
Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

március 2-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

1/2022. (III. 2.) 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 közelmúltbeli fontosabb 

eseményekről, illetve nemzetiségi programokról, így  

 

− a Német Közösségi Házban rendezett őszi közösségi klubfoglalkozásokról és 

egyesületi rendezvényekről, 

− a Német Közösségi Házban a Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete 

Dombóvár civil szervezettel közösen végzett karbantartási munkákról, 

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

naphoz kötődően tartott további programokról, 

− a nemzetiségek napjához kapcsolódó, 2021. december 8-án megtartott közös 

adventi nemzetiségi kulturális rendezvényről, 

− a dombóvári nemzetiségi önkormányzatokkal közösen megvalósított karácsonyi 

adománygyűjtési akcióról, 

− a 2022. évi állami költségvetési támogatásokról, 

− a „Közösségi tér kialakítása” című pályázat benyújtásáról és a megvalósításához 

a Magyarország Kormánya által biztosított vissza nem térítendő támogatásról. 

 

 

Dombóvár, 2022. március 2. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

március 2-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

2/2022. (III. 2.) számú határozat 

 

pályázat benyújtásáról a Német Szövetségi Köztársaság Szövetségi 

Belügyminisztériumának pályázati felhívására tapasztalatcsere-szerzést segítő 

program megvalósítása érdekében 

 

1. A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja 

támogatási igény benyújtását a Német Szövetségi Köztársaság Szövetségi 

Belügyminisztériumának „Régiókon átívelő tapasztalatcsere támogatása 2022” 

című pályázati felhívására a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat és a 

Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár civil szervezet közös 

küldöttsége mosonmagyaróvári látogatásának megvalósítása érdekében. A 

támogatási kérelem jóváhagyása esetén a Képviselő-testület a tervezett programmal 

kapcsolatos és támogatással nem fedezett költségeket a nemzetiségi önkormányzat 

további bevételei terhére biztosítja önrészként. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a támogatási kérelem jóváhagyása 

esetén a támogatási megállapodás megkötésére, a támogatás felhasználása, illetve 

a támogatott program megvalósítása érdekében szükséges intézkedések és 

kötelezettségvállalások megtételére, valamint a támogatás felhasználásával 

összefüggő elszámolás benyújtására.  

 

 

Dombóvár, 2022. március 2. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

március 2-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

3/2022. (III. 2.) számú határozat 

 

a nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségi 

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

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

 

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

 

„II. A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

(1) A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 

 

Bevételi főösszegét: 6.308 eFt 

Ezen belül:  

működési bevételek: 150 eFt 

működési célú támogatások  

államháztartáson belülről: 3.319 eFt 

működési célú átvett pénzeszközök: 0 eFt 

maradvány igénybevétele-működési 

maradvány igénybevétele- felhalmozási                           

  864 eFt 

1975 eFt 

 

 

Kiadási főösszegét: 6.308 eFt 

Ezen belül:  

személyi juttatás: 580 eFt 

munkaadót terhelő járulékok 

és szociális hozzájárulási adó: 

 

170 eFt 

dologi kiadások: 2.128 eFt 

egyéb működési célú kiadások: 150 eFt 

beruházások: 3.280 eFt 

felújítások: 0 eFt 

 

összegben határozza meg.” 

  



2. A határozat 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

3. A határozat 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

4. A határozat 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

 

 

Dombóvár, 2022. március 2. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

március 2-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

4/2022. (III. 2.) számú határozat 

 

a nemzetiségi önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető 

ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2022. 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 2022. évet követő három évre várható összege: 

 

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

(1) bekezdésének megfelelő pontja 
Várható összeg évente 

1. a helyi adóból és a települési adóból 

származó bevétel, 
0,- Ft 

2. az önkormányzati vagyon és az 

önkormányzatot megillető vagyoni értékű 

jog értékesítéséből és hasznosításából 

származó bevétel, 

150.000,- Ft 

3. az osztalék, a koncessziós díj és a 

hozambevétel, 
0,- Ft 

4. a tárgyi eszköz és az immateriális 

jószág, részvény, részesedés, vállalat 

értékesítéséből vagy privatizációból 

származó bevétel, 

0,- Ft 

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

6. a kezesség-, illetve garanciavállalással 

kapcsolatos megtérülés 
0,- Ft 

 

2. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) 

bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 

2022. évet követő három évre várható összege: 

 

Adósságot keletkeztető ügylet és annak 

értéke: 
Várható összeg évente 



a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a 

folyósítás, átvállalás napjától a 

végtörlesztés napjáig, és annak aktuális 

tőketartozása, 

0,- Ft 

b) a számvitelről szóló törvény (a 

továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapír forgalomba 

hozatala a forgalomba hozatal napjától a 

beváltás napjáig, kamatozó értékpapír 

esetén annak névértéke, egyéb értékpapír 

esetén annak vételára, 

0,- Ft 

c) váltó kibocsátása a kibocsátás 

napjától a beváltás napjáig, és annak a 

váltóval kiváltott kötelezettséggel 

megegyező, kamatot nem tartalmazó 

értéke, 

0,- Ft 

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing 

lízingbevevői félként történő megkötése a 

lízing futamideje alatt, és a 

lízingszerződésben kikötött tőkerész 

hátralévő összege, 

0,- Ft 

e) a visszavásárlási kötelezettség 

kikötésével megkötött adásvételi 

szerződés eladói félként történő 

megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi 

penziós és óvadéki repó ügyleteket is - a 

visszavásárlásig, és a kikötött 

visszavásárlási ár, 

0,- Ft 

f) a szerződésben kapott, legalább 

háromszázhatvanöt nap időtartamú 

halasztott fizetés, részletfizetés, és a még 

ki nem fizetett ellenérték, 

0,- Ft 

g) hitelintézetek által, származékos 

műveletek különbözeteként az 

Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél 

elhelyezett fedezeti betétek, és azok 

összege. 

0,- Ft 

 

 

Dombóvár, 2022. március 2. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

március 2-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

5/2022. (III. 2.) számú határozat 

 

a nemzetiségi önkormányzat 2022. 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 2022. évi költségvetésének 

 

Bevételi főösszegét: 3.604.793 Ft 

Ezen belül: 

működési bevételek:  150.000 Ft 

működési célú támogatások 

államháztartáson belülről: 1.040.000 Ft 

működési célú átvett pénzeszközök: 0 Ft 

felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről: 2.000.000 Ft 

maradvány igénybevétele: 414.793 Ft 

 

Kiadási főösszegét: 3.604.793 Ft 

Ezen belül: 

személyi juttatások: 580.000 Ft 

munkaadót terhelő járulékok 

és szociális hozzájárulási adó: 100.000 Ft 

dologi kiadások: 824.793 Ft 

egyéb működési célú kiadások:  0 Ft 

beruházások: 2.100.000 Ft 

 

összegben határozza meg. 

 



(2) A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat bevételi főösszegének részletezését 

az 1. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(3) A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat kiadási főösszegének részletezését 

a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(4) A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat költségvetésének mérleg szerinti 

bontását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(5) A Képviselő-testület a 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervet a 4. melléklet 

szerint határozza meg. 

(6) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségeket és a közvetett 

támogatásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 

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

lehetőségek felkutatását és igénybevételét. 

(2) A jóváhagyott főösszegeken belül a nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és 

kiadásainak módosítására, valamint az előirányzatok közötti átcsoportosításra az 

elnök jogosult. 

(3) A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat költségvetését a költségvetésének 

határozattal történő módosításával megváltoztathatja. 

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

mondhat le. 

(5) 200.000 Ft értékhatárig átruházott hatáskörben az elnök vállalhat kötelezettséget. 

 

IV. Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések szabályai 

 

(1) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de a nettó 750.000 Ft becsült értéket 

meghaladó beszerzések esetén, a beszerzésekről szóló döntés megalapozottsága 

érdekében árajánlatkérési eljárást kell lefolytatni. Az ajánlatkérési eljárás 

megindításáról az elnök dönt. 

(2) Az ajánlatkérési eljárás eredményéről az elnök dönt. 

 

 

Dombóvár, 2022. március 2. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

március 2-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

6/2022. (III. 2.) számú határozat 

 

a 2022. évi működési költségvetési támogatás felhasználásáról 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi 

működési költségvetési támogatásból kívánja elsődlegesen fedezni az alábbi kiadásokat: 

 

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

karbantartási és javítási munkák elvégzése, a működtetéssel összefüggő kiadások 

(közüzemi díjak, internet szolgáltatás díja, kellékanyagok, takarító- és 

irodaszerek, stb.), kisebb eszközök beszerzésének költségei. 

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

megbízási szerződés alapján a nemzetiségi önkormányzat használatába adott 

eszközök működtetése, karbantartása. 

- A nemzetiség önkormányzati képviselők költségtérítése. 

- A Német Közösségi Ház gondnoki feladatainak ellátásával megbízott személy 

foglalkoztatásával összefüggő kiadások. 

- Mobiltelefon előfizetés költségei a Német Közösségi Ház gondnoki feladatainak 

ellátásával megbízott részére. 

- A fizetési számla vezetésével kapcsolatos, valamint az egyéb banki költségek. 

- A nemzetiségi önkormányzat hirdetéseivel kapcsolatban felmerülő költségek. 

- A nemzetiségi önkormányzatot terhelő adó- és járulékfizetések. 

- Koszorúk, virágdekorációk beszerzése. 

 

 

Dombóvár, 2022. március 2. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

március 2-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

7/2022. (III. 2.) számú határozat 

 

a 2020. évi feladatalapú és a 2021. évi működési költségvetési támogatás 

felhasználásról szóló beszámolóról 

 

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

2020. évi feladatalapú költségvetési támogatás felhasználásáról szóló beszámolót. 

 

A Képviselő-testület felkéri az elnököt a 2020. évi feladatalapú költségvetési 

támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtására a 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére. 

 

2. A Képviselő-testület jóváhagyja a 2021. évi működési költségvetési támogatás 

felhasználásáról szóló beszámolót. 

 

A Képviselő-testület felkéri az elnököt a 2021. évi működési költségvetési támogatás 

felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtására a Bethlen 

Gábor Alapkezelő Zrt. részére. 

 

 

Dombóvár, 2022. március 2. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

március 2-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

8/2022. (III. 2.) számú határozat 

 

a magyarországi németek elhurcolásának emléknapja alkalmából tartott 

gyertyagyújtásról 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az elnök 

beszámolóját, miszerint a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselői és a 

Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár civil szervezet tagjai a 

Dombóvári Német Közösségi Ház falán elhelyezett emléktáblánál gyertyagyújtással 

tisztelegtek a magyarországi németek elhurcolásának emléknapja alkalmából 2022. 

január 19-én, valamint a nemzetiségi önkormányzat képviseltette magát a bonyhádi 

központi megemlékezésen.   

 

 

Dombóvár, 2022. március 2. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 

 



  

  

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

március 2-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

9/2022. (III. 2.) számú határozat 

 

a 2022. évben tervezett nemzetiségi programokról és rendezvényekről 

 

1. A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évben 

az alábbi nemzetiségi programokat és rendezvényeket kívánja megvalósítani, illetve 

egyes programokon a tagjai révén részt venni: 

 

a) április 1. – az állami és önkormányzati támogatással megvalósított előtető 

ünnepélyes átadása, 

b) május 21. – kiállításmegnyitó a Német Közösségi Házban és „szomszédolás” a 

Nemzetiségi Kultúrák Napja alkalmából, 

c) május 26. – koszorúzás a dombóvári és környékbeli svábok kitelepítésének 

emléknapja alkalmából, 

d) június 18. – részvétel az Országos Német Nemzetiségi Gálán, 

e) június 25. – részvétel a Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó programokon, 

f) szeptember 23-24. – Dom-Bor-Feszt utcabállal egybekötve, 

g) november 10-11. – Szent Márton-napi lámpásolás a Német Közösségi Háznál, 

óvodások kulturális bemutatója a Tinódi Házban, Szent Márton-nap a Belvárosi 

Általános Iskolában és a József Attila Általános Iskolában, 

h) november 12. – Svábbál libavacsorával, 

i) december 14. – a nemzetiségek napjához kapcsolódó adventi nemzetiségi 

kulturális rendezvény, 

j) december – karácsonyi adománygyűjtési akció a dombóvári nemzetiségi 

önkormányzatokkal közösen. 

 

A Német Közösségi Házban alkalomszerűen kiállításokra és könyvbemutatókra kerül 

sor. 

 

2. A Képviselő-testület támogatja a Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete 

Dombóvár civil szervezet szervezésében a Német Közösségi Házban megtartásra 

kerülő programokat, egyesületi rendezvényeket és klubfoglalkozásokat, valamint az 

egyesületi tagok számára szervezett kirándulásokat. 

 

Dombóvár, 2022. március 2. 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

március 2-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

10/2022. (III. 2.) számú határozat 

 

a Dombóvári Német Közösségi Háznál kialakításra kerülő multifunkciós közösségi 

tér megvalósításáról 

 

1. A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 30/2021. (X. 

22.) számú határozata szerinti beruházás – a Dombóvár, Bezerédj utca 14. alatti 

Német Közösségi Háznak a Franjo Vlasic udvar felé néző déli oldalán, a dombóvári 

1301/4. hrsz. alatt felvett, közpark megnevezésű, önkormányzati tulajdonú 

ingatlanon, a tetővel ellátott, oldalain nyitott árkád alatti térkövezett burkolat 

folytatásaként és ahhoz kapcsolódva a jelenlegi füves ingatlanrészen egy szabadtéri 

multifunkcionális közösségi tér kialakítása – megvalósítására legfeljebb 2,5 millió 

Ft-ot fordít – a 2021. évben felmerült előkészítési kiadásokon felül –, melyből  

 

a) 1,5 millió Ft a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős 

Államtitkársága által a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével 

meghirdetett felhívásra NBER-KP-1-2022/1-000098 azonosítószámon, 

„Közösségi tér kialakítása” címmel benyújtott pályázat alapján biztosított állami 

támogatás, 

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

által biztosítandó támogatás, 

c) 500.000,- Ft a nemzetiségi önkormányzat saját forrása. 

 

2. A Képviselő-testület az 1. pont b) alpontja szerinti támogatás kapcsán jóváhagyja 

támogatási szerződés megkötését Dombóvár Város Önkormányzatával, illetve 

felhatalmazza az elnököt a támogatás felhasználásának elszámolásával kapcsolatos 

nyilatkozatok megtételére. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a kivitelezésre vonatkozó árajánlatok 

bekérésére, és a bekért ajánlatok közül a legkedvezőbbet adó gazdasági szereplővel 

a vállalkozási szerződés megkötésére. 

 

 

Dombóvár, 2022. március 2. 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

március 2-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

11/2022. (III. 2.) számú határozat 

 

a nemzetiségi önkormányzatot érintő 2022. évi belső ellenőrzési tervről 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete által jóváhagyott 2022. évi belső ellenőrzési 

tervnek a nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó rendelkezését megismerte és azt 

tudomásul veszi. 

 

 

Dombóvár, 2022. március 2. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

március 2-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

12/2022. (III. 2.) számú határozat 

 

egyetértési jog gyakorlásáról a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú 

Művészeti Iskola átszervezésével, fenntartóváltásával kapcsolatban  

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § (9) bekezdésében szerinti egyetértési 

jogkörében eljárva, a német nemzetiségi nevelés-oktatásban közreműködő és a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerint nemzetiségi köznevelési 

intézménynek minősülő Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 

átszervezésével kapcsolatban az alábbiakról nyilatkozik: 

1. A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete azzal 

kapcsolatban nem kíván élni az egyetértési jogköre gyakorlásával, hogy a 

Dombóvár, Szabadság utca 27. alatt található – és szervezetileg a Dombóvári 

Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola telephelyét képező – Karászi Imre 

Sportcsarnok a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium telephelye legyen. 

2. A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dombóvári 

Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartásának a Magyarországi 

Evangélikus Egyház részére történő átadásával abban az esetben ért egyet, ha a 

Magyarországi Evangélikus Egyház írásban megerősíti – akár külön nyilatkozatban, 

akár a fenntartói jogok és kötelezettségek átadásáról szóló megállapodásban –, 

miszerint változatlan formában a továbbiakban is működteti az oktatási intézmény 

székhelyén, annak 1-8. évfolyamán tagozatként a német nemzetiségi nyelven folyó 

nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatást, és - amennyiben megfelelő szülői igény 

jelentkezik iránta - azt a jövőben is megtartja kínálatában úgy, hogy évről évre 

meghirdeti és megszervezi az említett képzést 1. évfolyamos indítással. Amennyiben 

a jelen pont szerinti feltétel nem teljesül, a Dombóvári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete nem ért egyet a fenntartóváltással. 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a Tamási Tankerületi Központ 

tájékoztatására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Elnök 

 

Dombóvár, 2022. március 2. 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

március 2-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

13/2022. (III. 2.) számú határozat 

 

a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselői 2022. évi 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy 

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben foglalt vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettségét minden képviselő a törvényben meghatározott módon és 

határidőben teljesítette 2022-ben. 

 

 

Dombóvár, 2022. március 2. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 
 

  



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

május 18-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

14/2022. (V. 18.) 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 közelmúltbeli fontosabb 

eseményekről, illetve nemzetiségi programokról, így  

 

− a Német Közösségi Házban rendezett közösségi klubfoglalkozásokról és 

egyesületi rendezvényekről, 

− a Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár által megtartott 

tekeversenyről, valamint a szervezet részvételéről a Civil Majálison, továbbá 

− a Német Közösségi Ház déli oldalán elkészült árkád ünnepélyes átadásáról. 

 

 

Dombóvár, 2022. május 18. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

május 18-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

15/2022. (V. 18.) számú határozat 

 

a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködésről, 

valamint a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége Egyesület 

támogatásának kezdeményezéséről könyvkiadáshoz kapcsolódóan 

 

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

33/2021. (X. 22.) számú határozatában foglaltakat, és támogatja Dr. Szenyéri Zoltán 

„Háromszáz esztendő Dombóvár környékén – A német nemzetiségű lakosság 

létszámváltozásai Dombóvár környékén a XVIII. század elejétől a XIX. század 

elejéig” című könyvének kiadását a 2022. évben. 

 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglaltakkal összhangban jóváhagyja az 

együttműködési megállapodás megkötését a Tolna Megyei Német Nemzetiségi 

Önkormányzattal a kulturális közfeladata ellátását célzó 2022. évi 

kezdeményezésére tekintettel, és felhatalmazza az elnököt a megállapodás szerinti 

kötelezettségek teljesítésére. 

 

3. A Képviselő-testület az 1. pontban foglaltakkal összhangban jóváhagyja az elnök 

kezdeményezését a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége 

Egyesülettel történő együttműködésre a könyvkiadás támogatásához kapcsolódóan, 

és a kezdeményezés elfogadása esetén felhatalmazza az elnököt a szükséges 

intézkedések és jognyilatkozatok megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2022. május 18. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

május 18-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

16/2022. (V. 18.) számú határozat 

 

a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának új stratégiájáról 

 

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

elnök tájékoztatását a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának új 

stratégiájáról. 

 

2. A Képviselő-testület egyetért a stratégiában foglaltak célkitűzésekkel, és támogatja 

azok megvalósulását a dombóvári német nemzetiségi közösséget illetően.  

 

 

Dombóvár, 2022. május 18. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

május 18-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

17/2022. (V. 18.) számú határozat 

 

a 2022. április 3-i országgyűlési választás német nemzetiséget érintő történéseiről és 

eredményéről szóló elnöki beszámolóról 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az elnök 

beszámolóját a 2022. április 3-i országgyűlési választásnak a német nemzetiséget érintő 

fontosabb történéseiről, illetve eredményéről. 

 

 

Dombóvár, 2022. május 18. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

május 18-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

18/2022. (V. 18.) számú határozat 

 

a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségi 

Önkormányzat 5/2022. (III. 2.) számú határozattal (a továbbiakban: határozat) 

elfogadott 2022. 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 2022. évi költségvetésének 

 

Bevételi főösszegét: 5.841.241 Ft 

Ezen belül: 

működési bevételek:  150.000 Ft 

működési célú támogatások 

államháztartáson belülről: 3.276.448 Ft 

működési célú átvett pénzeszközök: 0 Ft 

felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről: 2.000.000 Ft 

maradvány igénybevétele: 414.793 Ft 

 

Kiadási főösszegét: 5.841.241 Ft 

Ezen belül: 

személyi juttatások: 800.000 Ft 

munkaadót terhelő járulékok 

és szociális hozzájárulási adó: 135.000 Ft 

dologi kiadások: 2.156.241 Ft 

egyéb működési célú kiadások:  150.000 Ft 

beruházások: 2.600.000 Ft 

 

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, 2022. május 18. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

május 18-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

19/2022. (V. 18.) számú határozat 

 

a Német Közösségi Házzal határos közterület díjmentes használatára irányuló 

kezdeményezésről 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi 

Dombóvár Város Önkormányzatánál, hogy a Dombóvári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat, valamint a Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár 

civil szervezet nemzetiségi programok és rendezvények lebonyolítása céljából évente 12 

alkalommal díjmentesen vehesse igénybe a Német Közösségi Ház melletti, dombóvári 

1301/4. hrsz alatt felvett közterületnek – a Franjo Vlasic udvarnak – azt részét, amelyen 

beruházást – a tetővel ellátott, oldalain nyitott árkádot – valósított meg a Nemzetiségi 

Önkormányzat, illetve amelyen multifunkciós közösségi tér kerül kialakításra. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a kezdeményezés megtételére Dombóvár 

Város Polgármestere felé. 

 

 

Dombóvár, 2022. május 18. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

május 18-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

20/2022. (V. 18.) számú határozat 

 

a Dombóvári Zenész Egyesületnek a Magyarországi Német Ének-, Zene- és 

Tánckarok Országos Tanácsához történő csatlakozásának támogatásáról 

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

elnök tájékoztatóját a Dombóvári Zenész Egyesület csatlakozásáról a 

Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsához. 

 

2. A Képviselő-testület támogatja, hogy a Dombóvári Zenész Egyesület intenzív 

együttműködést alakítson ki a Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok 

Országos Tanácsával, valamint annak tagszervezeteivel, és ennek érdekében a 

Dombóvári Zenész Egyesület német nemzetiségi fúvószenekarának működését a 

jövőben is segíteni fogja pénzbeli támogatás, illetve hangszervásárlás révén. 

 

 

Dombóvár, 2022. május 18. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

május 18-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

21/2022. (V. 18.) számú határozat 

 

a Nemzetiségi Kultúrák Napja alkalmából megtartásra kerülő Sváb Fúvószenei 

Találkozóról  

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 

Nemzetiségi Kultúrák Napja alkalmából 2022. május 20-án megtartásra kerülő Sváb 

Fúvószenei Találkozót, melynek keretében a Dombóvári Zenész Egyesület, a 

Kaposszekcsői Fúvósegyesület, valamint a Pécsváradi Német Nemzetiségi Tűzoltó 

Fúvósegyesület ad műsort. A Nemzetiségi Önkormányzat a szervezésben segítséget nyújt 

a Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár civil szervezet részére. 

 

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

 

 

Dombóvár, 2022. május 18. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

május 18-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

22/2022. (V. 18.) számú határozat 

 

a dombóvári és a városkörnyéki svábok 74 évvel ezelőtti kitelepítésének emléket 

állító rendezvényről 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi 

Német Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár civil szervezettel közösen 2022. május 26-

án megemlékezést tart a Német Közösségi Ház falán elhelyezett emléktáblánál arra 

emlékezve, hogy az ódombóvári vasútállomásról 74 évvel ezelőtt futott ki az a 

vonatszerelvény, ami az utolsó kitelepített helyi és környékbeli német nemzetiségűeket 

szállította Németországba. 

 

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

 

 

Dombóvár, 2022. május 18. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

május 18-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

23/2022. (V. 18.) számú határozat 

 

a dombóvári német közösség tagjainak a Fekedi Stifolder Fesztiválon való 

részvételének támogatásáról 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a dombóvári német 

nemzetiségűek közművelődésének segítése érdekében támogatja a nemzetiségi 

képviselők, valamint a Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár 

tagjainak autóbuszos kirándulását a 2022. június 11-én 11. alkalommal megrendezésre 

kerülő Fekedi Stifolder Fesztiválra. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések és 

kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2022. május 18. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

május 18-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

24/2022. (V. 18.) számú határozat 

 

a nemzetiségi képviselőknek a Német Nemzetiségi Gálaműsoron és Díjátadón való 

részvételének támogatásáról 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 

nemzetiségi képviselők részvételét a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 

által szervezett Német Nemzetiségi Gálaműsoron és Díjátadón 2022. június 18-án a 

Budapesti Kongresszusi Központban. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések és 

kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2022. május 18. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

május 18-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

25/2022. (V. 18.) számú határozat 

 

a Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár civil szervezettel közös 

júniusi programokról 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 

Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár civil szervezet alábbi 

júniusi programjait azzal, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat segítséget nyújt a 

programok megszervezésében és megtartásában: 

 

- 2022. június 6.: a Német Közösségi Házhoz tartozó közterületen Pünkösdi 

Játszóház a német nemzetiségi nyelvű nevelésben résztvevő dombóvári 

óvodásoknak, 

- 2022. június 25.: „Hársfavirágünnep” a Dombóvár-Kernen I. R. Baráti Körrel 

és a Dombóvári Zenész Egyesülettel közösen a Német Közösségi Házhoz tartozó 

közterületen, 

- 2022. június 25.: Múzeumok Éjszakája, melynek keretében a Dombóvár, 

Bezerédj utca 14. szám alatti Német Közösségi Házban a hagyományos sváb 

kultúrát bemutató hagyományőrző szoba tekinthető meg bárki által. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges egyeztetésekre és intézkedések 

megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2022. május 18. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

május 18-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

26/2022. (V. 18.) számú határozat 

 

a 2021. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dombóvár Város 

Önkormányzata 2021. évre vonatkozó összefoglaló belső ellenőrzési jelentésének a 

Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozó rendelkezésével egyetért, és 

azt jóváhagyja. 

 

 

Dombóvár, 2022. május 18. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

május 18-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

27/2022. (V. 18.) számú határozat 

 

a Nemzetiségi Önkormányzat 2021. 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 2021. 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 2021. évi költségvetésének 

teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá 
 

Bevételi főösszegét: 6.266 eFt 

Ezen belül: 

 működési bevételek: 108 eFt 

 működési célú támogatások államháztartáson belülről: 3.319 eFt 

 maradvány igénybevétele: 2.839 eFt 

 

Kiadási főösszegét: 5.851 eFt 

Ezen belül: 

 személyi juttatások: 580 eFt 

 munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 136 eFt 

 dologi kiadások: 1.879 eFt 

 egyéb működési célú kiadások: 150 eFt 

 beruházások 3.106 eFt 

 

összegben határozza meg. 

 

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

részletezését az 1. melléklet szerint fogadja el. 

 

(3) A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatását a 

2. melléklet szerint fogadja el. 



 

(4) A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának 2021. évi 

maradványkimutatását a 3. melléklet szerint fogadja el. 

 

(5) A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának 2021. évi 

eredménykimutatását a 4. melléklet szerint fogadja el. 

 

(6) A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi pénzeszközeinek 

változását az 5. melléklet szerint fogadja el. 

 

 

Dombóvár, 2022. május 18. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

május 18-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

28/2022. (V. 18.) számú határozat 

 

egyetértési jog gyakorlásáról a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde 

átszervezésével kapcsolatban  

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § (9) bekezdésében szerinti egyetértési 

jogkörében eljárva, a német nemzetiségi nevelés-oktatásban közreműködő, és a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerint nemzetiségi köznevelési 

intézménynek minősülő Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde átszervezésével 

kapcsolatban az alábbiakról nyilatkozik: 

 

A Képviselő-testület egyetért a Dombóvár Város Önkormányzata által fenntartott 

Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde köznevelési intézményt érintő tervezett 

átszervezéssel, miszerint a Dombóvári Szivárvány Óvodával együtt összesen négy 

dombóvári feladatellátási helyen működő, dombóvári székhellyel rendelkező egységes 

intézménnyé alakuljon át, amelynek a jelenleg ellátott óvodai feladatok – beleértve a 

német nemzetiségi kétnyelvű óvodai nevelést –  változatlanul a tevékenységi körébe 

tartoznak, illetve az átszervezés a Kocsolai Gyermeklánc Óvoda Csikóstőttősi 

Tagóvodájára, valamint a kocsolai feladatellátási helyére is kiterjedjen, és 

együttműködés esetén azok is az dombóvári intézményhez tartozzanak. 

 

 

Dombóvár, 2022. május 18. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 
 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

augusztus 17-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

29/2022. (VIII. 17.) 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 közelmúltbeli fontosabb 

eseményekről, illetve nemzetiségi programokról, így  

 

− a 2022. évi állami működési támogatás második részletének átutalásáról, 

− a Múzeumok Éjszakája rendezvény helyi programsorozatához való 

csatlakozásról, 

− a Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár civil szervezettel 

közösen tartott „Hársfavirág Ünnepről”, valamint Pünkösdi Játszóházról, 

− a nemzetiségi önkormányzat képviseletéről a Magyarországi Német 

Önkormányzatok Napján tartott Német Nemzetiségi Gálaműsoron és Díjátadón, 

− a dombóvári német közösség tagjainak a Fekedi Stifolder Fesztiválon való 

részvételéről, 

− a kaposszekcsői Habich Konrád Fúvószenekari Találkozóról, 

− a Német Közösségi Házban rendezett közösségi klubfoglalkozásokról és 

egyesületi rendezvényekről, 

− a dombóvári és a városkörnyéki svábok 74 évvel ezelőtti kitelepítésének emléket 

állító rendezvényről, 

− a „Régiókon átívelő tapasztalatcsere támogatása 2022” című felhívásra 

benyújtott pályázat eredményéről, 

− a Nemzetiségi Kultúrák Napja alkalmából megtartott Sváb Fúvószenei 

Találkozóról. 

 

Dombóvár, 2022. augusztus 17. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök  



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

augusztus 17-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

30/2022. (VIII. 17.) számú határozat 

 

a 2022. év második felében tervezett nemzetiségi programokról és rendezvényekről 

 

1. A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. év 

második felében az alábbi nemzetiségi programokat és rendezvényeket kívánja 

megvalósítani a Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár civil 

szervezettel együttműködve: 

 

- szeptember 24. – Dom-Bor-Feszt utcabállal egybekötve, 

- november 11. – Szent Márton-napi lámpásolás a Német Közösségi Háznál, 

óvodások kulturális bemutatója a Művelődési Házban, Szent Márton-nap a 

Dombóvári Evangélikus Általános Iskolában és a Dombóvári József Attila 

Általános Iskolában, 

- november 12. – Svábbál libavacsorával, 

- november 12. – kiállításmegnyitó a Német Közösségi Házban, 

- december 15. – a nemzetiségek napjához kapcsolódó adventi nemzetiségi 

kulturális rendezvény. 

 

2. A Képviselő-testület támogatja a Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete 

Dombóvár civil szervezet szervezésében a Német Közösségi Házban megtartásra 

kerülő programokat, egyesületi rendezvényeket és klubfoglalkozásokat. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges egyeztetésekre és intézkedések 

megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2022. augusztus 17. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 
 

  



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

augusztus 17-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

31/2022. (VIII. 17.) számú határozat 

 

a Dom-Bor-Feszt - városi borünnep megszervezésében és megtartásában való 

közreműködésről 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 

hogy a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat közreműködjön a 2022. 

szeptember 24-én megtartásra kerülő Dom-Bor-Feszt - városi borünnep rendezvény 

megszervezésében és megtartásában Dombóvár Város Önkormányzatával, a 

Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központtal, a Magyarországi Német Nemzetiségűek 

Egyesülete Dombóvár, valamint az Éles Simon Kertbarát Egyesület Dombóvár civil 

szervezettel, illetve a Dombóvár-Kernen I.R. Baráti Körrel együttműködve, és ehhez 

kapcsolódóan vállalja a részvételt a bórkostolás, illetve a tombolasorsolás 

lebonyolításában, valamint az esti utcabálon a zenei előadó együttes fellépésének 

költségeit. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések és 

kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2022. augusztus 17. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 
 

  



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

augusztus 17-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

32/2022. (VIII. 17.) számú határozat 

 

a Nemzetiségi Önkormányzat működésének és gazdálkodásának szabályszerűségi 

vizsgálata során feltárt hiányosságokról 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 

Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat működésének és gazdálkodásának 

szabályszerűségi vizsgálata alapján készült belső ellenőrzési jelentésben foglalt 

megállapításokat, illetve javaslatokat, és felkéri az elnököt a szükséges döntési 

javaslatok képviselő-testület elé terjesztésére. 

 

 

Dombóvár, 2022. augusztus 17. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 
 

  



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

augusztus 17-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

33/2022. (VIII. 17.) számú határozat 

 

könyvkiadás támogatásában való együttműködésről a dombóvári, illetve a 

városkörnyéki helyi és német nemzetiségi önkormányzatokkal 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 33/2021. (X. 22.) 

számú határozatában foglaltakkal összhangban egyetért azzal, hogy a Dombóvári 

Német Nemzetiségi Önkormányzat együttműködjön a dombóvári, illetve városkörnyéki 

helyi és német nemzetiségi önkormányzatokkal Dr. Szenyéri Zoltán „Háromszáz 

esztendő Dombóvár környékén – A német nemzetiségű lakosság létszámváltozásai 

Dombóvár környékén a XVIII. század elejétől a XIX. század elejéig” című könyvének 

kiadásában, és ezzel összefüggésben a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 

vállalja a támogatások felhasználását a könyvkiadáshoz kapcsolódó megjelentetési 

költségekre, valamint az együttműködő támogatók részére tiszteletpéldányt biztosít a 

támogatás összegétől függő példányszámban. 

 

A Képviselő-testület jóváhagyja az elnöknek a fentiekkel kapcsolatos eddigi 

intézkedéseit és kötelezettségvállalásait, valamint felhatalmazza a továbbiak 

megtételére. 

 

 

 

Dombóvár, 2022. augusztus 17. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 
 

  



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

augusztus 17-i zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

34/2022. (VIII. 17.) számú határozat 

 

a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői beosztásának betöltésére 

benyújtott pályázat véleményezéséről 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a 

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői beosztását Müller Ágnes 

Zsuzsanna töltse be 2022. szeptember 1-jétől 2027. július 31-ig terjedő időszakra. 

 

 

Dombóvár, 2022. augusztus 17. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

november 8-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

35/2022. (XI. 8.) számú határozat 

 

a közelmúltbeli nemzetiségi programokról és a nemzetiségi önkormányzatot érintő 

fontosabb eseményekről szóló elnöki beszámolóról, a Magyarországi Német 

Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár civil szervezet programjaihoz kapcsolódó 

kötelezettségvállalásokról 

 

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

elnök beszámolóját a nemzetiségi önkormányzatot érintő közelmúltbeli fontosabb 

eseményekről, illetve nemzetiségi programokról, így  

 

− a „Régiókon átívelő tapasztalatcsere támogatása 2022” című pályázat során 

elnyert támogatásból megvalósított mosonmagyaróvári szakmai kirándulásról, 

− a 2022. szeptember 24-i Dom-Bor-Feszt – városi borünnep megszervezéséről és 

lebonyolításáról, 

− a Német Közösségi Házban megrendezett őszi közösségi klubfoglalkozásokról és 

egyesületi rendezvényekről, 

− a Német Közösségi Házban a Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete 

Dombóvár civil szervezettel közösen végzett októberi karbantartási munkákról, 

valamint 

− a 2022. évi állami feladatalapú költségvetési támogatás folyósításáról. 

 

2. A Képviselő-testület jóváhagyja az elnök 2022. évi kötelezettségvállalásait a 

Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár civil szervezet 

szervezésében megtartásra kerülő programokkal, egyesületi rendezvényekkel és 

klubfoglalkozásokkal, valamint az egyesületi tagok számára szervezett 

kirándulásokkal kapcsolatban. 

 

 

Dombóvár, 2022. november 8. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

november 8-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

36/2022. (XI. 8.) számú határozat 

 

a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségi 

Önkormányzat 5/2022. (III. 2.) számú határozattal (a továbbiakban: határozat) 

elfogadott 2022. 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 2022. évi költségvetésének 

 

Bevételi főösszegét: 6.856.581 Ft 

Ezen belül: 

működési bevételek:  275.000 Ft 

működési célú támogatások 

államháztartáson belülről: 4.166.788 Ft 

működési célú átvett pénzeszközök: 0 Ft 

felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről: 2.000.000 Ft 

maradvány igénybevétele: 414.793 Ft 

 

Kiadási főösszegét: 6.856.581 Ft 

Ezen belül: 

személyi juttatások: 800.000 Ft 

munkaadót terhelő járulékok 

és szociális hozzájárulási adó: 135.000 Ft 

dologi kiadások: 3.171.581 Ft 

egyéb működési célú kiadások:  150.000 Ft 

beruházások: 2.600.000 Ft 

 

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, 2022. november 8. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

november 8-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

37/2022. (XI. 8.) 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 változások átvezetésére irányuló módosítását, 

illetve a melléklet szerint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodást, 

melynek aláírására felhatalmazza az elnököt. 

 

 

Dombóvár, 2022. november 8. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

november 8-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

38/2022. (XI. 8.) számú határozat 

 

a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 

felülvizsgálatáról 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dombóvári 

Német Nemzetiségi Önkormányzat – az eredetileg a 36/2014. (X. 17.) számú 

határozattal elfogadott, és utoljára az 50/2019. (X. 21.) számú határozattal felülvizsgált 

szabályzat helyébe lépő – új szervezeti és működési szabályzatát a melléklet szerint 

elfogadja. 

 

 

Dombóvár, 2022. november 8. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

november 8-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

39/2022. (XI. 8.) számú határozat 

 

a Márton-naphoz kötődő nemzetiségi gyermekprogramokról 

 

1. A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 22. Német 

Nemzetiségi Hét elnevezésű német nemzetiségi kulturális rendezvénysorozata 

keretében 2022. november 11-én a német nemzetiségi óvodai nevelésben 

közreműködő Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodája, a 

Margaréta Református Óvoda és a Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus 

Óvoda német nemzetiségi óvodai nevelésben részt vevő óvodásai számára Márton-

napi lámpásolás elnevezéssel a Márton-naphoz kapcsolódó néphagyományokat 

bemutató programot szervez. A program keretében az óvodások Márton-napi 

lámpást készítenek, zenekísérettel közösen vonulnak a Dombóvári Művelődési 

Házhoz, amelynek színháztermében rövid zenés-táncos előadásokat mutatnak be az 

egyes intézmények nemzetiségi csoportjai. 

 

2. A Képviselő-testület a 22. Német Nemzetiségi Hét elnevezésű rendezvénysorozat 

keretében 2022. november 10-én Német Nemzetiségi Táncház programot rendez a 

Dombóvári Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 2022. 

november 14-én pedig a Dombóvári József Attila Általános Iskola alsótagozatos 

tanulóinak fellépésével. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések és 

kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2022. november 8. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

november 8-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

40/2022. (XI. 8.) számú határozat 

 

a Márton-napi Libavacsora és Svábbál nemzetiségi kulturális rendezvényről 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 22. Német 

Nemzetiségi Hét elnevezésű német nemzetiségi kulturális rendezvénysorozata keretében 

2022. november 12-én Márton-napi Libavacsora és Svábbál elnevezéssel a Márton-

naphoz és az újborhoz kapcsolódó német nemzetiségi kulturális programot tart a 

Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár német nemzetiségi civil 

szervezettel együtt.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a rendezvénnyel kapcsolatos intézkedések 

és kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2022. november 8. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

november 8-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

41/2022. (XI. 8.) számú határozat 

 

Deák Attila festőművész tárlatának és Deák Isabelle költő verseinek bemutatására 

irányuló kulturális rendezvényről 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete „Hozzátok szól” 

címmel festménykiállítást rendez 2022. november 18-25. között Deák Attila Art-díjas 

festőművész alkotásaiból. Az ünnepélyes megnyitót a Deák Isabelle Krúdy-díszokleveles 

költő verseiből összeállított felolvasóest színesíti. 

 

A megnyitón köszöntőt mond Glaub Róbert, a Dombóvári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat, valamint Lönhardt Ferenc, a „BÁRKA” Művészeti Szalon elnöke. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a rendezvénnyel kapcsolatos intézkedések 

és kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2022. november 8. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

november 8-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

42/2022. (XI. 8.) számú határozat 

 

a Keil Ernő Fúvószenei Egyesület Fesztiválzenekara adventi koncertjének 

megrendezéséről 

 

A Dombóvári Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a városi adventi 

rendezvénysorozathoz kapcsolódva nyilvános közösségi koncertet rendez a Keil Ernő 

Fúvószenei Egyesület Fesztiválzenekarának részvételével 2022. november 26-án a 

Dombóvári Művelődési Házban. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt az adventi ünnepi koncerttel kapcsolatban 

felmerülő szükséges intézkedések és kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2022. november 8. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

november 8-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

43/2022. (XI. 8.) számú határozat 

 

az év hátralévő részében megrendezésre kerülő közösségi sporteseményekről 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az általa képviselt 

közösség helyi nemzetiségi civil szervezeteivel való kapcsolattartás érdekében az alábbi 

közösségi programok megtartását támogatja és működik közre azok lebonyolításában: 

 

- 2022. november 19-én megemlékező jellegű sportösszejövetel kerül megtartásra 

Raffai Nándor Biliárd Egyéni Emlékverseny, 2022. november 26-án pedig Willi 

Kröger Biliárd Páros Emlékverseny elnevezéssel a Német Közösségi Házban a 

Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár civil szervezettel 

közösen, melynek keretében – a sportjellegű megmérettetés előtt – gyertyákat 

gyújtanak az Egyesület egykori tagjaninak emlékére. 

 

- A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Magyarországi Német 

Nemzetiségűek Egyesülete helyi civil szervezettel közösen 2022. december 3-án 

Mikulás Kupa Asztalitenisz-versenyt rendez, ahol felnőtt és gyermek versenyzők 

mérik össze tudásukat. Az egyéni felnőtt versenyszámok során a nemzetiségi 

önkormányzat is képviselteti magát. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a rendezvénnyel kapcsolatos intézkedések 

és kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2022. november 8. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

november 8-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

44/2022. (XI. 8.) számú határozat 

 

a nemzetiségi önkormányzat és a helyi német nemzetiségi civil szervezet közös 

adventi műsoráról 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. december 9-

én karácsonyi nemzetiségi kulturális programot szervez a Magyarországi Német 

Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár civil szervezettel közösen. 

 

Az adventi program az Alte Herren Német Nemzetiségi Fúvószenekar, illetve a 

Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár tánccsoportjának műsora 

által mutatja be a német nemzetiségi adventi hagyományokat, szokásokat, a svábságra 

jellemző zene és a tánc stílusjegyeit. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a rendezvénnyel összefüggő intézkedések 

és kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2022. november 8. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

november 8-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

45/2022. (XI. 8.) számú határozat 

 

a Neue Zeitung 2023. évi 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 

2023. évre. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges kötelezettségvállalás 

megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2022. november 8. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

november 8-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

46/2022. (XI. 8.) számú határozat 

 

a Dombóvári Zenész Egyesület nemzetiségi fúvószenekarának támogatásáról 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a német kulturális 

értékek megőrzése és gondozása érdekében 50.000,- Ft összegű vissza nem térítendő 

támogatást nyújt a Dombóvári Zenész Egyesület civil szervezet részére, amely az Alte 

Herren Német Nemzetiségi Fúvószenekarának működéséhez kapcsolódóan 

hangszervásárlásra, illetve pályázati támogatásból megvásárlásra kerülő hangszer 

beszerzéséhez a saját erővel összefüggő kiadásokra használható fel. 

 

A Képviselő-testület a támogatás felhasználásának feltételeit a következők szerint 

állapítja meg: 

 

a) A támogatás 2023. január 31-ig használható fel, a támogatott köteles a 

támogatás felhasználásáról 2023. március 31-ig beszámolót és pénzügyi 

elszámolást benyújtani. 

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

támogatást a támogató részére visszautalni. 

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

 

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

 

 

Dombóvár, 2022. november 8. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

november 8-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

47/2022. (XI. 8.) számú határozat 

 

pályázat benyújtásáról a „Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2023. évi 

költségvetési támogatására” kiírt pályázati felhívásra 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 

nemzetiségi önkormányzat 1.500.000,- Ft összegű támogatási kérelmet nyújtson be a 

Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága által 

a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével a „Nemzetiségi kulturális 

kezdeményezések 2023. évi költségvetési támogatására” meghirdetett, NKUL-KP-1-

2023 azonosítószámú felhívásra Dr. Szenyéri Zoltán „Háromszáz esztendő Dombóvár 

környékén – A német nemzetiségű lakosság létszámváltozásai Dombóvár környékén a 

XVIII. század elejétől a XIX. század elejéig” című könyve magyar és német nyelven 

történő megjelentetéséhez. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a támogatási kérelem benyújtására, annak 

jóváhagyása esetén a támogatói okirat elfogadására, illetve a támogatás 

felhasználásával, valamint elszámolásával kapcsolatos intézkedések, 

kötelezettségvállalások és egyéb jognyilatkozatok megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2022. november 8. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

november 8-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

48/2022. (XI. 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 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 2022. október 22-én megkötött együttműködési 

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

tapasztalatairól és eredményéről rendszeresen számoljon be. 

 

 

Dombóvár, 2022. november 8. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

november 8-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

49/2022. (XI. 8.) számú határozat 

 

a nemzetiségi önkormányzat és a Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete 

Dombóvár civil szervezet közös honlapjának működtetéséről 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az elnök 

beszámolóját a dombovarinemetnemzetiseg.hu domain név alatt működő honlap 

üzemeltetésének költségeiről, és felhatalmazza az elnököt a honlap fenntartásával 

összefüggő kötelezettségvállalások megtételére, illetve elfogadja a 2022. évben tett 

intézkedéseit és megrendeléseit. 

 

A nemzetiségi önkormányzat, valamint a Magyarországi Német Nemzetiségűek 

Egyesülete Dombóvár civil szervezet tevékenységéről, továbbá a közérdeklődésre 

leginkább számot tartó információkról való tájékoztatás érdekében a működtetéssel járó 

és évente ismétlődő kiadások fedezetét a Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat 

tárgyévi költségvetésében biztosítja. 

 

 

Dombóvár, 2022. november 8. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 
  



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

november 8-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

50/2022. (XI. 8.) számú határozat 

 

a Német Közösségi Ház használatával összefüggő költségcsökkentési intézkedésekről 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 

hogy a nemzetiségi önkormányzat a Dombóvár, Bezerédj utca 14. alatti Német 

Közösségi Ház általa használt helyiségeit továbbra is igénybe vegye az energia- és 

rezsiköltségek csökkentése érdekében az alábbi feltételek szerint: 

 

- A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 

energiafelhasználás csökkentése érdekében az épületben a 2022/2023. évi fűtési 

időszakban csak temperáló jellegű fűtés működjön, és felkéri a tulajdonos 

Dombóvár Város Önkormányzatát a fűtésszabályozással kapcsolatos 

intézkedések megtételére. 

 

- A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Német Közösségi Házhoz kapcsolódó 

hulladékgazdálkodási szerződésben igényelt közszolgáltatás ideiglenes jelleggel 

szüneteltetésre kerüljön. 

 

- A Képviselő-testület támogatja, hogy a Magyarországi Német Nemzetiségűek 

Egyesülete Dombóvár civil szervezet szervezésében megtartásra kerülő 

programok, egyesületi rendezvények és klubfoglalkozások továbbra is a Német 

Közösségi Házban kerüljenek megrendezésre. 

 

A Képviselő-testület felkéri az elnököt az energiaválsággal érintett időszak alatt 

felmerülő további szükséges egyeztetések lefolytatására és a meghozott intézkedésekről 

a Képviselő-testület tájékoztatására. 

 

 

Dombóvár, 2022. november 8. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

51/2022. (XII. 20.) 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 közelmúltbeli fontosabb 

eseményekről, illetve nemzetiségi programokról, így  

 

− a 22. Német Nemzetiségi Hét kulturális rendezvénysorozat keretében 

megvalósított novemberi rendezvényekről, 

− a „Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2023. évi költségvetési támogatása” 

pályázati felhívásra benyújtott támogatási kérelemről, 

− Deák Attila Art-díjas festőművész „Hozzátok szól” című, 2022. november 18-25. 

közötti festménykiállításáról, 

− az év végi közösségi sporteseményekről: a nemzetközi billiárd- és 

asztaliteniszversenyről,  

− Helga Mannus elhalálozásáról, 

− a Keil Ernő Fúvószenei Egyesület Fesztiválzenekara adventi koncertjéről, 

− a Dombóvári Zenész Egyesület hangszerbeszerzéséről, 

− a nemzetiségi önkormányzat és a helyi német nemzetiségi civil szervezet közös 

adventi műsoráról. 

 

 

Dombóvár, 2022. december 20. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

52/2022. (XII. 20.) számú határozat 

 

a Dombóvári Német Közösségi Háznál kialakítani tervezett multifunkciós közösségi 

tér megvalósításának mellőzéséről és a megvalósításhoz kapott támogatások 

visszautalásáról 

 

1. A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 30/2021. (X. 

22.) számú határozata szerinti beruházás – a Dombóvár, Bezerédj utca 14. alatti 

Német Közösségi Háznak a Franjo Vlasic udvar felé néző déli oldalán, a dombóvári 

1301/4. hrsz. alatt felvett, közpark megnevezésű, önkormányzati tulajdonú 

ingatlanon, a tetővel ellátott, oldalain nyitott árkád alatti térkövezett burkolat 

folytatásaként és ahhoz kapcsolódva a jelenlegi füves ingatlanrészen egy szabadtéri 

multifunkcionális közösségi tér kialakítása – megvalósításától – elsősorban az 

érintett területen lévő növényzet védelme érdekében – eltekint, és a 10/2022. (III. 2.) 

számú határozatát visszavonja. 

 

2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti beruházás megvalósítására 

 

a) a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős 

Államtitkársága által a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével 

meghirdetett felhívásra NBER-KP-1-2022/1-000098 azonosítószámon, 

„Közösségi tér kialakítása” címmel benyújtott pályázat alapján biztosított 1,5 

millió Ft összegű állami támogatást, valamint 

b) a Dombóvár Város Önkormányzata által biztosított 500.000 Ft összegű 

támogatást 

nem használja fel, azokról lemond, és felhatalmazza az elnököt a lemondással, illetve 

a támogatás visszautalásával kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

3. A Képviselő-testület jóváhagyja az elnöknek az 1. pont szerinti beruházás 

előkészítésével kapcsolatos kötelezettségvállalásait. 

 

 

Dombóvár, 2022. december 20. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

53/2022. (XII. 20.) számú határozat 

 

a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzattal könyvkiadáshoz kapcsolódóan 

kötött együttműködési megállapodás módosításának kezdeményezéséről 

 

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

Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzattal a kulturális közfeladata ellátását 

célzó 2022. évi kezdeményezésére tekintettel kötött, Dr. Szenyéri Zoltán „Háromszáz 

esztendő Dombóvár környékén – A német nemzetiségű lakosság létszámváltozásai 

Dombóvár környékén a XVIII. század elejétől a XIX. század elejéig” című könyvének 

kiadása, mint szakmai program megvalósításában történő együttműködésre irányuló 

megállapodás módosítását, miszerint a program megvalósítására a 2023. évben 

kerül sor. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a megállapodás módosításának 

aláírására. 

 

 

 

Dombóvár, 2022. december 20. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

54/2022. (XII. 20.) számú határozat 

 

a dombóvári, illetve a városkörnyéki helyi és német nemzetiségi önkormányzatokkal 

könyvkiadáshoz kapcsolódóan kötött támogatási szerződésekben szereplő elszámolási 

határidő meghosszabbításának kezdeményezéséről 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a 

dombóvári, illetve városkörnyéki helyi és német nemzetiségi önkormányzatokkal Dr. 

Szenyéri Zoltán „Háromszáz esztendő Dombóvár környékén – A német nemzetiségű 

lakosság létszámváltozásai Dombóvár környékén a XVIII. század elejétől a XIX. század 

elejéig” című könyve megjelenési költségeinek támogatására irányuló szerződésekben 

foglalt beszámolási és elszámolási határidő egy évvel történő meghosszabbítását. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a támogató helyi és nemzetiségi 

önkormányzatok tájékoztatására, illetve a támogatási szerződések módosításainak 

aláírására. 

 

 

Dombóvár, 2022. december 20. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

55/2022. (XII. 20.) számú határozat 

 

 a nemzetiségi önkormányzat 2023-2026. évekre szóló stratégiai belső ellenőrzési 

tervéről, valamint a 2023. évi belső ellenőrzési tervéről 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi 

önkormányzat 2023-2026. évi stratégiai belső ellenőrzési tervével, valamint a 2023. évi 

belső ellenőrzési tervével egyetért. 

 

 

Dombóvár, 2022. december 20. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

56/2022. (XII. 20.) 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, illetve 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 50.000 Ft-tal támogatja azzal, hogy azt a köznevelési intézmény a 

német nemzetiségi nevelést segítő eszközök és segédanyagok megvásárlására, illetve 

a nemzetiségi neveléshez kapcsolódó kirándulás kiadásaira fordíthatja. 

 

3. A Képviselő-testület a támogatás felhasználásának feltételeit a következők szerint 

állapítja meg: 

 

a) A támogatás 2023. december 31-ig használható fel, a támogatott köteles a 

támogatás felhasználásáról 2024. február 29-ig beszámolót és pénzügyi 

elszámolást benyújtani. 

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

támogatást a támogató részére visszautalni. 

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

 

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

 

 

Dombóvár, 2022. december 20. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

57/2022. (XII. 20.) 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, illetve oktatást folytató köznevelési intézmények 

feladatellátását. 

 

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

Margaréta Református Óvoda köznevelési intézmény tevékenységét 50.000 Ft-tal 

támogatja azzal, hogy azt a köznevelési intézmény a német nemzetiségi nevelést 

segítő eszközök és segédanyagok megvásárlására, illetve a nemzetiségi neveléshez 

kapcsolódó kirándulás kiadásaira fordíthatja. 

 

3. A Képviselő-testület a támogatás felhasználásának feltételeit a következők szerint 

állapítja meg: 

 

a) A támogatás 2023. december 31-ig használható fel, a támogatott köteles a 

támogatás felhasználásáról 2024. február 29-ig beszámolót és pénzügyi 

elszámolást benyújtani. 

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

támogatást a támogató részére visszautalni. 

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

 

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

 

 

Dombóvár, 2022. december 20. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

58/2022. (XII. 20.) számú határozat 

 

a Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodájának támogatásáról 

 

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

német nemzetiséghez tartozók nemzetiségi nevelését és oktatását, valamint a 

nemzetiségi nevelést, illetve oktatást folytató köznevelési intézmények 

feladatellátását. 

 

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

Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodája tevékenységét segítő 

Százszorszép Alapítványt 50.000 Ft-tal támogatja azzal, hogy azt a köznevelési 

intézmény német nemzetiségi nevelését segítő eszközök és segédanyagok 

megvásárlására, illetve a köznevelési intézmény nemzetiségi neveléséhez kapcsolódó 

kirándulás kiadásaira fordíthatja. 

 

3. A Képviselő-testület a támogatás felhasználásának feltételeit a következők szerint 

állapítja meg: 

 

a) A támogatás 2023. december 31-ig használható fel, a támogatott köteles a 

támogatás felhasználásáról 2024. február 29-ig beszámolót és pénzügyi 

elszámolást benyújtani. 

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

támogatást a támogató részére visszautalni. 

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

 

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

 

 

Dombóvár, 2022. december 20. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

59/2022. (XII. 20.) számú határozat 

 

a Dombóvári Evangélikus Iskola támogatásáról 

 

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

német nemzetiséghez tartozók nemzetiségi nevelését és oktatását, valamint a 

nemzetiségi nevelést, illetve oktatást folytató köznevelési intézmények 

feladatellátását. 

 

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

Evangélikus Iskola köznevelési intézmény tevékenységét 50.000 Ft-tal támogatja 

azzal, hogy azt a köznevelési intézmény a német nemzetiségi oktatást segítő eszközök, 

tanszerek és segédanyagok megvásárlására, illetve a nemzetiségi oktatáshoz 

kapcsolódó tanulmányi kirándulás kiadásaira fordíthatja. 

 

3. A Képviselő-testület a támogatás felhasználásának feltételeit a következők szerint 

állapítja meg: 

 

a) A támogatás 2023. december 31-ig használható fel, a támogatott köteles a 

támogatás felhasználásáról 2024. február 29-ig beszámolót és pénzügyi 

elszámolást benyújtani. 

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

támogatást a támogató részére visszautalni. 

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

 

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

 

 

Dombóvár, 2022. december 20. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

60/2022. (XII. 20.) 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, illetve oktatást folytató köznevelési intézmények 

feladatellátását. 

 

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

József Attila Általános Iskola köznevelési intézmény tevékenységét segítő 

"JALINGVA" József Attila Általános Iskola Idegen Nyelv Tanításért Alapítványt 

50.000 Ft-tal támogatja azzal, hogy azt a köznevelési intézmény német nemzetiségi 

oktatását segítő eszközök, tanszerek és segédanyagok megvásárlására, illetve a 

köznevelési intézmény nemzetiségi oktatásához kapcsolódó tanulmányi kirándulás 

kiadásaira fordíthatja. 

 

3. A Képviselő-testület a támogatás felhasználásának feltételeit a következők szerint 

állapítja meg: 

 

a) A támogatás 2023. december 31-ig használható fel, a támogatott köteles a 

támogatás felhasználásáról 2024. február 29-ig beszámolót és pénzügyi 

elszámolást benyújtani. 

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

támogatást a támogató részére visszautalni. 

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

 

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

 

 

 

Dombóvár, 2022. december 20. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

61/2022. (XII. 20.) 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, illetve oktatást folytató köznevelési intézmények 

feladatellátását. 

 

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

Gyula Gimnázium köznevelési intézmény tevékenységét segítő Dombóvári Illyés 

Gyula Gimnáziumért Alapítványt 50.000 Ft-tal támogatja azzal, hogy azt a 

köznevelési intézmény német nemzetiségi oktatását segítő eszközök, tanszerek és 

segédanyagok megvásárlására, illetve a köznevelési intézmény nemzetiségi 

oktatásához kapcsolódó tanulmányi kirándulás kiadásaira fordíthatja. 

 

3. A Képviselő-testület a támogatás felhasználásának feltételeit a következők szerint 

állapítja meg: 

 

a) A támogatás 2023. december 31-ig használható fel, a támogatott köteles a 

támogatás felhasználásáról 2024. február 29-ig beszámolót és pénzügyi 

elszámolást benyújtani. 

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

támogatást a támogató részére visszautalni. 

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

 

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

 

 

 

Dombóvár, 2022. december 20. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

62/2022. (XII. 20.) számú határozat 

 

dombóvári iskolák és civil szervezetek támogatásáról a „Der Weg – Ungarndeutsche 

Zeitreise” című társasjáték megvásárlásával 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a magyarországi 

németek múltjának megismertetése érdekében egyetért azzal, hogy a nemzetiségi 

önkormányzat a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata kiadásában 

megjelentetett „Der Weg – Ungarndeutsche Zeitreise” című társasjátékot bocsásson a 

német nemzetiségi oktatásban közreműködő dombóvári iskolák, valamint a 

Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár civil szervezet 

rendelkezésére. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések megtételére, és 

jóváhagyja a beszerzéssel összefüggő kötelezettségvállalását. 

 

 

Dombóvár, 2022. december 20. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

63/2022. (XII. 20.) számú határozat 

 

a Magyarországi Német Önkormányzatok Napja alkalmából megtartásra kerülő 

újévi gálaműsoron való részvételről 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi 

Német Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár civil szervezettel közösen képviselteti 

magát a Magyarországi Német Önkormányzatok Napja alkalmából megtartásra kerülő 

újévi gálaműsoron.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a részvétellel összefüggő 

kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2022. december 20. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

64/2022. (XII. 20.) számú határozat 

 

a magyarországi németek elhurcolásának emléknapja alkalmából megtartásra 

kerülő megemlékezésről 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a 

Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselői és a Magyarországi Német 

Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár civil szervezet tagjai a Dombóvári Német 

Közösségi Ház falán elhelyezett emléktáblánál gyertyagyújtással és koszorúzással 

tisztelegjenek a magyarországi németek elhurcolásának emléknapja alkalmából 2022. 

január 19-én. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések és 

kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2022. december 20. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

65/2022. (XII. 20.) számú határozat 

 

farsangi nemzetiségi kulturális rendezvényről 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023 februárjában 

a Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár német nemzetiségi civil 

szervezettel, valamint a Dombóvári Zenész Egyesület közreműködésével nemzetiségi 

kulturális programot tart farsangi mulatságként. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a rendezvénnyel kapcsolatos intézkedések 

és kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2022. december 20. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

66/2022. (XII. 20.) számú határozat 

 

a Szilveszteri Futás Dombóvár rendezvény támogatásáról 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 2022. 

december 31-i Szilveszteri Futás Dombóvár rendezvény lebonyolításához tombolatárgy 

felajánlásával. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a beszerzéssel összefüggő 

kötelezettségvállalás megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2022. december 20. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 
 



Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

67/2022. (XII. 20.) 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, 2022. december 20. 

 

 

 Glaub Róbert sk. 

 elnök 
 

 

 
 

 


