
Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

február 7-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

1/2020. (II. 7.) számú határozat 

 

a közelmúltbeli nemzetiségi programokról és a nemzetiségi önkormányzatot érintő 

fontosabb eseményekről szóló elnöki beszámolóról 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az elnök 

beszámolóját a nemzetiségi önkormányzatot érintő fontosabb eseményekről, illetve a 

közelmúltbeli nemzetiségi programokról, így  

 

a. a dombóvári és a városkörnyéki német nemzetiségűek elhurcolásának emléket 

állító többnyelvű tábla felavatásáról 2019. december 10-én, 

b. a 2019. december 10-én a Nemzetiségek Napja alkalmából tartott közös 

nemzetiségi kulturális rendezvényről,  

c. a Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár civil szervezettel 

közösen tartott német nemzetiségi estről 2019. december 13-án, 

d. a 2020. január 11-én megtartott Nemzetiségek Disznóvágása és Disznótora 

közös dombóvári nemzetiségi kulturális rendezvényről  

e. a 2020. február 1-jén a Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete 

Dombóvár civil szervezettel közösen tartott Német Nemzetiségi Farsangról. 

 

 

Dombóvár, 2020. február 7. 

 

        Glaub Róbert sk. 

         elnök 

 



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

február 7-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

2/2020. (II. 7.) számú határozat 

 

a Magyarországi Német Önkormányzatok Napja alkalmából tartott pécsi 

gálaműsoron való részvételről 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete képviseltette 

magát 2020. január 11-én a Magyarországi Német Önkormányzatok Napja alkalmából 

a pécsi Kodály Központban megrendezett gálaműsoron a Magyarországi Német 

Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár civil szervezettel együtt. A gálaműsor célja a 

legszínvonalasabb német nemzetiségi együttesek, illetve a kulturális fesztiválokon 

elismerést szerzett kultúrcsoportok bemutatása volt, továbbá a rendezvény keretén 

belül adta át a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata a kitüntetéseit. 

 

A Képviselő-testület elfogadja az elnök beszámolóját az ünnepségen való részvételről, 

továbbá jóváhagyja az ezzel összefüggésben felmerülő kötelezettségvállalásait. 

 

 

Dombóvár, 2020. február 7. 

 

        Glaub Róbert sk. 

         elnök 

 

  



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

február 7-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

3/2020. (II. 7.) számú határozat 

 

a német nemzetiségi önkormányzati képviselőknek szóló képzésen való részvételről 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai részt 

vettek a német nemzetiségi önkormányzati képviselőknek szóló képzésen 2020. január 

23. és 26. között Badacsonytomajon. 

 

A Képviselő-testület elfogadja az elnök beszámolóját a képzésen való részvételről, 

továbbá jóváhagyja a részvétellel összefüggésben felmerülő kötelezettségvállalásait. 

 

 

Dombóvár, 2020. február 7. 

 

        Glaub Róbert sk. 

         elnök 



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

február 7-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

4/2020. (II. 7.) számú határozat 

 

a magyarországi németek elhurcolásának emléknapján való részvételről és az 

emléknap alkalmából tartott helyi összejövetelről 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete képviseltette 

magát a 2020. január 19-én, a magyarországi németek elhurcolásának és elűzetésének 

emléknapján tartott országos rendezvényen, illetve megemlékező jellegű összejövetelt 

tartott a Német Közösségi Házban a Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete 

Dombóvár civil szervezettel közösen, melynek keretében gyertyákat helyeztek el a 

Német Közösségi Ház oldalán elhelyezett, 2019. decemberében felavatott 

emléktáblánál. 

 

 

Dombóvár, 2020. február 7. 

 

        Glaub Róbert sk. 

         elnök 

 



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

február 7-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

5/2020. (II. 7.) számú határozat 

 

a Német Közösségi Ház kibővített hagyományőrző szobájának átadásáról 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dombóvár 

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

szám alatti Német Közösségi Házban kialakított nemzetiségi hagyományőrző szobát, 

illetve az ott elhelyezett tárgyi emlékek körét a Magyarországi Német Nemzetiségűek 

Egyesülete Dombóvár civil szervezettel közösen bővítette, illetve fejlesztette.  

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. február 7-én ünnepélyesen 

felavatja a kibővített hagyományőrző szobát. Az átadáson Frucht Ferenc, a 

Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvári civil szervezet elnöke 

mond beszédet arról, hogy a népcsoport múltjának megismertetését fontos feladatának 

tekinti az általa vezetett civil szervezet és a Dombóvári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat, ezt követően Dr. Szenyéri Zoltán, a Dombóvári Illyés Gyula 

Gimnázium igazgatója ismeretterjesztő előadást tart a dél-dunántúli svábok 1946 és 

1948 közötti kitelepítéséről. 

 

A Képviselő-testület elfogadja az elnök beszámolóját az avatás megszervezéséről, 

továbbá jóváhagyja az elnöknek a szervezéssel összefüggő kötelezettségvállalásait. 

 

 

Dombóvár, 2020. február 7. 

 

        Glaub Róbert sk. 

         elnök 

 

 



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

február 7-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

6/2020. (II. 7.) számú határozat 

 

a Dombóvár Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálatáról 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek 

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

Önkormányzatával kötött megállapodást felülvizsgálta, és elfogadja annak a 

nemzetiségi törvény változásából eredő változás átvezetésére irányuló módosítását, 

illetve a melléklet szerint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

megállapodást, melynek aláírására felhatalmazza az elnököt. 

 

 

Dombóvár, 2020. február 7. 

 

        Glaub Róbert sk. 

         elnök 



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

február 7-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

7/2020. (II. 7.) számú határozat 

 

támogatási igény benyújtásáról Dombóvár Város Önkormányzatához 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási igényt 

nyújt be Dombóvár Város Önkormányzatához a 2020. évi költségvetésében a 

nemzetiségi önkormányzatok támogatására elkülönített keretre. A támogatási igény a 

keretösszeg egyharmada. 

 

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

megítélt támogatás felhasználásáról szóló támogatási szerződés megkötésére, a 

támogatás felhasználásával kapcsolatos kötelezettségvállalások megtételére, illetve a 

támogatás felhasználásának elszámolásával kapcsolatos dokumentumok aláírására. 

 

 

Dombóvár, 2020. február 7. 

 

        Glaub Róbert sk. 

         elnök 



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

február 7-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

8/2020. (II. 7.) számú határozat 

 

a 2020. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dombóvár 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének 378/2019. (XII. 18.) Kt. határozatával 

jóváhagyott 2020. évi belső ellenőrzési tervnek a nemzetiségi önkormányzatra 

vonatkozó rendelkezésével egyetért. 

 

 

Dombóvár, 2020. február 7. 

 

        Glaub Róbert sk. 

         elnök 



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

február 7-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

9/2020. (II. 7.) számú határozat 

 

a 2020. évi működési költségvetési támogatás felhasználásáról 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. 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, 

takarítószerek, stb.).  

- 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. 

- 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. 

 

 

Dombóvár, 2020. február 7. 

 

        Glaub Róbert sk. 

         elnök 



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

február 7-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

10/2020. (II. 7.) számú határozat 

 

a Német Közösségi Ház működtetéséről és közösségi célokra való használatáról 

 

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

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

szám alatti Német Közösségi Házat a 2020. 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 Képviselő-testület elrendeli, hogy a Német Közösségi Ház politikai jellegű 

rendezvényekre, valamint pártpolitikai tevékenységet folytató szervezet részére nem 

adható bérbe. 

 

3. A Képviselő-testület 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. A Képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy a dombóvári nevelési-

oktatási intézmények körében népszerűsítse a szobát és ösztönözze annak 

meglátogatását az óvodai és iskolai csoportok által. 

 

4. A Képviselő-testület 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 a szükség 

esetén felülvizsgálja. 

 

 

Dombóvár, 2020. február 7. 

 

        Glaub Róbert sk. 

         elnök 



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

február 7-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

11/2020. (II. 7.) számú határozat 

 

a Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár civil szervezettel 

fennálló együttműködésről 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 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 és megállapodásban rögzíteni az alábbiak 

figyelembevételével: 

a. A nemzetiségi önkormányzat minden évben vissza nem térítendő támogatást 

nyújt az Egyesületnek a céljai, programjai megvalósításához, szükség esetén 

a működéséhez. 

 

b. 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. 

 

c. Az Egyesület segítséget nyújt a Német Közösségi Ház hagyományőrző 

szobájának fenntartásához és az emléktárgyak gyarapításához. 

 

d. A német nemzetiségi identitás megőrzése és megerősítése érdekében közösen 

szerveznek nemzetiségi rendezvényeket, közösen vesznek részt programokon, 

rendszeresen összejöveteleket, egyeztetéseket tartanak.  

 

e. A nemzetiségi rendezvények létrejöttében és lebonyolításában az Egyesület 

aktívan közreműködik, lehetővé teszi tánccsoportja fellépését. 

 

f. Annak érdekében, hogy a német nemzetiségűek a lehető legnagyobb 

mértékben hozzájussanak az identitásuk megőrzésével és erősítésével 

kapcsolatos támogatásokhoz, kölcsönösen tájékoztatják egymást minden 

olyan lehetőségről, pályázatról vagy bármely egyéb forrásról, amely ennek 

elérését szolgálja. 

 



A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt az együttműködési megállapodás 

megkötésére. 

 

 

Dombóvár, 2020. február 7. 

 

        Glaub Róbert sk. 

         elnök 



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

február 7-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

12/2020. (II. 7.) számú határozat 

 

a kötelező felvételt biztosító dombóvári általános iskolák tervezett felvételi körzetének 

véleményezéséről 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelező 

felvételt biztosító dombóvári általános iskolák felvételi körzetének a Tamási 

Tankerületi Központ által véleményezésre bocsátott tervezetét megismerte, és azzal 

egyetért. 

 

 

Dombóvár, 2020. február 7. 

 

        Glaub Róbert sk. 

         elnök 



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

február 7-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

13/2020. (II. 7.) számú határozat 

 

a szekszárdi Magyarországi Német Színház előadásán való részvétel támogatásáról 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a dombóvári 

német nemzetiségűek közművelődésének segítése érdekében támogatja a szekszárdi 

Magyarországi Német Színházban német nemzetiségi színielőadáson való részvételét a 

Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár tagjainak, és jóváhagyja 

az elnök kötelezettségvállalását a színházba való utazással felmerült költségek 

megtérítéséről. 

 

 

Dombóvár, 2020. február 7. 

 

        Glaub Róbert sk. 

         elnök 



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

február 7-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

14/2020. (II. 7.) számú határozat 

 

a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi rendezvénytervéről 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi 

önkormányzat 2020. évi rendezvénytervét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

  Időpont Rendezvény megnevezése 

1. 2020. január 11. 

Országos Német 

Nemzetiségi Gála, Pécs, 

Kodály Központ 

2. 2020. január 11. 
Nemzetiségek Közös 

Disznótoros Vacsorája 

3. 
2020. január 23 és 

26. 

Német nemzetiségi 

önkormányzati képviselők 

országos képzése, 

Badacsonytomaj, Hotel 

Neptun Badacsony 

4. 2020. január 31. 
Német Színház, Szekszárd 

előadás megtekintése 

5. 2020. február 1. 

Német Nemzetiségi Farsang, 

Dombóvári Német 

Közösségi Ház 

6. 2020. február 21. Svábbál 

7. Húsvéti időszak német nyelvű szentmise 

8. 2020. május 

Pünkösdi játszóház és 

gyerekprogram a Német 

Közösségi Házban 

9. Pünkösdi időszak német nyelvű szentmise 

10. 2020. május Pünkösdi Bál 

11. 2020. május vége 

magyarországi németek 

elhurcolásáról való 

megemlékezés 

12. 2020. június Civil Családi Nap 

13. 2020. június Múzeumok Éjszakája 

14. 2020. október Újdombóvári Őszi Fesztivál 



15. 2020. november 7. 

Márton-napi borünnep a 

Dombóvári "Kertbarát" 

Egyesülettel 

17. 
2020. november 9-

15. 
Német Nemzetiségi Hét 

18. 2020. november 
Márton-nap alkalmából 

német nyelvű szentmise 

19. Adventi időszak 
német nyelvű nemzetiségi 

szentmise 

20. 2020. december 
Mikulás Kupa Asztalitenisz 

Verseny 

21. 2020. december Adventi Vásár 

22. 2020. december 

Karácsonyi ünnepség a 

Magyarországi Német 

Nemzetiségűek Egyesülete 

Dombóvár civil szervezettel 

23. 2020. december Nemzetiségek Napja 

 

 

 

Dombóvár, 2020. február 7. 

 

        Glaub Róbert sk. 

         elnök 



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

február 7-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

15/2020. (II. 7.) számú határozat 

 

a Svábbál német nemzetiségi kulturális rendezvényről 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek 

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

körében a Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár német 

nemzetiségi civil szervezettel együtt 2020. február 21-én Svábbál német nemzetiségi 

kulturális rendezvényt és táncházat rendez. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a rendezvénnyel kapcsolatos 

kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2020. február 7. 

 

        Glaub Róbert sk. 

         elnök 



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

február 7-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

16/2020. (II. 7.) számú határozat 

 

német nyelvű szentmisék megtartásáról az újdombóvári templomban 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 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 Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges egyeztetésekre, intézkedések 

és kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2020. február 7. 

 

        Glaub Róbert sk. 

         elnök 



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

február 7-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

17/2020. (II. 7.) számú határozat 

 

a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselői 2020. évi 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről szóló tájékoztatóról 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 

nemzetiségi önkormányzati képviselők 2020. évi vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségének teljesítéséről szóló tájékoztatót. 

 

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

CLXXIX. törvényben foglalt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét minden képviselő 

a törvényben meghatározott módon és határidőben teljesítette 2020-ban. 

 

 

Dombóvár, 2020. február 7. 

 

        Glaub Róbert sk. 

         elnök 



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

március 6-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

18/2020. (III. 6.) számú határozat 

 

a közelmúltbeli nemzetiségi programokról és a nemzetiségi önkormányzatot érintő 

fontosabb eseményekről szóló elnöki beszámolóról 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az elnök 

beszámolóját a közelmúltbeli nemzetiségi programokról és a nemzetiségi 

önkormányzatot érintő fontosabb eseményekről. 

 

 

Dombóvár, 2020. március 6. 

 

        Glaub Róbert sk. 

         elnök 
 



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

március 6-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

19/2020. (III. 6.) számú határozat 

 

a nemzetiségi önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető 

ügyletekből eredő fizetési kötelezettséginek a 2020. évet követő három évben várható 

összegéről 

 

A Dombóvári Német 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 2020. 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, 

350.000,- 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. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) 

bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 

2020. 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 

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.-

nélelhelyezett fedezeti betétek, és azok 

összege. 

0,- Ft 

 

 

Dombóvár, 2020. március 6. 

 

        Glaub Róbert sk. 

         elnök 



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

március 6-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

20/2020. (III. 6.) számú határozat 

 

a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 

 

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 Képviselő-testülete a 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) A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 

 

Bevételi főösszegét: 2.207 eFt 

Ezen belül: 

működési bevételek:  350 eFt 

működési célú támogatások 

államháztartáson belülről: 1.040 eFt 

működési célú átvett pénzeszközök: 0 eFt 

maradvány igénybevétele : 817 eFt 

 

Kiadási főösszegét:  eFt 

Ezen belül: 

személyi juttatás: 0 eFt 

munkaadót terhelő járulékok 

és szociális hozzájárulási adó: 0 eFt 

dologi kiadások: 2.207 eFt 

egyéb működési célú kiadások:  0 eFt 

beruházások: 0 eFt 

 

összegben határozza meg. 

 

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

részletezését az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 



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

bontását a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

(4) A Képviselő-testület a 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 3. számú 

melléklet szerint határozza meg. 

 

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 

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

lehetőségek felkutatását és igénybevételét. 

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

létszámkeretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet. 

(3) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a költségvetésének 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, 2020. március 6. 

 

        Glaub Róbert sk. 

         elnök 
 



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

március 6-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

21/2020. (III. 6.) számú határozat 

 

a 2019. évi működési költségvetési támogatás felhasználásról szóló beszámolóról 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az 

HENTI/1419/2019. számú támogatói okirat alapján a 2019. évi működési költségvetési 

támogatás felhasználásáról szóló beszámolót. 

 

A Képviselő-testület felkéri az elnököt 2019. évi működési költségvetési támogatás 

felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtására a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. részére. 

 

Határidő: 2020. március 15. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2020. március 6. 

 

        Glaub Róbert sk. 

         elnök 
 



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

március 6-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

22/2020. (III. 6.) számú határozat 

 

a 2018. évi feladatalapú költségvetési támogatás felhasználásról szóló beszámolóról 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által az ENTO/6344/2018. számú támogatói okirat 

alapján nyújtott 2018. évi feladatalapú költségvetési támogatás felhasználásáról szóló 

beszámolót. 

 

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

felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtására a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. részére. 

 

Határidő: 2020. március 15. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2020. március 6. 

 

        Glaub Róbert sk. 

         elnök 
 



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

március 6-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

23/2020. (III. 6.) számú határozat 

 

a Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár számára 2019-ben 

nyújtott támogatás felhasználási határidejének és céljának módosításáról 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy 

a Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár német nemzetiségi civil 

szervezet a Képviselő-testület 45/2019. (IX. 11.) számú határozata alapján kapott 

támogatást 2020. augusztus 31-ig használhassa fel, a támogatással 2020. szeptember 

30-ig kelljen elszámolnia, valamint a támogatást a Német Közösségi Házzal 

kapcsolatos karbantartási költségekre is felhasználhassa. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a támogatási szerződés módosításának 

aláírására. 

 

 

Dombóvár, 2020. március 6. 

 

        Glaub Róbert sk. 

         elnök 



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

március 6-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

24/2020. (III. 6.) számú határozat 

 

német nemzetiségi kitüntetés alapításáról Dr. Josef Keller-díj elnevezéssel 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Josef Keller -

díj elnevezéssel német nemzetiségi kitüntetést alapít azon személyek részére, akik 

kiemelkedően támogatják a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat munkáját, 

illetve a német nemzetiség érdekében hosszabb ideje aktívan tevékenykednek. 

 

A kitüntetés évente legfeljebb két főnek adományozható, a díj átadására minden évben 

a Dombóvár várossá avatásának tiszteletére tartott ünnepi gálaműsoron kerül sor - 

első alkalommal 2020-ban - a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke - 

akadályoztatása esetén elnökhelyettese - és néhai Dr. Keller József hozzátartozója 

által. A kitüntetéssel emlékplakett jár. 

 

A kitüntetett személyre javaslatot a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének és a Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete 

Dombóvár német nemzetiségi civil szervezet tagjai tehetnek. A kitüntetés 

adományozásáról a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

minősített többséggel hozott határozattal dönt. 

  

 

Dombóvár, 2020. március 6. 

 

        Glaub Róbert sk. 

         elnök 



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

március 6-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

25/2020. (III. 6.) számú határozat 

 

az „Emlékgyűrű a dombóvári német nemzetiségért” kitüntetés 2020-ban két személy 

részére történő adományozásáról 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évben az 

„Emlékgyűrű a dombóvári német nemzetiségért” kitüntetés elismerésben két, a 

dombóvári német nemzetiség érdekében hosszabb ideje kiemelkedő munkát végző 

személyt részesít. A kitüntetés átadására 2020-tól kezdve minden évben a Dombóvár 

várossá avatásának tiszteletére tartott ünnepi gálaműsoron kerül sor a Dombóvári 

Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke - akadályoztatása esetén elnökhelyettese - 

által. Az adományozás további feltételei változatlanok. 

 

 

Dombóvár, 2020. március 6. 

 

        Glaub Róbert sk. 

         elnök 

 



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

március 6-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

26/2020. (III. 6.) számú határozat 

 

a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésének 

véleményezéséről 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés e) pontjában foglalt 

véleményezési jogkörében eljárva a német nemzetiségi nevelés-oktatásban 

közreműködő Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tervezett 

átszervezését – miszerint az intézmény alapító okiratában feltüntetésre kerül az egész 

napos iskolai képzés az 1-4. évfolyamon – támogatja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a Tamási Tankerületi Központ 

tájékoztatására. 

 

Határidő: 2020. március 24. 

Felelős: Elnök 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. március 6. 

 

        Glaub Róbert sk. 

         elnök 
 



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

március 6-i zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

27/2020. (III. 6.) számú határozat 

 

az „Emlékgyűrű a dombóvári német nemzetiségért” kitüntetés adományozásáról 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020-ban az 

„Emlékgyűrű a dombóvári német nemzetiségért” kitüntetést 

 

a) Frucht Ferenc, a Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete 

Dombóvár elnöke és 

 

b) Kohner János, a Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete 

Dombóvár tagja 

 

részére adományozza. 

 

A Képviselő-testület felkéri az elnököt az elismerés átadásával kapcsolatos 

intézkedések és kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2020. március 6. 

 

        Glaub Róbert sk. 

         elnök 
 



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

március 6-i zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

28/2020. (III. 6.) számú határozat 

a Dr. Josef Keller-díj kitüntetés adományozásáról 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020-ban az Dr. 

Josef Keller-díjat 

 

a) Bóvári Ágnes, a Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda 

vezetője, és  

 

b) dr. Farkas-Szabó András, a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 

köztisztviselője részére 

 

részére adományozza. 

 

A Képviselő-testület felkéri az elnököt az elismerés átadásával kapcsolatos 

intézkedések és kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2020. március 6. 

 

        Glaub Róbert sk. 

         elnök 
 
 
 



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének – a 2020. március 11-én 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Dombóvári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során 2020. május 14-én 

hozott – 

 

1/2020. (V. 14.) határozata 

 

a Német Közösségi Házat érintő beruházásról, valamint a megvalósítás érdekében 

támogatási kérelmek benyújtásáról 

 

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 árkádot kíván kialakítani, melyre összesen 2,5 millió Ft-ot kíván 

fordítani. 

 

2. A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2.000.000,- Ft összegű egyedi 

támogatási kérelmet nyújt be a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi 

Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága által meghirdetett, a „Nemzetiségi célú 

beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2020. évi költségvetési 

támogatása” megnevezésű, NEMZ-BER-20 azonosítószámú felhívásra az 1. pont 

szerinti beruházás megvalósításához. 

 

3.  A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelemmel fordul Dombóvár 

Város Önkormányzatához, miszerint a tulajdonosként járuljon hozzá az 1. pont 

szerinti beruházás megvalósításához, valamint azt 500.000,- Ft-tal támogassa. 

 

4. A 2. és 3. pont szerinti támogatási kérelmeket a Dombóvári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Elnöke nyújtja be, azok jóváhagyása esetén pedig megköti a 

támogatási szerződéseket, illetve elfogadja a támogatói okiratot, valamint aláírja a 

támogatások felhasználásának elszámolásával kapcsolatos dokumentumokat. 

 



5. Amennyiben a szükséges fedezet a támogatások réven rendelkezésre áll, akkor a 

Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke megteszi a szükséges 

intézkedéseket és kötelezettségvállalásokat az 1. pont szerinti beruházás 

megvalósítása érdekében. 

 

 

Dombóvár, 2020. május 14. 

 

            Glaub Róbert sk. 

            elnök 

 
 



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének – a 2020. március 11-én 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Dombóvári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során 2020. május 14-én 

hozott – 

 

2/2020. (V. 14.) határozata 

 

pályázat benyújtásáról a Német Szövetségi Köztársaság Szövetségi 

Belügyminisztériumának pályázati felhívására a Német Közösségi Ház 

eszközfejlesztése érdekében 

 

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: 

 

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

Bezerédj utca 14. alatti Német Közösségi Ház, mint német nemzetiségi regionális 

találkozóhely eszközfejlesztésére irányuló támogatási igényt nyújt be a Német 

Szövetségi Köztársaság Szövetségi Belügyminisztériumának pályázati felhívására. 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat az eszközfejlesztést összesen 

10.000 EUR összegben kívánja megvalósítani, így a támogatási igénye 8.500 EUR, 

a további 1.500 EUR kiadást a nemzetiségi önkormányzat saját forrásból biztosítja 

önrészként. 

 

7. A támogatási kérelmet a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 

nyújtja be, annak jóváhagyása esetén pedig megköti a támogatási szerződést, 

illetve megteszi a szükséges intézkedéseket és kötelezettségvállalásokat a támogatás 

felhasználása érdekében. 

 

 

Dombóvár, 2020. május 14. 

 

            Glaub Róbert sk. 

            elnök 

 



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

július 1-jei ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

29/2020. (VII. 1.) számú határozat 

 

a 2019. évre vonatkozó összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dombóvár 

Város Önkormányzata 2019. évre vonatkozó összefoglaló belső ellenőrzési 

jelentésének a Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozó rendelkezésével egyetért, és azt 

jóváhagyja. 

 
 

Dombóvár, 2020. július 1. 

 

        Glaub Róbert sk. 

         elnök 

 



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

július 1-jei ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

30/2020. (VII. 1.) számú határozat 

a Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 

 

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

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

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

teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá 
 

Bevételi főösszegét:                7.199 eFt 

Ezen belül: 

 működési bevételek:                     347 eFt 

 működési célú támogatások államháztartáson belülről:     3.621 eFt 

 működési célú átvett pénzeszköz                0 eFt 

 maradvány igénybevétele:          3.231 eFt 

 

Kiadási főösszegét:            6.420 eFt 

Ezen belül: 

 személyi juttatások:              116 eFt 

 munkaadót terhelő járulékok és szociális 

 hozzájárulási adó:                56 eFt 

 dologi kiadások:           3.968 eFt 

 egyéb működési célú kiadások:            400 eFt 

 kisértékű tárgyi eszköz beszerzés         1.662 eFt 

 felújítások:               218 eFt 

 

összegben határozza meg. 

 

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

részletezését az 1. számú melléklet szerint fogadja el. 



 

(3) A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatását a 

2. számú melléklet szerint fogadja el. 

 

(4) A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának 2019. évi 

maradványkimutatását a 3. számú melléklet szerint fogadja el. 

 

(5) A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának 2019. évi 

eredménykimutatását a 4. számú melléklet szerint fogadja el. 

 

(6) A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2019.évi pénzeszközeinek 

változását az 5. számú melléklet szerint fogadja el. 

 

 

Dombóvár, 2020. július 1. 

 

        Glaub Róbert sk. 

         elnök 

 

  
 
 

 



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

július 8-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

31/2020. (VII. 8.) számú határozat 

 

a nemzetiségi önkormányzatot érintő fontosabb eseményekről szóló elnöki 

beszámolóról 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az elnök 

beszámolóját a nemzetiségi önkormányzatot érintő, a legutóbbi ülés óta történt 

fontosabb eseményekről. 

 

 

Dombóvár, 2020. július 8. 

 

        Glaub Róbert sk. 

         elnök 

 



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

július 8-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

32/2020. (VII. 8.) számú határozat 

 

 a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 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: 6.904 eFt 

Ezen belül:  

működési bevételek: 350 eFt 

működési célú támogatások  

államháztartáson belülről: 3.800 eFt 

működési célú átvett pénzeszközök: 0 eFt 

maradvány igénybevétele: 

felhalmozási célú támogatás:                           

  779 eFt 

1975 eFt 

 

 

Kiadási főösszegét: 6.904 eFt 

Ezen belül:  

személyi juttatás: 300 eFt 

munkaadót terhelő járulékok 

és szociális hozzájárulási adó: 

 

340 eFt 

dologi kiadások: 3619 eFt 

egyéb működési célú kiadások: 200 eFt 

beruházások: 2445 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, 2020. július 8. 

 

        Glaub Róbert sk. 

         elnök 

 



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

július 8-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

33/2020. (VII. 8.) számú határozat 

 

a 2020. évi feladatalapú költségvetési támogatásról szóló tájékoztatóról 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az elnök 

tájékoztatóját a nemzetiségi önkormányzatot megillető 2020. évi feladatalapú 

költségvetési támogatás összegéről, és az annak alapját képező pontszámokról. 

 

 

Dombóvár, 2020. július 8. 

 

        Glaub Róbert sk. 

         elnök 

 



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

július 8-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

34/2020. (VII. 8.) számú határozat 

 

a dombóvári önkormányzat 2020. évi támogatásáról, valamint a 

#dombovarosszetart” elnevezésű szociális kezdeményezéshez történő csatlakozásról 

 

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

elnök tájékoztatóját a Dombóvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében 

a dombóvári települési nemzetiségi önkormányzatok támogatására elkülönített 

keretből nyújtott 400.000 Ft összegű önkormányzati támogatásról. 

 

2. A Képviselő-testület elfogadja a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 

csatlakozását a Dombóvár Város Önkormányzata által indított 

#dombovarosszetart” elnevezésű szociális kezdeményezéshez a nehéz helyzetbe 

jutott dombóvári családok megsegítése érdekében, és jóváhagyja az elnök által tett 

200.000 Ft összegű adományozási kötelezettségvállalást. 

 

 

Dombóvár, 2020. július 8. 

 

        Glaub Róbert sk. 

         elnök 

 



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

július 8-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

35/2020. (VII. 8.) számú határozat 

 

a nemzetiségi önkormányzat és a Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete 

Dombóvár civil szervezet közös honlapjának kialakításáról 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 

hogy a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat  dombovarinemetnemzetiseg.hu 

domain név alatt működő honlapot készíttessen és tartson fenn a saját, valamint a 

Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár civil szervezet 

tevékenységéről, továbbá a közérdeklődésre leginkább számot tartó információkról 

való tájékoztatás érdekében, azzal, hogy a honlap tartalmáért, szerkesztéséért és a 

folyamatos frissítéséért, valamint a megjelenés és az arculat meghatározásáért az 

elnök a felelős. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a honlap kialakításával és 

fenntartásával összefüggő kötelezettségvállalások megtételére, illetve elfogadja az 

eddig tett megrendeléseit; a működtetéssel járó és évente ismétlődő kiadások fedezetét 

a Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat tárgyévi költségvetésében biztosítja. 

 

 

Dombóvár, 2020. július 8. 

 

        Glaub Róbert sk. 

         elnök 

 

 



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

július 8-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

36/2020. (VII. 8.) számú határozat 

 

a Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról 

 

1. A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tolna 

Megyei Kormányhivatal TOB/22/462-1/2020. 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 fordítson figyelmet a jegyzőkönyveknek a jogszabályban előírt határidőben 

történő felterjesztésére. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a Tolna Megyei Kormányhivatal 

tájékoztatására. 

 

 

Dombóvár, 2020. július 8. 

 

        Glaub Róbert sk. 

         elnök 

 



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

július 8-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

37/2020. (VII. 8.) számú határozat 

 

a Belváros-Lipótváros Német Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködésről 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 

hogy a dombóvári német nemzetiségi közösség kulturális autonómiájának erősítése 

érdekében a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 115. § f) 

pontjában foglalt kötelező közfeladatához kapcsolódva a fővárosi Belváros-Lipótváros 

Német Nemzetiségi Önkormányzattal fennálló partneri kapcsolat továbbra is 

fennmaradjon, elsősorban az alábbiakra kiterjedően: 

 

a) Annak érdekében, hogy a német nemzetiségű személyek, illetve ezek szervezetei 

a lehető legnagyobb mértékben hozzájussanak az identitásuk megőrzésével és 

erősítésével kapcsolatos támogatásokhoz, kölcsönösen tájékoztatják egymást 

minden olyan támogatási lehetőségről, pályázatról vagy bármely egyéb 

forrásról, amely ennek elérését szolgálja. 

b) A nemzetiségi identitás megőrzése és megerősítése érdekében együttműködnek 

rendezvények megszervezésében. 

c) Együttműködnek olyan nemzetközi kapcsolatok kiépítésében, amelyek elősegítik 

a német nemzetiség uniós, illetve nemzetközi szintű képviseletét, melynek 

érdekében kölcsönösen tájékoztatják egymást nemzetközi eseményekről, 

látogatásokról, tanulmányutakról és konferenciákról. Amennyiben az esemény 

jellege lehetővé teszi, rendezvényeken közösen jelennek meg. 

 

A Képviselő-testület elfogadja az elnöknek az együttműködés fenntartása érdekében 

tett intézkedéseit, és jóváhagyja a 2020. május 22-én megkötött együttműködési 

megállapodást. A Képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy az együttműködés 

tapasztalatairól és eredményéről számoljon be. 

 

 

Dombóvár, 2020. július 8. 

 

        Glaub Róbert sk. 

         elnök 

 



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

július 8-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

38/2020. (VII. 8.) számú határozat 

 

a Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár számára 2019-ben 

nyújtott támogatás felhasználási határidejének módosításáról 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy 

a Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár német nemzetiségi civil 

szervezet a Képviselő-testület 45/2019. (IX. 11.) számú határozata alapján kapott 

támogatást 2021. június 30-ig használhassa fel. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a támogatási szerződés módosításának 

aláírására. 

 

 

Dombóvár, 2020. július 8. 

 

        Glaub Róbert sk. 

         elnök 

 

 



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

október 9-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

39/2020. (X. 9.) számú határozat 

 

a nemzetiségi önkormányzatot érintő fontosabb eseményekről szóló elnöki 

beszámolóról 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az elnök 

beszámolóját a nemzetiségi önkormányzatot érintően a legutóbbi ülés óta történt 

fontosabb eseményekről. 

 

 

Dombóvár, 2020. október 9. 

 

        Glaub Róbert sk. 

         elnök 

 



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

október 9-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

40/2020. (X. 9.) számú határozat 

 

az elnök felhatalmazásáról a költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosításra 

 

1. A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 

nemzetiségi önkormányzat 2019. évi zárszámadásával kapcsolatos belső 

ellenőrzési jelentésben tett megállapításokat. 

 

2. A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 

20/2020. (III. 6.) számú határozata III. pontjának (2) bekezdését az alábbiak 

szerint módosítja: 

 

„(2) A Képviselő-testület az általa jóváhagyott előirányzatok közötti 

átcsoportosításra felhatalmazza az elnököt.” 

 

 

Dombóvár, 2020. október 9. 

 

        Glaub Róbert sk. 

         elnök 



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

október 9-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

41/2020. (X. 9.) számú határozat 

 

a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény által használt Ford Transit 

típusú kisbusz német nyelvű feliratainak megújításáról 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 

nemzetiségi önkormányzat tulajdonát képező és Dombóvári Egyesített Humán 

Szolgáltató Intézmény által használt Ford Transit típusú kisbusz német nyelvű 

feliratainak megújításához, új matricák elkészíttetéséhez, melynek költségeit a 

nemzetiségi önkormányzat viseli. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges kötelezettségvállalások, és 

az elnökhelyettest a szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2020. október 9. 

 

        Glaub Róbert sk. 

         elnök 

 



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

október 9-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

42/2020. (X. 9.) számú határozat 

 

a 2020. év hátralévő részében tervezett nemzetiségi programok mellőzéséről 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 

hogy a nemzetiségi önkormányzat a 2020. év hátralévő részében tervezett nemzetiségi 

programok és rendezvények megtartásáról a koronavírus-járványra tekintettel 

eltekintsen. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt az előkészített programok 

lemondására. 

 

 

Dombóvár, 2020. október 9. 

 

        Glaub Róbert sk. 

         elnök 

 



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

október 9-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

43/2020. (X. 9.) számú határozat 

 

támogatás biztosításáról a német nemzetiségű kitelepítettek országos emlékművének 

Bonyhádon történő felállításához  

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 100.000,- Ft 

összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít a Tolna Megyei Német Nemzetiségi 

Önkormányzatok Szövetsége Egyesület részére a magyarországi németek 

elhurcolásának és elűzetésének emléket állító bonyhádi „Kitelepítés-emlékmű” 

felállításához. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a támogatási szerződés megkötésére. 

 

 

Dombóvár, 2020. október 9. 

 

        Glaub Róbert sk. 

         elnök 

 

 



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

október 9-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

44/2020. (X. 9.) számú határozat 

 

a Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda támogatásáról 

 

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

német nemzetiséghez tartozók nemzetiségi nevelését és oktatását, valamint a 

nemzetiségi nevelést vagy oktatást folytató köznevelési intézmények 

feladatellátását. 

 

2. A Képviselő-testület a német nemzetiségi óvodai nevelésben közreműködő 

Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda köznevelési intézmény 

tevékenységét támogatja azzal, hogy a köznevelési intézmény eszközigénye alapján 

a német nemzetiségi nevelést tevékenységet segítő eszközöket, tanszereket és 

oktatási segédanyagot vásárol. 

 

3. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt célra 50.000,- Ft összegű keretet állapít 

meg, és felhatalmazza az elnököt a kötelezettségvállalásra.  

 

4. A Képviselő-testület egyetért a 2. pont szerinti vagyontárgyak térítés nélküli 

tulajdonba adásával az intézmény részére. 

 

 

Dombóvár, 2020. október 9. 

 

        Glaub Róbert sk. 

         elnök 

 



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

október 9-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

45/2020. (X. 9.) számú határozat 

 

a Margaréta Református Óvoda támogatásáról 

 

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

német nemzetiséghez tartozók nemzetiségi nevelését és oktatását, valamint a 

nemzetiségi nevelést vagy oktatást folytató köznevelési intézmények 

feladatellátását. 

 

2. A Képviselő-testület a német nemzetiségi óvodai nevelésben közreműködő 

dombóvári Margaréta Református Óvoda köznevelési intézmény tevékenységét 

támogatja azzal, hogy a köznevelési intézmény eszközigénye alapján a német 

nemzetiségi nevelést tevékenységet segítő eszközöket, tanszereket és oktatási 

segédanyagot vásárol. 

 

3. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt célra 50.000,- Ft összegű keretet állapít 

meg, és felhatalmazza az elnököt a kötelezettségvállalásra.  

 

4. A Képviselő-testület egyetért a 2. pont szerinti vagyontárgyak térítés nélküli 

tulajdonba adásával az intézmény részére. 

 

 

Dombóvár, 2020. október 9. 

 

        Glaub Róbert sk. 

         elnök 

 



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

október 9-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

46/2020. (X. 9.) számú határozat 

 

a Dombóvári Százszorszép Óvoda köznevelési intézmény támogatásáról 

 

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

német nemzetiséghez tartozók nemzetiségi nevelését és oktatását, valamint a 

nemzetiségi nevelést vagy oktatást folytató köznevelési intézmények 

feladatellátását. 

 

2. A Képviselő-testület a német nemzetiségi óvodai nevelésben közreműködő 

Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde köznevelési intézmény tevékenységét 

támogatja azzal, hogy a köznevelési intézmény eszközigénye alapján a német 

nemzetiségi nevelést tevékenységet segítő eszközöket, tanszereket és oktatási 

segédanyagot vásárol. 

 

3. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt célra 50.000,- Ft összegű keretet állapít 

meg, és felhatalmazza az elnököt a kötelezettségvállalásra.  

 

4. A Képviselő-testület egyetért a 2. pont szerinti vagyontárgyak térítés nélküli 

tulajdonba adásával az intézmény részére. 

 

 

Dombóvár, 2020. október 9. 

 

        Glaub Róbert sk. 

         elnök 



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

október 9-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

47/2020. (X. 9.) számú határozat 

 

a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola támogatásáról 

 

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

német nemzetiséghez tartozók nemzetiségi nevelését és oktatását, valamint a 

nemzetiségi nevelést vagy oktatást folytató köznevelési intézmények 

feladatellátását. 

 

2. A Képviselő-testület a német nemzetiségi oktatásban közreműködő Dombóvári 

Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola köznevelési intézmény német 

nemzetiségi nevelési-oktatási tevékenységét támogatja azzal, hogy a köznevelési 

intézmény eszközigénye alapján a német nemzetiségi oktatási tevékenységet segítő 

eszközöket, tanszereket és oktatási segédanyagot vásárol, illetve vállalja 

tanulmányi kirándulás költségeinek megtérítését. 

 

3. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt célra 50.000,- Ft összegű keretet állapít 

meg, és felhatalmazza az elnököt a kötelezettségvállalásra.  

 

4. A Képviselő-testület egyetért a 2. pont szerinti vagyontárgyak térítés nélküli 

tulajdonba adásával az intézmény részére. 

 

 

Dombóvár, 2020. október 9. 

 

        Glaub Róbert sk. 

         elnök 



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

október 9-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

48/2020. (X. 9.) számú határozat 

 

a Dombóvári József Attila Általános Iskola támogatásáról 

 

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

német nemzetiséghez tartozók nemzetiségi nevelését és oktatását, valamint a 

nemzetiségi nevelést vagy oktatást folytató köznevelési intézmények 

feladatellátását. 

 

2. A Képviselő-testület a német nemzetiségi oktatásban közreműködő Dombóvári 

József Attila Általános Iskola köznevelési intézmény német nemzetiségi nevelési-

oktatási tevékenységét támogatja azzal, hogy a köznevelési intézmény eszközigénye 

alapján a német nemzetiségi oktatási tevékenységet segítő eszközöket, tanszereket 

és oktatási segédanyagot vásárol, illetve vállalja tanulmányi kirándulás 

költségeinek megtérítését. 

 

3. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt célra 50.000,- Ft összegű keretet állapít 

meg, és felhatalmazza az elnököt a kötelezettségvállalásra.  

 

4. A Képviselő-testület egyetért a 2. pont szerinti vagyontárgyak térítés nélküli 

tulajdonba adásával az intézmény részére. 

 

 

Dombóvár, 2020. október 9. 

 

        Glaub Róbert sk. 

         elnök 



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

október 9-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

49/2020. (X. 9.) számú határozat 

 

a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium támogatásáról 

 

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

német nemzetiséghez tartozók nemzetiségi nevelését és oktatását, valamint a 

nemzetiségi nevelést vagy oktatást folytató köznevelési intézmények 

feladatellátását. 

 

2. A Képviselő-testület a német nemzetiségi oktatásban közreműködő Dombóvári 

Illyés Gyula Gimnázium köznevelési intézmény német nemzetiségi nevelési-oktatási 

tevékenységét támogatja azzal, hogy a köznevelési intézmény eszközigénye alapján 

a német nemzetiségi oktatási tevékenységet segítő eszközöket, tanszereket és 

oktatási segédanyagot vásárol, illetve vállalja tanulmányi kirándulás költségeinek 

megtérítését. 

 

3. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt célra 50.000,- Ft összegű keretet állapít 

meg, és felhatalmazza az elnököt a kötelezettségvállalásra.  

 

4. A Képviselő-testület egyetért a 2. pont szerinti vagyontárgyak térítés nélküli 

tulajdonba adásával az intézmény részére. 

 

 

Dombóvár, 2020. október 9. 

 

        Glaub Róbert sk. 

         elnök 



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

október 9-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

50/2020. (X. 9.) számú határozat 

 

a Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár német nemzetiségi 

civil szervezet támogatásáról 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi 

Német Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár német nemzetiségi civil szervezet 

működésének és német nemzetiségi kulturális programjainak finanszírozásához 

50.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt. 

 

A Képviselő-testület a támogatás felhasználásának feltételeit a következők szerint 

állapítja meg: 

 

a) A támogatás kizárólag a működéséhez, egyesületi tevékenységéhez, a német 

nemzetiségi kulturális rendezvényekhez, a nemzetiségi érdekképviselethez, 

valamint a dombóvári német nemzetiségi közösség kulturális autonómiájával 

összefüggő feladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségekre használható 

fel. 

b) A támogatás 2021. június 30-ig használható fel, a támogatott köteles a támogatás 

felhasználásáról 2021. július 31-ig beszámolót és pénzügyi kimutatást 

benyújtani. 

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

támogatást a támogató részére visszautalni. 

d) Tilos a támogatást más szervezetnek vagy személynek támogatásként továbbadni. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a támogatási szerződés aláírására. 

 

 

Dombóvár, 2020. október 9. 

 

        Glaub Róbert sk. 

         elnök 



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

október 9-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

51/2020. (X. 9.) számú határozat 

 

a Dombóvári Zenész Egyesület német nemzetiségi fúvószenekarának támogatásáról 

 

1. A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a német 

kulturális értékek megőrzése és gondozása érdekében egy hangszer vásárlásával 

támogatja a Dombóvári Zenész Egyesület civil szervezet német nemzetiségi 

fúvószenekarának működését. 

 

2. A Képviselő-testület a hangszer vásárlására a 50.000,- Ft összegű keretet állapít 

meg és felhatalmazza az elnököt a kötelezettségvállalásra. 

 

3. A Képviselő-testület egyetért az 1. pont szerinti vagyontárgy térítés nélküli 

tulajdonba adásával a Dombóvári Zenész Egyesület részére a német nemzetiségi 

fúvószenekarának működéséhez kapcsolódóan. 

 

 

Dombóvár, 2020. október 9. 

 

        Glaub Róbert sk. 

         elnök 

 



 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

október 9-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

52/2020. (X. 9.) 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 2021. évre. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges kötelezettségvállalás 

megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2020. október 9. 

 

        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 2020. november 25-

én hozott – 

 

3/2020. (XI. 25.) határozata 

 

támogatási igény benyújtásáról Dombóvár Város Önkormányzatához a Német 

Közösségi Ház eszközfejlesztése érdekében 

 

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 Német Közösségi Ház eszközfejlesztésére irányuló, a Német Szövetségi 

Köztársaság Szövetségi Belügyminisztériuma által a Magyarországi Németek 

Országos Önkormányzata közreműködésével biztosított 8.500 euró összegű 

támogatás felhasználása érdekében a Dombóvári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Elnöke a szükséges önrésszel együtt összesen 10 ezer eurónak 

megfelelő, legfeljebb 3,65 millió Ft  keretösszegű kötelezettséget vállalhat a 

Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetése terhére eszközök beszerzésére 

azzal, az egyes kötelezettségvállalások összege meghaladhatja a 200.000,-Ft-ot. A 

támogatás felhasználásának elszámolásával kapcsolatos nyilatkozatokat és 

intézkedéseket a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke teszi meg. 

2. A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelemmel fordul Dombóvár 

Város Önkormányzatához, miszerint a Dombóvári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat számára a Német Szövetségi Köztársaság Szövetségi 

Belügyminisztériuma által biztosított, a Német Közösségi Ház eszközfejlesztésére 

fordítható támogatáshoz kapcsolódó önrészt – 1.500 eurót – vissza nem térítendő 

támogatásként biztosítsa. A támogatási kérelmet a Dombóvári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Elnöke nyújtja be, annak jóváhagyása esetén pedig megköti a 

támogatási szerződést, illetve megteszi a szükséges intézkedéseket és 

kötelezettségvállalásokat a támogatás felhasználása érdekében, továbbá aláírja a 

támogatás felhasználásának elszámolásával kapcsolatos dokumentumokat. 

 

Dombóvár, 2020. november 25. 

             Glaub Róbert sk. 

              elnök 


