
Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

március 8-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

1/2022. (III. 8.) számú határozat 

 

a legutóbbi testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló elnöki 

beszámolóról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az elnök 

beszámolóját a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről, 

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

adventi nemzetiségi kulturális rendezvényről, a dombóvári nemzetiségi 

önkormányzatokkal közösen megvalósított karácsonyi adománygyűjtési akcióról, 

valamint a 2021. december 21-i „Mindenki Karácsonya” roma nemzetiségi 

rendezvényről. 

 

 

Dombóvár, 2022. március 8. 

 

 

 Ligorovics Zsolt sk. 

 elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

március 8-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

2/2022. (III. 8.) számú határozat 

 

a nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségi 

Önkormányzat 12/2021. (II. 15.) számú határozattal (a továbbiakban: határozat) 

elfogadott 2021. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá. 

 

a) 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:     3.529 eFt 

Ezen belül: 

működési bevételek:           27 eFt 

működési célú támogatások államháztartáson belülről:   3.435 eFt 

működési célú átvett pénzeszköz            0 eFt 

maradvány igénybevétele:                    67 eFt 

felhalmozási bevételek:             0 eFt 

 

Kiadási főösszegét:      3.529 eFt 

Ezen belül: 

személyi juttatások:         209 eFt 

munkaadót terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó:         193 eFt 

dologi kiadások:      2.927 eFt 

egyéb működési célú kiadások:             0 eFt 

beruházások:         200 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 8. 

 

 

 Ligorovics Zsolt sk. 

 elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

március 8-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

3/2022. (III. 8.) számú határozat 

 

a nemzetiségi önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető 

ügyletekből eredő fizetési kötelezettséginek a 2022. 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 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, 

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 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 0,- Ft 



folyósítás, átvállalás napjától a 

végtörlesztés napjáig, és annak aktuális 

tőketartozása, 

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, 2022. március 8. 

 

 

 Ligorovics Zsolt sk. 

 elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

március 8-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

4/2022. (III. 8.) 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 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 2022. évi költségvetésének 

 

Bevételi főösszegét: 1.195.379 Ft 

Ezen belül: 

működési bevételek:  0 Ft 

működési célú támogatások 

államháztartáson belülről: 1.040.000 Ft 

működési célú átvett pénzeszközök: 0 Ft 

maradvány igénybevétele: 155.379 Ft 

 

Kiadási főösszegét: 1.195.379 Ft 

Ezen belül: 

személyi juttatások: 0 Ft 

munkaadót terhelő járulékok 

és szociális hozzájárulási adó: 20.000 Ft 

dologi kiadások: 975.379 Ft 

egyéb működési célú kiadások: 0 Ft 

beruházások: 200.000 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 ajánlatkérési eljárást kell lefolytatni. Az ajánlatkérési eljárás 

megindításáról az elnök dönt. 

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

az elnök dönt. 

 

 

Dombóvár, 2022. március 8. 

 

 

 Ligorovics Zsolt sk. 

 elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

március 8-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

5/2022. (III. 8.) számú határozat 

 

informatikai eszközök beszerzéséről a Roma Házba 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a 

28/2021. (VII. 12.) számú határozatban szereplő informatikai eszközök – laptop, 

lézernyomtató, nyomtató/másoló, projektor – pótlása érdekében a leselejtezettekkel 

azonos paraméterekkel rendelkező eszközök beszerzését a Roma Házba. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések és 

kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2022. március 8. 

 

 

 Ligorovics Zsolt sk. 

 elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

március 8-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

6/2022. (III. 8.) számú határozat 

 

a 2022. évi működési költségvetési támogatás felhasználásáról 

 

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

működési költségvetési támogatásból kívánja elsődlegesen fedezni az alábbi 

kiadásokat: 

 

− A nemzetiségi önkormányzati képviselők költségtérítése. 

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

− A nemzetiségi önkormányzatot terhelő adó- és járulékfizetések. 

− Koszorúk, virágdekorációk beszerzése 

− A Dombóvár, Szabadság utca 4. szám alatti Roma Házban a szükséges 

karbantartási és javítási munkák elvégzése, a működtetéssel összefüggő kiadások és 

beszerzések (közüzemi díjak, kellékanyagok, nyomtatványok, takarítószerek, stb.). 

 

 

Dombóvár, 2022. március 8. 

 

 

 Ligorovics Zsolt sk. 

 elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

március 8-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

7/2022. (III. 8.) számú határozat 

 

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

felhasználásról szóló beszámolóról 

 

1. A Dombóvári Roma 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. 

 

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. 

 

 

Dombóvár, 2022. március 8. 

 

 

 Ligorovics Zsolt sk. 

 elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

március 8-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

8/2022. (III. 8.) 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 2022. évben is rendszeresen, 

lehetőség szerint havonta a hónap utolsó hétvégéjén Roma Kulturális Közösségi 

Rendezvényt szervez, melynek keretében hagyományőrző jelleggel a roma gyerekeknek 

kézműves foglalkozást, az „Új Kezdet” Roma Egyesület roma nemzetiségi civil 

szervezet és önkéntesek részvételével zenés-táncos programot, továbbá a 

Magyarországi Metodista Egyház Dombóvári Körzete lelkészének részvételével 

metodista vallási programot, lelkivezetést biztosít. 

 

A Képviselő-testület a Roma Kulturális Közösségi Rendezvényre havi 30.000,- Ft 

összegű keretet biztosít a 2022. évi költségvetéséből. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a rendezvénnyel kapcsolatos 

kötelezettségvállalások megtételére.  

 

 

Dombóvár, 2022. március 8. 

 

 

 Ligorovics Zsolt sk. 

 elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

március 8-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

9/2022. (III. 8.) számú határozat 

 

a roma közösség hagyományait őrző tárgyak bemutatásáról 

a Nemzetközi Roma Nap alkalmából  

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetközi 

Roma Naphoz kapcsolódva 2022. április 1-jén a Dombóvári Művelődési Házban be 

kívánja mutatni a Dombóvár, Szabadság utca 4. szám alatti Roma Házban kialakított 

Roma Kulturális Gyűjtemény és Emlékszoba tárgyait, valamint a bemutatóval együtt a 

tiszteletét is szeretné kifejezni néhai Máté Mihály pedagógus, nyugalmazott rendőrtiszt 

és a cigányság kultúrtörténetének kutatója előtt. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a bemutató megszervezésével összefüggő 

intézkedésekre és kötelezettségvállalásokra. 

 

 

Dombóvár, 2022. március 8. 

 

 

 Ligorovics Zsolt sk. 

 elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

március 8-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

10/2022. (III. 8.) számú határozat 

 

 a Roma Házban tartandó Húsvétváró rendezvényről 

 

1. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022 

áprilisának harmadik hétvégéjén 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, versmondások, 

d) a gyerekek vendéglátása, csokinyuszival való megajándékozása. 

 

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

ajándékcsomagban (tartós élelmiszercsomagban) részesüljenek. 

 

4. A Képviselő-testület a rendezvényre 200.000,- Ft összegű keretet állapít meg a 

2022. évi költségvetése terhére, valamint felhatalmazza az elnököt a rendezvénnyel 

összefüggő intézkedésekre és kötelezettségvállalásokra. 

 

 

Dombóvár, 2022. március 8. 

 

 

 Ligorovics Zsolt sk. 

 elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

március 8-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

11/2022. (III. 8.) számú határozat 

 

az elnök felhatalmazásáról Dombóvár város polgármesterével történő egyeztetésre a 

nemzetiségi önkormányzatok támogatására elkülönített keret felhasználásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az elnököt, 

hogy a Dombóvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében a Nemzetiségi 

önkormányzatok támogatására elkülönített kiadási előirányzat felhasználásával 

kapcsolatban egyeztessen Dombóvár város polgármesterével. A Képviselő-testület 

elsősorban a Dombóvári Roma Nap 2022 nemzetiségi rendezvénnyel kapcsolatos 

kiadások kapcsán számít Dombóvár Város Önkormányzatának közreműködésére. 

 

 

Dombóvár, 2022. március 8. 

 

 

 Ligorovics Zsolt sk. 

 elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

március 8-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

12/2022. (III. 8.) számú határozat 

 

néhai Máté Mihályt ábrázoló mellszobor készíttetéséről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete néhai Máté 

Mihálynak a cigányság helyzetének javítása érdekében tett fáradozásaira történő 

figyelemfelhívás érdekében és a tiszteletadás jeléül az őt ábrázoló mellszobrot kíván 

elhelyezni Dombóváron, lehetőség szerint a Dombóvári Rendőrkapitányság körüli 

közterületen vagy a Rendőrkapitányság épületében. 

 

A Képviselő-testület felkéri az elnököt egyeztetésre  

a) Varga Gábor keramikusművésszel a mellszobor elkészítésének költségeivel és 

időtartamával, továbbá 

b) Dombóvár város polgármesterével, illetve a kapitányság-vezetővel a szobor 

elhelyezésével 

kapcsolatban. 

 

 

Dombóvár, 2022. március 8. 

 

 

 Ligorovics Zsolt sk. 

 elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

március 8-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

13/2022. (III. 8.) számú határozat 

 

a nemzetiségi önkormányzatot érintő 2022. évi belső ellenőrzési tervről 

 

A Dombóvári Roma 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 8. 

 

 

 Ligorovics Zsolt sk. 

 elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

március 8-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

14/2022. (III. 8.) számú határozat 

 

a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézettel fennálló együttműködés 

megújításáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tolna Megyei 

Büntetés-végrehajtási Intézettel továbbra is együtt kíván működni, és ennek érdekében 

vállalja az alábbiakat: 

 

− a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet indokolt megkeresésére segítő 

közreműködést biztosít a roma származású fogvatartottak hatékony nevelése, 

kezelése érdekében az egyéniesítés, illetőleg a fogvatartás során esetlegesen 

felmerülő problémák hatékony kezelésének elősegítéséhez, 

 

− a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet pártfogó felügyelője részére a Roma 

Házban rendszeres ügyfélfogadás céljára térítésmentesen helyiséget biztosít a 

feltételesen szabadultak pártfogó felügyeletének, illetve a szabadultak 

utógondozásának ellátása érdekében, 

 

− Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet „Fogvatartottak reintegrációja” című 

projektje keretében foglalkoztatott tanácsadók részére a Roma Házban eseti 

jelleggel ügyfélfogadás céljára térítésmentesen helyiséget biztosít. 

 

A Képviselő-testület jóváhagyja a 2019-ben létrejött együttműködési megállapodás 

helyébe lépő új megállapodás megkötését. 

 

 

Dombóvár, 2022. március 8. 

 

 

 Ligorovics Zsolt sk. 

 elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

március 8-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

15/2022. (III. 8.) számú határozat 

 

a nemzetiségi önkormányzat új elnökhelyettesének megválasztásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete – a 2019. október 

24-i alakuló ülésén elnökhelyettessé választott Világos Csaba nemzetiségi 

önkormányzati képviselői megbízatásának lemondás miatti megszűnésére tekintettel – 

a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat társadalmi megbízatású 

elnökhelyettesévé Beck Károly Jánosné képviselőt választja meg a nemzetiségi 

önkormányzati képviselők soron következő általános választásáig szóló időtartamra, 

azaz a választási ciklus végéig. 

 

 

Dombóvár, 2022. március 8. 

 

 

 Ligorovics Zsolt sk. 

 elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

március 8-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

16/2022. (III. 8.) számú határozat 

 

a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselői 2022. évi 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről 

 

A Dombóvári Roma 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 8. 

 

 

 Ligorovics Zsolt sk. 

 elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

április 21-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

17/2022. (IV. 21.) számú határozat 

 

a Dombóvári Roma Ház tekintetében fennálló használati jogosultság megszűnéséről 

és az ezzel összefüggő intézkedésekről 

 

1. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 

veszi, hogy – a Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 

hozott 79/2022. (IV. 8.) Kt. határozat alapján – Dombóvár Város Önkormányzata 

felmondta a Dombóvár, Szabadság utca 4. alatti Roma Ház tekintetében fennálló 

használati szerződést, és ezáltal megszűnik a Nemzetiségi Önkormányzat 

térítésmentes ingatlanhasználati lehetősége. A Képviselő-testület felhatalmazza az 

elnököt a Roma Házban a Nemzetiségi Önkormányzat számára használatba adott 

helyiségek kiürítésével és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő 

mihamarabbi visszaadásával kapcsolatos intézkedések megtételére azzal, hogy kéri 

Dombóvár Város Önkormányzatának közreműködését a Nemzetiségi 

Önkormányzat tulajdonát képező ingóságok megfelelő elhelyezésében. 

 

2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Roma Kulturális Közösségi Rendezvény 

változatlanul rendszeresen megtartásra kerüljön egy arra alkalmas dombóvári 

helyszínen. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges 

egyeztetésekre és intézkedések megtételére. 

 

3. A Képviselő-testület a 2022 áprilisában esedékes Roma Kulturális Közösségi 

Rendezvény kapcsán hozzájárul, hogy a rendezvényen résztvevő családok tartós 

élelmiszercsomag részesüljenek, melyre 120.000,- Ft összegű keretet állapít meg a 

Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére, valamint felhatalmazza 

az elnököt a rendezvénnyel összefüggő intézkedésekre és kötelezettségvállalásokra. 

 

 

Dombóvár, 2022. április 21. 

 

 

 Ligorovics Zsolt sk. 

 elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

április 21-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

18/2022. (IV. 21.) számú határozat 

 

a 2022. évi feladatlapú költségvetési támogatásról szóló tájékoztatóról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az elnök 

tájékoztatóját a nemzetiségi önkormányzatot megillető 2022. évi feladatalapú 

költségvetési támogatás összegéről. 

  

 

Dombóvár, 2022. április 21. 

 

 

 Ligorovics Zsolt sk. 

 elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

április 21-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

19/2022. (IV. 21.) számú határozat 

 

informatikai eszközök beszerzésének keretösszegéről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2022. (III. 8.) 

számú határozata szerint beszerzésre kerülő informatikai eszközök megvásárlásához 

750.000,- Ft összegű keretet biztosít a Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi 

költségvetéséből. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az eszközbeszerzésben a 

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal közreműködjön és készítse elő a 

megrendeléseket. 

  

 

Dombóvár, 2022. április 21. 

 

 

 Ligorovics Zsolt sk. 

 elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

április 21-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

20/2022. (IV. 21.) számú határozat 

 

a Magyarországi Metodista Egyház által szervezett kisvaszari hitéleti gyerektábor 

támogatásáról 

 

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

Nemzetiségi Önkormányzat képviseletében Ligorovics Zsolt elnök és Ligorovics 

Marianna képviselő segítőként támogassa a Magyarországi Metodista Egyház 

szervezésében 2022 júliusában Kisvaszaron megtartásra kerülő 

„Gyermekcsendesnapok” hitéleti gyerektábort, valamint támogatja, hogy a dombóvári 

roma közösség tagjai is minél nagyobb számban részt vegyenek. 

 

A Képviselő-testület a programon való részvétellel összefüggő költségekre, valamint a 

táborozók részére élelmiszeradomány beszerzésére, illetve vendéglátás biztosítására 

150 ezer Ft összegű keretet biztosít a Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi 

költségvetése terhére, és felhatalmazza az elnököt a szükséges kötelezettségvállalások 

megtételére. 

  

 

Dombóvár, 2022. április 21. 

 

 

 Ligorovics Zsolt sk. 

 elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

április 21-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

21/2022. (IV. 21.) számú határozat 

  

dombóvári roma családok táboroztatásáról Mászlony pusztán 

 

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 

dombóvári roma családok részére háromnapos napközi tábort szervez a Dombóvárhoz 

tartozó Mászlony pusztán a közösségi házban.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szervezéshez kapcsolódó intézkedések 

és kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2022. április 21. 

 

 

 Ligorovics Zsolt sk. 

 elnök 
 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

május 26-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

22/2022. (V. 26.) számú határozat 

 

 a 2021. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dombóvár 

Város Önkormányzata 2021. évre vonatkozó összefoglaló belső ellenőrzési 

jelentésének a Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozó rendelkezésével egyetért, és azt 

jóváhagyja. 

 

 

Dombóvár, 2022. május 26. 

 

 

 Ligorovics Zsolt sk. 

 elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

május 26-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

23/2022. (V. 26.) 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 Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzat 2021. 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 2021. évi költségvetésének 

teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá 
 

Bevételi főösszegét: 3.529 eFt 

Ezen belül: 

 működési bevételek: 27 eFt 

 működési célú támogatások államháztartáson belülről: 3.435 eFt 

 maradvány igénybevétele: 67 eFt  

 

Kiadási főösszegét: 3.374 eFt 

Ezen belül: 

 személyi juttatások: 208 eFt 

 munkaadót terhelő járulékok és szociális 

 hozzájárulási adó: 154 eFt 

 dologi kiadások: 2.847 eFt 

 beruházások: 165 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 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 26. 

 

 

 Ligorovics Zsolt sk. 

 elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

május 26-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

24/2022. (V. 26.) számú határozat 

 

a hátrányos helyzetű dombóvári roma családok számára közösségi program 

megszervezéséről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a hátrányos 

helyzetű dombóvári roma családok részére egynapos közösségi programot szervez 

Dombóvár helyi védett természetvédelmi területének számító Konda-patak völgyében 

2022 nyarán, amelynek során hitéleti és szabadfoglalkozásokra kerül sor, valamint a 

Magyarországi Metodista Egyház Dombóvári Körzetének lelkésze lelkivezetést 

biztosít. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szervezéshez, illetve a résztvevők 

részére étkeztetés biztosításához kapcsolódó intézkedések és kötelezettségvállalások 

megtételére 250.000,- Ft keretösszeg erejéig. 

 

 

Dombóvár, 2022. május 26. 

 

 

 Ligorovics Zsolt sk. 

 elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

május 26-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

25/2022. (V. 26.) számú határozat 

 

a 2016-ban alapított roma nemzetiségi kitüntető díj átnevezéséről 

 

1. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Máté Mihály 

hozzátartozóinak kezdeményezésére a 2016-ban alapított, és a dombóvári roma 

közösség sorsának javítása érdekében kiemelkedő tevékenységet végző személyek 

elismerése céljából adományozható nemzetiségi kitüntető díj elnevezését módosítja 

– a jövőre nézve mellőzve Máté Mihály nevének használatát –, és azt a Dombóvári 

Roma Nemzetiség Elismerő Díjának nevezi el. 

 

2. A Képviselő-testület a 99/2016. (XII. 2.) és a 30/2017. (II. 24.) számú határozatát 

az 1. pontnak megfelelően módosítja. 

 

 

Dombóvár, 2022. május 26. 

 

 

 Ligorovics Zsolt sk. 

 elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

május 26-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

26/2022. (V. 26.) számú határozat 

 

a Dombóvári Roma Ifjúsági Díj elnevezésű nemzetiségi kitüntetés alapításáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete kitüntetést alapít 

Dombóvári Roma Ifjúsági Díj elnevezéssel a kiemelkedő tanulmányi vagy egyéb 

eredményt elérő, illetve kimagasló szorgalmat tanúsító dombóvári roma nemzetiségű 

tanulók elismerése érdekében. A kitüntetés évente több főnek is adományozható, a 

kitüntetés odaítéléséről és a vele járó tárgyjutalomról a Képviselő-testület dönt, a 

kitüntetést a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke adja át.  

 

 

Dombóvár, 2022. május 26. 

 

 

 Ligorovics Zsolt sk. 

 elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

május 26-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

27/2022. (V. 26.) számú határozat 

 

képviselő-testületi tagok keresztyén szolgálatra felkészítő képzésen való részvételének 

támogatásáról 

 

1. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy 

továbbra is kiemelt feladatának tekinti a helyi roma közösség hitéletének 

fejlesztését és tagjainak lelki fejlődését, ezáltal a közösség összetartó erejének 

erősítését, a keresztény normák megismertetésével a roma társadalmi integráció 

javítását.  

 

2. A Képviselő-testület megerősíti a 18/2019. (I. 28.) számú határozatát, és hozzájárul 

Ligorovics Zsolt elnöknek, illetve Ligorovics Marianna képviselőnek a Wesley 

Teológiai Szövetség által működtetett, a keresztyén szolgálatra felkészítő oktatást 

nyújtó Európai Názáreti Főiskola akkreditált programjának részét képező kurzuson 

való részvétele díjának, valamint a foglalkozásokon történő személyes 

megjelenéssel közvetlenül összefüggő utazási, illetve a 2022. év első félévében egy 

alkalommal szállásköltség megtérítéséhez. 

 

3. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Ligorovics Zsolt elnök és Ligorovics 

Marianna képviselő a kurzus elvégzését 2023-ban fogják befejezni. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnökhelyettest a szükséges 

kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2022. május 26. 

 

 

 Ligorovics Zsolt sk. 

 elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

július 27-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

28/2022. (VII. 27.) számú határozat 

 

a legutóbbi ülés óta tartott nemzetiségi programokról szóló elnöki beszámolóról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az elnök 

beszámolóját a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről, 

így a hátrányos helyzetű dombóvári roma családok számára 2022. július 16-án 

szervezett közösségi programról, valamint a Roma Kulturális Közösségi Rendezvény 

rendszeres megtartásáról. 

 

 

Dombóvár, 2022. július 27. 

 

 

 Ligorovics Zsolt sk. 

 elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

július 27-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

29/2022. (VII. 27.) számú határozat 

 

a dombóvári roma családok számára nyári közösségi-kulturális program 

megszervezéséről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közösségi és 

kulturális programok szervezése, illetve a rászoruló roma családok szociális 

helyzetének, életkörülményeinek segítése közfeladata körében a dombóvári roma 

családok részére egynapos szabadtéri közösségi-kulturális rendezvényt tart 2022 

augusztusának második felében a Dombóvár szőlőhegyi városrészéhez tartozó 

nyergesi területen, melynek során hitéleti és szabadidős foglalkozásokra, 

hagyományőrző jellegű gyerekprogramokra, illetve roma táncosokkal táncházra kerül 

sor. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a rendezvényhez kapcsolódó 

intézkedések és kötelezettségvállalások megtételére – rendezvényszervező bevonásával 

– 350.000,- Ft keretösszeg erejéig. 

 

 

Dombóvár, 2022. július 27. 

 

 

 Ligorovics Zsolt sk. 

 elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

július 27-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

30/2022. (VII. 27.) számú határozat 

 

a Roma Kulturális Közösségi Rendezvény szabadtéren történő megtartásáról és a 

rendezvényre fordítható havi pénzkeret módosításáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 

8/2022. (III. 8.) számú határozatát, miszerint a Roma Kulturális Közösségi Rendezvény 

a dombóvári roma közösség igényei szerint alkalomszerűen és szabadtéren kerül 

megtartásra, illetve a Rendezvényre havi szinten összesen 40.000,- Ft összeg 

fordítható. 

 

 

Dombóvár, 2022. július 27. 

 

 

 Ligorovics Zsolt sk. 

 elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

július 27-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

31/2022. (VII. 27.) számú határozat 

 

a Nemzetiségi Önkormányzat működésének és gazdálkodásának szabályszerűségi 

vizsgálata során feltárt hiányosságokról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 

Dombóvári Roma 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. július 27. 

 

 

 Ligorovics Zsolt sk. 

 elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

szeptember 14-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

32/2022. (IX. 14.) számú határozat 

 

a legutóbbi testületi ülés óta elmúlt időszakot érintő nemzetiségi programokról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az elnök 

beszámolóját a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt nemzetiségi programokról, 

így a dombóvári roma családok számára 2022. augusztus 20-án lebonyolított 

közösségi-kulturális programról, valamint a Roma Kulturális Közösségi Rendezvény 

rendszeres megtartásáról. 

 

 

Dombóvár, 2022. szeptember 14. 

 

 

 Ligorovics Zsolt sk. 

 elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

szeptember 14-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

33/2022. (IX. 14.) számú határozat 

 

a dombóvári roma családok számára őszi közösségi-kulturális program 

megszervezéséről 

 

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

kulturális programok szervezése, illetve a rászoruló roma családok szociális 

helyzetének, életkörülményeinek segítése közfeladata körében a dombóvári roma 

családok részére egynapos szabadtéri közösségi-kulturális rendezvényt tart 2022 

szeptember 24-én a Szállásréti-tónál, melynek során hitéleti és szabadidős 

foglalkozásokra, hagyományőrző jellegű gyerekprogramokra, illetve roma 

táncosokkal táncházra kerül sor. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a rendezvényhez kapcsolódó 

intézkedések és kötelezettségvállalások megtételére – Varga István egyéni 

vállalkozó, rendezvényszervező bevonásával – 750.000,- Ft keretösszeg erejéig. 

 

2. A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Roma Kulturális Közösségi Rendezvényre a 

2022. évben biztosított havi keretösszeg az év hátralévő részében ne kerüljön 

felhasználásra. 

 

 

Dombóvár, 2022. szeptember 14. 

 

 

 Ligorovics Zsolt sk. 

 elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

szeptember 14-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

34/2022. (IX. 14.) számú határozat 

 

informatikai eszközök használatának biztosításáról önkormányzati intézmények 

részére közfeladatok ellátása érdekében 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2022. (III. 8.) 

számú határozata alapján beszerzésre került informatikai eszközök használatát igény 

szerint biztosítja a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal számára a nemzetiség 

önkormányzattal összefüggő ügyek intézése, illetve közfeladatot ellátó dombóvári 

önkormányzati intézmény részére a feladatellátásának segítése érdekében. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt az eszközök használatának biztosításával 

kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2022. szeptember 14. 

 

 

 Ligorovics Zsolt sk. 

 elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

szeptember 14-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

35/2022. (IX. 14.) számú határozat 

 

a hátrányos helyzetű dombóvári roma tanulók Útravaló Ösztöndíjprogramban való 

részvételének támogatásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a roma gyermekek 

oktatásának és továbbtanulásának segítése, valamint a roma tanulók korai 

iskolaelhagyási arányának csökkentése érdekében támogatja a hátrányos helyzetű 

roma tanulóknak az Útravaló Ösztöndíjprogramban való részvételét a 2022/2023. 

tanévben. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt az Útravaló Ösztöndíjprogram 

alprogramjaira pályázatot benyújtó és roma származásáról nyilatkozó dombóvári 

tanulók részére a pályázati kiírások szerinti ajánlások aláírására. 

 

 

Dombóvár, 2022. szeptember 14. 

 

 

 Ligorovics Zsolt sk. 

 elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

szeptember 14-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

36/2022. (IX. 14.) számú határozat 

 

a 2022. évi népszámlálás során a roma nemzetiségeihez való tartozás megvallásának 

népszerűsítéséről  

 

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

dombóvári roma nemzetiségi közösség tagjai a 2022. évi népszámlálás során a 

nemzetiségi kötődésre vonatkozó kérdésekre is minél nagyobb számban válaszoljanak. 

 

A Képviselő-testület felkéri az elnököt, miszerint a dombóvári roma nemzetiségi 

közösség tagjait bíztassa arra, hogy a roma nemzetiséghez való tartozását a 

népszámlálás során vallják meg. 

 

 

Dombóvár, 2022. szeptember 14. 

 

 

 Ligorovics Zsolt sk. 

 elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

szeptember 14-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

37/2022. (IX. 14.) számú határozat 

 

a képviselő-testületi tagok keresztyén szolgálatra felkészítő képzésen való 

részvételének támogatásáról szóló 27/2022. (V. 26.) számú határozat kiegészítéséről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-

testületi tagok keresztyén szolgálatra felkészítő képzésen való részvételének 

támogatásáról szóló 27/2022. (V. 26.) számú határozata 2. pontját kiegészíti, miszerint 

Ligorovics Zsolt elnöknek, illetve Ligorovics Marianna képviselőnek a Wesley 

Teológiai Szövetség által működtetett, a keresztyén szolgálatra felkészítő oktatást 

nyújtó Európai Názáreti Főiskola akkreditált programjának részét képező kurzuson 

való részvételével összefüggő étkezési költségek megtérítéséhez is hozzájárul. 

 

 

Dombóvár, 2022. szeptember 14. 

 

 

 Ligorovics Zsolt sk. 

 elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

szeptember 14-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

38/2022. (IX. 14.) számú határozat 

 

az „Új Kezdet” Roma Egyesület roma nemzetiségi civil szervezet törléséről a civil 

szervezetek bírósági nyilvántartásából 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi az 

„Új Kezdet” Roma Egyesület roma nemzetiségi civil szervezet törlését a civil 

szervezetek bírósági nyilvántartásából. 

 

A Képviselő-testület továbbra is támogatja a megszüntetett civil szervezet 

tevékenységében közreműködők erőfeszítéseit a roma származásúak érdekvédelme, a 

hátrányos helyzetű roma gyermekek segítése, felzárkóztatása, a roma tehetségek 

felkutatása és támogatása, a roma hagyományőrzés elősegítése, valamint roma kultúra 

népszerűsítése érdekében. 

 

 

Dombóvár, 2022. szeptember 14. 

 

 

 Ligorovics Zsolt sk. 

 elnök



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

december 21-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

39/2022. (XII. 21.) számú határozat 

 

a legutóbbi testületi ülés óta elmúlt időszakot érintő nemzetiségi programokról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az elnök 

beszámolóját a dombóvári roma családok számára 2022. szeptember 24-én 

lebonyolított közösségi-kulturális programról. 

 

 

Dombóvár, 2022. december 21. 

 

 

 Ligorovics Zsolt sk. 

 elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

december 21-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

40/2022. (XII. 21.) számú határozat 

 

a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségi 

Önkormányzat 4/2022. (III. 8.) számú határozattal 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: 3.165.121 Ft 

Ezen belül: 

működési bevételek:  699 Ft 

működési célú támogatások 

államháztartáson belülről: 3.009.043 Ft 

működési célú átvett pénzeszközök: 0 Ft 

maradvány igénybevétele: 155.379 Ft 

 

Kiadási főösszegét: 3.165.121 Ft 

Ezen belül: 

személyi juttatások: 144.500 Ft 

munkaadót terhelő járulékok 

és szociális hozzájárulási adó: 57.500 Ft 

dologi kiadások: 2.264.621 Ft 

egyéb működési célú kiadások: 0 Ft 

beruházások: 698.500 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. december 21. 

 

 

 Ligorovics Zsolt sk. 

 elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

december 21-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

41/2022. (XII. 21.) 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 változások átvezetésére irányuló módosítását, 

illetve a melléklet szerint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

megállapodást, melynek aláírására felhatalmazza az elnököt. 

 

 

Dombóvár, 2022. december 21. 

 

 

 Ligorovics Zsolt sk. 

 elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

december 21-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

42/2022. (XII. 21.) számú határozat 

 

a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 

felülvizsgálatáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dombóvári 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat – az eredetileg a 6/2014. (X. 22.) számú határozattal 

elfogadott, és utoljára a 70/2019. (X. 24.) számú határozattal felülvizsgált szabályzat 

helyébe lépő – új szervezeti és működési szabályzatát a melléklet szerint elfogadja. 

 

 

Dombóvár, 2022. december 21. 

 

 

 Ligorovics Zsolt sk. 

 elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

december 21-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

43/2022. (XII. 21.) számú határozat 

 

a nemzetiségi önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 

szabályzatról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek 

jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. § c) és d) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján a vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló szabályzatát a 

melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 

 

Dombóvár, 2022. december 21. 

 

 

 Ligorovics Zsolt sk. 

 elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

december 21-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

44/2022. (XII. 21.) számú határozat 

 

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

tervéről, valamint a 2023. évi belső ellenőrzési tervéről 

 

A Dombóvári Roma 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 21. 

 

 

 Ligorovics Zsolt sk. 

 elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

december 21-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

45/2022. (XII. 21.) számú határozat 

 

élelmiszercsomagok kiosztásában való közreműködésről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a rászoruló roma 

családok szociális helyzetének, életkörülményeinek segítése érdekében egyetért azzal, 

hogy a 2023. év januárjában a nemzetiségi önkormányzat működjön közre a 

Dombóvár Város Önkormányzata által felajánlott tartós élelmiszercsomagok 

dombóvári roma családok számára történő kiosztásában. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések és 

kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2022. december 21. 

 

 

 Ligorovics Zsolt sk. 

 elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

december 21-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

46/2022. (XII. 21.) 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, 2022. december 21. 

 

 

 Ligorovics Zsolt sk. 

 elnök 
 

 


