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Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 2019. április 17-i 
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 
33/2019. (IV. 17.) sz. bizottsági határozat 

 
a dombóvári nemzetiségi önkormányzatok 2019. évi támogatásáról az erre a célra 

elkülönített költségvetési keretből 
 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága átruházott hatáskörében 

eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a dombóvári nemzetiségi 
önkormányzatok támogatására elkülönített keretből – a benyújtott támogatási 
igényekre tekintettel –  

a. a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat részére 400.000,- Ft, 
b. a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 2.100.000,- Ft  

támogatást nyújt. 

2. A Bizottság a támogatás feltételeit az alábbiak szerint határozza meg: 

a. a támogatás a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben 
meghatározott kötelező és önként vállalt nemzetiségi közfeladatokhoz 
közvetlenül kapcsolódó kiadásokra használható fel, 

b. a támogatás nem használható fel a nemzetiségi önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjára és járulékaira,  

c. tilos a támogatást vagy annak egy részét támogatásként más szervezetnek, 
magánszemélynek továbbadni, kivéve, ha a támogatott nemzetiségi civil 
szervezet, illetőleg magánszemély esetében a juttatás formája ösztöndíj, 

d. a támogatás 2020. december 31-ig használható fel, 
e. a támogatott köteles a támogatás felhasználásáról 2021. március 15. napjáig 

pénzügyi elszámolást benyújtani. 

A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés tartalmának 
jóváhagyására és aláírására. 

Határid ő: 2019. április 30. – a támogatási szerződések aláírására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
 
Dombóvár, 2019. április 17.  
 

Molnár Tünde s.k. 
bizottsági elnök 

Kivonat hiteléül: 
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Humán Bizottsága 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 2019. április 17-i 
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 
34/2019. (IV. 17.) sz. bizottsági határozat 

 
pályázatok kiírásáról óvodavezetői megbízatások 2019. augusztus 1-jétől való 

ellátására 
 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága átruházott hatáskörében 

eljárva  
 

a. a melléklet szerint jóváhagyja – figyelemmel a Dombóvár Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 114/2019. (IV. 11.) Kt. határozatára 
– a Dombóvári Szivárvány Óvoda igazgatói (magasabb vezető) 
beosztásának 2019. augusztus 1-jétől 5 évre szóló betöltésére irányuló 
pályázati felhívást, 
 

b. a melléklet szerint jóváhagyja a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár 
intézményből a Képviselő-testület 114/2019. (IV. 11.) Kt. határozata szerint 
2019. augusztus 1-jétől létrehozni kívánt Dombóvári Százszorszép Óvoda és 
Bölcsőde igazgatói (magasabb vezető) beosztásának 2019. augusztus 1-jétől 
5 évre szóló betöltésére irányuló pályázati felhívást. 
 

A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívások közzétételéről 
gondoskodjon a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. 
   

2. A Bizottság a pályázatok véleményezésére mindkét eljárásban az alábbi összetételű 
bizottságot hozza létre: 
 

a) Kiss Béla alpolgármester 
b) Horváthné Gyánó Bernadett igazgató, Dombóvári ESZI 
c) Tarr Ágnes 

 
Határid ő: 2019. április 25. – a pályázat kiírására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
 
Dombóvár, 2019. április 17.  

Molnár Tünde s.k. 
bizottsági elnök 

Kivonat hiteléül: 
 


