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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
I. A Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület beszámolója 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 42/2019. (II. 28.) Kt. 
határozatával döntött arról, hogy a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú 
Egyesület számára a 2019. évi programjai szervezésére, valamint a vasúttörténeti 
gyűjtemény működési kiadásainak finanszírozására 400.000 Ft vissza nem térítendő 
támogatást biztosít. 
Az Egyesület az idei évben is több szakmai program szervezésével járult hozzá 
Dombóvár város kulturális életéhez. 
 
Az év első felében két ismeretterjesztő sorozat indult Fenséges Asszonyok és 
Történelmi Kaleidoszkóp címmel. 
 
Az Egyesület az alábbi rendezvényeken vállalt aktív részvételt: 

- Múzeumok Éjszakája 
- Múzeum Megálló – Vasúttörténeti Gyűjteményben szervezett programok 
- Újdombóvári városrész centenáriumához kapcsolódó programok 
- Múzeumfoglaló – nyári napközi jellegű tábor megszervezése 

 
Az Egyesület 2019. évben három kiállítás rendezését vállalta magára: 

- Pillanatok a Vasutas telep múltjából 
- Berecki Kata festménykiállítása 
- Régmúlt Karácsonyok 

 
Egyesületünk 2019-ben ünnepelte fennállásának 35. évfordulóját, melynek emlékére a 
Múzeumkertben tagságunk egy Emlékfát állított 2019. december 13-án. 
 
Az Egyesület 2020. évben tervezett programjait az előterjesztés melléklete 
tartalmazza, melyek finanszírozására 1.652.000,- Ft összegű támogatást kér az 
önkormányzattól 2020-ban. 
 
Az Egyesület vezetésében 2020. januárjától újból változás állt be, Varga Bianka 
Zsuzsanna helyett ismét nekem szavazott bizalmat a szervezet tagsága. Kérem a 
Tisztelt Képviselő-testülettől az Egyesület 2019. évre vonatkozó beszámolójának 
elfogadását, valamint a 2020. évi programtervezetének támogatását. 
 

I. Határozati javaslat 
a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület 2019. évi 

beszámolójáról, valamint a 2020. évi programtervezetéről 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Városszépítő 
és Városvédő Közhasznú Egyesület számára nyújtott 2019. évi önkormányzati 
támogatás felhasználásról, illetve az Egyesület 2019. évi tevékenységéről szóló 
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beszámolót elfogadja, valamint egyetért az Egyesület 2020. évi tervezett 
programjaival.  

 
Szűcs László 

elnök 
 
 

*** 
 
II. Az Egyesület 2020. évi önkormányzati támogatása 
 
Az önkormányzat és az Egyesület 2017-ben kötött megállapodást Dombóvári 
Helytörténeti Gyűjtemény fenntartásának átvételéről. Ebben rögzítésre kerül, miszerint 
az Önkormányzat az Egyesület számára határozatlan időre térítésmentesen biztosítja, 
hogy az egyesületi célok megvalósításhoz és az egyesületi tevékenységhez (székhely, 
közgyűlések, egyesületi iratok tárolása, programok megszervezése) a Dombóvár, 
Szabadság utca 16. alatti ingatlan főépületét térítésmentesen használja annak 
működtetőjével egyeztetett módon és azzal együttműködésben. A megállapodás 
értelmében az Egyesület jogosult az ingatlant székhelyeként megjelölni, elnökségi 
üléseket, közgyűlést tartani, az épület egyik helyiségében az egyesületi 
dokumentumokat, iratokat tárolni – melyhez zárható iratszekrényt az Egyesület köteles 
biztosítani –, továbbá az egyesületi cél megvalósításhoz szükséges programokat és 
rendezvényeket szervezni, illetve tartani. 
 
A megállapodásban az Önkormányzat azt is vállalta, hogy Egyesület számára a civil 
szervezetek részére elkülönített támogatási kereten kívül külön költségvetési 
előirányzatban évente támogatást biztosít, melyre az Egyesületnek nem kell pályázatot 
benyújtani, a támogatás összegéről Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Egyesület részéről benyújtott éves program- és költségterv alapján a 
mindenkori éves költségvetésben dönt. 
 
Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének tervezetében – mely előterjesztés szintén 
jelen ülés napirendjén szerepel – az Egyesület részére 500.000 Ft lett elkülönítve a 
tavalyi évhez hasonlóan, ennek megfelelően a határozati javaslatban is ez szerepel. 
 
Szükséges megemlíteni, hogy az Egyesület részéről érkezett egy kezdeményezés a 
Helytörténeti Gyűjtemény működtetésének visszavétele kapcsán. Az idő rövidsége 
miatt ezzel a március végi ülésén tud a testület behatóbban foglalkozni.  
 
A muzeális intézmények fejlesztését célzó Kubinyi Ágoston Program esetében az 
önkormányzat akkor is nyújthat be pályázatot (legalábbis 2019-ben így volt), ha más 
jogi személy fenntartásában működő muzeális intézmény fenntartását legalább 1 millió 
Ft-tal támogatja, és együttműködési megállapodás keretében vállalja, hogy további 5 
éven keresztül évente legalább 500 ezer forinttal fogja támogatni.  
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II. Határozati javaslat 
a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület 2020. évi 

tevékenységének támogatásáról 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Városszépítő 
és Városvédő Közhasznú Egyesület számára 2020. évi programjai szervezési 
költségeinek és a vasúttörténeti gyűjtemény működési kiadásainak finanszírozására 
500.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 
megkötésére. 
 
Határidő: 2020. március 14. – támogatási szerződés megkötésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 
 

Pintér Szilárd 
polgármester 

 


