
Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének – a 2020. november 4-én 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Dombóvári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során 2021. január 15-én 

hozott – 

 

1/2021. (I. 15.) számú határozata 

a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetésére 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének a 

polgármesterre vonatkozó rendelkezését a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat 

elnökére is alkalmazva, a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi döntést hozza: 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 20/2020. (III. 6.) számú határozattal 

(a továbbiakban: határozat) elfogadott 2020. évi költségvetésének módosítását az 

alábbiak szerint fogadja el: 

 

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 2020. évi költségvetésének 

 

Bevételi főösszegét: 10.398 eFt 

Ezen belül:  

működési bevételek: 176 eFt 

működési célú támogatások  

államháztartáson belülről: 3.800 eFt 

működési célú átvett pénzeszközök: 0 eFt 

maradvány igénybevétele: 

felhalmozási célú támogatás:                           

  917 eFt 

5505 eFt 

 

 

 

Kiadási főösszegét: 10.398 eFt 

Ezen belül:  

személyi juttatás: 565 eFt 

munkaadót terhelő járulékok 

és szociális hozzájárulási adó: 

 

227 eFt 

dologi kiadások: 3060 eFt 



egyéb működési célú kiadások: 250 eFt 

beruházások: 6296 eFt 

felújítások: 0 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, 2021. január 15. 

 

 

                Glaub Róbert sk. 

                   elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének – a 2020. november 4-én 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Dombóvári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során 2021. január 15-én 

hozott – 

 

2/2021. (I. 15.) határozata 

 

a 2021. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetésére 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének a 

polgármesterre vonatkozó rendelkezését a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat 

elnökére is alkalmazva, a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi döntést hozza: 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a Dombóvár Város 

Polgármesterének képviselő-testületi hatáskörgyakorlás során hozott 136/2020. (XII. 

18.) határozatával jóváhagyott 2021. évi belső ellenőrzési tervnek a nemzetiségi 

önkormányzatra vonatkozó rendelkezésével egyetért. 

 

 

Dombóvár, 2021. január 15. 

          

 

             Glaub Róbert sk. 

                 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének – a 2020. november 4-én 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Dombóvári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során 2021. január 15-én 

hozott – 

 

3/2021. (I. 15.) határozata 

 

a kötelező felvételt biztosító dombóvári általános iskolák tervezett felvételi körzetének 

véleményezéséről 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetésére 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének a 

polgármesterre vonatkozó rendelkezését a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat 

elnökére is alkalmazva, a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi döntést hozza: 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a kötelező felvételt biztosító 

dombóvári általános iskolák felvételi körzetének a Tamási Tankerületi Központ által 

véleményezésre bocsátott tervezetét megismerte, és azzal egyetért. 

 

 

Dombóvár, 2021. január 15. 

           

             Glaub Róbert sk. 

                 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének – a 2020. november 4-én 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Dombóvári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során 2021. január 15-én 

hozott – 

 

4/2021. (I. 15.) határozata 

 

a Német Közösségi Ház működtetéséről és közösségi célokra való használatáról 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetésére 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének a 

polgármesterre vonatkozó rendelkezését a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat 

elnökére is alkalmazva, a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi döntést hozza: 

 

1. A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat a Dombóvár Város 

Önkormányzata által rendelkezésére bocsátott, Dombóvár, Bezerédj utca 14. szám 

alatti Német Közösségi Házat a 2021. évben is a Nemzetiségi Önkormányzat 

tevékenységéhez, illetve a helyi német közösséget szolgáló közösségi programok, 

rendezvények megtartásához kívánja használni és működtetni a gondnoki 

feladatokat ellátó személy közreműködésével.  

 

2. A Nemzetiségi Önkormányzat fenntartja, hogy a Német Közösségi Ház politikai 

jellegű rendezvényekre, valamint pártpolitikai tevékenységet folytató szervezet 

részére továbbra sem adható bérbe. 

 

3. A Nemzetiségi Önkormányzat a Német Közösségi Ház két helyiségét a 

Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár civil szervezettel 

közösen továbbra is hagyományőrző szobaként tartja fenn a hagyományos sváb 

kultúra bemutatása érdekében. Az elnök a dombóvári nevelési-oktatási intézmények 

körében népszerűsíti a szobát és ösztönözi annak meglátogatását az óvodai és 

iskolai csoportok által. 

 

4. A Nemzetiségi Önkormányzat a Német Közösségi Ház bérbeadásának feltételeiről 

szóló 14/2017. (III. 1.) számú határozatában foglaltakat fenntartja, és nem 

változtat a bérleti díj mértékén, azt a bérbeadásból származó bevételek alapján 

szükség esetén felülvizsgálja. 

 

Dombóvár, 2021. január 15. 

                  Glaub Róbert sk. 

                  elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének – a 2020. november 4-én 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Dombóvári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során 2021. január 15-én 

hozott – 

 

5/2021. (I. 15.) határozata 

 

a 2021. évi működési költségvetési támogatás felhasználásáról 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetésére 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének a 

polgármesterre vonatkozó rendelkezését a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat 

elnökére is alkalmazva, a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi döntést hozza: 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2021. évi működési költségvetési 

támogatásból kívánja fedezni az alábbi kiadásokat: 

 

- A Dombóvár, Bezerédj utca 14. szám alatti Német Közösségi Házban a 

szükséges karbantartási és javítási munkák elvégzése, a működtetéssel 

összefüggő kiadások (közüzemi díjak, internet szolgáltatás díja, kellékanyagok, 

takarító- és irodaszerek, stb.), kisebb eszközök beszerzésének költségei. 

- Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.-vel létrejött ingyenes 

megbízási szerződés alapján a nemzetiségi önkormányzat használatába adott 

eszközök működtetése, karbantartása. 

- A nemzetiség önkormányzati képviselők költségtérítése. 

- A Német Közösségi Ház gondnoki feladatainak ellátásával megbízott személy 

foglalkoztatásával összefüggő kiadások. 

- Mobiltelefon előfizetés költségei a Német Közösségi Ház gondnoki feladatainak 

ellátásával megbízott részére. 

- Egyes nemzetiségi programok szervezésével és megtartásával, illetve azok 

hirdetésével kapcsolatban felmerülő költségek. 

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

költségek. 

- A Nemzetiségi Önkormányzatot terhelő adó- és járulékfizetések. 

- Koszorúk, virágdekorációk beszerzése. 



- A Nemzetiségi Önkormányzat honlapjának elkészítésével és működtetésével 

kapcsolatos kiadások. 

 

 

Dombóvár, 2021. január 15. 

                 

         Glaub Róbert sk. 

                  elnök 

    

 

 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének – a 2020. november 4-én 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Dombóvári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során 2021. február 2-án 

hozott – 

 

6/2021. (II. 2.) határozata 

 

a nemzetiségi önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető 

ügyletekből eredő fizetési kötelezettséginek a 2021. évet követő három évben várható 

összegéről 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetésére 

tekintettel – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének a 

polgármesterre vonatkozó rendelkezését a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat 

elnökére is alkalmazva – a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete hatáskörének gyakorlása során 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 2021. évet követő három évre várható összege: 

 

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

(1) bekezdésének megfelelő pontja 
Várható összeg évente 

1. a helyi adóból és a települési adóból 

származó bevétel, 
0,- Ft 

2. az önkormányzati vagyon és az 

önkormányzatot megillető vagyoni értékű 

jog értékesítéséből és hasznosításából 

származó bevétel, 

150.000,- 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 8. § (2) 

bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 

2021. évet követő három évre várható összege: 

 

Adósságot keletkeztető ügylet és annak 

értéke: 
Várható összeg évente 

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a 

folyósítás, átvállalás napjától a 

végtörlesztés napjáig, és annak aktuális 

tőketartozása, 

0,- Ft 

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 

repó ügyleteket is - a visszavásárlásig, és 

a kikötött visszavásárlási ár, 

0,- Ft 

f) a szerződésben kapott, legalább 

háromszázhatvanöt nap időtartamú 

halasztott fizetés, részletfizetés, és a még 

ki nem fizetett ellenérték, 

0,- Ft 

g) hitelintézetek által, származékos 

műveletek különbözeteként az 

Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél 

elhelyezett fedezeti betétek, és azok 

összege. 

0,- Ft 

 

Dombóvár, 2021. február 2. 

               Glaub Róbert sk. 

             elnök 



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének – a 2020. november 4-én 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Dombóvári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során 2021. február 2-án 

hozott – 

 

7/2021. (II. 2.) határozata 

 

a nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetésére 

tekintettel – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének a 

polgármesterre vonatkozó rendelkezését a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat 

elnökére is alkalmazva – a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete hatáskörét gyakorolva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

(Áht.), valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 

alapján a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését önálló 

költségvetési határozatban állapítja meg. 

 

I. Általános rendelkezések 

 

A határozat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzatra terjed ki. 

 

II. A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

(1) Az elnök a Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 

 

Bevételi főösszegét: 4.029 eFt 

Ezen belül: 

működési bevételek:  150 eFt 

működési célú támogatások 

államháztartáson belülről: 1.040 eFt 

működési célú átvett pénzeszközök: 0 eFt 

maradvány igénybevétele: 2.839 eFt 

 

Kiadási főösszegét: 4.029 eFt 

Ezen belül: 

személyi juttatás: 500 eFt 

munkaadót terhelő járulékok 

és szociális hozzájárulási adó: 200 eFt 

dologi kiadások: 1.154 eFt 



egyéb működési célú kiadások:  0 eFt 

beruházások: 2.175 eFt 

 

összegben határozza meg. 

 

(2) Az elnök a Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének 

részletezését az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

(3) Az elnök a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének mérleg szerinti bontását a 

2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

(4) Az elnök a 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 3. számú melléklet 

szerint határozza meg. 

 

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 

(1) Az elnök a bevételi források növelése érdekében elrendeli pályázati lehetőségek 

felkutatását és igénybevételét. 

(2) A nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, valamint 

a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra az elnök jogosult. 

(3) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a költségvetésének határozattal 

történő módosításával megváltoztathatja. 

(4) A 100.000,- Ft értékhatárt el nem érő értékű behajthatatlan követeléséről az 

elnök mondhat le. 

(5) 200.000,- Ft értékhatárig átruházott hatáskörben az elnök vállalhat 

kötelezettséget. 

 

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 több árajánlatkérési eljárást kell lefolytatni. Az ajánlatkérési eljárás 

megindításáról az elnök dönt. 

(2) Az ajánlatkérési eljárás eredményéről a képviselő-testület hatáskörét gyakorolva 

az elnök dönt. 

 

 

Dombóvár, 2021. február 2.          

 

          Glaub Róbert sk. 

         elnök 



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének – a 2021. február 8-án 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Dombóvári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során 2021. március 5-én 

hozott – 

 

8/2021. (III. 5.) határozata 

 

a Dombóvári József Attila Általános Iskola átszervezésének véleményezéséről 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetésére 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének a 

polgármesterre vonatkozó rendelkezését a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat 

elnökére is alkalmazva, a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi döntést hozza: 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés e) pontjában foglalt véleményezési jogkörében 

eljárva a Dombóvári József Attila Általános Iskola tervezett átszervezését – miszerint a 

köznevelési intézmény a székhelyén 2021. szeptember 1-jétől egész napos iskolakánt 

működhet az 1-4. évfolyamon – támogatja. 

 

 

Dombóvár, 2021. március 5. 

          

         Glaub Róbert sk. 

         elnök 

 

 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének – a 2021. február 8-án 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Dombóvári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során 2021. március 5-én 

hozott – 

 

9/2021. (III. 5.) határozata 

 

a 2020. évi működési költségvetési támogatás felhasználásról szóló beszámolóról 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetésére 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének a 

polgármesterre vonatkozó rendelkezését a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat 

elnökére is alkalmazva, a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi döntést hozza: 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke jóváhagyja az 

HENTI/1906/2020. számú támogatói okirat alapján nyújtott 2020. évi működési 

költségvetési támogatás felhasználásáról szóló beszámolót, és azt benyújtja a Bethlen 

Gábor Alapkezelő Zrt. részére. 

 

 

Dombóvár, 2021. március 5. 

      

         Glaub Róbert sk. 

         elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének – a 2021. február 8-án 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Dombóvári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során 2021. március 5-én 

hozott – 

 

10/2021. (III. 5.) határozata 

 

a 2019. évi feladatalapú költségvetési támogatás felhasználásról szóló beszámolóról 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetésére 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének a 

polgármesterre vonatkozó rendelkezését a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat 

elnökére is alkalmazva, a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi döntést hozza: 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke jóváhagyja a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. által az HENTI/6000/2019 számú támogatói okirat alapján nyújtott 

2019. évi feladatalapú költségvetési támogatás felhasználásáról szóló beszámolót, és 

azt benyújtja a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére. 

 

 

Dombóvár, 2021. március 5. 

          

         Glaub Róbert sk. 

         elnök 



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének – a 2021. február 8-án 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Dombóvári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során 2021. március 5-én 

hozott – 

 

11/2021. (III. 5.) határozata 

 

a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselői 2021. évi 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetésére 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének a 

polgármesterre vonatkozó rendelkezését a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat 

elnökére is alkalmazva, a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete hatáskörének gyakorlása során megállapítja, hogy a nemzetiségek jogairól 

szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben foglalt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét 

minden képviselő a törvényben meghatározott módon és határidőben teljesítette 2021-

ben. 

 

 

Dombóvár, 2021. március 5. 

 

        Glaub Róbert sk. 

         elnök 

 

 

 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének – a 2021. február 8-án 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Dombóvári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során 2021. március 5-én 

hozott – 

 

12/2021. (III. 5.) határozata 

 

a Dombóvár környéki német nemzetiségű lakosság létszámváltozásait bemutató 

tablók készíttetéséről 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetésére 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének a 

polgármesterre vonatkozó rendelkezését a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat 

elnökére is alkalmazva, a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi döntést hozza: 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat a Dombóvári Német Nemzetiségűek 

Egyesülete Dombóvárral közösen a Dombóvár környéki települések német nemzetiségű 

lakosságának létszámváltozását a betelepülésüktől a legutolsó népszámlálásig 

bemutató öt tablót készíttet oktatási és ismeretterjesztő célból dr. Szenyéri Zoltán tanár 

és Erky-Nagy Tibor tipográfus közreműködésével. 

 

A tablók elkészíttetésével összefüggő intézkedéseket és kötelezettségvállalásokat az 

elnök teszi meg, Dr. Szenyéri Zoltán esetében 150.000,-Ft, Erky-Nagy Tibort érintően 

140.000,-Ft összegben. 

 

 

Dombóvár, 2021. március 5. 

 

        Glaub Róbert sk. 

         elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének – a 2021. február 8-án 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Dombóvári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során 2021. március 5-én 

hozott – 

 

13/2021. (III. 5.) számú határozata 

a Magyarországi Németek Országos Önkormányzat jubileumi gálájának 

megtekintéséről, illetve a magyarországi németek elhurcolásának emléknapja 

alkalmából tartott gyertyagyújtásról 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetésére 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének a 

polgármesterre vonatkozó rendelkezését a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat 

elnökére is alkalmazva, a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi eseményekről számol be: 

 

1. A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai 

megtekintették a magyarországi német nemzetiségi önkormányzatok ünnepe 

alkalmából a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának jubileumi 

gálájának első részét 2021. január 12-én, a másodikat 2021. január 19-én a Duna 

Televízió „Unser Bildschirm” című német nemzetiségi adásában. 

 

2. A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és a Magyarországi Német 

Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár elnöke a Dombóvári Német Közösségi Ház 

falán elhelyezett emléktáblánál gyertyagyújtással tisztelegtek a magyarországi 

németek elhurcolásának és elűzetésének 75. évfordulója alkalmából.   

   

   

Dombóvár, 2021. március 5. 

 

          Glaub Róbert sk. 

         elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének – a 2021. február 8-án 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Dombóvári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során 2021. március 5-én 

hozott – 

 

14/2021. (III. 5.) határozata 

 

német nyelvű szentmisék megtartásáról az újdombóvári templomban 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetésére 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének a 

polgármesterre vonatkozó rendelkezését a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat 

elnökére is alkalmazva, a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete hatáskörének gyakorlása során a német nemzetiségűek hitéleti 

tevékenységének segítése érdekében kezdeményezi német nyelvű szentmisék 

megtartását az újdombóvári Nagyboldogasszony templomban négy alkalommal: a 

húsvéti időszakban, Pünkösdkor, a Márton-nap alkalmából és advent idején. 

 

A szükséges egyeztetéseket, intézkedéseket és kötelezettségvállalásokat az elnök teszi 

meg. 

 

 

Dombóvár, 2021. március 5. 

 

              Glaub Róbert sk. 

             elnök 

 

 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének – a 2021. február 8-án 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Dombóvári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során 2021. március 5-én 

hozott – 

 

15/2021. (III. 5.) számú határozata 

 

több példány beszerzéséről és átadásáról Bihari Zoltán „Mi, svábok” című 

könyvének második kiadásából 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetésére 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének a 

polgármesterre vonatkozó rendelkezését a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat 

elnökére is alkalmazva, a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete hatáskörének gyakorlása során úgy rendelkezik, hogy a Nemzetiségi 

Önkormányzat 20 példányt vásárol Bihari Zoltán „Mi, svábok” című kötetének 

második kiadásából, amelyeket a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium, a Dombóvári 

József Attila Általános Iskola, a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti 

Iskola, a Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ, valamint a Magyarországi Német 

Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár civil szervezet részére bocsát rendelkezésre 

támogatásként. 

 

A beszerzéssel és az átadással kapcsolatos intézkedéseket, illetve 

kötelezettségvállalásokat az elnök teszi meg. 

 

 

Dombóvár, 2021. március 5. 

 

          Glaub Róbert sk. 

         elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének – a 2021. február 8-án 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Dombóvári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során 2021. március 5-én 

hozott – 

 

16/2021. (III. 5.) határozata 

 

a Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár civil szervezettel 

fennálló együttműködésről 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetésére 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének a 

polgármesterre vonatkozó rendelkezését a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat 

elnökére is alkalmazva, a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbiakról rendelkezik: 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat a dombóvári német nemzetiségi 

közösség kulturális autonómiájának erősítése érdekében továbbra is támogatja a 

Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár civil szervezet céljait és a 

célok megvalósítása érdekében kifejtett tevékenységét, a szervezetet a legfontosabb 

partnerének tekinti, a fennálló szoros együttműködést változatlanul fenn kívánja 

tartani az alábbiak figyelembevételével: 

a. A Nemzetiségi Önkormányzat a Dombóvár Város Önkormányzatával kötött, 

a Német Közösségi Ház használatának és fenntartásának részletes 

szabályairól szóló megállapodásban foglaltak szerint térítésmentesen helyet 

és helyiséghasználatot biztosít az Egyesület számára, amely a Közösségi 

Házat az egyesületi tevékenységhez kapcsolódóan használhatja. 

b. Az Egyesület segítséget nyújt a Német Közösségi Ház hagyományőrző 

szobájának fenntartásához és az emléktárgyak gyarapításához. 

c. A német nemzetiségi identitás megőrzése és megerősítése érdekében közösen 

szerveznek nemzetiségi rendezvényeket, közösen vesznek részt programokon, 

rendszeresen összejöveteleket, egyeztetéseket tartanak.  

d. A nemzetiségi rendezvények létrejöttében és lebonyolításában az Egyesület 

aktívan közreműködik, lehetővé teszi tánccsoportja fellépését. 

 

Dombóvár, 2021. március 5. 

      

          Glaub Róbert sk. 

         elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének – a 2021. február 8-án 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Dombóvári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során 2021. március 5-én 

hozott – 

 

17/2021. (III. 5.) határozata 

 

az „Emlékgyűrű a dombóvári német nemzetiségért” kitüntetés adományozásáról 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetésére 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének a 

polgármesterre vonatkozó rendelkezését a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat 

elnökére is alkalmazva, a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete hatáskörének gyakorlása során 2021-ben „Emlékgyűrű a dombóvári német 

nemzetiségért” kitüntetést adományozza 

 

Dr. Szenyéri Zoltán 

 

részére. 

 

Az elismerés átadásával kapcsolatos intézkedéseket és kötelezettségvállalásokat az 

elnök teszi meg. 

 

 

Dombóvár, 2021. március 5. 

 

              Glaub Róbert sk. 

             elnök 

 

 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének – a 2021. február 8-án 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Dombóvári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során 2021. március 5-én 

hozott – 

 

18/2021. (III. 5.) határozat 

 

a Dr. Josef Keller-díj kitüntetés adományozásáról 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetésére 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének a 

polgármesterre vonatkozó rendelkezését a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat 

elnökére is alkalmazva, a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete hatáskörének gyakorlása során 2021-ben a Dr. Josef Keller-díj kitüntetést 

adományozza  

 

Kovács Gyula, 

 

és 

 

Balaskó János 

 

részére. 

 

Az elismerés átadásával kapcsolatos intézkedéseket és kötelezettségvállalásokat az 

elnök teszi meg. 

 

 

Dombóvár, 2021. március 5. 

 

          Glaub Róbert sk. 

         elnök 

 

 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének – a 2021. február 8-án 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Dombóvári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során 2021. március 25-én 

hozott – 

 

19/2021. (III. 25.) határozata 

 

a Német Közösségi Házat érintő, részben állami és önkormányzati támogatásból 

megvalósuló beruházás költségeiről és a kivitelezésről 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetésére 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének a 

polgármesterre vonatkozó rendelkezését a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat 

elnökére is alkalmazva, a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi döntést hozza: 

 

1. A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat a használatában álló, Dombóvár, 

Bezerédj utca 14. alatti Német Közösségi Háznak a Franjo Vlasic udvar felé néző 

déli oldalán, a dombóvári 1301/4. hrsz alatt felvett közterületen egy tetővel ellátott, 

oldalain nyitott árkád kivitelezésére a 2020-ban tervezettől eltérően legfeljebb 3 

millió Ft-ot fordít - a műszaki dokumentáció elkészítésének a 2020. évben felmerült 

kiadásán felül -, melyből  

 

a. 1.475.000,- Ft a Miniszterelnökség által meghirdetett, a Nemzetiségi célú 

beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2020. évi költségvetési 

támogatása megnevezésű (NEMZ-BER-20 azonosítószámú) felhívásra 

benyújtott pályázat alapján a beruházás megvalósítására a NEMZ-BER-20-

0339 azonosítószámmal rendelkező támogatói okirat szerint a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. által nyújtott támogatás, 

 

b. 500.000,- Ft a beruházás megvalósítására a Dombóvár Város Önkormányzata 

által nyújtott támogatás, 

 

c. 1.025.000,- Ft a Nemzetiségi Önkormányzat saját forrása. 

 

2. A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat a kivitelezésre a bekért ajánlatok 

közül a legkedvezőbbet adó gazdasági szereplővel, Klesch Attila egyéni 

vállalkozóval (7200 Dombóvár, Liszt Ferenc utca 9., adószám: 68820372-1-37) köt 

vállalkozási szerződést, melynek tartalmát és a fizetési ütemezést a Nemzetiségi 

Önkormányzat Elnöke hagyja jóvá, illetve a szerződést az Elnök írja alá. 

 



 

Határidő: 2021. április 2. – a vállalkozási szerződés megkötésére 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2021. március 25. 

             

         Glaub Róbert sk. 

         elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének – a 2021. február 8-án 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Dombóvári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során 2021. május 6-án 

hozott – 

 

20/2021. (V. 6.) számú határozata 

a Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár német nemzetiségi 

civil szervezet támogatásáról 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetésére 

tekintettel - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének a 

polgármesterre vonatkozó rendelkezését a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat 

elnökére is alkalmazva - a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi döntést hozza: 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat a Magyarországi Német 

Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár német nemzetiségi civil szervezet működéséhez, 

a német nemzetiségi kulturális programjainak finanszírozásához, illetve a Német 

Közösségi Házzal kapcsolatos karbantartási költségekre, valamint a Nemzeti Értéktár 

Könyvkiadó gondozásában megjelenő Bihari Zoltán „Mi, Svábok” – Történetek 

magyarországi németekről című könyvében Dombóvárról, továbbá a dombóvári német 

nemzetiséggel kapcsolatos információk és képek megjelentetésével összefüggő 

kiadásokhoz 150.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt. 

A Nemzetiségi Önkormányzat a támogatás felhasználásának feltételeit a következők 

szerint állapítja meg: 

a) A támogatás 2022. június 30-ig használható fel, a támogatott köteles a 

támogatás felhasználásáról 2022. július 31-ig beszámolót és pénzügyi 

kimutatást benyújtani. 

b) A támogatott köteles a fel nem használt vagy nem rendeltetésszerűen felhasznált 

támogatást a támogató részére visszautalni. 

c) Tilos a támogatást más szervezetnek vagy személynek támogatásként 

továbbadni. 

Az Egyesülettel megkötésre kerülő támogatási szerződést a Dombóvári Német 

Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke írja alá. 

 

 

Dombóvár, 2021. május 6. 

         

        Glaub Róbert sk. 

         elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének – a 2021. február 8-án 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Dombóvári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során 2021. május 25-én 

hozott – 

 

21/2021. (V. 25.) számú határozata 

a Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetésére 

tekintettel – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének a 

polgármesterre vonatkozó rendelkezését a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat 

elnökére is alkalmazva – a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete hatáskörének gyakorlása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

(Áht.), valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 

alapján a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának 

zárszámadásával kapcsolatban az alábbiak szerint rendelkezik: 

 

I. Általános rendelkezések 

 

A határozat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozik. 

 

II. A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

(1) Az elnök a Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítését az 

alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

A költségvetés 
 

Bevételi főösszegét:         10.398 eFt 

Ezen belül: 

 működési bevételek:                     176 eFt 

 működési célú támogatások államháztartáson belülről:      3.800 eFt 

 működési célú átvett pénzeszköz                0 eFt 

 felhalmozási célú támogatás         5.505 eFt 

 maradvány igénybevétele:             917 eFt 

 

Kiadási főösszegét:            7.559 eFt 

Ezen belül: 

 személyi juttatások:              565 eFt 

 munkaadót terhelő járulékok és szociális 



 hozzájárulási adó:              227 eFt 

 dologi kiadások:           2.128 eFt 

 egyéb működési célú kiadások:            250 eFt 

 kisértékű tárgyi eszköz beszerzés            718 eFt 

 egyéb beruházás:           3.671 eFt 

 

összegben határozza meg. 

 

(2) Az elnök a Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének 

részletezését az 1. számú melléklet szerint fogadja el. 

 

(3) Az elnök a Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatását a 2. számú 

melléklet szerint fogadja el. 

 

(4) Az elnök a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának 2020. évi 

maradványkimutatását a 3. számú melléklet szerint fogadja el. 

 

(5) Az elnök a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának 2020. évi 

eredménykimutatását a 4. számú melléklet szerint fogadja el. 

 

(6) Az elnök a Nemzetiségi Önkormányzat 2020.évi pénzeszközeinek változását az 5. 

számú melléklet szerint fogadja el. 

 

 

Dombóvár, 2021. május 25. 

             

        Glaub Róbert sk. 

         elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének – a 2021. február 8-án 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Dombóvári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során 2021. május 27-én 

hozott – 

 

22/2021. (V. 27.) számú határozata 

a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde átszervezésének támogatásáról 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetésére 

tekintettel - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének a 

polgármesterre vonatkozó rendelkezését a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat 

elnökére is alkalmazva - a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi döntést hozza: 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés e) pontjában foglalt véleményezési jogkörében 

eljárva a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde tervezett átszervezését –

miszerint a felvehető maximális gyermeklétszám 150 főre, a nemzetiségi óvodai 

nevelésében részesíthető gyermekek maximális létszáma 50 főre, a többi gyermekkel 

együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek maximális létszáma pedig 12 főre 

változik – támogatja. 

 

 

Dombóvár, 2021. május 27. 

         

          Glaub Róbert sk. 

         elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének – a 2021. február 8-án 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Dombóvári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során 2021. május 27-én 

hozott – 

 

23/2021. (V. 27.) számú határozata 

a Dombóvári HACS Egyesületből való kilépésről 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetésére 

tekintettel - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének a 

polgármesterre vonatkozó rendelkezését a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat 

elnökére is alkalmazva - a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi döntést hozza: 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat nem kíván a Dombóvári HACS 

Egyesület civil szervezet tagja lenni, és abból kilép. 

 

A kilépéssel kapcsolatos jognyilatkozatokat a Dombóvári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Elnöke teszi meg. 

 

 

Dombóvár, 2021. május 27. 

             

          Glaub Róbert sk. 

         elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének – a 2021. február 8-án 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Dombóvári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során 2021. május 27-én 

hozott – 

 

24/2021. (V. 27.) számú határozata 

a 2020. évre vonatkozó összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetésére 

tekintettel - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének a 

polgármesterre vonatkozó rendelkezését a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat 

elnökére is alkalmazva - a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete hatáskörének gyakorlása során arról rendelkezik, hogy Dombóvár Város 

Önkormányzata 2020. évre vonatkozó összefoglaló belső ellenőrzési jelentésének a 

Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozó rendelkezésével egyetért. 

 

 

Dombóvár, 2021. május 27. 

 

            Glaub Róbert sk. 

           elnök 

 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. 

október 22-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

25/2021. (X. 22.) számú határozat 

 

a nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségi 

Önkormányzat 7/2021. (II. 2.) számú határozattal (a továbbiakban: határozat) 

elfogadott 2021. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 

 

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 2021. évi költségvetésének 

 

Bevételi főösszegét: 6.308 eFt 

Ezen belül:  

működési bevételek: 150 eFt 

működési célú támogatások  

államháztartáson belülről: 3.319 eFt 

működési célú átvett pénzeszközök: 0 eFt 

maradvány igénybevétele-működési 

maradvány igénybevétele- felhalmozási                           

  864 eFt 

1975 eFt 

 

 

Kiadási főösszegét: 6.308 eFt 

Ezen belül:  

személyi juttatás: 500 eFt 

munkaadót terhelő járulékok 

és szociális hozzájárulási adó: 

 

200 eFt 

dologi kiadások: 2.178 eFt 

egyéb működési célú kiadások: 150 eFt 

beruházások: 3.280 eFt 

felújítások: 0 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, 2021. október 22. 

 

          Glaub Róbert sk. 

         elnök 

 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. 

október 22-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

26/2021. (X. 22.) számú határozat 

 

a közelmúltbeli nemzetiségi programokról és a nemzetiségi önkormányzatot érintő 

2021. évi fontosabb eseményekről szóló elnöki beszámolóról 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az elnök 

beszámolóját a nemzetiségi önkormányzatot érintő 2021. évi fontosabb eseményekről, 

illetve a közelmúltbeli nemzetiségi programokról, így  

 

− a svábok kitelepítése alkalmából tartott megemlékezésről, 

− a Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesületével 2021. január 20-án 

közösen indított Facebook oldalról,  

− a „Magyarországi német nemzetiségűek határok nélkül Tolna és Baranya 

megyében” pályázat beadásáról és a támogatás felhasználásáról, 

− a dombóvári és a városkörnyéki németek kitelepítése alkalmából tartott 

megemlékezésről,  

− „A Tolna megyei németek tutyiviselete” című szakmai oktatófüzet bemutatóján 

való részvételről, 

− a Múzeumok Éjszakája rendezvényhez való csatlakozásról, 

− „A nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2020. 

évi költségvetési támogatása” című pályázattal összefüggő beruházás 

megvalósításáról, 

− a geresdlaki Gőzgombóc Fesztiválon való részvételről, 

− „Az út - a magyarországi német nemzetiségűek időutazása” című társasjáték 

bemutatójáról, 

− a „Mi, svábok” című könyv megjelenéséról és a megvásárolt példányok 

átadásáról, 

− a közösségi klubfoglalkozásról, 

− a nemzetiségi önkormányzat honlapjának működéséről, 

− a Dombóvár környéki települések német nemzetiségű lakosságának 

létszámváltozásait a betelepítésüktől a legutolsó népszámlálásig bemutató öt 

tabló elkészíttetéséről, 

− a 2021. évi állami támogatások összegéről, 



− a Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról. 

 

 

Dombóvár, 2021. október 22. 

 

          Glaub Róbert sk. 

         elnök 

 

 

 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. 

október 22-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

27/2021. (X. 22.) számú határozat 

 

Dom-Bor-Feszt – városi borünnep megszervezéséről, valamint a Márton-naphoz 

kötődő további programokról 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 

hogy a nemzetiségi önkormányzat közreműködjön a 2021. november 11. és 13. között 

megtartásra kerülő Dom-Bor-Feszt – városi borünnep, illetve a Márton-naphoz és az 

újborhoz kapcsolódó további nemzetiségi kulturális programok megszervezésében 

Dombóvár Város Önkormányzatával, a Magyarországi Német Nemzetiségűek 

Egyesülete Dombóvár civil szervezettel, a Dombóvár-Kernen I.R. Baráti Körrel, 

valamint a Dombóvári „Kertbarát” Egyesülettel együttműködve. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések és 

kötelezettségvállalások megtételére 300.000,- Ft összegű keret erejéig. 

 

 

Dombóvár, 2021. október 22. 

 

          Glaub Róbert sk. 

         elnök 

  

 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. 

október 22-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

28/2021. (X. 22.) számú határozat 

 

a nemzetiségek napjához kapcsolódó adventi nemzetiségi kulturális rendezvényről 

 

1. A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

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

közfeladata körében támogatja, hogy a dombóvári települési nemzetiségi 

önkormányzatok hatékonyabban fogjanak össze a nemzetiségek érdekeinek 

védelmében és képviseletében, kulturális önazonosságuk megerősítésében, a 

nemzetiségek által beszélt nyelvek használatának fejlesztésében, ennek érdekében 

egymás nyelvének, kultúrájának megismerését és bemutatását közös programokon 

és rendezvényeken keresztül segítsék. 

 

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

Önkormányzat is részt vegyen a nemzetiségek napja alkalmából 2021. december 8-

án megtartásra kerülő közös dombóvári nemzetiségi gálaműsor és az azt követő 

vendéglátás megszervezésében a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal 

és a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal közösen. 

 

3. A Képviselő-testület a gálaműsoron az Alte Herren Német Nemzetiségi 

Fúvószenekar, illetve a Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete 

Dombóvár tánccsoportjának műsorával kíván ízelítőt adni a dombóvári német 

nemzetiségi kultúrából, valamint sor kerül az „Emlékgyűrű a dombóvári német 

nemzetiségért” elnevezésű kitüntetés, illetve a Dr. Josef Keller-díjak átadására. 

 

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

intézkedések és kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2021. október 22. 

 

          Glaub Róbert sk. 

         elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. 

október 22-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

29/2021. (X. 22.) számú határozat 

 

dombóvári nemzetiségi önkormányzatokkal közösen tartandó karácsonyi 

adománygyűjtési akcióról 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dombóvári 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal és a Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal összefogásában közös karácsonyi adománygyűjtési akciót szervez. A 

gyűjtési akcióban az adományok átvételére a Ditáll Festékboltban kerül sor. 

 

Az összefogás révén beérkezett adományok rászoruló családok részére kerülnek 

átadásra Dombóvár Város Önkormányzatának közreműködésével. 

 

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

 

 

Dombóvár, 2021. október 22. 

 

          Glaub Róbert sk. 

         elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. 

október 22-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

30/2021. (X. 22.) számú határozat 

 

szabadtéri multifunkcionális közösségi tér kialakításáról a Német Közösségi Ház déli 

oldalán lévő árkádhoz kapcsolódóan, a megvalósítás érdekében támogatási kérelem 

benyújtásáról 

 

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

hogy a nemzetiségi önkormányzat a használatában álló, Dombóvár, Bezerédj utca 

14. szám alatti Német Közösségi Háznak a Franjo Vlasic udvar felé néző déli 

oldalán, a dombóvári 1301/4. hrsz alatt felvett közterületen megvalósított árkádhoz 

kapcsolódóan egy térkövezett, szabadtéri multifunkcionális közösségi teret 

alakítson ki. A Képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy forduljon kérelemmel 

Dombóvár Város Önkormányzatához, miszerint tulajdonosként járuljon hozzá az 1. 

pont szerinti beruházás megvalósításához 

 

2. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a Dombóvári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 2.000.000,- Ft összegű egyedi támogatási kérelmet nyújtson be a 

Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága 

által a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével meghirdetett, a 

„Nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2022. évi 

költségvetési támogatása” megnevezésű, NBER-KP-1-2022 azonosítószámú 

felhívásra az 1. pont szerinti beruházás megvalósításához. A Képviselő-testület 

felhatalmazza az elnököt a támogatási kérelem benyújtására, annak jóváhagyása 

esetén a támogatói okirat elfogadására, illetve a támogatás felhasználásával, 

valamint elszámolásával kapcsolatos intézkedések és jognyilatkozatok megtételére. 

 

3. A szükséges fedezet rendelkezésre állása esetére a Képviselő-testület felhatalmazza 

az elnököt a szükséges intézkedések és kötelezettségvállalások megtételére az 1. 

pont szerinti beruházás megvalósítása érdekében, illetve elfogadja az eddig 

eszközölt megrendeléseit. 

 

 

Dombóvár, 2021. október 22. 

 

          Glaub Róbert sk. 

         elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. 

október 22-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

31/2021. (X. 22.) számú határozat 

 

dombóvári székhelyű civil szervezetek részére a Német Ház alkalomszerű 

használatának biztosításáról 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a 

Dombóvár, Bezerédj utca 14. alatti Német Ház használatának és működtetésének 

részletes szabályairól szóló, Dombóvár Város Önkormányzatával kötött megállapodás 

módosítását, miszerint a Német Házat alkalomszerűen és térítés nélkül olyan 

dombóvári civil szervezetek is igénybe vehessék, amelyek céljai nem nemzetiségi 

jellegűek, de vállalják az együttműködést a Dombóvári Német Nemzetiségi 

Önkormányzattal. 

 

A Képviselő-testület a kezdeményezés elfogadása esetén felhatalmazza az elnököt a 

Német Ház használatának és működtetésének részletes szabályairól szóló 

megállapodás módosításának, valamint a helyiséghasználatot igénylő szervezetekkel 

az együttműködési megállapodások aláírására.  

 

 

Dombóvár, 2021. október 22. 

 

          Glaub Róbert sk. 

         elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. 

október 22-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

32/2021. (X. 22.) számú határozat 

 

a Dr. Josef Keller-díjban részesíthetők számáról 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 24/2020. (III. 

6.) számú határozattal alapított német nemzetiségi kitüntetés, a Dr. Josef Keller-díj 

kapcsán arról rendelkezik, hogy a kitüntetés a 2021-től évente legfeljebb négy főnek 

adományozható. 

 

 

Dombóvár, 2021. október 22. 

 

          Glaub Róbert sk. 

         elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. 

október 22-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

33/2021. (X. 22.) számú határozat 

 

Dr. Szenyéri Zoltán „Háromszáz esztendő Dombóvár környékén” című könyve 

kiadásának támogatásáról 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Dr. 

Szenyéri Zoltán „Háromszáz esztendő Dombóvár környékén” című könyve 

megjelentését, és felkéri az elnököt további egyeztetésekre a nemzetiségi 

önkormányzattal együttműködésben álló szervezetekkel annak érdekében, hogy 

anyagilag is járuljanak hozzá a könyv kiadásához. 

 

 

Dombóvár, 2021. október 22. 

 

          Glaub Róbert sk. 

         elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. 

október 22-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

34/2021. (X. 22.) számú határozat 

 

a Neue Zeitung előfizetéséről 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Földi 

István Könyvtár, illetve a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium könyvtárában 

létrehozott nemzetiségi gyűjtemény állományának gyarapítását, és hozzájárul ebből a 

célból a Neue Zeitung német nyelvű sajtótermék előfizetéséhez a nemzetiségi 

önkormányzat részéről a 2022. évre. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges kötelezettségvállalás 

megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2021. október 22. 

 

          Glaub Róbert sk. 

         elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. 

október 22-i zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

35/2021. (X. 22.) számú határozat 

a Dr. Josef Keller-díj kitüntetés adományozásáról 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021-ben Dr. 

Josef Keller-díjat adományoz 

 

Vidóczyné Doszpod Mária 

 

részére  

 

A Képviselő-testület felkéri az elnököt az elismerés átadásával kapcsolatos 

intézkedések és kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2021. október 22. 

 

          Glaub Róbert sk. 

         elnök 

 


