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A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással 
összefüggő előterjesztés 

 
A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 
közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati 
intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 
szolgáltatás a települést is érinti. 
 
A 2020. március 19-én kelt tájékoztató levelem szerint az alábbi ügyben tartom 
szükségesnek döntés meghozatalát: 
 
 
A döntés tárgya: 
 

A dombóvári nemzetiségi önkormányzatok támogatására elkülönített 2020. évi 
költségvetési keret felosztása 
 
A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  
 
dr. Szabó Péter jegyző 
 
A döntés tervezett időpontja:  
 
2020. március 27. 

 
A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében: 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 
 
A döntéselőkészítés nyilvánossága:  
 
Nyilvános 
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Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 
 
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 2.3.1. 
pontja alapján a Humán Bizottság átruházott hatáskörében dönt a költségvetésben a 
nemzetiségi önkormányzatok támogatására elkülönített keret felhasználásáról, a 
támogatásnak a támogatási szerződésben rögzítetthez képest eltérő célra történő 
felhasználásáról. A veszélyhelyzetre tekintettel az átruházott hatáskör gyakorlására 
jelenleg nincs lehetőség. 
 
A képviselő-testület a Dombóvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről 
szóló önkormányzati rendeletében a dombóvári települési nemzetiségi 
önkormányzatok támogatására (nemzetiségi keret) 1.200.000,- Ft-ot különített el.  
 
A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020-ben is szeretne támogatásban 
részesülni, konkrét összeget nem jelölt meg, hanem a nemzetiségi keret egyharmadát. 
 
A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat az elmúlt évektől eltérően az idén 
úgy döntött, hogy kér támogatást Dombóvár Város Önkormányzatától, ez 
összegszerűen 400.000,- Ft. 
 
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat ebben az évben is jelentős, mintegy 
2,2 millió forint önkormányzati támogatást igényelt. 
 
A nemzetiségi keret felosztásának gyakorlata 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 16. pontja szerint a nemzetiségi ügyek a helyi önkormányzatok helyben 
biztosítandó kötelező feladatát képezik. Az önkormányzat a nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben (Njtv.) előírt feltételeket biztosítja, ugyanakkor 
a 2012. júliusában elfogadott nemzetiségi koncepció deklarálja, hogy minden évben 
külön pénzügyi támogatással is segítjük a dombóvári nemzetiségek képviseletét ellátó 
önkormányzatokat.  
 
Az elmúlt öt évben nyújtott önkormányzati támogatás keretét és felosztását az alábbi 
táblázat szemlélteti: 
 

 Nemzetiségi 
keret összege 

(Ft) 

Dombóvári 
Német 

Nemzetiségi 
Önkormányzat 

támogatása 
(Ft) 

Dombóvári 
Roma 

Nemzetiségi 
Önkormányzat 

támogatása 
(Ft) 

Dombóvári 
Horvát 

Nemzetiségi 
Önkormányzat 

támogatása 
(Ft) 

2015 1.200.000 400.000 400.000 400.000 
2016 1.200.000 400.000 570.000+200.000 Nem kérte a 
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megítélt 
támogatást 
(200.000) 

2017 3.550.000 400.000 2.820.000 
Nem igényelt 
támogatást 

2018 3.500.000 400.000 

Nem kérte a 
megítélt 

támogatást 
(3.100.000) 

Nem igényelt 
támogatást 

2019 3.500.000 400.000 

2.100.000 
+800.000 Roma 

Napra 
+50.000 a 
decemberi 

nemzetiségi 
programokra 

Nem igényelt 
támogatást 

 
Dombóvár Város Önkormányzata 1.055.919,- Ft összegű, átmeneti jellegű, 
kamatmentesen visszatérítendő támogatást is nyújtott a tavalyi év végén a Dombóvári 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére, amelyet az EFOP-1.5.3-16-2017-00063 
pályázattal összefüggésben a nemzetiségi önkormányzatot terhelő fizetési 
kötelezettségek kiegyenlítésére, a pályázati célcsoport együttműködését ösztönző 
juttatás (utalvány) miatti járulékfizetési kötelezettség teljesítésére, illetve a 
költségátcsoportosítással összefüggésben a költségekkel le nem fedhető, előlegként a 
számára már biztosított támogatás visszafizetésére használhatott fel. A dombóvári 
önkormányzat részére a visszafizetésre két részletben kerül sor április, illetve 
augusztus folyamán. 
 
A Humán Bizottság a támogatás feltételeit az alábbiak szerint határozta meg tavaly: 

 
a. a támogatás a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben 

meghatározott kötelező és önként vállalt nemzetiségi közfeladatokhoz 
közvetlenül kapcsolódó kiadásokra használható fel, 

b. a támogatás nem használható fel a nemzetiségi önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjára és járulékaira,  

c. tilos a támogatást vagy annak egy részét támogatásként más szervezetnek, 
magánszemélynek továbbadni, kivéve, ha a támogatott nemzetiségi civil 
szervezet, illetőleg magánszemély esetében a juttatás formája ösztöndíj, 

d. a támogatás 2020. december 31-ig használható fel, 
e. a támogatott köteles a támogatás felhasználásáról 2021. március 15. napjáig 

pénzügyi elszámolást benyújtani. 
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A 2020. évi nemzetiségi állami költségvetési támogatások 
 
A nemzetiségi önkormányzatok állami támogatási feltételrendszere nem változott, 
csak immár más állami támogató szervezet foglalkozik a roma nemzetiségi 
önkormányzatokkal, és más a többi nemzetiséggel. A feladatfinanszírozási rendszer 
keretében a központi költségvetés változatlanul kétfajta támogatást nyújt, mind a 
működési költségvetési és mind a feladatalapú költségvetési támogatást a nemzetiségi 
önkormányzat kizárólag nemzetiségi közfeladatai ellátására használhatja fel, mellyel 
határidőre el is kell számolnia. 
 
A működési költségvetési támogatás a nemzetiségek jogairól szóló törvény alapján a 
helyi önkormányzat által biztosított feltételeket meghaladó további működési 
költségek fedezetére, valamint egyéb nemzetiségi feladatokra fordítható, a támogatás a 
költségvetési év december 31. napjáig használható fel. A központi költségvetésről 
szóló törvény értelmében a működési támogatás fajlagos összege 520.000,- Ft. A 
Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat ezt az összeget kapja 2020-ban, míg a 
másik két nemzetiségi önkormányzat ennek a dupláját a 2011. évi népszámlálási 
adatokra tekintettel. A támogatást két egyenlő részletben, január 30-áig és június 30-
áig folyósítja a Magyar Államkincstár.  
 
A feladatalapú költségvetési támogatás a törvény mellékletében felsorolt kötelező 
nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek 
finanszírozására használható fel a költségvetési évet követő év december 30. napjáig, 
vagyis két év alatt. A feladatalapú költségvetési támogatás tekintetében figyelembe 
vett időtartam a költségvetési évet megelőző év (2019. január 1. – 2019. december 
31.). A kormányhivatalnak beküldött testületi jegyzőkönyvek alapján a helyi 
nemzetiségi önkormányzatok főbb nemzetiségi feladatokkal kapcsolatos döntéseit – a 
törvény szerinti táblázat feltételeit figyelembe véve – értékelik, és megállapítják a 
helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatását megalapozó feladatmutató 
pontszámot. A feladatalapú támogatás a megállapított feladatmutató pontszámot és a 
meghatározott fajlagos támogatási összeg szorzata, melyet április 15-ig tesznek közzé, 
de előtte lehetőség van észrevétel megtételére. Ezt az állami hozzájárulást is két 
egyenlő részletben, április 30-áig és augusztus 15-éig kapja meg a feltételeknek 
megfelelő nemzetiségi önkormányzat.  A működési és a feladatalapú támogatásról 
támogatói okirat kerül kiadásra. A támogatás felhasználásáról az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő, illetve a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére beszámolót kell 
benyújtani, a működési költségvetési támogatás felhasználásáról 2021. március 15-ig, 
a feladatalapú költségvetési támogatásról felhasználásáról 2022. március 15-ig. 
 
A feladatalapú támogatás alapját képező pontszámok az alábbiak voltak az elmúlt öt 
évben: 
 

 2019 2018 2017 2016 2015 
Dombóvári 

Roma 
Nemzetiségi 

66 95 69 28 0 
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Önkormányzat 
Dombóvári 

Német 
Nemzetiségi 

Önkormányzat 

89 94 48 60 53 

Dombóvári 
Horvát 

Nemzetiségi 
Önkormányzat 

38 41 41 45 35 

 
2015-ben 36.767-Ft, 2016-ban 25.758,-Ft, 2017-ban 26.776,-Ft, 2018-ban 25.861,-Ft 
jutott egy pontra (2015. évben még az előirányzat egyharmada került működési 
költségvetési támogatásként kiosztásra, kétharmada pedig feladatalapú költségvetési 
támogatásként, ez 2016-ban már fele-fele arányra változott), az egy pontra jutó összeg 
2019-ben 24.511,- Ft volt a német és a horvát, míg 25.296,- Ft a roma nemzetiségi 
önkormányzatok esetében. A 2020. évi pontszámokat még egyik támogató szervezet 
sem tette közzé. 
 
A Belügyminisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkára a 
Roma Nemzetiségi Önkormányzatot a ROMA-NEMZ-KUL-20 kódszámú, „Roma 
nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2020. évi költségvetési támogatása” 
elnevezésű pályázati felhívására benyújtott projektjét 200 000 Ft vissza nem térítendő 
támogatásban részesítette.   
 
A 2020. évi önkormányzati támogatás felosztására vonatkozó javaslat 
 
Megítélésem szerint mindhárom dombóvári nemzetiségi önkormányzat tevékenysége 
egyformán fontos, valamennyien a helyi közösségi és kulturális élet meghatározó 
tényezői. Erre tekintettel a nemzetiségi keretet a három nemzetiségi önkormányzat 
között javaslom egyenlő arányban felosztani, így mindegyikük 400.000,- Ft összegű 
vissza nem térítendő támogatásban részesül. 
 

Határozati javaslat 
a dombóvári nemzetiségi önkormányzatok 2020. évi támogatásáról az erre a célra 

elkülönített költségvetési keretből 
 
1. Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület 
hatáskörének gyakorlása során – a Humán Bizottság átruházott hatáskörét magához 
vonva – az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a dombóvári települési 
nemzetiségi önkormányzatok támogatására elkülönített keretből  
 

a. a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat részére 400.000,- Ft, 
b. a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 400.000,- Ft, 
c. a Dombóvári Horvát nemzetiségi Önkormányzat részére 400.000,-Ft 
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összegű támogatást nyújt. 

2. Dombóvár Város Polgármestere a támogatás feltételeit az alábbiak szerint 
határozza meg: 

a. a támogatás a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben 
meghatározott kötelező és önként vállalt nemzetiségi közfeladatokhoz 
közvetlenül kapcsolódó kiadásokra használható fel, 

b. a támogatás nem használható fel a nemzetiségi önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjára és járulékaira,  

c. tilos a támogatást vagy annak egy részét támogatásként más szervezetnek, 
magánszemélynek támogatásként továbbadni, kivéve, ha a támogatott 
nemzetiségi civil szervezet, illetőleg magánszemély esetében a juttatás 
formája ösztöndíj, 

d. a támogatás 2021. december 31-ig használható fel, 
e. a támogatott köteles a támogatás felhasználásáról 2022. március 15. napjáig 

pénzügyi elszámolást benyújtani. 
 
Határid ő: 2020. április 30. – a támogatási szerződések aláírására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
        
              Pintér Szilárd 
             polgármester 

 


