
 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

január 10-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

1/2018. (I. 10.) számú határozat 

 

a Roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek 

elérhetővé tételének támogatása című pályázati felhívásra 

pályázat benyújtásáról 

 

1.  A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt 

be az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából és nevében az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett ROM-RKT-18 kódszámú, Roma 

kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé 

tételének támogatása című pályázati felhívás „B” komponensére a Dombóvári 

Roma Nap 2018 egynapos kulturális esemény megvalósítására. 

 

2. A Képviselő-testület a Dombóváron megvalósuló települési szintű kulturális 

esemény megvalósítására a pályázati felhívás szerint 500.000,- Ft támogatást 

igényel. 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 Nap 2018 kulturális esemény 

megvalósításába az alábbi szervezeteket kívánja együttműködő partnerként 

bevonni: 

 

a) Dombóvár Város Önkormányzata, 

b) „Új Kezdet” Roma Egyesület, 

c) Természetesen Dombóvár Közéleti Egyesület, 

d) Magyarországi Metodista Egyház Dombóvári Kerülete, 

e) Vásárosdombói Romák Érdekvédelmi Szervezete. 

 

4. A Képviselő-testület a Dombóvári Roma Nap 2018 rendezvény programját az 

alábbiak szerint határozza meg: 

 

a) Metodista istentisztelet, 

b) Gyerekprogramok (hittan, kézműves foglalkozás, sport), 

c) Roma hitélet és lelkivezetés, 

d) Hagyományőrző egyesületek műsora (roma táncok, roma népmese előadása, 

roma zenekarok előadása), 

e) Pártfogó felügyelő bűnmegelőzésről szóló előadása, 



f) Hagyományos roma ételek főzőversenye, 

g) Roma táncház. 

 

A Képviselő-testület a rendezvény alatt roma nyelven tolmácsolást biztosít. 

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a pályázat tartalmának jóváhagyására 

és benyújtására, nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2018. január 15. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2018. január 10. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

január 10-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

2/2018. (I. 10.) számú határozat 

 

a Dombóvári Roma Nap 2018 rendezvény keretében bemutatásra kerülő példaképről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a ROM-RKT-18 

kódszámú, Roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és 

termékek elérhetővé tételének támogatása című pályázati felhívás „B” komponensére 

a Dombóvári Roma Nap 2018 egynapos kulturális esemény megvalósítására 

benyújtásra kerülő pályázathoz kapcsolódóan a pályázati támogatás segítségével 

megvalósítani kívánt rendezvény keretében a néhai Máté Mihály roma származású 

matematika-kémia szakos pedagógust és a cigányság kultúrtörténetének kutatóját 

kívánja bemutatni. 

 

 

Dombóvár, 2018. január 10. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

január 10-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

3/2018. (I. 10.) számú határozat 

 

az elnöknek a 2017. december hónapban megtartott nemzetiségi rendezvényekről tett 

beszámolójáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az elnök 

beszámolóját 

 

− a 2017. december 3-i Roma Nemzetiségi Mikulás ünnepélyről, 

− a Nemzetiségek Napja alkalmából 2017. december 13-án megrendezett 

nemzetiségi kulturális rendezvényről, 

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

Erzsébet Katolikus Óvodába járó gyermekek részére 2017. december 19-én 

gyümölcsökből és szaloncukorból álló ajándékcsomag átadásáról, 

− a 2017. december 22-i „Mindenki Karácsonya” roma nemzetiségi 

rendezvényről. 

 

 

Dombóvár, 2018. január 10. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 

 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

január 10-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

4/2018. (I. 10.) számú határozat 

 

a Nemzetiségek Disznóvágása és Disznótora nemzetiségi kulturális rendezvényről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek 

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

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 kívánják segíteni. 

 

A Képviselő-testület részt kíván venni a 2018. január 13-án a Dombóvári Német 

Nemzetiségi Önkormányzattal, a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal és 

a Dombóvári Örmény Nemzetiségi Egyesülettel közösen megrendezett Nemzetiségek 

Disznóvágása és Disznótora rendezvényen. 

 

A Képviselő-testület a Nemzetiségek Disznóvágása és Disznótora rendezvény műsorán 

roma származásúak cigány táncelőadásával jelenik meg. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges kötelezettségvállalások 

megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2018. január 10. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

január 10-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

5/2018. (I. 10.) számú határozat 

 

a Roma Kulturális Közösségi Rendezvény további megszervezéséről és a 

rendezvényre fordítható 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 2018. évben is rendszeresen 

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, a hagyományőrző helyi roma civil szervezetek és önkéntesek 

részvételével roma ételek elkészítését, továbbá a Magyarországi Metodista Egyház 

Dombóvári Körzete lelkészének részvételével metodista vallási programot biztosít 

roma nyelvű tolmácsolással egybekötve. 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Roma Kulturális 

Közösségi Rendezvényre 2018 januárjától havonta 20.000,- Ft összegű keretet biztosít 

a feladatalapú költségvetési támogatásból. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a rendezvénnyel kapcsolatos 

kötelezettségvállalások megtételére.  

 

 

Dombóvár, 2018. január 10. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 

 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

január 10-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

6/2018. (I. 10.) számú határozat 

 

a közérdekű munka végrehajtásában való további közreműködésről 

 

1. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

társadalmi felzárkózás és a bűnmegelőzés segítése érdekében a szabálysértési 

eljárásban vagy büntetőeljárásban kiszabott közérdekű munka büntetés 

végrehajtásában továbbra is együtt kíván működni az állami hatóságokkal. 

 

2. A Képviselő-testület tudomásul veszi az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi 

Módszertani Irányításért Felelős Helyettes Államtitkárságának tájékoztatását, 

miszerint a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közérdekű munka 

végzésére munkahelyként kijelölhető, mint helyi közszolgáltatást végző egyéb 

szervezet. A Képviselő-testület a büntetések, az intézkedések, egyes 

kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi 

CCXL törvény 281. § (9) bekezdése alapján vállalja, hogy megfelel a közérdekű 

munka végzésére kijelölhető munkahelyre vonatkozó előírásoknak. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy tegye meg a szükséges 

nyilatkozatokat annak érdekében, hogy a Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat részt tudjon venni a közérdekű munka végrehajtásában. 

 

3. A Képviselő-testület a 105/2017. (IX. 22.) számú határozatát visszavonja. 

 

 

Dombóvár, 2018. január 10. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

január 10-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

7/2018. (I. 10.) számú határozat 

 

a 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dombóvár 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének 528/2017. (XII. 14.) Kt. határozatával 

jóváhagyott 2018. évi belső ellenőrzési tervnek a Nemzetiségi Önkormányzatra 

vonatkozó rendelkezésével egyetért. 

 

 

Dombóvár, 2018. január 10. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

január 10-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

8/2018. (I. 10.) számú határozat 

 

támogatási igény benyújtásáról Dombóvár Város Önkormányzatához 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5.780.000,- Ft 

összegű támogatási igényt nyújt be Dombóvár Város Önkormányzatához a 2018. évi 

költségvetésében a nemzetiségi önkormányzatok támogatására elkülönített keretre. 

 

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

Dombóvár város polgármesterével való egyeztetésre, és felhatalmazza a megítélt 

támogatás felhasználásáról szóló támogatási szerződés megkötésére. 

 

Határidő: 2018. január 31. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2018. január 10. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

január 10-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

9/2018. (I. 10.) számú határozat 

 

a 2016. évi feladatalapú költségvetési támogatás felhasználásról szóló beszámolóról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 

nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és 

elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint az 

ENTO/336/2016. számú támogatói okirat alapján a 2016. évi feladatalapú 

költségvetési támogatás felhasználásáról szóló beszámolót. 

 

A Képviselő-testület felkéri az elnököt a 2016. évi feladatalapú költségvetési 

támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elkészítésére és benyújtására az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelőnek. 

 

Határidő: 2018. január 31. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2018. január 10. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

január 10-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

10/2018. (I. 10.) számú határozat 

 

a 2017. évi működési költségvetési támogatás felhasználásról szóló beszámolóról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az 

ENTO/69/2017. számú támogatói okirat alapján nyújtott 2017. évi működési 

költségvetési támogatás felhasználásáról szóló beszámolót. 

 

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

felhasználásáról szóló beszámoló elkészítésére és benyújtására az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelőnek. 

 

Határidő: 2018. január 31. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2018. január 10. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

január 10-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

11/2018. (I. 10.) számú határozat 

 

az EFOP-1.5.3-16-2017-00063 kódszámú, Humán szolgáltatások fejlesztése a 

Dombóvári járásban című pályázatban való részvételről és fizetési alszámla 

megnyitásáról 

 

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

hogy a Nemzetiségi Önkormányzat konzorciumi tagként részt vegyen a Dombóvári 

járás hátrányos helyzetű térségének fejlesztését, valamint a helyi lakosság 

esélyegyenlőségének javítását célzó, EFOP-1.5.3-16-2017-00063 kódszámú, 

Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban című pályázatban, és 

jóváhagyja a projekt megvalósításáról szóló konzorciumi együttműködési 

megállapodás megkötését. A Nemzetiségi Önkormányzat a projekt keretében az 

alábbi projektelemeket valósítja meg a helyi roma közösség érdekében: 

 

a. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése érdekében roma nemzetiségi zenei és 

kulturális rendezvényeket szervez. 

b. A projekt megvalósításához irodatechnikai és informatikai eszközöket szerez 

be. 

c. Közreműködik az egészségprogram megvalósításában. 

d. A projekt megvalósításához szakmai munkatársat alkalmaz. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a projekt megvalósításhoz szükséges 

nyilatkozatok és kötelezettségvállalások megtételére. 

 

3. A Képviselő-testület elrendeli az OTP Bank Nyrt.-nél a fizetési számlájához 

kapcsolódva egy fizetési alszámla megnyitását a pályázat során felmerülő pénzügyi 

műveletek kezelésére. 

 

 

Dombóvár, 2018. január 10. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

január 10-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

12/2018. (I. 10.) számú határozat 

 

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 pályázatban való részvételről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 

hogy a helyi roma közösség érdekében a Nemzetiségi Önkormányzat partner 

szervezetként részt vegyen 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 pályázatban, valamint azzal, 

hogy a pályázat keretében a programok lebonyolításának a Dombóvári Roma Ház 

(Dombóvár, Szabadság utca 4.) is helyet adjon. 

 

A projekthez kapcsolódóan Dombóvár Város Önkormányzatával együttműködve a 

Nemzetiségi Önkormányzat a következőket vállalja: 

 

- szabadidős programok szervezése, 

- egészségmegőrzéssel kapcsolatos tájékoztatások megtartása, 

- a hátrányos helyzetű, mélyszegénységben élő roma és nem roma aktív korú 

személyek munkába állásának szorgalmazása, 

- a gyermekek iskolába történő beilleszkedésének segítése, valamint 

- a családok önálló életvitel elérésére való ösztönzése. 

 

A Képviselő-testület vállalja továbbá, hogy együttműködik a Dombóvári Egyesített 

Humán Szolgáltató Intézmény által alkalmazott szociális munkásokkal, és részt vesz a 

szegregációval veszélyeztetett területeken élő családok felkutatásában. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges nyilatkozatok és 

intézkedések megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2018. január 10. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

január 10-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

13/2018. (I. 10.) számú határozat 

 

a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programban való részvételről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. június 30-

ig tartó időtartamra 10 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása iránt támogatási 

igényt nyújt be a Dombóvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályához. 

 

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

hatósági szerződés aláírására, illetve a közfoglalkoztatottak tekintetében a munkáltatói 

jogok gyakorlására. 

 

Határidő: 2018. február 28. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2018. január 10. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



  

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

január 10-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

14/2018. (I. 10.) számú határozat 

 

a dombóvári általános iskolák felvételi körzetének véleményezéséről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tolna Megyei 

Kormányhivatalnak a kötelező felvételt biztosító dombóvári általános iskolák felvételi 

körzetét tartalmazó tájékoztatójának tervezetét megismerte, és az abban foglaltakkal 

egyetért. 

 

Határidő: 2018. március 15. – a Kormányhivatal tájékoztatására 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2018. január 10. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

január 10-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

15/2018. (I. 10.) számú határozat 

 

a Volkswagen Transporter Doka típusú gépjármű javítása érdekében használt 

gépjárműalkatrészek megvásárlásáról 

 

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

Önkormányzat tulajdonát képező Volkswagen Transporter Doka típusú gépjármű 

javítása érdekében 115.000,- Ft vételáron megvásárolja a Németh Lajos 

tulajdonában lévő, használt állapotú gépjárműalkatrészeket. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt az adásvételi szerződés aláírására. 

 

 

Dombóvár, 2018. január 10. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

január 10-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

16/2018. (I. 10.) számú határozat 

 

a Roma Házban található ingóságok biztosításáról 

 

Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli annak 

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

és a Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonát képező ingóságokra kiterjed-e Dombóvár 

Város Önkormányzatának vagyonbiztosítása. A Képviselő-testület továbbá felkéri az 

elnököt egyéb biztosítási lehetőségek megvizsgálására is. 

 

A Képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy a vizsgálatok eredményét terjessze a 

képviselő-testület elé. 

 

Határidő: 2018. november 30. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2018. január 10. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

január 10-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

17/2018. (I. 10.) számú határozat 

 

rendkívüli települési támogatás kiosztásában való részvételről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy 

közreműködik a tervezett szőlőhegyi kerékpárút nyomvonalán található akácfák 

kitermelésében és tárolásában, a kidobott karácsonyfák összegyűjtésében és 

tárolásában, illetve a tárolt és tűzifának alkalmas faanyagból Dombóvári Közös 

Önkormányzati Hivatal munkatársainak ajánlására a Dombóvár Város 

Önkormányzata által megítélt rendkívüli települési támogatás kiosztásában. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2018. január 10. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

január 10-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

18/2018. (I. 10.) számú határozat 

 

a képviselő-testületi tagok előkészítő képzésen való részvételének támogatásáról szóló 

111/2017. (X. 31.) számú határozat módosításáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 111/2017. (X. 

31.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

„A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy 

Ligorovics Zsolt elnök és Ligorovics Marianna képviselő a roma társadalmi 

integrációval kapcsolatos ismereteik bővítése érdekében a budapesti Európai Názáreti 

Főiskola 60 kreditpontos, Lelki Formálódás Oklevél elnevezésű képzésére jelentkezzen  

és vegyen részt.” 

 

A határozat egyéb rendelkezései változatlanul maradnak. 

 

 

Dombóvár, 2018. január 10. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 

 

 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

február 26-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2018. (II. 26.) számú határozata 

a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségi 

Önkormányzat 19/2017. (II. 24.) számú határozattal elfogadott 2017. 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 2017. évi költségvetésének 

 

Bevételi főösszegét: 28.665 eFt 

Ezen belül: 

működési bevételek:  2.205 eFt 

működési célú támogatások 

államháztartáson belülről: 22.976 eFt 

maradvány igénybevétele: 3.484 eFt 

 

Kiadási főösszegét: 28.665 eFt 

Ezen belül: 

személyi juttatás: 15.790 eFt 

munkaadót terhelő járulékok 

és szociális hozzájárulási adó: 1.981 eFt 

dologi kiadások: 5.486 eFt 

egyéb működési célú kiadások 3.459 eFt 

beruházások: 1.949 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, 2018. február 26. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

február 26-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

20/2018. (II. 26.) számú határozat 

 

a Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évet követő három évre szóló középtávú tervéről 

 

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 2018. 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 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 

2018. 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 (a 

továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett 

fedezeti betétek, és azok összege. 

0,- Ft 

 

 

 

Dombóvár, 2018. február 26. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

február 26-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2018. (II. 26.) számú határozata 

a Nemzetiségi Önkormányzat 2018. 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 vonatkozik. 

 

II. A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

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

 

Bevételi főösszegét: 38.734 eFt 

Ezen belül: 

működési bevételek:  1.693 eFt 

működési célú támogatások 

államháztartáson belülről: 34.140 eFt 

maradvány igénybevétele  2.901 eFt 

 

Kiadási főösszegét: 38.734 eFt 

Ezen belül: 

személyi juttatás: 16.399 eFt 

munkaadót terhelő járulékok 

és szociális hozzájárulási adó: 2.558 eFt 

dologi kiadások: 5.731eFt 

egyéb működési célú kiadások: 13.293 eFt 

beruházások: 753 eFt 

 

összegben határozza meg. 

 

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

részletezését az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 



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

bontását a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(4) A Képviselő-testület a 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 3. sz. 

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 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, 2018. február 26. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

február 26-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

22/2018. (II. 26.) számú határozat 

 

a Dombóvár, Szabadság utca 4. szám alatti Roma Ház közösségi célokra való 

használatáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dombóvár 

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

szám alatti Roma Házat a 2019. évben is a Nemzetiségi Önkormányzat 

tevékenységéhez, illetve a helyi roma társadalmat szolgáló közösségi programok, 

rendezvények megtartásához kívánja használni, illetve ebből a célból rendelkezésre 

bocsátani olyan szervezetek részére, amelyek a helyi roma társadalom fejlesztését  

célzó programokat valósítanak meg. 

 

 

Dombóvár, 2018. február 26. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

február 26-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

23/2018. (II. 26.) számú határozat 

 

a 2018. évi működési költségvetési támogatás felhasználásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi 

működési költségvetési támogatásból kívánja fedezni az alábbi kiadásokat: 

 

1. Az elnök részére a képviselő-testület képviseletében és megbízásából végzett 

tevékenységgel összefüggésben a mobiltelefon-használat költségeinek megtérítése 

havonta legfeljebb 6.000,- Ft összegig a 106/2017. (IX. 22.) számú határozat 

alapján. 

2. A képviselő-testület többi tagja részére a képviselő-testület képviseletében és 

megbízásából végzett tevékenységgel összefüggésben a mobiltelefon-használat 

költségeinek megtérítése havonta legfeljebb 6.000,- Ft összegig a 29/2017. (II. 24.) 

számú határozat alapján. 

3. A Dombóvár, Szabadság utca 4. 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. 

4. A Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonát képező gépjármű fenntartásával 

kapcsolatos költségek. 

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

költségek. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt – az 1. pont tekintetében az 

elnökhelyettest – a szükséges kötelezettségvállalások, jognyilatkozatok és aláírások 

(teljesítés-igazolás, utalványozás) megtételére. 

 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős: Elnök 

 

Dombóvár, 2018. február 26. 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

február 26-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

24/2018. (II. 26.) számú határozat 

 

a Dombóvár Város Önkormányzatához benyújtott támogatási igény, valamint a 

8/2018. (I. 10.) számú határozat módosításáról 

 

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

szerint módosítja a 8/2018. (I. 10.) számú határozatát: 

 

A Képviselő-testület a Dombóvár Város Önkormányzata által a 2018. évi 

költségvetésében a nemzetiségi önkormányzatok támogatására elkülönített 

keretből elsősorban a helyi természetvédelmi területek fenntartásával, valamint 

a természetvédelmi területek fenntartásával összefüggő feladatok 

koordinálásával kapcsolatos kiadásokra igényel támogatást. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt Dombóvár város polgármesterével 

való egyeztetésre. 

 

 

Dombóvár, 2018. február 26. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

február 26-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

25/2018. (II. 26.) 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 a megállapodásnak a 

jogszabályváltozásokból eredő változások átvezetésére irányuló módosítását a 

melléklet szerint elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a megállapodás módosításának 

aláírására. 

 

Határidő: 2018. február 28. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2018. február 26. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

február 26-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

26/2018. (II. 26.) számú határozat 

 

a nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 

 

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

számú határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának a Dombóvár 

Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára, 

valamint a Szabadság utca 4. szám alatti Roma Ház telephelyként történő felvételére 

és a törzskönyvi adatok megváltoztatására vonatkozó módosítását, és a módosítással 

egységes szerkezetű Szabályzatot a melléklet szerint elfogadja. 

 

 

Dombóvár, 2018. február 26. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

február 26-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

27/2018. (II. 26.) számú határozat 

 

a Roma Kulturális Gyűjtemény és Emlékszoba további fejlesztéséről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Roma Kulturális 

Gyűjtemény és Emlékszoba fejlesztése érdekében az alábbiakat kívánja beszerezni: 

 

- 2 darab próbababa: egy férfi és egy női, 

- egy fa taliga, 

- vályogtégla, 

- pipa, 

- rózsafüzér, 

- hegedű, 

- a romák életét bemutató kiadványok, könyvek, újságok. 

 

A Képviselő-testület felkéri az elnököt a kutatómunkára és a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

A Képviselő-testület a szükséges eszközök beszerzésére 100.000,- Ft-ot különít el, és 

felhatalmazza az elnököt a szükséges kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2018. február 26. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

február 26-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

28/2018. (II. 26.) számú határozat 

 

a Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi rendezvénytervéről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségi 

Önkormányzat 2018. évi programtervét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

- Havi rendszerességgel Roma Kulturális Közösségi Rendezvény. 

- Nemzetiségek Disznóvágása és Disznótora nemzetiségi kulturális rendezvény 

(2018. január 13.). 

- Húsvétváró délután (2018. március 29.). 

- Nemzetközi Roma Nap (2018. április 8.). 

- Megemlékezés a Roma Holokausztról (2018. augusztus 2.) 

- 3 napos balatonfenyvesi ifjúsági tábor (2018. augusztus). 

- Dombóvári Roma Nap 2018. (2018. augusztus 25.). 

- Részvétel a Német Nemzetiségi Hét programjaiban (2018. november) 

- Roma Nemzetiségi Mikulás ünnepély (2018. december). 

- Nemzetiségek Napja (2018. december). 

- Óvodai karácsonyváró (2018. december). 

-  „Mindenki Karácsonya” roma nemzetiségi rendezvény (2018. december). 

- 2018. ősz: Roma nemzetiségi zenei rendezvény az EFOP projekthez 

kapcsolódóan. 

- Részvétel különböző városi rendezvényeken: Város Hete rendezvénysorozat, 

majális, Gyereknapi rendezvény, az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. 

évfordulója alkalmából tartott rendezvények, Földünk Világnapja, Városi 

Mikulás, Adventi vásár. 

 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2018. február 26. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

február 26-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

29/2018. (II. 26.) számú határozat 

 

a Roma Házban tartandó Húsvétváró Délután rendezvényről 

 

1. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. március 

29-én Húsvétváró Délután rendezvényt szervez a hátrányos helyzetű roma 

gyermekeknek a Roma Házban. 

 

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

meg: 

a) felnőttek számára lelki vezetés, 

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

készítése, tojásfa díszítése) a húsvéthoz kapcsolódó népi játékokkal, 

c) húsvéti locsolás, locsolóversek tanulása, 

d) a gyerekek vendéglátása. 

 

3. A Képviselő-testület a rendezvényre 60.000,- Ft összegű keretet állapít meg a 2018. 

évi költségvetése terhére és felhatalmazza az elnököt a rendezvénnyel összefüggő 

kötelezettségvállalásokra. 

 

Határidő: 2018. március 29. 

Felelős: elnök 

 

 

Dombóvár, 2018. február 26. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

február 26-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

30/2018. (II. 26.) számú határozat 

 

a közfoglalkoztatási program keretében természetvédelmi és településüzemeltetési 

feladatok ellátásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzá kíván 

járulni Dombóvár Város Önkormányzatának természetvédelmi, környezetvédelmi és 

köztisztasági, valamint településüzemeltetési feladatainak ellátásához, és vállalja, 

hogy a 2018. június 30-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás időtartamára a 

Dombóvár Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás alapján a 

közfoglalkoztatási programban a helyi természetvédelmi területek rendben tartását, 

továbbá egyes településüzemeltetési feladatokat elvégez. 

 

A Képviselő-testület a feladatok elvégzéséhez biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat 

tulajdonát képező Volkswagen Transporter Doka típusú gépjármű igénybevételét. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt az együttműködési megállapodás 

tartalmának jóváhagyására és aláírására. 

 

Határidő: 2018. március 31. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2018. február 26. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

február 26-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

31/2018. (II. 26.) számú határozat 

 

a Dombóvár Város Önkormányzatával a szelektív hulladékgyűjtő szigetek 

környezetének rendbetételéről és más településüzemeltetési feladatok ellátásáról 

szóló együttműködési megállapodás módosításáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 

dombóvári szelektív hulladékgyűjtő szigetek környezetének rendbetételéről és más 

településüzemeltetési feladatok ellátásáról a Dombóvár Város Önkormányzatával 

kötött együttműködési megállapodás időtartamának 2018. június 30. napjáig történő 

meghosszabbításával. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a megállapodás módosításának 

aláírására. 

 

Határidő: 2018. március 5. – a megállapodás módosításának aláírására 

Felelős: Elnök 

 

 

 

Dombóvár, 2018. február 26. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

február 26-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

32/2018. (II. 26.) számú határozat 

 

a dombóvári szelektív hulladékgyűjtő szigetek környezetének rendbetételével és 

más településüzemeltetési feladatokkal összefüggésben az elnök megbízási 

szerződésének felülvizsgálatáról és meghosszabbításáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a dombóvári 

szelektív hulladékgyűjtő szigetek környezetének rendbetételére és más 

településüzemeltetési feladatok ellátására Ligorovics Zsolt elnökkel kötött megbízási 

szerződést felülvizsgálja a soron következő képviselő-testületi ülésen, és dönt a 

megbízási szerződés meghosszabbításáról. 

 

Határidő: 2018. március 31. 

Felelős: Elnökhelyettes 

 

 

Dombóvár, 2018. február 26. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

február 26-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

33/2018. (II. 26.) számú határozat 

 

az Emberség Erejével Alapítvány Erősödő Civil Közösségek programjában nyertes 

„Új Kezdet” Roma Egyesület projektjének támogatásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 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. 

 

A Képviselő-testület a megvalósításban együtt kíván működni az Egyesülettel, segítve a 

Dombóváron működő civil szervezetekkel való kapcsolattartást, a médiában való 

megjelenést, valamint a projekthez kapcsolódó rendezvények megtartására az 

Egyesület részére térítésmentesen biztosítja a Dombóvár, Szabadság utca 4. szám 

alatti Roma Ház igénybevételét. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnökhelyettest együttműködési megállapodás 

megkötésére az „Új Kezdet” Roma Egyesülettel. 

 

Határidő: 2018. február 28. 

Felelős: Elnökhelyettes 

 
 

Dombóvár, 2018. február 26. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

február 26-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

34/2018. (II. 26.) számú határozat 

 

a Dombóvári HACS Egyesület által kidolgozott helyi közösségfejlesztési stratégia 

megvalósításának támogatásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 

Dombóvári HACS Egyesület által kidolgozott helyi közösségfejlesztési stratégia 

megvalósítását azáltal, hogy részt vállal a helyi roma lakossággal való 

kapcsolattartásban, ösztönzi őket a környezet- és egészségtudatos életvitelre, továbbá 

segíti őket a közösségi életbe, illetve a munka világába történő beilleszkedésben. 

 

A Képviselő-testület felkéri az elnököt a végrehajtáshoz kapcsolódó intézkedések 

megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2018. február 26. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

február 26-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

35/2018. (II. 26.) 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 részt vegyen a Dombóvári HACS Egyesület által 

kidolgozott helyi közösségfejlesztési stratégia megvalósításában, és pályázatot 

nyújtson be az Egyesület által kiírt releváns felhívásokra. 

 

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

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

Roma Ház igénybevételének biztosításával segíti. 

 

 

Dombóvár, 2018. február 26. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

február 26-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

36/2018. (II. 26.) számú határozat 

 

az „Elöljárók Csendesnapja” vezetői konferencián való részvételről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 

hogy a képviselő-testület tagjai részt vettek a Piliscsabán, 2018. február 22-24. között 

a Magyarországi Metodista Egyház által megrendezett „Elöljárók Csendesnapja” 

vezetői konferencián.  

 

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

összefüggő költségeit megtéríti a 2018. évi költségvetése terhére, és felhatalmazza az 

elnököt a szükséges kötelezettségvállalásokra. 

 

 

Dombóvár, 2018. február 26. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

február 26-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

37/2018. (II. 26.) számú határozat 

 

a 2016. évi feladatalapú költségvetési támogatás felhasználásáról szóló belső 

ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi 

feladatalapú költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó belső ellenőrzési 

jelentés rendelkezésivel egyetért, és azt jóváhagyja. 

 

 

Dombóvár, 2018. február 26. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

február 26-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

38/2018. (II. 26.) számú határozat 

 

a 2018. évi vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az elnök 

és a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2018. évi vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségének teljesítéséről szóló tájékoztatót. 

 

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

CLXXIX. törvényben foglalt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét a képviselő-

testület minden tagja a törvényben meghatározott módon és határidőben teljesítette. 

 

 

Dombóvár, 2018. február 26. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 
 



   

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

39/2018. (III. 29.) számú határozat 

 

munkaszerződés megkötéséről a Roma Önkormányzat részvételével megvalósuló 

EFOP projektben 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja szakmai 

munkatársi feladatok ellátására szóló munkaszerződés megkötését Ligorovics 

Mariannával 2018. április 1-től 2019. március 31-ig az EFOP-1.5.3-16-2017-00063 

kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban” című projektben 

havi bruttó 60.000,- Ft összegű munkabér ellenében. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnökhelyettest a munkaszerződés aláírására. 

 

Határidő: 2018. március 31. 

Felelős: Elnökhelyettes 

 

 

Dombóvár, 2018. március 29. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 

 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

40/2018. (III. 29.) számú határozat 

 

a Roma Önkormányzat részvételével megvalósuló EFOP projektben a közbeszerzési 

eljárások lefolytatására Dombóvár Város Önkormányzatának meghatalmazásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete meghatalmazza 

Dombóvár Város Önkormányzata ajánlatkérőt – és egyben a projekt megvalósítására 

megalakult konzorcium vezetőjét – az EFOP-1.5.3-16-2017- 00063 azonosítószámú 

“Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban” c. projekt közbeszerzési 

eljárásai során a közös ajánlatkérők képviseletére, a közbeszerzési eljárás 

lefolytatására, a bíráló bizottság megalakítására és az eljárást lezáró döntés 

meghozatalára.  

 

A Képviselő-testület az EFOP-1.5.3-16-2017-00063 azonosítószámú “Humán 

szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban” c. projekt vonatkozásában 

lefolytatandó közbeszerzési eljárások vonatkozásában Dombóvár Város 

Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának hatálya alá helyezi magát. 

 

A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárások bíráló bizottságaiba nem kíván tagot 

delegálni. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2018. március 29. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

41/2018. (III. 29.) számú határozat 

 

a Roma Önkormányzat részvételével megvalósuló EFOP projektben a konzorciumi 

együttműködést szabályozó Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerinti 

tartalommal elfogadja az EFOP-1.5.3-16-2017-00063 kódszámú, „Humán 

szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban” című projekthez kapcsolódó, a 

konzorciumi tagok együttműködésről rendelkező Szervezeti és Működési Szabályzatot, 

és felhatalmazza ez elnököt annak aláírására. 

 

Határidő: 2018. március 31.  

Felelős: Elnök  

 

 

Dombóvár, 2018. március 29. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

42/2018. (III. 29.) számú határozat 

 

együttműködési megállapodás megkötéséről a Dombóvári Illyés Gyula 

Gimnáziummal az iskolai közösségi szolgálat teljesítésében 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja 

együttműködési megállapodás megkötését a Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziummal 

az 50 órás iskolai közösségi szolgálat teljesítése érdekében legfeljebb két gimnáziumi 

tanuló számára. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt az együttműködési megállapodás 

aláírására, az iskolai közösségi szolgálatot teljesítő tanulók mentorálására, valamint 

az önkéntes közösségi szolgálat teljesítésének igazolására az iskola felé. 

 

Határidő: 2018. április 30. – együttműködési megállapodás aláírására 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2018. március 29. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

43/2018. (III. 29.) számú határozat 

 

a Dombóvár Város Önkormányzata által nyújtott 2018. évi támogatásról és 

támogatási szerződés megkötéséről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az 

elnököt támogatási szerződés megkötésére Dombóvár Város Önkormányzatával a 

2018. évi költségvetésében a nemzetiségi önkormányzatok támogatására elkülönített 

keretből nyújtott 3.100.000,- Ft összegű támogatás felhasználására. 

 

Határidő: 2018. április 15. – támogatási szerződés aláírására 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2018. március 29. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

44/2018. (III. 29.) számú határozat 

 

Ligorovics Marianna koordinációs feladatokkal való megbízásáról  

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja 

megbízási szerződés megkötését Ligorovics Mariannával 2018. április 1-től 2019. 

március 31-ig a természetvédelmi területek rendezésével összefüggő koordinálási 

feladatok elvégzésére a Dombóvár Város Önkormányzata által nyújtott 2018. évi 

támogatás terhére. 

 

A megbízási díjat a Képviselő-testület havi bruttó 180.000,- Ft-ban állapítja meg. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnökhelyettest a megbízási szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: 2018. március 31. 

Felelős: Elnökhelyettes 

 

 

Dombóvár, 2018. március 29. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

45/2018. (III. 29.) számú határozat 

 

a Nemzetközi Roma Nap alkalmából tartandó nemzetiségi kulturális rendezvényről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetközi 

Roma Nap alkalmából 2018. április 7-én 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 az esti gálán a Tinódi Házban, a díjazott köszöntése. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a rendezvénnyel összefüggő 

kötelezettségvállalásokra. 

 

Határidő: 2018. április 7. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2018. március 29. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

46/2018. (III. 29.) számú határozat 

 

Máté Mihály munkássága Dombóvári Értéktárba történő felvételének 

kezdeményezéséről 

 

1. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi 

a Dombóvári Értéktár bővítését Máté Mihály pedagógus, nyugalmazott rendőrtiszt, 

a cigányság kultúrtörténetének kutatója munkásságával. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy az 1. pontban nevesített érték 

Dombóvári Értéktárba történő felvételét kezdeményezze a Dombóvári Értéktár 

Bizottságnál. 

 

Határidő: 2018. április 15.  

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2018. március 29. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

47/2018. (III. 29.) 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 és a csoportszám növelésére irányuló – 

átszervezésével. 

 

 

Dombóvár, 2018. március 29. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

48/2018. (III. 29.) számú határozat 

 

a Dombóvári Roma Nap 2018 kulturális rendezvényre benyújtott támogatási igény 

elbírálásáról és a rendezvény során felmerülő kiadások fedezetéről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az elnök 

tájékoztatóját az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett ROM-RKT-18 

kódszámú, Roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és 

termékek elérhetővé tételének támogatása című pályázati felhívás „B” komponensére 

a Dombóvári Roma Nap 2018 egynapos kulturális esemény megvalósítására 

benyújtott támogatási igény elbírálásáról. A Képviselő-testület felhatalmazza az 

elnököt a támogatási szerződés aláírására. 

 

A Képviselő-testület a rendezvénynek az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által 

nyújtott támogatásból nem fedezhető kiadásait a feladatalapú költségvetési támogatás 

terhére biztosítja. 

 

 

Dombóvár, 2018. március 29. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

49/2018. (III. 29.) számú határozat 

 

a Roma Ház udvarán kopjafa állításáról és a roma nyelv oktatási lehetőségeinek 

felkutatásáról 

 

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

kopjafa állítását az 1956-os forradalom roma áldozatairól való megemlékezés 

céljából a Dombóvár, Szabadság utca 4. szám alatt található Roma Ház udvarán. 

 

A Képviselő-testület felkéri az elnököt egy kopjafafaragó felkutatására és a 

szükséges intézkedések, kötelezettségvállalások megtételére. 

 

A Képviselő-testület elrendeli, hogy az előzetes terveket és a költségkimutatást az 

elnök 2018. szeptember 30-ig terjessze a Képviselő-testület elé jóváhagyásra. 

 

2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a tagjai a hagyományos lovári nyelv 

oktatási lehetőségeit kutassák fel, és a megszerzett információkról számoljanak be 

a Képviselő-testületnek. 

 

Határidő: 2018. szeptember 30. – a tervek képviselő-testület elé terjesztésére 

2019. április 8. – a kopjafa felállítására 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2018. március 29. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

50/2018. (III. 29.) számú határozat 

 

az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére tartott városi 

megemlékezésen való részvételről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az elnök 

beszámolóját az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett városi 

megemlékezésen való részvételről és koszorú elhelyezéséről a Szigeterdőben, a 

Kossuth Lajosról készült szobornál.  

 

A Képviselő-testület jóváhagyja az elnöknek a koszorú beszerzésével összefüggő 

kötelezettségvállalását. 

 

 

Dombóvár, 2018. március 29. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

51/2018. (III. 29.) számú határozat 

 

a dombóvári nemzetiségi önkormányzatok számára elkülönített keret 2018. évi 

felosztásáról szóló beszámolóról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az elnök 

beszámolóját a Dombóvár Város Önkormányzata által a dombóvári nemzetiségi 

önkormányzatok számára elkülönített 2018. évi keret felosztásáról.  

 

 

Dombóvár, 2018. március 29. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

52/2018. (III. 29.) számú határozat 

 

az elnök beszámolójáról a rendkívüli tűzifa támogatás kiosztásában való 

közreműködésről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az elnök 

beszámolóját a Dombóvár Város Önkormányzata által nyújtott rendkívüli tűzifa 

támogatás kiosztásában való közreműködésről. 

 

 

Dombóvár, 2018. március 29. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

53/2018. (III. 29.) számú határozat 

 

a Roma Ház alkalmi rendezvény céljára való igénybevételéről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 

Dombóvár, Szabadság utca 4. szám alatti Roma Ház tanácskozótermében 2018. április 

2-án 12:00-18:00 óráig alkalmi rendezvény kerüljön megtartásra. 

 

 

Dombóvár, 2018. március 29. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

54/2018. (III. 29.) számú határozat 

 

a Dombóvár Város Önkormányzatával kötött, egyes településüzemeltetési és 

természetvédelmi feladatok ellátására irányuló együttműködés megújításáról 

 

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

Dombóvár Város Önkormányzatával kötött, egyes településüzemeltetési és 

természetvédelmi feladatok ellátására irányuló együttműködés megújítását, és 

egyetért határozatlan idejű együttműködési megállapodás megkötésével a 2018. 

február 28-ig hatályban volt együttműködési megállapodások tartalma alapján. 

 

2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a feladatellátás során felmerülő alábbi 

kiadásokat Dombóvár Város Önkormányzata térítse meg a Nemzetiségi 

Önkormányzat részére: 

- gépjármű igénybevétele esetén az üzemanyagköltséget útnyilvántartás 

alapján 152,- Ft/km összegben, 

- a szükséges egyéb dologi kiadásokat elszámolás alapján, amennyiben a 

Nemzetiségi Önkormányzat más forrásból nem tudja azt fedezni. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt az együttműködési megállapodás 

tartalmának jóváhagyására és aláírására. 

 

Határidő: 2018. április 6. – a megállapodás megkötésére 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2018. március 29. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

55/2018. (III. 29.) számú határozat 

 

a 2018. évi feladatlapú költségvetési támogatás I. körös döntéséről szóló 

tájékoztatóról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az elnök 

tájékoztatóját az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapján közzétett 2018. évi 

feladatalapú költségvetési támogatás I. körös döntésről és az elért pontszámokról. 

 

 

Dombóvár, 2018. március 29. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

március 29-i zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

56/2018. (III. 29.) számú határozat 

 

a 2018. évben Máté Mihály-díjban részesített személyről 

 

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

díjat a 2018. évben  

Dobos Károlyné 

Gyulaj község volt polgármestere részére adományozza. 

 

A Képviselő-testület felkéri az elnököt az elismerés átadásával kapcsolatos 

intézkedések megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2018. március 29. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 

 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

57/2018. (IV. 26.) számú határozat 

 

együttműködés Dombóvár Város Önkormányzatával a városi zöldterületek 

fenntartásában 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 

hogy a Nemzetiségi Önkormányzat a rendelkezésre álló eszközökkel segítséget 

nyújtson Dombóvár Város Önkormányzata részére a városi zöldterületek 

kaszálásában, fenntartásában azzal, hogy a felmerülő költségeket a dombóvári 

önkormányzat megtéríti. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges kötelezettségvállalások és 

intézkedések megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2018. április 26. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 
 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

58/2018. (IV. 26.) számú határozat 

 

a városi majális rendezvényen való részvételről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete részt vesz a 

Dombóvár Város Önkormányzata által 2018. május 1-jén a Tinódi Ház előtti téren 

megrendezésre kerülő városi majális rendezvényen a májusfa állításában való 

közreműködéssel, valamint felhatalmazza az elnököt, hogy a hátrányos helyzetű roma 

gyermekek támogatása érdekében 30.000,- Ft keretösszegig kötelezettséget vállaljon 

gyermekek egyszeri körhintázására. 

 

Határidő: 2018. május 1. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2018. április 26. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 
 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

59/2018. (IV. 26.) számú határozat 

 

a 2018. február 28-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz nyújtott 

támogatás elszámolásáról, a visszafizetési kötelezettségek teljesítéséről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 

2018. február 28-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programhoz nyújtott 

támogatás elszámolását, és a Nemzetiségi Önkormányzatot terhelő visszafizetési 

kötelezettség részbeni, 296.000,- Ft összegű teljesítését.  

 

A Képviselő-testület elrendeli a Nemzetiségi Önkormányzatot terhelő visszafizetési 

kötelezettség maradéktalan teljesítése érdekében 650.849,- Ft összegű kifizetés 

teljesítését a Tolna Megyei Kormányhivatal részére.  

 

A Képviselő-testület a közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó és az erre kapott 

támogatásból nem fedezett kiadásokat a Dombóvár Város Önkormányzata által 

nyújtott 2017. évi támogatás, illetve a 2018. évi feladatalapú költségvetési támogatás 

terhére kívánja elszámolni. 

 

A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal a 

Nemzetiségi Önkormányzat fizetési számlájáról és annak alszámláiról csak az elnökkel 

való egyeztetést követően indíthat átutalást. 

 

Határidő: 2018. április 30. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2018. április 26. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 
 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

60/2018. (IV. 26.) számú határozat 

 

a pénzkezelés rendjének ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentés 

jóváhagyásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 

pénzkezelés rendjének ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentéssel. 

 

 

Dombóvár, 2018. április 26. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 
 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

61/2018. (IV. 26.) számú határozat 

 

a Roma Ház egyesületi székhelyként való bejegyzéséről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 

hogy az „Új Kezdet” Roma Egyesület székhelye a Dombóvár, Szabadság utca 4. szám 

alatt található Roma Ház legyen, és kezdeményezi, hogy a bejegyzéshez a tulajdonos 

Dombóvár Város Önkormányzata járuljon hozzá. 

 

 

Dombóvár, 2018. április 26. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 
 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

62/2018. (IV. 26.) számú határozat 

 

a 2018. évi feladatlapú költségvetési támogatás II. körös döntéséről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az elnök 

tájékoztatóját az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapján közzétett 2018. évi 

feladatalapú költségvetési támogatás II. körös döntéséről és a támogatás összegéről. 

 

 

Dombóvár, 2018. április 26. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

63/2018. (IV. 26.) számú határozat 

 

az Európai Názáreti Főiskola továbbképzésén való részvételről szóló tájékoztatóról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az elnök 

tájékoztatóját az Európai Názáreti Főiskola továbbképzésén való részvételről. 

 

 

Dombóvár, 2018. április 26. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

május 11-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

64/2018. (V. 11.) számú határozat 

 

a Dombóvár Város Önkormányzatával kötött együttműködés felülvizsgálatáról és a 

2018. évi önkormányzati támogatásról való lemondásról 

 

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

hulladékgyűjtő szigetek környezetének rendben tartására és más 

településüzemeltetési feladatok ellátására Dombóvár Város Önkormányzatával 

létrejött együttműködést 2018. június 30-ig tartja fenn azzal, hogy a 

hulladékgyűjtő szigetek és hulladékgyűjtő konténerek környezetének rendben 

tartását az együttműködés keretében 2018. május 11-e után nem látja el. 

 

2. A Képviselő-testület a Dombóvár Város Önkormányzata által a helyi 

természetvédelmi területek fenntartásával kapcsolatos kiadásokra, valamint a 

természetvédelmi területekkel kapcsolatos feladatellátás koordinálására 

nyújtott 2018. évi támogatást nem kívánja felhasználni, és a támogatási 

szerződés megkötésére adott felhatalmazást visszavonja. A Képviselő-testület a 

Ligorovics Marianna koordinációs feladatokkal való megbízásáról szóló 

44/2018. (III. 29.) számú határozatát és a Ligorovics Marianna részére adott 

megbízást visszavonja. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 

jegyzőjét annak vizsgálatára, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat által 

Dombóvár Város Önkormányzata részére végzett közfeladatellátás során 

felmerülő kiadások körében van-e olyan, amely bevétellel nem fedezett. 

 

 

Dombóvár, 2018. május 11. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 

 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

május 31-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

65/2018. (V. 31.) számú határozat 

 

a Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi 

önkormányzat 2017. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. melléklet 

szerint elfogadja. 

2. a 2017. évi vagyonkimutatást a 2. melléklet szerint elfogadja. 

3. a 2017. évi maradvány kimutatást a 3. melléklet szerint elfogadja. 

4. a 2017. évi eredménykimutatást a 4. melléklet szerint elfogadja. 

 

 

Dombóvár, 2018. május 31. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 

 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

május 31-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

66/2018. (V. 31.) számú határozat 

 

a 2017. évre vonatkozó összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dombóvár 

Város Önkormányzata 2017. évre vonatkozó összefoglaló belső ellenőrzési 

jelentésének a Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozó rendelkezésével egyetért, és azt 

jóváhagyja. 

 

 

Dombóvár, 2018. május 31. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

május 31-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

67/2018. (V. 31.) számú határozat 

 

a Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról 

 

1. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tolna Megyei 

Kormányhivatal TOB/22/491-1-1/2018. iktatószámú törvényességi felhívását 

megtárgyalta és az abban foglaltakkal egyetért. A Képviselő-testület megteszi a 

szükséges intézkedéseket a jogszabálysértések orvoslása érdekében, továbbá figyelmet 

fordít arra, hogy működése a jogszabályokkal összhangban legyen. 

 

2. A Képviselő-testület felhívja a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, 

hogy a Képviselő-testület 2018. évben tartott üléseiről készült jegyzőkönyveket 

haladéktalanul küldje meg a Tolna Megyei Kormányhivatalnak, továbbá fordítson 

figyelmet a jegyzőkönyveknek a jogszabályban előírt határidőben történő 

felterjesztésére. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a Tolna Megyei Kormányhivatal 

tájékoztatására, valamint a törvényességi felhívásban foglaltak teljesítése érdekében a 

határidő meghosszabbítása iránti kérelem benyújtására a Kormányhivatalhoz. 

 

Határidő:  2018. június 30. – Kormányhivatal tájékoztatására 

2018. szeptember 15. – a törvényességi felhívásban foglaltak teljesítésére 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2018. május 31. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

május 31-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

68/2018. (V. 31.) számú határozat 

 

a Dombóvár Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodáshoz 

kapcsolódó intézkedésekről 

 

1. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 54/2018. 

(III. 29.) számú határozatát visszavonja és a 31/2018. (II. 26.) számú 

határozatában foglaltakat megerősíti, miszerint a dombóvári szelektív 

hulladékgyűjtő szigetek környezetének rendbetételéről és más 

településüzemeltetési feladatok ellátásáról a Dombóvár Város 

Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás 2018. június 30-ig 

kerüljön meghosszabbításra, azzal kiegészítve, hogy a 64/2018. (V. 11.) számú 

határozatában foglaltak szerint a hulladékgyűjtő szigetek és a hulladékgyűjtő 

konténerek környezetének rendben tartása tekintetében 2018. május 11-ig 

végzett feladatot a Nemzetiségi Önkormányzat. 

 

A Képviselő-testület kéri, hogy a megállapodás módosítása minél előbb 

kerüljön aláírásra, illetve a Nemzetiségi Önkormányzatot által végzett 

feladatellátásért járó ellentételezés kifizetésre. 

 

2. A Képviselő-testület a Dombóvár Város Önkormányzatával kötött 

együttműködési megállapodáshoz kapcsolódóan szállítási feladatok elvégzésére 

2017. június 9. napján Ligorovics Zsolt elnökkel kötött megbízási szerződést 

2018. június 30-ig meghosszabbítja. A Képviselő-testület az elnök által 2018. 

március 1. napjától gépjárművezetésként végzett teljesítést elfogadja és 

engedélyezi az elnök részére 2018. március 1. napjától változatlanul bruttó 

128,1,- Ft/km megbízási díj kifizetését a Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonát 

képező, és a feladatellátáshoz használt gépjárműre vezetett útnyilvántartás 

alapján. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnökhelyettest a megbízási 

szerződés módosításának aláírására, valamint a kifizetéshez szükséges 

jognyilatkozatok és aláírások (teljesítés-igazolás, utalványozás) megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2018. május 31. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

május 31-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

69/2018. (V. 31.) számú határozat 

 

az „Új Kezdet” Roma Egyesület kezdeményezésének támogatásáról 

 

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

hogy az „Új Kezdet” Roma Egyesület közreműködjön a városi zöldfelületek 

rendben tartásában, valamint Dombóvár Város Önkormányzata egyéb 

köztisztasági feladatainak ellátásában, és e tekintetben együttműködjön az 

önkormányzattal. 

 

2. A Képviselő-testület az együttműködés létrejötte esetén kész az Egyesület 

rendelkezésére bocsátani a Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonát képező 

gépjárművet, továbbá a közfoglalkoztatási programok során beszerzésre került 

tárgyi eszközöket. A Képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy az eszközök 

használatba adásának feltételeiről egyeztessen a Dombóvári Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztályával.  

 

Határidő: 2018. június 30. – az egyeztetések lefolytatására 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2018. május 31. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

május 31-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

70/2018. (V. 31.) számú határozat 

 

az EFOP-1.5.3-16-2017-00063 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a 

Dombóvári járásban” című projektet érintő módosításokról 

 

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

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

járásban” című projekt módosított szakmai tartalmával és költségvetésével, és 

jóváhagyja a módosított konzorciumi megállapodás aláírását az elnök részéről. 

 

 

Dombóvár, 2018. május 31. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

május 31-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

71/2018. (V. 31.) számú határozat 

 

a 2018 májusában tartott rendezvényekről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az elnök 

beszámolóját a 2018 májusában tartott nemzetiségi kulturális rendezvényekről. 

 

 

Dombóvár, 2018. május 31. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

május 31-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

72/2018. (V. 31.) számú határozat 

 

a Roma Ház fenntartási költségeiről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az elnök 

beszámolóját a Dombóvár, Szabadság utca 4. szám alatti Roma Ház fenntartási 

költségeiről. 

 

 

Dombóvár, 2018. május 31. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 
 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

július 26-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

73/2018. (VII. 26.) számú határozat 

 

a Dombóvári Roma Nap 2018 kulturális rendezvényről 

 

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

Roma Nap 2018 elnevezésű roma nemzetiségi kulturális rendezvényét 2018. 

augusztus 25-én tartja az 1/2018. (I. 10.) számú határozat szerinti programmal. A 

rendezvényen közreműködik 

- a metodista istentiszteleten és a gyerekprogramokban Hajduné Csernák 

Erzsébet, a Magyarországi Metodista Egyház Dombóvári Körzetének 

lelkésze, 

- a kulturális műsorszám előadásában az Alsózsolcai Roma Metodista 

Gyülekezet Kórusa és Zenekara, vezényel Kurdi Zoltán, a Magyarországi 

Metodista Egyház pécsi cigánymissziójának vezetője, 

- roma zenei előadásában a Kaly Luludyi és a Mohácsi tamburazenekar roma 

zenekarok, 

- roma táncok előadásában a Vásárosdombói Romák Érdekvédelmi 

Szervezetének tánccsoportja, valamint az „Új Kezdet” Roma Egyesület 

táncosai, 

- főzőverseny keretében hagyományos roma, tájjellegű ételek – roma lecsó – 

készítésében Ligorovics Marianna, 

- a rendezvény helyszínének előkészítésében és a rendezvény alatt a rend 

fenntartásában Világos Csaba és Zentai Jenő, a Dombóvári Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat képviselői, valamint Pupos Árpád és Kecse 

Róbert, 

- a rendezvényen való roma nyelvű tolmácsolásban Máté Fanni. 

 

A rendezvényen köszöntőt mond Szabó Loránd, Dombóvár város polgármestere és 

Ligorovics Zsolt, a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 

 

2. A Képviselő-testület elrendeli a Dombóvári Roma Nap 2018 nemzetiségi kulturális 

rendezvényre szóló meghívó és plakát roma nyelvre fordítását és roma nyelven 

való megjelentetését a Dombóváron 8000 példányban megjelenő 7200 – Egy 

szabad város lapja című helyi lapban. A Képviselő-testület a rendezvényen 

elhangzottak roma nyelven történő tolmácsolása érdekében a rendezvény teljes 

időtartama alatt roma tolmácsot biztosít. 

 



3. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges kötelezettégvállalások és 

intézkedések megtételére 1 millió Ft összegű keret erejéig. 

 

Határidő: 2018. augusztus 25. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2018. július 26. 

 

       Ligorovics Zsolt sk. 

                      elnök 

 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

július 26-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

74/2018. (VII. 26.) számú határozat 

 

az általános iskolai roma tanulók tanulási esélyeinek növelése érdekében alapított 

ösztöndíj adományozásáról 2018-ban 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a roma tanulók 

felzárkóztatásának és tanulási lehetőségeinek segítése érdekében alapított 

ösztöndíjprogramban a 2017/2018. tanévben 10 roma nemzetiségű tanulót tanulmányi 

eredménye alapján 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 2018 kulturális 

rendezvény keretében kerül sor. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések és 

jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 2018. augusztus 25. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2018. július 26. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

július 26-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

75/2018. (VII. 26.) számú határozat 

 

a Nemzetiségi Önkormányzat által lebonyolított közfoglalkoztatási programok 

keretében végzett önkormányzati közfeladatellátás során felmerülő, és más bevétellel 

nem fedezett kiadások megtérítésének kezdeményezéséről 

 

1. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat által Dombóvár Város 

Önkormányzata részére ellátott közfeladat finanszírozásának vizsgálata tárgyú 

belső ellenőrzési jelentést és az abban foglalt megállapításokat elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Nemzetiségi Önkormányzatnak nem 

állt fenn tartozása a vizsgált időszakban, valamint úgy rendelkezik, hogy 

kifejezetten nem kér támogatást Dombóvár Város Önkormányzatától. 

 

3. A Képviselő-testület a jelentéssel összhangban kéri a Nemzetiségi 

Önkormányzat által lebonyolított közfoglalkoztatási programok keretében 

végzett önkormányzati közfeladatellátás során felmerülő, és más bevétellel nem 

fedezett kiadásainak megtérítését, és felhatalmazza az elnököt az ezzel 

kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.  

 

Határidő: 2018. augusztus 31. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2018. július 26. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

július 26-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

76/2018. (VII. 26.) számú határozat 

 

a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programban való részvételről 

 

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

28-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programban részt kíván venni, és 

támogatási igényt kíván benyújtani a Dombóvári Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztályához. A Képviselő-testület a Roma Ház működtetésébe, illetve a Dombóvár 

Város Önkormányzatával való együttműködés esetén az önkormányzati köztisztasági 

feladatok ellátásba kíván közfoglalkoztatottakat bevonni. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt az egyeztetésre Dombóvár város 

polgármesterével, valamint a támogatási igény benyújtására 1, illetve a dombóvári 

önkormányzattal való együttműködés esetén 3 fő foglalkoztatásának támogatására. 

 

Határidő: 2018. augusztus 31. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2018. július 26. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

július 26-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

77/2018. (VII. 26.) számú határozat 

 

a Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonát képező gépjármű további használatáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségi 

Önkormányzat tulajdonát képező, EVE-960 forgalmi rendszámú, Volkswagen 

Transporter Doka típusú gépjárművet a jövőben a nemzetiségi feladatok ellátásához, 

elsősorban adományok gyűjtéséhez és a roma származású rászorulók részére történő 

elszállításához kívánja a legszükségesebb mértékben használni azzal, hogy annak 

vezetésére kizárólagosan az elnök jogosult, aki a gépjármű tárolásáért is felelősséggel 

tartozik külön térítés nélkül. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a gépjármű használata során felmerülő 

kiadások kapcsán a szükséges kötelezettségvállalások megtételére a működési 

költségvetési támogatás terhére. 

 

 

Dombóvár, 2018. július 26. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

július 26-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

78/2018. (VII. 26.) számú határozat 

 

gasztronómiai jellegű kulturális rendezvényeken való részvételről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 

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

vegyen a 2018. augusztus 4-én a gunarasi strandfürdőben megtartásra kerülő III. 

Dőry Lecsófesztiválon, valamint a 2018. szeptember 22-én a Deseda tónál 

megszervezésre kerülő regionális kulturális gasztronómiai rendezvényen hagyományos 

tájjellegű roma ételek elkészítésének bemutatásával. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges kötelezettségvállalások 

megtételére 60 ezer Ft összegű keret erejéig. 

 

 

Dombóvár, 2018. július 26. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

július 26-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

79/2018. (VII. 26.) számú határozat 

 

megemlékezés megtartásáról a Roma Holokauszt nemzetközi emléknapján 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. augusztus 2-

án megemlékezést tart a Roma Holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából az „Új 

Kezdet” Roma Egyesülettel közösen. 

 

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

mécseseket gyújtanak az áldozatok emlékére, illetve levetítésre kerül Varga Ágota 

rendező Pharrajimos című dokumentumfilmje. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a megemlékezés megszervezésével 

kapcsolatos intézkedésekre. 

 

 

Dombóvár, 2018. július 26. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

július 26-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

80/2018. (VII. 26.) számú határozat 

 

a Roma Kulturális Gyűjtemény és Emlékszoba fejlesztéséről 

 

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 megyék területein élő 

árgyelánok nyelvi emlékeinek megőrzése és ápolása érdekében a Roma Házban 

kialakított Roma Kulturális Gyűjteményt és Emlékszobát tovább kívánja fejleszteni a 

helyi roma életmód bemutatása érdekében fotók kiállításával és további kiállítási 

tárgyak (pl.: keresztfűrész, rózsafüzér, hagyományos ruhaneműk), illetve a ruhák 

bemutatására szolgáló bábuk beszerzésével. 

 

A Képviselő-testület a Roma Kulturális Gyűjtemény és Emlékszoba fejlesztésére 

27/2018. (II. 26.) számú határozatában elkülönített összeget 200 ezer Ft-ra módosítja. 

 

 

Dombóvár, 2018. július 26. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

július 26-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

81/2018. (VII. 26.) 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 tábort szervez 2018. augusztus 11-én Balatonyfenyvesen a 

Dombóvár Város Önkormányzata tulajdonában lévő ifjúsági táborban.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szervezéhez kapcsolódó intézkedések 

és kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2018. július 26. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

július 26-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

82/2018. (VII. 26.) számú határozat 

 

hozzájárulás napközis tábor megtartásához 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 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 pályázathoz kapcsolódóan a 2018. augusztusában hátrányos helyzetű 

gyermek számára megtartásra kerülő ötnapos napközis tábornak a Roma Házban 

helyet biztosít, és a gyerekek számára az elnök rendelkezése szerint az egyik napon 

vendéglátást nyújt, valamint a roma kultúra megismerését szolgáló közösségi 

programokat szervez (roma zene és tánc bemutatása, roma hagyományok mesés 

formában való előadása). 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések és 

kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2018. július 26. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

július 26-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

83/2018. (VII. 26.) számú határozat 

 

dombóvári óvodák támogatásáról 

 

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

Dombóvári Szivárvány Óvoda, valamint a Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet 

Katolikus Óvoda működését és feladatellátását, különös tekintettel a hátrányos 

helyzetű gyermekek óvodai nevelésére és felzárkóztatására. 

 

2. A Képviselő-testület a Dombóvári Szivárvány Óvoda támogatására 60.000,- Ft-ot, 

a Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda támogatására 20.000,- 

Ft-ot különít el. A Képviselő-testület a keret terhére megvásárolja az óvodavezetők 

által benyújtott igény alapján az óvodai nevelés feladatellátáshoz szükséges 

eszközöket és azokat az intézményeknek támogatásként átadja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt az óvodavezetőkkel tárgyalás 

folytatására és a kötelezettségvállalásra. 

 

 

Dombóvár, 2018. július 26. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

július 26-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

84/2018. (VII. 26.) számú határozat 

 

a Dombóvár, Kórház utcában történt tragikus balesettel érintett kisvaszari család 

megsegítéséről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete részvétét fejezi a 

Dombóvár, Kórház utcában 2018. június 8-án történt, fakidőlés miatt bekövetkezett 

tragikus balesettel érintett kisvaszari roma származású család életben maradt 

tagjainak, és felhatalmazza az elnököt, hogy vegye fel a kapcsolatot a családdal, 

illetve lehetőség szerint nyújtson a családtagok számára segítséget, amihez igénybe 

veheti a Nemzetiségi Önkormányzat gépjárművét. 

 

 

Dombóvár, 2018. július 26. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

július 26-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

85/2018. (VII. 26.) számú határozat 

 

a Magyarországi Metodista Egyház által szervezett kürtőspusztai Országos Roma 

Csendesnapok rendezvényen a képviselő-testületi tagok részvételéről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 

Nemzetiségi Önkormányzat képviseletében Ligorovics Zsolt elnök és Ligorovics 

Marianna képviselő részt vegyen a Magyarországi Metodista Egyház által 2018. 

augusztus 23-26. között Kürtöspusztán megtartásra kerülő Országos Roma 

Csendesnapok rendezvényen. 

 

A Képviselő-testület a rendezvényen való részvétellel összefüggő költségekre 50 ezer 

Ft összegű fedezetet biztosít, és felhatalmazza az elnököt a szükséges 

kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2018. július 26. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

július 26-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

86/2018. (VII. 26.) számú határozat 

 

a dombóvári önkormányzat felülvizsgált helyi esélyegyenlőségi programja 

végrehajtásának támogatásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi roma 

közösség társadalmi felzárkózásának segítése érdekében támogatja Dombóvár Város 

Önkormányzata 2018-2023 évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programjában 

foglaltak megvalósítását. 

  

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy folytasson egyeztetéseket 

Dombóvár város polgármesterével a megvalósítás támogatásáról, és a szükséges 

döntési javaslatokat folyamatosan terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

 

Dombóvár, 2018. július 26. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 
 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

87/2018. (XI. 27.) számú határozat 

 

az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulója alkalmából tartott városi 

megemlékezéseken való részvételről 

 

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

elnök beszámolóját az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulója 

alkalmából 2018. október 19-én tartott városi megemlékezésen való részvételről és 

koszorú elhelyezéséről az 1956-os emlékműnél. 

 

A Képviselő-testület jóváhagyja az elnöknek a koszorú beszerzésével összefüggő 

kötelezettségvállalását.  

 

2. A Képviselő-testület elfogadja ez elnök beszámolóját az 1956-os forradalom és 

szabadságharc leverésének 62. évfordulója alkalmából tartandó városi 

megemlékezésen való részvételről, amelyen az 1956-os forradalom roma 

áldozatainak és hőseinek – különösen Dilinkó Gábor, Dandos Gyula, Fátyol 

István, Kóté Sörös József, Csányi Sándor, Strausz Károly, Sztojka László, 

Kolompár Mátyás – emlékére gyertyát helyezett el.  

 

 

Dombóvár, 2018. november 27.   

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

88/2018. (XI. 27.) számú határozat 

 

a hagyományos Márton-napi német nemzetiségi kulturális programon való 

részvételről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek 

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

közfeladata körében eljárva támogatja, hogy a dombóvári települési nemzetiségi 

önkormányzatok 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. 

 

A Képviselő-testület támogatta a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat által 

megrendezett 20. Német Nemzetiségi Hét elnevezésű nemzetiségi kulturális 

rendezvénysorozatot, és 2018. november 10-én a Márton-napi Libavacsora 

elnevezéssel a gunarasi Camping Étteremben tartott nemzetiségi kulturális programon 

– roma származású gyermeknevelő segítségével – közreműködött délutáni zenés 

gyermekprogrammal, valamint a gyermekeknek szóló kézműves foglalkozással, illetve 

a Képviselő-testület tagjai részt vettek az esti vacsorán. 

 

A Képviselő-testület jóváhagyja az elnök által tett kötelezettségvállalásokat. 

 

 

Dombóvár, 2018. november 27. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

89/2018. (XI. 27.) számú határozat 

 

az „Új Kezdet” Roma Egyesület által szervezett civil közösségi rendezvényen való 

részvételről  

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatta a 

dombóvári „Új Kezdet” Roma Egyesület roma nemzetiségi civil szervezet által az 

Emberség Erejével Alapítvány Erősödő Civil Közösségek programjából kapott 

támogatás segítségével 2018. november 14-én megtartott civil közösségi rendezvényt, 

melyhez biztosította a Dombóvár, Szabadság utca 4. alatti Roma Házat, illetve a 

rendezvénnyel egybekötve közmeghallgatást tartott. 

 

 

Dombóvár, 2018. november 27. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

90/2018. (XI. 27.) számú határozat 

 

a Nemzetiségi Önkormányzat részvételével megvalósuló EFOP projekt keretében 

roma nemzetiségi zenei és kulturális rendezvény megszervezéséről 

 

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 2018. november 22-én és 23-

án a dombóvári Szuhay Sportcentrumban kétnapos nemzetiségi rendezvényt tartott 

6.401.943,-Ft támogatás felhasználásával az „Új Kezdet” Roma Egyesület roma 

nemzetiségi civil szervezettel együttműködve az alábbi programelemekkel: 

November 22-én: 

a. Roma táncos műsort adott elő Győri Márió, Virág József és Szegedi Ferenc, 

valamint az „Új Kezdet” Roma Egyesület táncosai. 

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

pörkölt – kerültek bemutatásra és kóstolásra. 

c. Csonka Ferenc teológus hallgató közreműködésével bizonyságtételre került sor.  

d. Fellépett az Aranyszemek Zenekar. 

November 23-án: 

e. Koncertet adott Molnár Ferenc Caramel. 

 

3. A Képviselő-testület a rendezvényen elhangzottak roma nyelven történő 

tolmácsolása érdekében a rendezvény teljes időtartama alatt roma tolmácsot 

biztosított. 
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        Ligorovics Zsolt sk. 
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Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

91/2018. (XI. 27.) számú határozat 

 

a 2018. november 24-én tartott Roma Kulturális Közösségi Rendezvényről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. november 

24-i Roma Kulturális Közösségi Rendezvényt az alábbiak szerint valósította meg a 

Roma Házban: 

 

- A gyerekeknek a szülőkkel közösen kézműves foglalkozás volt. 

- Hecker Márton metodista lelkész a roma hitéletről tartott beszédet és 

lelkivezetést, valamint feleségével zenés előadást tartott. 

- Zenés roma est került megtartásra hagyományos roma zenével. 

 

A Képviselő-testület a rendezvényhez kapcsolódóan roma lakossági fórumot tartott, 

melyen ismertetésre kerültek a 2018. évben még megvalósítani tervezett programok és 

rendezvények, illetve a képviselő-testület tagjai tájékozódtak a helyi roma emberek 

problémáiról, gondjairól. 
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         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

92/2018. (XI. 27.) számú határozat 

 

a 2018. december 5-i Roma Nemzetiségi Mikulás ünnepélyről 
 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek 

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

feladatkörében 2018. december 5-én Roma Nemzetiségi Mikulás ünnepélyt szervez a 

dombóvári Tinódi Ház előtti téren, csatlakozva a Dombóvár Város Önkormányzata 

által szervezett Mikulás-rendezvényhez. Az ünnepély során szabadtéri foglalkozások 

lesznek a gyermekek részére, valamint a Városi Mikulás Mikulás csomagot oszt ki. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt Mikulás csomagok beszerzésére, melyre 

75 ezer Ft összegű keretet biztosít. 

 

Határidő: 2018. december 5. 

Felelős: Elnök 
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Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

93/2018. (XI. 27.) számú határozat 

 

a „Mindenki Karácsonya” roma nemzetiségi rendezvényhez kapcsolódóan óvodások 

megajándékozásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 

hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelését és felzárkóztatását, és ennek érdekében 

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

kapcsolódóan gyümölcsökből és szaloncukorból álló ajándékcsomagot ad a 

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

Katolikus Óvodába járó gyermekek részére a 2018. december 19-i Óvodai 

Karácsonyvárón. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések és 

kötelezettségvállalások megtételére, melyre 25 ezer Ft összegű keretet biztosít. 

 

Határidő: 2018. december 19. 

Felelős: Elnök 
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Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

94/2018. (XI. 27.) számú határozat 

 

a 2018. december 22-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 és a Természetesen Dombóvár Közéleti 

Egyesület civil szervezettel közösen 2018. december 22-én „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, a rendezvényről magyar és roma nyelvű hirdetés 

megjelentetésére. A Képviselő-testület a rendezvény megszervezésére 270 ezer Ft 

összegű keretet biztosít.  

 

A Képviselő-testület kéri Dombóvár Város Önkormányzatát, hogy 300 ezer Ft 

támogatást nyújtson tartós élelmiszercsomagok rászorulók részére történő 

adományozásához. 

 

Határidő: 2018. december 22. 

Felelős: Elnök 
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Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

95/2018. (XI. 27.) számú határozat 

 

a Nemzetiségek Napja alkalmából megrendezésre kerülő 2018. évi nemzetiségi 

kulturális rendezvényről 
 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek 

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

közfeladata körében eljárva támogatja, hogy a dombóvári települési nemzetiségi 

önkormányzatok 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 kívánják segíteni. 

 

A Képviselő-testület részt vesz a Nemzetiségek Napja alkalmából a Szekszárdi SZC 

Apáczai Csere János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma dísztermében 

december 12-én 17.00 órai kezdettel tartandó 2018. évi helyi nemzetiségi kulturális 

rendezvényen a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzattal, a Dombóvári 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal, valamint a Dombóvári Örmény Egyesülettel és 

az „Új Kezdet” Roma Egyesület nemzetiségi civil szervezettel közösen. 

 

A Képviselő-testület a Nemzetiségek Napja rendezvény műsorán az alábbi 

programelemek megszervezéséről gondoskodik: 

 

− Roma asszony adventi köszöntőt mond és karácsonyi verset szaval roma 

nyelven. 

− Roma származású gyermekek cigány táncokat adnak elő.  

− Fellépnek a Terne Cserhájá Egyesület táncosai. 

 

A Képviselő-testület a tagjait és a Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében fellépő 

roma származású előadókat a rendezvény utáni vacsorán megvendégeli.  A Képviselő-

testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések és kötelezettségvállalások 

megtételére 25 ezer Ft összegű keret erejéig, valamint a rendezvényről magyar és 

roma nyelvű felhívás megjelentetésére. 
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Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

96/2018. (XI. 27.) számú határozat 

 

a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézettel kötött együttműködési megállapodás 

végrehajtásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az elnök 

beszámolóját a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézettel kötött együttműködési 

megállapodás végrehajtásáról. 

 

A Képviselő-testület megerősíti az együttműködést, és továbbra is vállalja, hogy az 

Intézet pártfogó felügyelője részére a Roma Házban ügyfélfogadás céljára helyiséget 

biztosít. 
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Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

97/2018. (XI. 27.) számú határozat 

 

a Magyarországi Metodista Egyház Dombóvári Körzetével való együttműködés 

megerősítéséről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti a 

Magyarországi Metodista Egyház Dombóvári Körzetével való együttműködést, és az új 

dombóvári lelkész, Hecker Márton közreműködésére is számít a Roma Kulturális 

Közösségi Rendezvényeken, illetve a Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett 

hitéleti programokon. 
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Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

98/2018. (XI. 27.) 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 7.000,- Ft összegű keretet biztosít 2019. január 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 29/2017. (II. 24.), és 106/2017. (IX. 22.) számú határozatait 

2019. január 1-jével visszavonja. 
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november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

99/2018. (XI. 27.) számú határozat 

 

a Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonát képező gépjármű használatának 

engedélyezéséről dombóvári roma származású dolgozók munkahelyre történő 

szállítására 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelt 

feladatának tekinti a hátrányos helyzetű roma családok támogatását, szociális 

helyzetének és életszínvonalának javítását, és ennek érdekében engedélyezi a 

Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonát képező, EVE-960 forgalmi rendszámú, 

Volkswagen Transporter Doka típusú gépjárműnek dombóvári roma származású 

munkavállalók munkahelyre történő szállítása érdekében történő használatát azzal, 

hogy az ezzel összefüggésben felmerülő üzemanyag-költségeket a gépjárművet igénybe 

vevőknek kell megtérítenie. 
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november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

100/2018. (XI. 27.) számú határozat 

 

a Roma Ház működtetésével felmerülő költségek csökkentéséről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dombóvár, 

Szabadság utca 4. alatti Roma Ház működtetésével felmerülő költségek csökkentése 

érdekében elrendeli a vezetékes telefon szolgáltatás biztosítására, valamint a riasztó-

rendszer működtetésére szóló szerződések megszüntetését, továbbá a Dombóvári 

Közös Önkormányzati Hivatal által előfizetett internet szolgáltatást sem kívánja 

igénybe venni. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére. 
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