

alatti Roma Ház térítésmentes igénybevételének biztosításával segíti. 
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Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

január 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

14/2019. (I. 28.) számú határozat 

 

a Roma Ház működtetéséről és közösségi célokra való használatáról 

 

1. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dombóvár 

Város Önkormányzata által rendelkezésére bocsátott és a székhelyét képező 

Dombóvár, Szabadság utca 4. szám alatti Roma Házat a 2019. évben is a 

Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységéhez, illetve a helyi roma közösséget 

szolgáló közösségi programok, rendezvények megtartásához kívánja használni és 

működtetni, és ebből a célból rendelkezésre bocsátani olyan szervezetek részére, 

amelyek a helyi roma társadalom fejlesztését célzó programokat valósítanak meg. 

 

2. A Képviselő-testület a Roma Ház egyik helyiségét az „Új Kezdet” Roma Egyesület 

helyi roma civil szervezettel közösen továbbra is Roma Kulturális Gyűjtemény és 

Emlékszobaként tartja fenn a helyi roma közösség múltjának, kulturális 

örökségének ápolása, a helyi roma életmód és hagyományok bemutatása, a 

Somogy, Tolna, Baranya megyék területein élő árgyelánok nyelvi emlékeinek 

megőrzése és ápolása érdekében, melyet a 2019. évben is bővíteni kíván. 

 

3. A Képviselő-testület a Roma Ház egyik helyiségét számítógépes klubszobaként 

működteti, melyben internet-használati lehetőséget biztosít a helyi roma 

közösséghez tartozók részére. 

 

4. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 

kódszámú, A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett 

területen élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja című 

pályázat keretében a programok lebonyolításának a Dombóvári Roma Ház 

(Dombóvár, Szabadság utca 4.) 2019-ben is helyet adjon. 

 

5. A Képviselő-testület továbbra is vállalja, hogy a Tolna Megyei Büntetés-

végrehajtási Intézet pártfogó felügyelője részére a Roma Házban ügyfélfogadás 

céljára helyiséget biztosít. 

 

 

Dombóvár, 2019. január 28. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

január 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

15/2019. (I. 28.) számú határozat 

 

a képviselő-testület egyik tagjának részvételéről a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi 

Önkormányzat által megszervezésre kerülő auschwitzi zarándoklaton  

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 

hogy a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat csatlakozzon a Tolna Megyei 

Cigány Nemzetiségi Önkormányzat által elnyert NEMZ-KUL-19-0371 azonosítószámú 

pályázat megvalósításához azáltal, hogy a Képviselő-testületből 1 fő részt vesz az 

Auschwitzba induló zarándoklaton egy buszos kirándulás keretén belül. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt az utazási irodával való 

szerződéskötésre és a szükséges kötelezettségvállalások megtételére 60.000,- Ft 

keretösszeg erejéig. 

 

Határidő: 2019. augusztus 31. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2019. január 28. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

január 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

16/2019. (I. 28.) számú határozat 

 

a képviselő-testület tagjainak költségtérítéséről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tagjai részére a 

képviselő-testület képviseletében és megbízásából végzett tevékenységgel 

összefüggésben felmerülő költségekre havonta az elnöknek és a képviselőknek 

egyenként 8.000,- Ft összegű keretet biztosít 2019. február 1-jétől a tárgyévi működési 

költségvetési támogatás terhére, amelyből a mobiltelefon-használat költségeinek 

megtérítésére is vállalható kötelezettség. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, illetve az elnökhelyettest a kifizetéshez 

szükséges jognyilatkozatok és aláírások megtételére. 

 

A Képviselő-testület a 98/2018. (XI. 27.) számú határozatát 2019. február 1-jével 

visszavonja. 

 

 

Dombóvár, 2019. január 28. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

január 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

17/2019. (I. 28.) számú határozat 

 

a Roma Házban lévő hangosító eszközök javíttatásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületet elrendeli a Roma 

Házban lévő hangosító eszközök (erősítő berendezés és keverőpult) szükséges javítási 

munkáinak elvégzését, amennyiben pedig a berendezések költséghatékony módon nem 

javíthatók, úgy új eszközök beszerzését. 

 

Határidő: 2019. február 28. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2019. január 28. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

január 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

18/2019. (I. 28.) számú határozat 

 

képviselő-testületi tagok képzésen való részvételének támogatásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 

hogy a budapesti Európai Názáreti Főiskola képzésén való részvétellel összefüggő, a 

Ligorovics Zsolt elnök és Ligorovics Marianna képviselő által fizetett tandíjat, 

valamint a tankönyvek beszerzésének költségeit 2019. február 1-jétől a Dombóvári 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat viselje. 

 

A Képviselő-testület az elnöknek és a képviselőnek a képzésen való részvétellel 

közvetlenül összefüggő költségeit megtéríti, és hozzájárul az ezzel összefüggő 

kötelezettségvállalások megtételéhez. 

 

 

Dombóvár, 2019. január 28. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

január 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

19/2019. (I. 28.) számú határozat 

 

a Protestáns Cigánymissziós Találkozón és az „Elöljárók Csendesnapja” Vezetői 

Konferencián való részvételről 

 

1. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért 

azzal, hogy a képviselő-testület tagjai részt vegyenek az Alsózsolcán 2019. 

február 9-én a Magyarországi Metodista Egyház által megrendezésre kerülő 

Protestáns Cigánymissziós Találkozón. 

 

2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a képviselő-testület tagjai részt 

vegyenek a Piliscsabán 2019. február 21-23. között a Magyarországi Metodista 

Egyház által megrendezésre kerülő „Elöljárók Csendesnapja” Vezetői 

Konferencián.  

 

A Képviselő-testület a képviselő-testület tagjainak a találkozókon való részvételével 

összefüggő költségeit megtéríti a 2019. évi költségvetése terhére, és felhatalmazza az 

elnököt a szükséges kötelezettségvállalásokra. 

 

 

Dombóvár, 2019. január 28. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

február 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

20/2019. (II. 28.) számú határozat 

 

a nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségi 

Önkormányzat 21/2018. (II. 26.) számú határozattal elfogadott 2018. évi 

költségvetésének módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá. 

 

1. A határozat II. pontjának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„II. A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

(1) A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 

 

Bevételi főösszegét:   21.712 eFt 

Ezen belül: 

működési bevételek:    653 eFt 

működési célú támogatások államháztartáson belülről: 17.662 eFt 

működési célú átvett pénzeszköz   0 eFt 

maradvány igénybevétele:   3.397 eFt 

 

Kiadási főösszegét:   21.712 eFt 

Ezen belül: 

személyi juttatások:   7.311 eFt 

munkaadót terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó:   922 eFt 

dologi kiadások:   11.428 eFt 

egyéb működési célú kiadások:   1.298 eFt 

beruházások:   753 eFt 

 

összegben határozza meg.” 

 

2. A határozat 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

3. A határozat 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

4. A határozat 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

 

Dombóvár, 2019. február 28. 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

február 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

21/2019. (II. 28.) számú határozat 

 

a nemzetiségi önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető 

ügyletekből eredő fizetési kötelezettséginek a 2019. évet követő három évben várható 

összegéről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a következőket 

állapítja meg: 

 

1. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól 

szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját 

bevételeinek 2019. évet követő három évre várható összege: 

 

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § 

(1) bekezdésének megfelelő pontja 
Várható összeg évente 

1. a helyi adóból és a települési adóból 

származó bevétel, 
0,- Ft 

2. az önkormányzati vagyon és az 

önkormányzatot megillető vagyoni értékű 

jog értékesítéséből és hasznosításából 

származó bevétel, 

0,- Ft 

3. az osztalék, a koncessziós díj és a 

hozambevétel, 
0,- Ft 

4. a tárgyi eszköz és az immateriális 

jószág, részvény, részesedés, vállalat 

értékesítéséből vagy privatizációból 

származó bevétel, 

0,- Ft 

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 0,- Ft 

6. a kezesség-, illetve garanciavállalással 

kapcsolatos megtérülés 
0,- Ft 

 

2. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) 

bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 

2019. évet követő három évre várható összege: 

 

Adósságot keletkeztető ügylet és annak 

értéke: 
Várható összeg évente 

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a 0,- Ft 



folyósítás, átvállalás napjától a 

végtörlesztés napjáig, és annak aktuális 

tőketartozása, 

b) a számvitelről szóló törvény (a 

továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapír forgalomba 

hozatala a forgalomba hozatal napjától a 

beváltás napjáig, kamatozó értékpapír 

esetén annak névértéke, egyéb értékpapír 

esetén annak vételára, 

0,- Ft 

c) váltó kibocsátása a kibocsátás 

napjától a beváltás napjáig, és annak a 

váltóval kiváltott kötelezettséggel 

megegyező, kamatot nem tartalmazó 

értéke, 

0,- Ft 

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing 

lízingbevevői félként történő megkötése a 

lízing futamideje alatt, és a 

lízingszerződésben kikötött tőkerész 

hátralévő összege, 

0,- Ft 

e) a visszavásárlási kötelezettség 

kikötésével megkötött adásvételi szerződés 

eladói félként történő megkötése - ideértve 

az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki 

repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a 

kikötött visszavásárlási ár, 

0,- Ft 

f) a szerződésben kapott, legalább 

háromszázhatvanöt nap időtartamú 

halasztott fizetés, részletfizetés, és a még 

ki nem fizetett ellenérték, 

0,- Ft 

g) hitelintézetek által, származékos 

műveletek különbözeteként az 

Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél 

elhelyezett fedezeti betétek, és azok 

összege. 

0,- Ft 

 

 

Dombóvár, 2019. február 28. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

február 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

22/2019. (II. 28.) számú határozat 

 

a nemzetiségi önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint a végrehajtásáról 

szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) alapján a Dombóvári Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzat 

költségvetését önálló költségvetési határozatban állapítja meg. 

 

I. Általános rendelkezések 

 

A határozat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzatra terjed ki. 

 

II. A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

(2) A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 

 

Bevételi főösszegét: 13.331 eFt 

Ezen belül: 

működési bevételek:  0 eFt 

működési célú támogatások 

államháztartáson belülről: 10.914 eFt 

működési célú átvett pénzeszközök: 0 eFt 

maradvány igénybevétele : 2.417 eFt 

 

Kiadási főösszegét: 13.331 eFt 

Ezen belül: 

személyi juttatás: 3.136 eFt 

munkaadót terhelő járulékok 

és szociális hozzájárulási adó: 1.103 eFt 

dologi kiadások: 7.991 eFt 

egyéb működési célú kiadások:  387   eFt 

beruházások: 714 eFt 

 

összegben határozza meg. 

 

(2) A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének 

részletezését az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 



(3) A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének mérleg szerinti 

bontását a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

(4) A Képviselő-testület a 2019. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 3. számú 

melléklet szerint határozza meg. 

 

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 

(1) A Képviselő-testület a bevételi források növelése érdekében elrendeli pályázati 

lehetőségek felkutatását és igénybevételét. 

(2) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési 

létszámkeretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet. 

(3) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a költségvetésének képviselő-

testületi határozattal történő módosításával megváltoztathatja. 

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy a 100.000,- Ft értékhatárt el 

nem érő értékű behajthatatlan követeléséről lemondjon. 

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy 200.000,- Ft értékhatárig 

átruházott hatáskörben kötelezettséget vállaljon. 

 

IV. Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések szabályai 

 

(1) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de a nettó 750.000,- Ft becsült értéket 

meghaladó beszerzések esetén, a beszerzésekről szóló döntés megalapozottsága 

érdekében ajánlatkérési eljárást kell lefolytatni. Az ajánlatkérési eljárás 

megindításáról az elnök dönt. 

(2) Az ajánlatkérési eljárás eredményéről a Képviselő-testület dönt. 

 

 

Dombóvár, 2019. február 28. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

február 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

23/2019. (II. 28.) számú határozat 

 

a 2017. évi feladatalapú költségvetési támogatás felhasználásról szóló beszámolóról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által az ENTO/441/2017. számú támogatói okirat 

alapján nyújtott 2017. évi feladatalapú költségvetési támogatás felhasználásáról szóló 

beszámolót. 

 

A Képviselő-testület felkéri az elnököt 2017. évi feladatalapú költségvetési támogatás 

felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtására az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő részére. 

 

Határidő: 2019. március 15. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2019. február 28. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

február 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

24/2019. (II. 28.) számú határozat 

 

Orsós Teréz grafikus- és festőművész képeit bemutató kiállításról a Tinódi Házban 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.5.3-

16-2017-00063 kódszámú, Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban 

című projekthez kapcsolódva a cigányság mindennapi életének bemutatása érdekében 

Orsós Teréz grafikus- és festőművész különleges színvilágú képeiből rendez kiállítást a 

dombóvári Tinódi Ház aulájában 2019. március 29-től május 3-ig; a kiállítás bárki 

számára térítés nélkül megtekinthető a Tinódi Ház nyitvatartási idejében. 

 

A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések és 

kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2019. február 28. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

február 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

25/2019. (II. 28.) számú határozat 

 

a Nemzetközi Roma Nap alkalmából tartandó nemzetiségi kulturális rendezvényről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetközi 

Roma Nap alkalmából 2019. április 6-án roma nemzetiségi kulturális rendezvényt tart 

a Város Hete rendezvénysorozat keretén belül. A Képviselő-testület a rendezvény 

programját az alábbiak szerint határozza meg: 

a) a Dombóvár, Szabadság utca 4. szám alatti Roma Házban található Roma 

Kulturális Gyűjtemény és Emlékszoba bemutatása, 

b) tisztelgés Máté Mihály (1954-2013) pedagógus, nyugalmazott rendőrtiszt, és a 

cigányság kultúrtörténetének kutatója előtt, 

c) a Máté Mihály-díj átadása a Városi Gálán a Tinódi Házban, a díjazott 

köszöntése. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a rendezvénnyel összefüggő 

intézkedésekre és kötelezettségvállalásokra. 

 

 

Dombóvár, 2019. február 28. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 
 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

február 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

26/2019. (II. 28.) számú határozat 

 

roma nemzetiségi zenei és kulturális rendezvény megszervezéséről 2019. május 1-jén 

 

1. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-

1.5.3-16-2017-00063 kódszámú, Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári 

járásban című projekthez kapcsolódva a kultúrák közötti párbeszéd erősítése 

jegyében roma nemzetiségi zenei és kulturális rendezvényeket szervez a helyi roma 

kultúra értékeinek, valamint a roma szokások megismertetése, a cigányzene 

hagyományainak újjáélesztése, valamint a roma gasztrokultúra bemutatása 

érdekében. 

 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglaltak alapján 2019. május 1-jén egész napos 

majálist tart a dombóvári Tinódi Ház mellett a roma kultúra jegyében az „Új 

Kezdet” Roma Egyesület roma nemzetiségi civil szervezettel együttműködve az 

alábbi programelemekkel: 

 

a. Májusfaállítás 

b. Hagyományos roma, tájjellegű ételek – roma lecsó, punya, töltött káposzta, 

pörkölt bemutatása és kóstolása. 

c. Állatbörze és nyuszisimogató, legvár és ringlispíl, arcfestés, lufifújás. 

d. Gyerekprogramok: bábszínház és bohóc. 

e. Roma táncos műsort adnak elő az „Új Kezdet” Roma Egyesület táncosai 

f. Kovács Gergő énekes fellépése. 

g. Stand up comedy előadás 

h. Magna Cum Laude koncert az est folyamán a rendezvény zárásaként. 

 

A Képviselő-testület a rendezvény teljes időtartama alatt roma nyelven való 

tolmácsolást biztosít. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a rendezvénnyel összefüggő 

kötelezettségvállalásokra. 

 

 

Dombóvár, 2019. február 28. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

február 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

27/2019. (II. 28.) számú határozat 

 

roma családok táboroztatásáról a Balatonfenyvesi Ifjúsági Táborban 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelt 

feladatának tekinti a hátrányos helyzetű roma családok támogatását, szociális 

helyzetének és életszínvonalának javítását. A Képviselő-testület a hátrányos helyzetű 

roma családok részére háromnapos tábort szervez 2019. július 10-12. között 

Balatonyfenyvesen a Dombóvár Város Önkormányzata tulajdonában lévő ifjúsági 

táborban.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szervezéshez kapcsolódó intézkedések 

és kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2019. február 28. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

február 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

28/2019. (II. 28.) számú határozat 

 

az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére tartandó koszorúzáson és 

városi ünnepségen való részvételről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete képviselteti magát 

az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére tartandó városi ünnepségen 

2019. március 14-én, és koszorút helyeztet el a Szigeterdőben, a Kossuth Lajosról 

készült szobornál.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a koszorú beszerzésével összefüggő 

kötelezettségvállalásra, és felkéri a koszorúzáson, illetve a városi ünnepségen való 

részvételre. 

 

 

Dombóvár, 2019. február 28. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

február 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

29/2019. (II. 28.) számú határozat 

 

az Autonómia Alapítvány számára helyiséghasználat biztosításáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az 

Autonómia Alapítványt céljainak elérésében, és a Dombóvár, Szabadság utca 4. alatti 

Roma Ház alkalmi közösség célú igénybevételét térítésmentesen biztosítja az 

Alapítvány számára a dombóvári roma közösséget érintő programjai 

megvalósításához. 

 

 

Dombóvár, 2019. február 28. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

február 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

30/2019. (II. 28.) számú határozat 

 

a hátrányos helyzetű dombóvári roma tanulók Útravaló Ösztöndíjprogramban való 

részvételének támogatásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a roma gyermekek 

oktatásának és továbbtanulásának segítése, valamint a roma tanulók korai 

iskolaelhagyási arányának csökkentése érdekében támogatja a hátrányos helyzetű 

roma tanulóknak az Útravaló Ösztöndíjprogramban való részvételét. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt az Útravaló Ösztöndíjprogram 

alprogramjaira pályázatot benyújtó és roma származásáról nyilatkozó dombóvári 

tanulók részére a pályázati kiírás szerinti ajánlás aláírására. 

 

 

Dombóvár, 2019. február 28. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

február 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

31/2019. (II. 28.) számú határozat 

 

a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselői 2019. évi 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről szóló tájékoztatóról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 

nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségének teljesítéséről szóló tájékoztatót. 

 

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvényben foglalt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét minden képviselő 

a törvényben meghatározott módon és határidőben teljesítette 2019-ben. 

 

 

Dombóvár, 2019. február 28. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

február 28-i zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

32/2019. (II. 28.) számú határozat 

 

a Máté Mihály-díj 2019. évi adományozásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Máté Mihály-

díjat a 2019. évben  

 

Farkas Edit, 

 

Döbrököz polgármestere részére adományozza. 

 

A Képviselő-testület felkéri az elnököt az elismerés átadásával kapcsolatos 

intézkedések megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2019. február 28. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 
 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

április 18-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

33/2019. (IV. 18.) számú határozat 

 

a Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonát képező gépjármű használatának 

mellőzéséről és új gépjármű megvásárlásának támogatására irányuló 

kezdeményezésről 

 

1. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az 

elnök beszámolóját a Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonát képező, EVE-960 

forgalmi rendszámú, Volkswagen Transporter Doka típusú gépjármű műszaki 

állapotáról és a várható javítási költségekről.  

 

2. A Képviselő-testület elrendeli a gépjármű használatának mellőzését és felkéri az 

elnököt, hogy kérjen árajánlatot a gépjármű javítására, és annak alapján tegyen 

javaslatot a javíttatására, illetve az értékesítésére a képviselő-testület soron 

következő ülésén. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy forduljon Farkas Félix roma 

nemzetiségi szószóló, az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottságának 

alelnöke felé megkereséssel egy új gépjármű beszerzésének támogatása iránt a 

kötelező és az önként vállalt nemzetiségi feladatok megfelelő ellátásához. 

 

 

Dombóvár, 2019. április 18. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

április 18-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

34/2019. (IV. 18.) számú határozat 

 

a Roma Házban tartandó Húsvétváró rendezvényről 

 

1. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. április 

19-én Húsvétváró nemzetiségi rendezvényt szervez a hátrányos helyzetű roma 

gyermekeknek és családoknak a Roma Házban az „Új Kezdet” Roma Egyesület 

roma nemzetiségi civil szervezettel együttműködve. 

 

2. A Képviselő-testület a húsvéti rendezvény programját az alábbiak szerint határozza 

meg: 

a) felnőttek számára áhitat és lelkivezetés, 

b) gyermekek számára kézműves foglalkozás (húsvéti díszek, húsvéti tojás 

készítése, tojásfa díszítése) a húsvéthoz kapcsolódó népi játékokkal, 

c) locsolóversek tanulása roma nyelven, 

d) versmondások roma nyelven, 

e) a Cigánymesék animációs rajzfilm-sorozat levetítése, abból előadás 

bemutatása roma származású gyerekek részéről, 

f) a gyerekek vendéglátása, csokinyuszival való megajándékozása. 

 

3. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a rendezvényen résztvevő családok húsvéti 

ajándékcsomagban (tartós élelmiszercsomag) részesüljenek. 

 

4. A Képviselő-testület a rendezvényre 260.000,- Ft összegű keretet állapít meg a 

2019. évi költségvetése terhére, valamint felhatalmazza az elnököt a rendezvénnyel 

összefüggő intézkedésekre és kötelezettségvállalásokra. 

 

 

Dombóvár, 2019. április 18. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

április 18-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

35/2019. (IV. 18.) számú határozat 

 

a Dombóvár Város Önkormányzata által nyújtott 2019. évi támogatásról  

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az elnök 

tájékoztatását a Dombóvár Város Önkormányzata által a dombóvári nemzetiségi 

önkormányzatok számára elkülönített 2019. évi költségvetési keret felosztásáról, és a 

nemzetiségi önkormányzat részére nyújtott 2,1 millió Ft összegű önkormányzati 

támogatásról.  

 

 

Dombóvár, 2019. április 18. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

április 18-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

36/2019. (IV. 18.) számú határozat 

 

a 2019. évi feladatlapú költségvetési támogatásról szóló tájékoztatóról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az elnök 

tájékoztatóját a nemzetiségi önkormányzatot megillető 2019. évi feladatalapú 

költségvetési támogatás összegéről, és az annak alapját képező pontszámokról. 

 

 

Dombóvár, 2019. április 18. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

április 18-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

37/2019. (IV. 18.) számú határozat 

 

a 2019. évi költségvetés tervezésének ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentés 

jóváhagyásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 2019. 

évi költségvetés tervezésének ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentéssel, és 

felkéri a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalt a jelentésben foglaltak 

betartására. 

 

 

Dombóvár, 2019. április 18. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 
 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

április 18-i zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

38/2019. (IV. 18.) számú határozat 

 

bírósági ülnök választásáról a Dombóvári Járásbíróságra a 2019. évi általános 

ülnökválasztás során 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztársasági 

elnök KEH/01231-2/2019. számú határozatával kitűzött ülnökválasztás során a 

Dombóvári Járásbíróságra fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban való részvételhez 

szükséges feltétellel nem rendelkező általános ülnöknek választja meg Ligorovics 

Mariannát. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt az ülnöki megbízólevél aláírására.  

 

 

Dombóvár, 2019. április 18. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 
 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

május 23-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

39/2019. (V. 23.) számú határozat 

 

az Egészen lent - az éhező gyerekek és a nyomorgó emberek megsegítésére alakult 

társadalmi csoport tevékenységének támogatásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a hátrányos 

helyzetű roma gyermekeknek és családok életkörülményeinek javítása érdekében 

támogatja az Egészen lent - az éhező gyerekek és a nyomorgó emberek megsegítésére 

alakult társadalmi csoport adománygyűjtő és -osztó tevékenységét. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy a társadalmi csoport által végzett 

adománygyűjtéssel összefüggésben 100.000,- Ft összeghatárig kötelezettséget 

vállaljon az adományok szállítása során felmerülő kiadásokra, elsősorban 

üzemanyagköltségre. 

 

 

Dombóvár, 2019. május 23. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

május 23-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

40/2019. (V. 23.) számú határozat 

 

az elnöknek a 2019. április-május hónapokban megtartott roma nemzetiségi 

rendezvényekről szóló beszámolójáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az elnök 

beszámolóját 

 

− Orsós Teréz roma származású grafikus- és festőművész képeit a dombóvári 

Tinódi Ház aulájában bemutató, 2019. március 29-től május 3-ig tartó 

kiállításról, 

− a Nemzetközi Roma Nap alkalmából 2019. április 6-án tartott nemzetiségi 

kulturális rendezvényről és a 2019. évi Máté Mihály-díj elismerés átadásáról, 

− a 2019. április 19-én a Roma Házban megrendezett Húsvétváró nemzetiségi 

rendezvényről, valamint 

− a 2019. május 1-jén tartott roma nemzetiségi zenei és kulturális rendezvényről. 

 

 

Dombóvár, 2019. május 23. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

május 23-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

41/2019. (V. 23.) számú határozat 

 

a Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint a végrehajtásáról 

szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) alapján a Dombóvári Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi 

gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban az alábbiak szerint rendelkezik: 

 

I. Általános rendelkezések 

 

A határozat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozik. 

 

II. A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

(3) A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 

teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá 
 

Bevételi főösszegét:        21.710 eFt 

Ezen belül: 

 működési bevételek:            653 eFt 

 működési célú támogatások államháztartáson belülről: 18.314 eFt 

 működési célú átvett pénzeszköz              0 eFt 

 maradvány igénybevétele:        3.396 eFt 

 

Kiadási főösszegét:        19.045 eFt 

Ezen belül: 

 személyi juttatások:         6.804 eFt 

 munkaadót terhelő járulékok és szociális 

 hozzájárulási adó:           794 eFt 

 dologi kiadások:        9.707 eFt 

 egyéb működési célú kiadások:         987 eFt 

 beruházások:            753 eFt 

 

összegben határozza meg. 

 

(4) A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének 

részletezését az 1. számú melléklet szerint fogadja el. 

 



(5) A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatását a 

2. számú melléklet szerint fogadja el. 

 

(6) A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának 2018. évi 

maradványkimutatását 3. számú melléklet szerint fogadja el. 

 

(7) A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának 2018. évi 

eredménykimutatását a 4. számú melléklet szerint fogadja el. 

 

 

Dombóvár, 2019. május 23. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

május 23-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

42/2019. (V. 23.) számú határozat 

 

a 2018. évre vonatkozó összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dombóvár 

Város Önkormányzata 2018. évre vonatkozó összefoglaló belső ellenőrzési 

jelentésének a Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozó rendelkezésével egyetért, és azt 

jóváhagyja. 

 

 

Dombóvár, 2019. május 23. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

május 23-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

43/2019. (V. 23.) számú határozat 

 

a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár átszervezésének véleményezéséről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 

Dombóvár Város Önkormányzata által fenntartott Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 

Dombóvár tervezett – az intézmény két szervezeti egységéből, a Százszorszép 

Tagóvodából (Dombóvár, III. utca 34.) és a Tündérkert Bölcsődéből (Dombóvár, 

Kórház utca 35.) jogutódlással, kiválás útján új önálló költségvetési szerv 

létrehozására irányuló – átszervezésével. 

 

 

Dombóvár, 2019. május 23. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

május 23-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

44/2019. (V. 23.) számú határozat 

 

a Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda átszervezésének 

véleményezéséről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Pécsi 

Egyházmegye által fenntartott Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda 

tervezett – a felvehető gyereklétszám növelésére irányuló – átszervezésével. 

 

 

Dombóvár, 2019. május 23. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

május 23-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

45/2019. (V. 23.) számú határozat 

 

a Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonát képező gépjármű javíttatásáról, illetve 

értékesítéséről 

 

4. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a 

Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonát képező, EVE-960 forgalmi rendszámú, 

Volkswagen Transporter Doka típusú gépjármű javíttatását. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a javíttatáshoz szükséges 

kötelezettségvállalások megtételére 350.000,- Ft keretösszeg erejéig. 

 

5. A Képviselő-testület a gépjármű 1. pont szerinti javíttatása után hozzájárul annak 

értékesítéséhez legalább 500.000,- Ft vételár ellenében. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a minél magasabb vételár ellenében 

történő értékesítéshez szükséges intézkedések megtételére, illetve az adásvételi 

szerződés megkötésére. 

 

6. A Képviselő-testület hozzájárul a gépjárműnek a következő biztosítási időszakra 

szóló kötelező biztosítási díja kiegyenlítéséhez. 

 

 

Dombóvár, 2019. május 23. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

május 23-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

46/2019. (V. 23.) számú határozat 

 

kirándulás szervezéséről a Pécsi Állatkertbe 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a hátrányos 

helyzetű dombóvári roma gyermekek részére kirándulást szervez a Pécsi Állatkertbe a 

nyári szünetben, lehetőség szerint a 2018/2019. tanév utolsó tanítási napját követő 

héten. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szervezéshez kapcsolódó intézkedések 

és kötelezettségvállalások – elsősorban belépőjegy, hideg élelmiszercsomag – 

megtételére 300.000,- Ft keretösszeg erejéig. 

 

 

Dombóvár, 2019. május 23. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

május 23-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

47/2019. (V. 23.) számú határozat 

 

a Roma Ház udvarának rendbetételéről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a 

Dombóvár Város Önkormányzata által rendelkezésére bocsátott és a székhelyét képező 

Dombóvár, Szabadság utca 4. szám alatti Roma Ház udvarának rendbetételét, az oda 

behordott és szétszórt kivágott faanyag szétvágását, darabolását, illetve a szétvágott fa 

rakássá való összeállítását, továbbá a nem hasznosítható faanyag és az egyéb 

használhatatlan eszközök, hulladékok elszállítását. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, illetve érintettsége esetén az 

elnökhelyettest a szükséges kötelezettségvállalások megtételére 120.000,- Ft 

keretösszeg erejéig. 

 

 

Dombóvár, 2019. május 23. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

május 23-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

48/2019. (V. 23.) számú határozat 

 

a Roma Házban megtartásra kerülő programokon résztvevők vendéglátásáról 

 

1. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, 

hogy az Autonómia Alapítvány által a TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 kódszámú, A 

dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területen élők 

társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja című pályázat 

keretében a Dombóvár, Szabadság utca 4. szám alatti Roma Házban 2019. június 

végén a Dombóvári József Attila Általános Iskola és a Dombóvári Belvárosi 

Általános és Alapfokú Művészeti Iskola hátrányos helyzetű tanulói számára 

megtartásra kerülő, a kreativitásukat fejlesztő foglalkozás-sorozaton résztvevőket a 

Nemzetiségi Önkormányzat megvendégelje. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges kötelezettségvállalások 

megtételére 25.000,- Ft keretösszeg erejéig. 

 

2. A Képviselő-testület támogatja a Dombóvár, Szabadság utca 4. alatti Roma Ház 

részét képező Internet Klub alkalmi közösségi célú igénybevételét informatikai, 

illetve digitális készségekkel nem rendelkező roma fiatalok képzése céljából, és 

hozzájárul, hogy a képzésen résztvevőket a Nemzetiségi Önkormányzat 

megvendégelje. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges kötelezettségvállalások 

megtételére 50.000,- Ft keretösszeg erejéig. 

 

 

Dombóvár, 2019. május 23. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 
 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

július 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

49/2019. (VII. 24.) számú határozat 

 

a Dombóvári Roma Nap 2019 nemzetiségi kulturális rendezvényről 

 

1. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

szeptember 21-én Dombóvári Roma Nap 2019 elnevezésű roma nemzetiségi 

kulturális rendezvényt tart az „Új Kezdet” Roma Egyesület roma nemzetiségi civil 

szervezettel együttműködve a dombóvári Roma Házban, illetve a Tinódi Házban. 

 

2. A Képviselő-testület a rendezvény megvalósításába az alábbi szervezeteket vonja 

be további együttműködő partnerként: 

 

a) Dombóvár Város Önkormányzata, 

b) Természetesen Dombóvár Közéleti Egyesület, 

c) Magyarországi Metodista Egyház Dombóvári Kerülete, 

d) Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft. 

 

3. A Képviselő-testület a rendezvény programelemeit az alábbiak szerint határozza 

meg: 

 

a) romáknak szóló hitéleti foglalkozás és lelkivezetés, 

b) gyerekprogramok (hittan, kézműves foglalkozás), 

c) roma hagyományőrző csoportok műsorai (roma táncbemutató, roma zenekarok 

előadása), 

d) hagyományos roma ételek főzőversenye, 

e) sztárelőadó műsora. 

 

4. A Képviselő-testület elrendeli a rendezvényre szóló meghívó és plakát roma nyelvre 

fordítását, illetve a meghívó megjelentetését a 7200 – Egy szabad város lapja című 

helyi lapban. A Képviselő-testület az elhangzottak roma nyelven történő 

tolmácsolása érdekében a rendezvény teljes időtartama alatt tolmácsot biztosít. 

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges kötelezettségvállalások 

és intézkedések megtételére 800.000,- Ft összegű keret erejéig. 

 

6. A Képviselő-testület a Dombóvári Roma Nap 2019 rendezvény megvalósítási 

költségeire 800.000,- Ft összegű támogatási igényt nyújt be Dombóvár Város 



Önkormányzatához a 2019. évi költségvetésében a nemzetiségi önkormányzatok 

támogatására elkülönített keret fel nem osztott részére. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a támogatási kérelem benyújtására, a 

megítélt támogatás felhasználásáról szóló támogatási szerződés megkötésére, a 

támogatás felhasználásával kapcsolatos kötelezettségvállalások megtételére, illetve 

a felhasználás elszámolásával kapcsolatos dokumentumok aláírására. 

 

Határidő: 2019. szeptember 21. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2019. július 24. 

 

 

Ligorovics Zsolt sk. 

elnök



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

július 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

50/2019. (VII. 24.) számú határozat 

 

nemzetiségi kulturális rendezvény megszervezéséről a tüskei városrészben, illetve a 

Mászlony pusztán élő romák számára  

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a dombóvári roma 

közösség kulturális autonómiájának erősítése érdekében Dombóvár tüskei 

városrészében, illetve a Dombóvár közigazgatási területéhez tartozó Mászlony pusztán 

elő roma nemzetiségűek számára helyben roma nemzetiségi kulturális rendezvényt 

szervez az „Új Kezdet” Roma Egyesület roma nemzetiségi civil szervezettel 

együttműködve. A rendezvényekre 2019. augusztusában vagy szeptemberében kerül sor 

az elnök által meghatározott időpontban az érintett roma közösség tagjaival 

egyeztetve. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges kötelezettségvállalások és 

intézkedések megtételére összesen 200.000,- Ft összegű keret erejéig. 

 

 

Dombóvár, 2019. július 24. 

 

 

Ligorovics Zsolt sk. 

elnök



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

július 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

51/2019. (VII. 24.) számú határozat 

 

képviselő-testületi tagok részvételéről a Magyarországi Metodista Egyház által 

szervezett kürtőspusztai Országos Roma Csendesnapok rendezvényen, és ehhez 

kapcsolódóan Dombóvári Roma Csendesnap megszervezéséről 

 

1. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 

hogy a Nemzetiségi Önkormányzat képviseletében Ligorovics Zsolt elnök és 

Ligorovics Marianna képviselő részt vegyen a Magyarországi Metodista Egyház 

által 2019. augusztus 22-25. között Kürtöspusztán megtartásra kerülő Országos 

Roma Csendesnapok rendezvényen, és azon a Nemzetiségi Önkormányzat nevében 

élelmiszeradományokat adjon rászorulók részére. 

 

2. A Képviselő-testület 2019. augusztus 25-én Dombóvári Roma Csendesnapot tart az 

1. pont szerint rendezvényen résztvevők – különösen az alsózsolcai, a miskolci, a 

pécsi, a kaposvári, a hetesi, a kürtőspusztai, a paksi és a szekszárdi metodista 

közösségek tagjainak – közreműködésével. A rendezvény keretében romáknak szóló 

hitéleti foglalkozásokra és lelkivezetésre, valamint az Alsózsolcai Roma Metodista 

Gyülekezet kórusának és zenekarának előadására kerül sor. 

 

3. A Képviselő-testület az 1. és 2. pont szerinti rendezvényekkel összefüggő 

költségekre 50.000,- Ft összegű keretet biztosít, és felhatalmazza az elnököt a 

szükséges kötelezettségvállalások megtételére. 

 

  

Dombóvár, 2019. július 24. 

 

 

Ligorovics Zsolt sk. 

elnök



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

július 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

52/2019. (VII. 24.) számú határozat 

 

a Nemzetiségi Önkormányzat részvételéről a IV. Dőry Lecsófesztiválon 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 

hogy a Nemzetiségi Önkormányzat az „Új Kezdet” Roma Egyesülettel közösen részt 

vegyen a 2019. augusztus 11-én a gunarasi strandfürdőben Dombóvár Város 

Önkormányzata szervezésében megtartásra kerülő IV. Dőry Lecsófesztiválon, a 

főzőverseny keretében cigánylecsó elkészítésével. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges kötelezettségvállalások 

megtételére 30.000,- Ft összegű keret erejéig. 

 

 

Dombóvár, 2019. július 24. 

 

 

Ligorovics Zsolt sk. 

elnök



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

július 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

53/2019. (VII. 24.) számú határozat 

 

megemlékezés megtartásáról a Roma Holokauszt nemzetközi emléknapján 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. augusztus 2-

án megemlékezést tart a Roma Házban a Roma Holokauszt nemzetközi emléknapja 

alkalmából az „Új Kezdet” Roma Egyesülettel közösen. 

 

A megemlékezés során az elnök beszédet mond az emléknapról, a jelenlévők a Cigány 

Világszövetség kezdeményezésének megfelelően délben egyperces csenddel 

emlékeznek, illetve mécseseket gyújtanak a holokauszt roma áldozatainak emlékére, 

továbbá levetítésre kerül Varga Ágota Pharrajimos című dokumentumfilmje. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a megemlékezés megszervezésével 

kapcsolatos intézkedésekre és a szükséges kötelezettségvállalások megtételére 10.000,-  

Ft összegű keret erejéig. 

 

 

Dombóvár, 2019. július 24. 

 

 

Ligorovics Zsolt sk. 

elnök



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

július 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

54/2019. (VII. 24.) számú határozat 

 

az elnöknek a 2019. június-július hónapokban megtartott nemzetiségi programokról, 

rendezvényekről szóló beszámolójáról 

   

1. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az 

elnök beszámolóját 

 

− az Autonómia Alapítvánnyal közösen a hátrányos helyzetű dombóvári általános 

iskolai tanulók számára a Roma Házban tartott foglalkozásokról,  

− a június végén megtartott Roma Kulturális Közösségi Rendezvényről, 

− a hátrányos helyzetű dombóvári roma családok részére szervezett háromnapos 

balatonfenyvesi táborról. 

 

2. A Képviselő-testület a Pécsi Állatkertbe történő kirándulás szervezéséről szóló 

46/2019. (V. 23.) számú határozatát visszavonja.  

 

 

Dombóvár, 2019. július 24. 

 

 

Ligorovics Zsolt sk. 

elnök



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

július 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

55/2019. (VII. 24.) számú határozat 

 

a Roma Kulturális Gyűjtemény és Emlékszoba további fejlesztéséről 

 

1. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi roma 

közösség múltjának, kulturális örökségének ápolása, a helyi roma életmód és 

hagyományok bemutatása, a Somogy, Tolna, Baranya megyékben élő árgyelánok 

nyelvi emlékeinek megőrzése és ápolása érdekében a Roma Házban kialakított 

Roma Kulturális Gyűjtemény és Emlékszoba helyiséget tovább kívánja fejleszteni 

fotók és egyéb kiállítási tárgyak (pl.: háncsoló, vályogtégla készítéshez szükséges 

forma, régi ruhanemű), illetve a ruhák bemutatására szolgáló bábuk, valamint a 

romák életét bemutató kiadványok, könyvek beszerzésével és kiállításával. 

 

2. A Képviselő-testület a Roma Kulturális Gyűjtemény és Emlékszoba fejlesztésére 

200.000,- Ft összegű keretet biztosít a 2019. évi költségvetésében, valamint 

felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések és kötelezettségvállalások 

megtételére. 

 

3. A Képviselő-testület jóváhagyja a Roma Kulturális Gyűjtemény és Emlékszoba 

helyiségbe a kiállítási tárgyak bemutatását szolgáló vitrin beszerzését és az elnök 

ezzel összefüggő kötelezettségvállalását a 2. pont szerinti keret terhére. 

 

 

Dombóvár, 2019. július 24. 

 

 

Ligorovics Zsolt sk. 

elnök



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

július 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

56/2019. (VII. 24.) számú határozat 

 

a Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda feladatellátásának 

támogatásáról 

 

1.  A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 

roma nemzetiséghez tartozók nevelését, illetve a nevelésüket végző köznevelési 

intézmények feladatellátását. 

 

2. A Képviselő-testület támogatja a roma nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai 

nevelésében közreműködő Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda 

feladatellátást azzal, hogy az intézmény igénye alapján a roma nemzetiséghez 

tartozó gyermekek nevelését és fejlesztését segítő eszközöket, illetve 

segédanyagokat vásárol, melyre 20.000,- Ft-ot biztosít a 2019. évi 

költségvetésében. A Képviselő-testület egyetért a beszerzett eszközök térítés nélküli 

használatba adásával az intézmény részére az óvodai nevelési feladatok 

ellátásához. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt az óvodavezetővel történő 

egyeztetésre, a szükséges kötelezettségvállalások megtételére, illetve az eszközök 

átadására. 

 

3. A Képviselő-testület a 83/2018. (VII. 26.) számú határozatát visszavonja. 

 

 

Dombóvár, 2019. július 24. 

 

 

Ligorovics Zsolt sk. 

elnök



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

július 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

57/2019. (VII. 24.) számú határozat 

 

a Dombóvári Szivárvány Óvoda feladatellátásának támogatásáról 

 

1.  A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 

roma nemzetiséghez tartozók nevelését, illetve a nevelésüket végző köznevelési 

intézmények feladatellátását. 

 

2. A Képviselő-testület támogatja a roma nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai 

nevelésében közreműködő Dombóvári Szivárvány Óvoda feladatellátást azzal, hogy 

az intézmény igénye alapján a roma nemzetiséghez tartozó gyermekek nevelését és 

fejlesztését segítő eszközöket, illetve segédanyagokat vásárol, melyre 40.000,- Ft-ot 

biztosít a 2019. évi költségvetésében. A Képviselő-testület egyetért a beszerzett 

eszközök térítés nélküli használatba adásával az intézmény részére az óvodai 

nevelési feladatok ellátásához. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt az óvodavezetővel történő 

egyeztetésre, a szükséges kötelezettségvállalások megtételére, illetve az eszközök 

átadására. 

 

 

Dombóvár, 2019. július 24. 

 

 

Ligorovics Zsolt sk. 

elnök



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

július 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

58/2019. (VII. 24.) számú határozat 

 

a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde feladatellátásának támogatásáról 

 

1.  A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 

roma nemzetiséghez tartozók nevelését, illetve a nevelésüket végző köznevelési 

intézmények feladatellátását. 

 

2. A Képviselő-testület támogatja a roma nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai 

nevelésében közreműködő Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde 

feladatellátást azzal, hogy az intézmény igénye alapján a roma nemzetiséghez 

tartozó gyermekek nevelését és fejlesztését segítő eszközöket, illetve 

segédanyagokat vásárol, melyre 20.000,- Ft-ot biztosít a 2019. évi 

költségvetésében. A Képviselő-testület egyetért a beszerzett eszközök térítés nélküli 

használatba adásával az intézmény részére az óvodai nevelési feladatok 

ellátásához. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt az óvodavezetővel történő 

egyeztetésre, a szükséges kötelezettségvállalások megtételére, illetve az eszközök 

átadására. 

 

 

Dombóvár, 2019. július 24. 

 

 

Ligorovics Zsolt sk. 

elnök



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

július 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

59/2019. (VII. 24.) számú határozat 

 

az általános iskolai roma tanulók tanulási esélyeinek növelése érdekében alapított 

ösztöndíj adományozásáról 2019-ben 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a roma tanulók 

felzárkóztatásának és tanulási lehetőségeinek segítése érdekében alapított 

ösztöndíjprogram keretében 10 dombóvári roma nemzetiségű általános iskolai tanulót 

tanulmányi eredménye alapján tanulónként 5.000,- Ft ösztöndíjban részesít, amely a 

személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. melléklete 3.2.6. pontja 

alapján adómentes jövedelem. Az ösztöndíjak átadására a Dombóvári Roma Nap 2019 

kulturális rendezvény keretében kerül sor. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések és 

jognyilatkozatok megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2019. július 24. 

 

 

Ligorovics Zsolt sk. 

elnök 

 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

július 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

60/2019. (VII. 24.) számú határozat 

 

a 2019. augusztus 20-i városi ünnepségen való részvételről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete képviselteti magát 

az államalapítás és az új kenyér tiszteletére tartandó, Dombóvár Város 

Önkormányzata által szervezett városi ünnepségen 2019. augusztus 20-én a kertvárosi 

Szent László parkban, amelynek során az ökumenikus szertartás keretében sor kerül 

cigány cipó (punya) megáldására is. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a fentiekkel összefüggő 

kötelezettségvállalásra, és felkéri a városi ünnepségen való részvételre. 

 

 

Dombóvár, 2019. július 24. 

 

 

Ligorovics Zsolt sk. 

elnök



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

július 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

61/2019. (VII. 24.) számú határozat 

 

képviselő-testületi tagok keresztyén szolgálatra felkészítő képzésen való részvételi 

díjának átvállalásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti a 

18/2019. (I. 28.) számú határozatát, és jóváhagyja a Wesley Teológiai Szövetség által 

kiállított, Ligorovics Zsolt elnöknek és Ligorovics Marianna képviselőnek a Wesley 

Teológiai Szövetség által működtetett, a keresztyén szolgálatra felkészítő oktatást 

nyújtó Európai Názáreti Főiskola akkreditált programjának részét képező kurzusokon 

való részvételének díját tartalmazó számla kiegyenlítését. 

 

 

Dombóvár, 2019. július 24. 

 

 

Ligorovics Zsolt sk. 

elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

október 9-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

62/2019. (X. 9.) számú határozat 

 

a Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségi 

Önkormányzat 22/2019. (II. 28.) számú határozattal (a továbbiakban: határozat) 

elfogadott 2019. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

1. A határozat II. pontjának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„II. A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

(1) A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 

 

Bevételi főösszegét: 18.903 eFt 

Ezen belül:  

működési bevételek: 0 eFt 

működési célú támogatások  

államháztartáson belülről: 15.484 eFt 

működési célú átvett pénzeszközök: 0 eFt 

maradvány igénybevétele: 3.419 eFt 

        

Kiadási főösszegét: 18.903 eFt 

Ezen belül:  

személyi juttatás: 1.128 eFt 

munkaadót terhelő járulékok 

és szociális hozzájárulási adó: 

 

1.103 eFt 

dologi kiadások: 13.359 eFt 

egyéb működési célú kiadások: 2.599 eFt 

beruházások: 714 eFt 

 

összegben határozza meg.” 

2. A határozat 1. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép. 

3. A határozat 2. számú melléklete helyébe a 2. számú melléklet lép. 

4. A határozat 3. számú melléklete helyébe a 3. számú melléklet lép. 

 

Dombóvár, 2019. október 9. 

 

Ligorovics Zsolt sk. 

elnök



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

október 9-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

63/2019. (X. 9.) számú határozat 

 

az elnöknek a 2019. augusztus és szeptember hónapban megtartott nemzetiségi 

rendezvényekről, illetve az egyéb programokon való részvételről szóló 

beszámolójáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az elnök 

beszámolóját 

 

- a Nemzetiségi Önkormányzatnak a Dombóvár Város Önkormányzata által 

szervezett 2019. augusztus 11-i IV. Dőry Lecsófesztiválon, illetve a 2019. 

augusztus 20-i városi ünnepségen való részvételéről,  

- a képviselő-testületi tagok részvételéről a Magyarországi Metodista Egyház 

által szervezett kürtőspusztai Országos Roma Csendesnapok rendezvényen 

2019. augusztus 22-25. között, 

- a havi rendszerességű Roma Kulturális Közösségi Rendezvény 2019. augusztus 

30-i programjáról,  

- a 2019. szeptember 21-i Dombóvári Roma Nap 2019 elnevezésű kulturális 

rendezvényről. 

 

 

Dombóvár, 2019. október 9. 

 

 

Ligorovics Zsolt sk. 

elnök



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

október 9-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

64/2019. (X. 9.) számú határozat 

 

a Dombóvári Roma Nap 2019 elnevezésű nemzetiségi kulturális rendezvény 

költségeiről és újabb támogatási igény benyújtásáról Dombóvár Város 

Önkormányzatához 

 

1. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 49/2019. (VII. 

24.) számú határozata alapján a 2019. szeptember 21-én megtartott Dombóvári 

Roma Nap 2019 elnevezésű roma nemzetiségi kulturális rendezvényre 2.700.000,- 

Ft összegű keretet biztosít a 2019. évi költségvetése terhére, és a 49/2019. (VII. 24.) 

számú határozata 5. pontját ennek megfelelően módosítja. 

 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban megnevezett rendezvény megszervezése során 

felmerült költségek fedezésére újabb, 500.000,- Ft összegű támogatási igényt nyújt 

be Dombóvár Város Önkormányzatához. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a támogatási kérelem benyújtására, a 

megítélt támogatás felhasználásáról szóló támogatási szerződés megkötésére, illetve 

a felhasználás elszámolásával kapcsolatos dokumentumok aláírására. 

 

Határidő: 2019. október 10. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2019. október 9. 

 

 

Ligorovics Zsolt sk. 

elnök



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

október 9-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

65/2019. (X. 9.) számú határozat 

 

a Nemzeti Gyásznap alkalmából tartott városi megemlékezésen való részvételről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az elnök 

beszámolóját az aradi vértanúk napja alkalmából 2019. október 6-án tartott városi 

megemlékezésen való részvételről és koszorú elhelyezéséről a dombóvári Arany János 

téren található 1848-49-es emlékműnél. 

 

A Képviselő-testület jóváhagyja az elnöknek a koszorú beszerzésével összefüggő 

kötelezettségvállalását. 

 

 

Dombóvár, 2019. október 9. 

 

 

Ligorovics Zsolt sk. 

elnök



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

október 9-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

66/2019. (X. 9.) számú határozat 

 

az „Új Kezdet” Roma Egyesület által szervezett civil közösségi rendezvényhez 

helyiség térítésmentes biztosításáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az „Új 

Kezdet” Roma Egyesületet azáltal, hogy hozzájárul a Dombóvár, Szabadság utca 4. 

szám alatti Roma Ház tanácskozótermében 2019. október 15-én az Erősödő Civil 

Közösségek pályázati tájékoztató fórumának megtartásához a terem térítésmentes 

igénybevételének biztosításával. 

 

 

Dombóvár, 2019. október 9. 

 

 

Ligorovics Zsolt sk. 

elnök
 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

október 24-i alakuló ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

67/2019. (X. 24.) számú határozat 

 

a nemzetiségi önkormányzat elnökének megválasztásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dombóvári 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat társadalmi megbízatású elnökévé Ligorovics Zsolt 

képviselőt választja meg a nemzetiségi önkormányzati képviselők soron következő 

általános választásáig szóló időtartamra, azaz a választási ciklus végéig. 

 

 

Dombóvár, 2019. október 24. 

 

 

Beck Károly Jánosné sk. 

korelnök 

Ligorovics Zsolt sk. 

elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

október 24-i alakuló ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

68/2019. (X. 24.) számú határozat 

 

a nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettesének megválasztásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dombóvári 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat társadalmi megbízatású elnökhelyettesévé Világos 

Csaba képviselőt választja meg a nemzetiségi önkormányzati képviselők soron 

következő általános választásáig szóló időtartamra, azaz a választási ciklus végéig. 

 

 

Dombóvár, 2019. október 24. 

 

 

Beck Károly Jánosné sk. 

korelnök 

Ligorovics Zsolt sk. 

elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

október 24-i alakuló ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

69/2019. (X. 24.) számú határozat 

 

a képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával és ellenőrzésével megbízott 

képviselők kijelöléséről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségiek 

jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 103. § (3) bekezdése alapján a nemzetiségi 

önkormányzati képviselők és a velük egy háztartásban élő hozzátartozók 

vagyonnyilatkozatának nyilvántartására és ellenőrzésére Ligorovics Marianna és Beck 

Károly Jánosné képviselőket jelöli ki. 

 

 

Dombóvár, 2019. október 24. 

 

 

Beck Károly Jánosné sk. 

korelnök 

Ligorovics Zsolt sk. 

elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

október 24-i alakuló ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

70/2019. (X. 24.) számú határozat 

 

a nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 

felülvizsgálatáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2014. (X. 22.) 

számú határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatát felülvizsgálta, és az 

egységes szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzatot a melléklet szerint elfogadja. 

 

 

Dombóvár, 2019. október 24. 

 

 

Beck Károly Jánosné sk. 

korelnök 

Ligorovics Zsolt sk. 

elnök 

 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

október 24-i alakuló ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

71/2019. (X. 24.) számú határozat 

 

a képviselő-testület tagjainak költségtérítéséről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tagjai részére a 

képviselő-testület képviseletében és megbízásából végzett tevékenységgel 

összefüggésben felmerülő költségekre havonta az elnöknek és a képviselőknek 

egyenként 8.000,- Ft összegű keretet biztosít a tárgyévi működési költségvetési 

támogatás terhére, amelyből a mobiltelefon-használat költségeinek megtérítésére is 

vállalható kötelezettség. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, illetve az elnökhelyettest a kifizetéshez 

szükséges jognyilatkozatok és aláírások megtételére. 

 

A Képviselő-testület a 16/2019. (I. 28.) számú határozatát visszavonja. 

 

 

Dombóvár, 2019. október 24. 

 

 

Beck Károly Jánosné sk. 

korelnök 

Ligorovics Zsolt sk. 

elnök 

 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

72/2019. (XI. 13.) számú határozat 

 

a 2019. november 30-én megtartásra kerülő Roma Kulturális Közösségi 

Rendezvényről 

 

1. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 

hogy 2019. november 30-i Roma Kulturális Közösségi Rendezvény az alábbiak 

szerint kerül megvalósításra a Roma Házban: 

 

- A gyerekeknek a szülőkkel közösen kézműves foglalkozás lesz. 

- Hecker Márton metodista lelkész a roma hitéletről tart beszédet és lelkivezetést, 

valamint feleségével zenés előadást tart. 

- Zenés roma est kerül megtartásra hagyományos roma zenével. 

 

2. A Képviselő-testület a rendezvényhez kapcsolódóan roma lakossági fórumot tart, 

melyen ismertetésre kerülnek a 2019. évben még megvalósítani tervezett 

programok és rendezvények, illetve a képviselő-testület tagjai tájékozódnak a helyi 

roma emberek problémáiról, gondjairól. 

 

 

Dombóvár, 2019. november 13. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

73/2019. (XI. 13.) számú határozat 

 

a Roma Nemzetiségi Mikulás ünnepélyről 
 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek 

jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 115. § f) pontjában foglalt feladatkörében a 

Dombóvár, Szabadság u. 4. alatti Roma Házban Roma Nemzetiségi Mikulás ünnepélyt 

rendez roma gyermekek számára 2019. december 6-án az alábbi programrend szerint: 

 

− Várakozás a Mikulásra, melynek keretében foglalkozások lesznek a 

gyermekek részére, a gyerekek színeznek, verset mondanak, dalokat 

énekelnek. 

− Az előzetesen regisztrált gyermekek számára Mikulás ajándék átadása. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a rendezvény megszervezéséhez 

szükséges intézkedések és kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2019. november 13. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

74/2019. (XI. 13.) számú határozat 

 

a Nemzetiségek napjához kapcsolódó közös dombóvári nemzetiségi kulturális 

rendezvényről 

 

1. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek 

jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 115. § f) pontjában foglalt közfeladata 

körében támogatja, hogy a dombóvári települési nemzetiségi önkormányzatok 

hatékonyabban fogjanak össze a nemzetiségek érdekeinek védelmében és 

képviseletében, kulturális önazonosságuk megerősítésében, a nemzetiségek által 

beszélt nyelvek használatának fejlesztésében, ennek érdekében egymás nyelvének, 

kultúrájának megismerését és bemutatását közös programokon és rendezvényeken 

keresztül segítsék. 

 

2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat is részt vegyen a Nemzetiségek napja alkalmából 2019. december 

10-én megtartásra kerülő közös dombóvári nemzetiségi gálaműsor és az azt követő 

vendéglátás megszervezésében a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal, 

a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzattal és a Dombóvári Örmény 

Nemzetiségi Egyesülettel közösen. 

 

3. A Képviselő-testület a rendezvény gálaműsorán Kovács Róbert és Kovács Szilvia 

gyerek cigány népi táncosok, valamint a Versendi cigány hagyományőrző 

táncegyüttes műsorával kíván ízelítőt adni a roma nemzetiségi kultúrából. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a rendezvénnyel összefüggő 

intézkedések és kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2019. november 13. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

75/2019. (XI. 13.) számú határozat 

 

a 2019. december 23-i „Mindenki Karácsonya” roma nemzetiségi rendezvényről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közösségi és 

kulturális programok szervezése, illetve a rászoruló roma családok szociális 

helyzetének, életkörülményeinek segítése közfeladata körében az „Új Kezdet” Roma 

Egyesület roma nemzetiségi civil szervezettel közösen 2019. december 23-án 

„Mindenki Karácsonya” roma nemzetiségi rendezvényt tart. A Képviselő-testület a 

rendezvény keretében az alábbiakat valósítja meg: 

 

− Roma asszonyok vegyes pörköltet főznek burgonyával, a megfőzött étel 

adományként kiosztásra kerül. 

− Karácsonyi adománygyűjtési akció alapján ruhák, cipők, használt bútorok 

és elektronikai cikkek, szaloncukor, valamint cipősdobozba becsomagolva 

gyerekjátékok kerülnek kiosztásra. 

− Hecker Márton metodista lelkész áhítatot tart. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések és 

kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2019. november 13. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

76/2019. (XI. 13.) számú határozat 

 

támogatási igény benyújtásáról Dombóvár Város Önkormányzatához a decemberi 

roma közösségi nemzetiségi programok megszervezése során felmerült költségekre  

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 50.000,- Ft 

összegű támogatási igényt nyújt be Dombóvár Város Önkormányzatához a Roma 

Házban megvalósítani kívánt decemberi roma közösségi nemzetiségi programok 

megszervezése során felmerülő költségekre. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a támogatási kérelem benyújtására, a 

megítélt támogatás felhasználásáról szóló támogatási szerződés megkötésére, illetve a 

felhasználás elszámolásával kapcsolatos dokumentumok aláírására. 

 

 

Dombóvár, 2019. november 13. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

77/2019. (XI. 13.) számú határozat 

 

a Nemzetiségek Disznóvágása és Disznótora közös dombóvári nemzetiségi kulturális 

rendezvényről  

 

1. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek 

jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 115. § f) pontjában foglalt közfeladata 

körében támogatja, hogy a dombóvári települési nemzetiségi önkormányzatok 

hatékonyabban fogjanak össze a nemzetiségek érdekeinek védelmében és 

képviseletében, kulturális önazonosságának megerősítésében, ennek érdekében 

egymás nyelvének, kultúrájának megismerését és bemutatását közös programokon 

és rendezvényeken keresztül valósítsák meg. 

 

2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat is részt vegyen a 2020. januárjában megtartásra kerülő 

Nemzetiségek Disznóvágása és Disznótora közös dombóvári nemzetiségi kulturális 

rendezvény és a hozzá kapcsolódó vendéglátás megszervezésében, illetve a 

költségek viselésében a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal és a 

Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a rendezvénnyel összefüggő 

intézkedések és kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2019. november 13. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

78/2019. (XI. 13.) számú határozat 

 

a Dombóvár Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálatáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek 

jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-ának végrehajtására a Dombóvár 

Város Önkormányzatával kötött megállapodást felülvizsgálta, és megállapítja, hogy 

nincs szükség az együttműködési megállapodás módosítására. 

 

 

Dombóvár, 2019. november 13. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

79/2019. (XI. 13.) számú határozat 

 

a Roma Ház további nemzetiségi célú használatáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dombóvár 

Város Önkormányzata által a rendelkezésére bocsátott, Dombóvár, Szabadság utca 4. 

szám alatti Roma Házat a 2015-ben megkötött használati szerződésben rögzített 

feltételek szerint kívánja továbbra is használni a nemzetiségi feladatainak ellátásához. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a további használattal kapcsolatos 

nyilatkozat megtételére, illetve az egyeztetésre Dombóvár város polgármesterével. 

 

 

Dombóvár, 2019. november 13. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

80/2019. (XI. 13.) számú határozat 

 

pályázat benyújtásáról a „Roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2020. évi 

költségvetési támogatásra” című pályázati felhívásra  

 

1. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 

nyújt be a Belügyminisztérium által meghirdetett ROMA-NEMZ-KUL-20 

kódszámú, „Roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2020. évi költségvetési 

támogatásra” elnevezésű pályázati kiírásra. 

 

2. A Képviselő-testület a Dombóváron megvalósuló, Dombóvári Roma Napok 2020 

nevű program keretében települési szintű két egynapos kulturális rendezvény 

megvalósítására 1.189.930,- Ft támogatást igényel a pályázati felhívás szerint. A 

Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázati felhívás értelmében a nem támogatott 

tevékenységek finanszírozását saját költségvetése terhére, saját forrásból biztosítja. 

 

3. A Képviselő-testület a Dombóvári Roma Napok 2020 rendezvény programját az 

alábbiak szerint határozza meg: 

 

Első nap – 2020. július 25. 

a) Gyerekprogramok (kézműves foglalkozások, játékok, vetélkedők) 

b) Hagyományőrző csoportok, tánccsoportok és zenekarok műsora 

c) Hagyományos roma ételek főzőversenye. 

 

Második nap – 2020. augusztus 29. 

a) Metodista lelki- és életvezetés 

b) Közös ebéd (egytálétel). 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a pályázat tartalmának 

jóváhagyására és benyújtására, nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés 

aláírására, illetve a támogatói okirat elfogadására. 

 

Határidő: 2019. december 1. – a pályázat benyújtására 

Felelős: Elnök 

 

Dombóvár, 2019. november 13. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök
 


