
Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

január 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

1/2020. (I. 28.) számú határozat 

 

az elnöknek a 2019. december és 2020. január hónapban megtartott nemzetiségi 

rendezvényekről tett beszámolójáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az elnök 

beszámolóját 

  

- a 2019. december 5-i a Roma Nemzetiségi Mikulás ünnepélyről, 
 

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

nemzetiségi kulturális rendezvényről,  

 

- a 2019. december 23-i „Mindenki Karácsonya” roma nemzetiségi 

rendezvényről 

 

- a 2020. január 11-i Nemzetiségek Disznóvágása és Disznótora közös dombóvári 

nemzetiségi kulturális rendezvényről.  

 

 

Dombóvár, 2020. január 28. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

január 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

2/2020. (I. 28.) számú határozat 

 

a Dombóvár Város Önkormányzata által nyújtott átmeneti jellegű, visszatérítendő 

támogatásról 

 

1. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja 

támogatási szerződés megkötését Dombóvár Város Önkormányzatával 1.055.919,- 

Ft összegű, átmeneti jellegű, visszatérítendő támogatás igénybevételére az EFOP-

1.5.3-16-2017-00063 kódszámú pályázattal összefüggésben a Dombóvári Roma 

Nemzetiségi Önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettségek kiegyenlítésére, a 

pályázati célcsoport együttműködését ösztönző juttatás (utalvány) miatti 

járulékfizetési kötelezettség teljesítésére, illetve a költségátcsoportosítással 

összefüggésben a költségekkel le nem fedhető, előlegként a számára már biztosított 

támogatás visszafizetésére. 

 

2. A Képviselő-testület elfogadja az elnök kötelezettségvállalásait a támogatás 

felhasználásával kapcsolatban. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy a támogatás visszafizetése iránt a 

támogatási szerződésben foglaltak szerint gondoskodjon a 2020. évi feladatalapú 

költségvetési támogatás terhére. 

 

 

Dombóvár, 2020. január 28. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

január 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

3/2020. (I. 28.) számú határozat 

 

a Dombóvár Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálatáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek 

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

Önkormányzatával kötött megállapodást felülvizsgálta, és 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. január 28. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

január 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

4/2020. (I. 28.) számú határozat 

 

a Roma Ház működtetéséről és közösségi célokra való használatáról, a használatot 

biztosító új megállapodás megkötéséről 

 

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

Város Önkormányzata által rendelkezésére bocsátott és a székhelyét képező 

Dombóvár, Szabadság utca 4. szám alatti Roma Házat a 2020. évben is a 

Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységéhez, illetve a helyi roma közösséget 

szolgáló közösségi programok, rendezvények megtartásához kívánja használni és 

működtetni, és ebből a célból rendelkezésre bocsátani olyan szervezetek részére, 

amelyek a helyi roma társadalom fejlesztését célzó programokat valósítanak meg. 

 

2. A Képviselő-testülete elfogadja a Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete által hozott 350/2019. (XI. 29.) Kt. határozatában foglaltakat a 

Dombóvár, Szabadság utca 4. alatti Roma Ház használatáról, és felhatalmazza az 

elnököt a használatot biztosító új megállapodás megkötésére. A Képviselő-testület 

vállalja a Roma Ház használatával járó valamennyi költséget. 

 

3. A Roma Ház működtetési költségeinek csökkentése érdekében a Képviselő-testület 

kezdeményezi a Gondi-X Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Kft.-vel kötött 

szerződés megszűntetését, melyek az ingatlan riasztórendszerének 

biztonságtechnikai távfelügyeletére, műszaki készenlétre és esti karbantartásra, 

valamint a kivonuló szolgálatra vonatkoznak, illetve a Magyar Telekom Nyrt. által 

nyújtott vezetékes telefon szolgáltatás lemondását. 

 

4. A Képviselő-testület a Roma Ház egyik helyiségét az „Új Kezdet” Roma Egyesület 

helyi roma civil szervezettel közösen továbbra is Roma Kulturális Gyűjtemény és 

Emlékszobaként tartja fenn a helyi roma közösség múltjának, kulturális 

örökségének ápolása, a helyi roma életmód és hagyományok bemutatása, a 

Somogy, Tolna, Baranya megyék területein élő árgyelánok nyelvi emlékeinek 

megőrzése és ápolása érdekében, melyet a 2020. évben is bővíteni kíván. 

 

5. A Képviselő-testület a Roma Ház egyik helyiségét számítógépes klubszobaként 

működteti, melyben internet-használati lehetőséget biztosít a helyi roma 

közösséghez tartozók részére. 

 

6. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 

kódszámú, A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett 



területen élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja című 

pályázat keretében a programok lebonyolításának a Dombóvári Roma Ház 

(Dombóvár, Szabadság utca 4.) 2020-ban is helyet adjon. 

 

7. A Képviselő-testület továbbra is vállalja, hogy a Tolna Megyei Büntetés-

végrehajtási Intézet pártfogó felügyelője részére a Roma Házban ügyfélfogadás 

céljára helyiséget biztosít. 

 

 

Dombóvár, 2020. január 28. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

január 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

5/2020. (I. 28.) számú határozat 

 

Dombóvár Város Önkormányzatához benyújtandó támogatási igényről  

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2.405.000,- Ft 

összegű támogatási igényt nyújt be Dombóvár Város Önkormányzatához a 2020. évi 

költségvetésében a nemzetiségi önkormányzatok támogatására elkülönített keretre. 

 

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. január 28. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

január 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

6/2020. (I. 28.) számú határozat 

 

a 2020. évi működési költségvetési támogatás felhasználásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elsősorban a 

2020. évi működési költségvetési támogatásból kívánja fedezni az alábbi kiadásokat: 

 

1. Az elnök és a képviselők részére a képviselő-testület képviseletében és 

megbízásából végzett tevékenységgel összefüggésben felmerülő költségeinek – 

beleértve a mobiltelefon-használat költségeit – megtérítése havonta legfeljebb a 

képviselő-testület által jóváhagyott összeg erejéig. 

2. A Dombóvár, Szabadság utca 4. szám alatti Roma Házban és az annak részét 

képező Internet Klubban a szükséges karbantartási és javítási munkák elvégzése, a 

működtetéssel összefüggő kiadások és beszerzések (közüzemi díjak, internet 

szolgáltatás, kellékanyagok, nyomtatványok, takarítószerek stb.), a Roma 

Kulturális Gyűjtemény és Emlékszoba fejlesztése során felmerülő kiadások. 

3. A Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonát képező gépjármű fenntartásával 

kapcsolatos költségek. 

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

költségek. 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt – az elnök tekintetében az elnökhelyettest 

– a szükséges kötelezettségvállalások, jognyilatkozatok és aláírások (teljesítés-

igazolás, utalványozás) megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2020. január 28. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

január 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

7/2020. (I. 28.) számú határozat 

 

a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi rendezvénytervéről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségi 

Önkormányzat 2020. évi rendezvénytervét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

- Havi rendszerességgel Roma Kulturális Közösségi Rendezvény minden hónap 

utolsó szombatján. 

- Nemzetiségek Disznóvágása és Disznótora nemzetiségi kulturális rendezvény. 

- Részvétel az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére tartandó 

városi ünnepség (2020. március 14.). 

- A Nemzetközi Roma Nap megünneplése (2020. április 1.), a Máté Mihály-díj 

átadása. 

- Húsvétváró délután nemzetiségi rendezvény (2020. április 10.). 

- Dombóvári Roma Nap 2020. (2020. július 25). 

- Többnapos táborozás roma családok részére a Balatonfenyvesi Ifjúsági 

Táborban. 

- Dombóvári Roma Csendesnap (2020. augusztus 29.). 

- Aradi vértanúk napja (2020. október 6.). 

- Roma Nemzetiségi Mikulás ünnepély (2020. december). 

- A Nemzetiségek Napja alkalmából közös nemzetiségi rendezvény (2020. 

december). 

- „Mindenki Karácsonya” roma nemzetiségi rendezvény (2020. december 23.), 

előtte gyümölcsökből és szaloncukorból álló ajándékcsomag átadása 

dombóvári óvodások részére. 

- Részvétel az egyéb városi rendezvényeken: Város Hete rendezvénysorozat, az 

1956-os forradalom és szabadságharc 64. évfordulója alkalmából tartott 

megemlékezés, (2020. október 23.). 

 

 

Dombóvár, 2020. január 28. 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 
 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

január 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

8/2020. (I. 28.) számú határozat 

 

a Roma Kulturális Közösségi Rendezvény havi rendszerességű megszervezéséről és a 

rendezvényre fordítható havi pénzkeretről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közösségi és 

kulturális programok szervezése, ezek szervezésének támogatása közfeladata körében 

a Dombóvár, Szabadság utca 4. alatti Roma Házban a 2020. évben is rendszeresen a 

hónap utolsó hétvégéjén Roma Kulturális Közösségi Rendezvényt szervez. A 

Képviselő-testület a Roma Kulturális Közösségi Rendezvény keretében hagyományőrző 

jelleggel a roma gyerekeknek kézműves és kulturális foglalkozást, helyi roma zenészek 

részvételével zenés-táncos programot, az „Új Kezdet” Roma Egyesület helyi roma 

civil szervezet és önkéntesek részvételével roma ételek elkészítését, továbbá a 

Magyarországi Metodista Egyház Dombóvári Körzete lelkészének részvételével 

metodista vallási programot, lelkivezetést biztosít roma nyelvű tolmácsolással 

egybekötve. 

 

A Képviselő-testület a Roma Kulturális Közösségi Rendezvényre havi 40.000,- Ft 

összegű keretet biztosít a 2020. évi költségvetéséből. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a rendezvénnyel kapcsolatos 

kötelezettségvállalások megtételére.  

 

 

Dombóvár, 2020. január 28. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 
 

 

 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

január 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

9/2020. (I. 28.) számú határozat 

 

a 2020. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról 

 

A Dombóvári Roma 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. január 28. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

január 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

10/2020. (I. 28.) számú határozat 

 

a kötelező felvételt biztosító dombóvári általános iskolák tervezett felvételi körzetének 

véleményezéséről 

 

A Dombóvári Roma 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. január 28. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 
 

 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

január 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

11/2020. (I. 28.) számú határozat 

 

az „Új Kezdet” Roma Egyesülettel való együttműködésről 

 

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

roma nemzetiségi közösség kulturális autonómiájának erősítése érdekében 

továbbra is támogatja az „Új Kezdet” Roma Egyesület 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 a Dombóvár Város Önkormányzatával kötött, a 

Roma Ház használatának és fenntartásának részletes szabályairól szóló 

megállapodásban foglaltak szerint térítésmentesen helyet és 

helyiséghasználatot biztosít az Egyesület számára, amely a Roma Házat az 

egyesületi tevékenységhez és az általa szervezett programokhoz, 

rendezvényekhez kapcsolódóan használhatja. 

b. Az Egyesület segítséget nyújt a Roma Kulturális Gyűjtemény és Emlékszoba 

fenntartásához és az emléktárgyak gyarapításához. 

c. A roma 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. 

e. Annak érdekében, hogy a roma 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. január 28. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 
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Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

január 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

12/2020. (I. 28.) számú határozat 

 

 a Magyarországi Metodista Egyház Dombóvári Körzetével való együttműködésről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete továbbra is együtt 

kíván működni a Magyarországi Metodista Egyház Dombóvári Körzetével azáltal, 

hogy rendszeresen közös összejöveteleket szerveznek, valamint a lelkésze metodista 

vallási programot, lelkivezetést biztosít a havi rendszerességű Roma Kulturális 

Közösségi Rendezvényen. 

 

 

Dombóvár, 2020. január 28. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 
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Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

január 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

13/2020. (I. 28.) számú határozat 

 

a Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonát képező gépjármű értékesítéséről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a 

Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonát képező, EVE-960 forgalmi rendszámú, 

Volkswagen Transporter Doka típusú gépjármű mielőbbi értékesítését 100.000 és 

200.000,- Ft közötti vételáron. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a minél magasabb vételár ellenében 

történő értékesítéshez szükséges intézkedések megtételére, illetve az adásvételi 

szerződés megkötésére. 

 

A Képviselő-testület az elnöknek a gépjármű értékesítésével összefüggésben felmerült 

költségeit megtéríti. 

 

 

Dombóvár, 2020. január 28. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

január 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

14/2020. (I. 28.) számú határozat 

 

a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselői 2020. évi 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről szóló tájékoztatóról 

 

A Dombóvári Roma 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. január 28. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

március 6-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

15/2020. (III. 6.) számú határozat 

 

a közelmúltbeli nemzetiségi programokról és a nemzetiségi önkormányzatot érintő 

fontosabb eseményekről szóló elnöki beszámolóról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az elnök 

beszámolóját a közelmúltbeli nemzetiségi programokról és a nemzetiségi 

önkormányzatot érintő fontosabb eseményekről. 

 

 

Dombóvár, 2020. március 6. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

március 6-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

16/2020. (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 Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a következőket 

állapítja meg: 

 

1. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól 

szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját 

bevételeinek 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, 

0,- Ft 

3. az osztalék, a koncessziós díj és a 

hozambevétel, 
0,- Ft 

4. a tárgyi eszköz és az immateriális 

jószág, részvény, részesedés, vállalat 

értékesítéséből vagy privatizációból 

származó bevétel, 

0,- Ft 

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 0,- Ft 

6. a kezesség-, illetve garanciavállalással 

kapcsolatos megtérülés 
0,- Ft 

 

2. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) 

bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 

2020. évet követő három évre várható összege: 

 

Adósságot keletkeztető ügylet és annak Várható összeg évente 



értéke: 

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.-nél 

elhelyezett fedezeti betétek, és azok 

összege. 

0,- Ft 

 

 

Dombóvár, 2020. március 6. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

március 6-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

17/2020. (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 Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzat 

költségvetését önálló költségvetési határozatban állapítja meg. 

 

I. Általános rendelkezések 

 

A határozat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzatra terjed ki. 

 

II. A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

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

 

Bevételi főösszegét: 8.447 eFt 

Ezen belül: 

működési bevételek:  0 eFt 

működési célú támogatások 

államháztartáson belülről: 1.040 eFt 

működési célú átvett pénzeszközök: 0 eFt 

maradvány igénybevétele : 7.407 eFt 

 

Kiadási főösszegét: 8.447 eFt 

Ezen belül: 

személyi juttatás: 336 eFt 

munkaadót terhelő járulékok 

és szociális hozzájárulási adó: 21 eFt 

dologi kiadások: 7.034 eFt 

egyéb működési célú kiadások:                     1.056 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 képviselő-

testületi 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. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

március 6-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

18/2020. (III. 6.) számú határozat 

 

a 2019. évi működési költségvetési támogatás elszámolásának jóváhagyásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 

NEMZ/4-1/2019. számú támogatói okirat alapján nyújtott 2019. évi működési 

költségvetési támogatás felhasználásáról szóló beszámolót. 

 

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

felhasználásáról szóló beszámoló elkészítésére és benyújtására az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelőnek. 

 

Határidő: 2020. március 15. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2020. március 6. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

március 6-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

19/2020. (III. 6.) számú határozat 

 

a 2018. évi feladatalapú költségvetési támogatás elszámolásának jóváhagyásáról 

 

A Dombóvári Roma 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 az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő részére. 

 

Határidő: 2020. március 15. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2020. március 6. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 
 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

március 6-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

20/2020. (III. 6.) számú határozat 

 

roma családok táboroztatásáról a Balatonfenyvesi Ifjúsági Táborban 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelt 

feladatának tekinti a hátrányos helyzetű roma családok támogatását, szociális 

helyzetének és életszínvonalának javítását. A Képviselő-testület a hátrányos helyzetű 

roma családok részére tábort szervez Balatonyfenyvesen a Dombóvár Város 

Önkormányzata tulajdonában lévő ifjúsági táborban.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szervezéshez kapcsolódó intézkedések 

és kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2020. március 6. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

március 6-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

21/2020. (III. 6.) számú határozat 

 

az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére tartandó koszorúzáson és 

városi ünnepségen való részvételről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete képviselteti magát 

az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére tartandó városi ünnepségen 

2020. március 15-én, és koszorút helyeztet el a Szigeterdőben, Kossuth Lajos 

szobránál. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a koszorú beszerzésével összefüggő 

kötelezettségvállalásra, és felkéri a koszorúzáson, illetve a városi ünnepségen való 

részvételre. 

 

 

Dombóvár, 2020. március 6. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 

 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

március 6-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

22/2020. (III. 6.) számú határozat 

 

a Nemzetközi Roma Nap alkalmából tartandó nemzetiségi kulturális rendezvényről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetközi 

Roma Nap alkalmából 2020. április 1-jén roma nemzetiségi kulturális rendezvényt tart 

a Város Hete rendezvénysorozat keretén belül. A Képviselő-testület a rendezvény 

programját az alábbiak szerint határozza meg: 

 

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

Kulturális Gyűjtemény és Emlékszoba bemutatása, 

b) tisztelgés Máté Mihály (1954-2013) pedagógus, nyugalmazott rendőrtiszt, és a 

cigányság kultúrtörténetének kutatója előtt, 

c) a Máté Mihály-díj átadása a Városi Gálán a Tinódi Házban, a díjazott 

köszöntése. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a rendezvénnyel összefüggő 

intézkedésekre és kötelezettségvállalásokra. 

 

 

Dombóvár, 2020. március 6. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

március 6-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

23/2020. (III. 6.) számú határozat 

 

a Roma Házban tartandó Húsvétváró rendezvényről 

 

1. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. április 

10-én Húsvétváró nemzetiségi rendezvényt szervez a hátrányos helyzetű roma 

gyermekeknek és családoknak a Roma Házban az „Új Kezdet” Roma Egyesület 

roma nemzetiségi civil szervezettel együttműködve. 

 

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

meg: 

a) felnőttek számára áhitat és lelkivezetés, 

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

készítése, tojásfa díszítése) a húsvéthoz kapcsolódó népi játékokkal, 

c) locsolóversek tanulása roma nyelven, 

d) versmondások roma nyelven, 

e) a Cigánymesék animációs rajzfilm-sorozat levetítése, abból előadás 

bemutatása roma származású gyerekek részéről, 

f) a gyerekek vendéglátása, csokinyuszival való megajándékozása. 

 

3. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a rendezvényen résztvevő családok húsvéti 

ajándékcsomagban (tartós élelmiszercsomag) részesüljenek. 

 

4. A Képviselő-testület a rendezvényre 250.000,- Ft összegű keretet állapít meg a 

2020. évi költségvetése terhére, valamint felhatalmazza az elnököt a rendezvénnyel 

összefüggő intézkedésekre és kötelezettségvállalásokra. 

 

 

Dombóvár, 2020. március 6. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

március 6-i zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

24/2020. (III. 6.) számú határozat 

 

a Máté Mihály-díj 2020. évi adományozásáról 

 

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

díjat a 2020. évben  

 

Kalocsáné Oláh Erika 

 

részére adományozza. 

 

A díj átadására Dombóvár várossá avatásának tiszteletére tartott ünnepi gálaműsoron 

kerül sor 2020. április 1-jén. 

 

A Képviselő-testület felkéri az elnököt az elismerés átadásával kapcsolatos 

intézkedések és kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2020. március 6. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

július 1-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

25/2020. (VII. 1.) számú határozat 

 

a 2019. évre vonatkozó összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról 

 

A Dombóvári Roma 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. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

március 6-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

26/2020. (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 Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi 

gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban az alábbiak szerint rendelkezik: 

 

I. Általános rendelkezések 

 

A határozat a Dombóvári Roma 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:          19.148 eFt 

Ezen belül: 

 működési bevételek:        4 eFt 

 működési célú támogatások államháztartáson belülről:   15.725 eFt 

 működési célú átvett pénzeszköz      0 eFt 

 maradvány igénybevétele:          3.419 eFt 

 

 

Kiadási főösszegét:            9.115 eFt 

Ezen belül: 

 személyi juttatások:           1.035 eFt 

 munkaadót terhelő járulékok és szociális 

 hozzájárulási adó:           1.034 eFt 

 dologi kiadások:           4.120 eFt 

 egyéb működési célú kiadások:         2.212 eFt 

 beruházások:               714 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 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. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

augusztus 3-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

27/2020. (VIII. 3.) számú határozat 

 

a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségi 

Önkormányzat 17/2020. (III. 6.) számú határozattal elfogadott 2020. évi 

költségvetésének módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá. 

 

1. A határozat II. pontjának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„II. A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

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

 

Bevételi főösszegét:   13.433 eFt 

Ezen belül: 

működési bevételek:           17 eFt 

működési célú támogatások államháztartáson belülről:    3.234 eFt 

működési célú átvett pénzeszköz            0 eFt 

maradvány igénybevétele:             10.032 eFt 

felhalmozási bevételek:         150 eFt 

 

Kiadási főösszegét:   13.433 eFt 

Ezen belül: 

személyi juttatások:        651 eFt 

munkaadót terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó:        105 eFt 

dologi kiadások:   11.168 eFt 

egyéb működési célú kiadások:      1.469 eFt 

beruházások:           40 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. augusztus 3. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

augusztus 3-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 
28/2020. (VIII. 3.) számú határozat 

 

a nemzetiségi önkormányzatot érintő fontosabb eseményekről szóló elnöki 

beszámolóról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az elnök 

beszámolóját a nemzetiségi önkormányzatot érintően a legutóbbi ülés óta történt 

fontosabb eseményekről. 

 

 

Dombóvár, 2020. augusztus 3. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

augusztus 3-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 
29/2020. (VIII. 3.) számú határozat 

 

a 2020. évi feladatlapú költségvetési támogatásról szóló tájékoztatóról 

 

A Dombóvári Roma 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. augusztus 3. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

augusztus 3-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 
30/2020. (VIII. 3.) számú határozat 

 

a dombóvári önkormányzat 2020. évi támogatásáról, valamint a 

#dombovarosszetart” elnevezésű szociális kezdeményezéshez történő csatlakozásról 

 

1. A Dombóvári Roma 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 Roma 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. augusztus 3. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

augusztus 3-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 
31/2020. (VIII. 3.) számú határozat 

 

a Dombóvári Roma Nap 2020 kulturális-hitéleti rendezvényről 

 

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

Roma Nap 2020 elnevezésű roma nemzetiségi kulturális-hitéleti rendezvényét 2020. 

augusztus 29-én tartja. A rendezvényen közreműködik 

- a metodista istentiszteleten és a gyerekprogramokban Hecker Márton, a 

Magyarországi Metodista Egyház Dombóvári Körzetének lelkésze, 

- roma táncok előadásában az „Új Kezdet” Roma Egyesület táncosai, 

- zenél a Kale Lulugyi együttes  

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

készítésében Ligorovics Marianna, 

- a rendezvényen való roma nyelvű tolmácsolásban Beck Károly Jánosné. 

 

2. A Képviselő-testület elrendeli a Dombóvári Roma Nap 2020 nemzetiségi kulturális 

rendezvényre szóló meghívó és plakát roma nyelvre fordítását és roma nyelven 

való megjelentetését a Hétről-hétre című lapban. A Képviselő-testület a 

rendezvényen elhangzottak roma nyelven történő tolmácsolása érdekében a 

rendezvény teljes időtartama alatt roma tolmácsot biztosít. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges kötelezettségvállalások 

és intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2020. augusztus 29. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2020. augusztus 3. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 

 
 



 

 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

augusztus 3-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 
32/2020. (VIII. 3.) számú határozat 

 

az általános iskolai roma tanulók tanulási esélyeinek növelése érdekében alapított 

ösztöndíj adományozásáról 2020-ban 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a roma tanulók 

felzárkóztatásának és tanulási lehetőségeinek segítése érdekében alapított 

ösztöndíjprogram keretében 10 dombóvári roma nemzetiségű általános iskolai tanulót 

tanulmányi eredménye alapján tanulónként 5.000,- Ft ösztöndíjban részesít, amely a 

személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. melléklete 3.2.6. pontja 

alapján adómentes jövedelem. Az ösztöndíjak átadására a Dombóvári Roma Nap 2020 

kulturális rendezvény keretében kerül sor. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések és 

jognyilatkozatok megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2020. augusztus 3. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

augusztus 3-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 
33/2020. (VIII. 3.) számú határozat 

 

a Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról 

 

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

Megyei Kormányhivatal TOB/22/463-1/2020. 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. 

 

 

Dombóvár, 2020. augusztus 3. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

augusztus 3-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 
34/2020. (VIII. 3.) számú határozat 

 

a nemzetiségi önkormányzat tulajdonát képező gépjármű értékesítéséről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az elnök 

tájékoztatását a tulajdonát képező Volkswagen Transporter gépjármű értékesítésével 

kapcsolatban 

 

 

Dombóvár, 2020. augusztus 3. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

augusztus 3-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 
35/2020. (VIII. 3.) számú határozat 

  

kirándulás megszervezéséről dombóvári természetvédelmi területekre 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a hátrányos 

helyzetű dombóvári roma családok részére egynapos napközis tábort szervez a 

dombóvári természetvédelmi területekre 2020. augusztus 8-án. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szervezéshez kapcsolódó intézkedések 

megtételére 25.000,- Ft keretösszeg erejéig. 

 

 

Dombóvár, 2020. augusztus 3. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 

 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

augusztus 3-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 
36/2020. (VIII. 3.) számú határozat 

 

a gázszolgáltatás szüneteltetéséről a Roma Házban 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az 

elnököt a Roma Házban a gázszolgáltatás szüneteltetéséhez szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2020. augusztus 3. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 

 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

augusztus 3-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 
37/2020. (VIII. 3.) számú határozat 

 

képviselő-testületi tagok keresztyén szolgálatra felkészítő képzésen való részvételének 

költségeiről, valamint tanulmányi szerződés megkötéséről 

 

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

18/2019. (I. 28.) számú határozatát, és jóváhagyja Ligorovics Zsolt elnöknek és 

Ligorovics Marianna képviselőnek a Wesley Teológiai Szövetség által működtetett, 

a keresztyén szolgálatra felkészítő oktatást nyújtó Európai Názáreti Főiskola 

akkreditált programjának részét képező kurzusokon való részvétele díjának és az 

utazással járó további költségek kiegyenlítését. 

 

2. A Képviselő-testület elrendeli tanulmányi szerződés megkötését az elnökkel és a 

képviselővel, a szerződések aláírására felhatalmazza Világos Csaba 

elnökhelyettest. A szerződésekben ki kell kötni, hogy az érintettek a nemzetiségi 

képviselők soron következő általános választása napjáig a nemzetiségi 

önkormányzat által szervezett roma közösségi rendezvényeken és hitéleti 

alkalmakon rendszeresen lelkivezetést és hitéleti programot tartanak a helyi roma 

közösség tagjai számára, valamint tanácsokkal látják el a hozzáfordulókat, segítik 

boldogulásokat a keresztyén erkölcsi normák megismertetésével, továbbá 

kapcsolatot tartanak a dombóvári metodista vallási közösséggel és annak 

vezetőjével. 

 

 

Dombóvár, 2020. augusztus 3. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 
 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

október 30-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

38/2020. (X. 30.) számú határozat 

 

a nemzetiségi önkormányzatot érintő fontosabb eseményekről szóló elnöki 

beszámolóról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az elnök 

beszámolóját a nemzetiségi önkormányzatot érintően a legutóbbi ülés óta történt 

fontosabb eseményekről. 

 

 

Dombóvár, 2020. október 30. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

október 30-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 
39/2020. (X. 30.) számú határozat 

 

pályázat benyújtásáról a „Roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2021. évi 

költségvetési támogatásra” című pályázati felhívásra  

 

1. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 

nyújt be a Belügyminisztérium által meghirdetett ROMA-NEMZ-KUL-21 

kódszámú, „Roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2021. évi költségvetési 

támogatásra” elnevezésű pályázati kiírásra. 

 

2. A Képviselő-testület a Dombóváron megvalósuló, Dombóvári Roma Nap 2021 

nevű program keretében települési szintű egynapos kulturális rendezvény 

megvalósítására 499.174,- Ft támogatást igényel a pályázati felhívás szerint. A 

Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázati felhívás értelmében a nem támogatott 

tevékenységek finanszírozását saját költségvetése terhére, saját forrásból biztosítja. 

 

3. A Képviselő-testület a Dombóvári Roma Nap 2021 rendezvény programját az 

alábbiak szerint határozza meg: 

 

 2021. augusztus 28. 

a. Metodista lelki- és életvezetés 

b. Közös ebéd (egytálétel). 

c. Gyerekprogramok (kézműves foglalkozások, játékok, vetélkedők) 

d. Hagyományőrző csoportok, tánccsoportok és zenekarok műsora 

e. Hagyományos roma ételek főzőversenye. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a pályázat tartalmának 

jóváhagyására és benyújtására, nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés 

aláírására, illetve a támogatói okirat elfogadására. 

 

Határidő: 2020. november 26. – a pályázat benyújtására 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2020. október 30. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

október 30-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 
40/2020. (X. 30.) számú határozat 

az elnök felhatalmazásáról a költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosításra 

 

1. A Dombóvári Roma 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  

17/2020. (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 30. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

október 30-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 
41/2020. (X. 30.) számú határozat 

tartós élelmiszercsomagok adományozásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a rászoruló roma 

családok szociális helyzetének, életkörülményeinek segítése érdekében 2020. 

decemberében tartós élelmiszercsomagokat ad át dombóvári családok részére, a 

járványügyi szabályozások betartása mellett, melynek költségeire 350.000,- Ft összegű 

keretet határoz meg. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések és 

kötelezettségvállalások megtételére. 
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