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Tisztelt Bizottság! 
 
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 2.3.1. 
pontja alapján a Humán Bizottság átruházott hatáskörében dönt a költségvetésben a 
nemzetiségi önkormányzatok támogatására elkülönített keret felhasználásáról, a 
támogatásnak a támogatási szerződésben rögzítetthez képest eltérő célra történő 
felhasználásáról. 
 
A képviselő-testület a Dombóvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről 
szóló önkormányzati rendeletében a dombóvári nemzetiségi önkormányzatok 
támogatására ebben az esztendőben is 3.500.000,- Ft-ot különített el.  
 
A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat idén is úgy döntött, hogy nem 
igényel támogatást Dombóvár Város Önkormányzatától. 
 
A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat a tavalyi és a tavalyelőtti évhez 
hasonlóan 400 ezer forintot szeretne, a támogatást kérő levél az előterjesztés 
mellékletét képezi. 
 
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási igénye szintén 
mellékelve, ennek mértéke 3.100.000,- Ft. 
 
A 2018-as nemzetiségi keret felosztása 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 16. pontja szerint a nemzetiségi ügyek a helyi önkormányzatok helyben 
biztosítandó kötelező feladatát képezik. Az önkormányzat a nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben (Njtv.) előírt feltételeket biztosítja, ugyanakkor 
a 2012. júliusában elfogadott nemzetiségi koncepció deklarálja, hogy minden évben 
külön pénzügyi támogatással is segítjük a dombóvári nemzetiségek képviseletét ellátó 
önkormányzatokat.  
 
Az elmúlt négy évben nyújtott önkormányzati támogatás összegét és felosztását az 
alábbi táblázat szemlélteti: 
 

 Nemzetiségi 
keret összege 

(Ft) 

Dombóvári 
Német 

Nemzetiségi 
Önkormányzat 

támogatása 
(Ft) 

Dombóvári 
Roma 

Nemzetiségi 
Önkormányzat 

támogatása 
(Ft) 

Dombóvári 
Horvát 

Nemzetiségi 
Önkormányzat 

támogatása 
(Ft) 

2015 1.200.000 400.000 400.000 400.000 

2016 1.200.000 400.000 570.000+200.000 
Nem kérte a 

megítélt 
támogatást 
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(200.000) 

2017 3.550.000 400.000 2.820.000 
Nem igényelt 
támogatást 

2018 3.500.000 400.000 

Nem kérte a 
megítélt 

támogatást 
(3.100.000) 

Nem igényelt 
támogatást 

 
A Bizottság a támogatás feltételeit az alábbiak szerint határozta meg tavaly: 

 
a. a támogatás a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben 

meghatározott kötelező és önként vállalt nemzetiségi közfeladatokhoz 
közvetlenül kapcsolódó, valamint a Dombóvár Város Önkormányzatával 
kötött megállapodásban vállalt önkormányzati feladatok ellátásával és 
koordinálásával, illetőleg a közfoglalkozatással összefüggő 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 2019. június 30-ig használható fel, 
e. a támogatott köteles a támogatás felhasználásáról 2019. szeptember 30. 

napjáig pénzügyi elszámolást benyújtani. 
 
A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzattal megkötésre került a támogatási 
szerződés, a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat viszont ettől végül is 
elzárkózott, így a keret rájuk eső részét az önkormányzat más célra csoportosította át. 
 
A támogatási igényt benyújtó nemzetiségi önkormányzatok tevékenysége 
 
Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 
 
A dombóvári önkormányzat az Njtv.-ben foglalt kötelezettségén túl ingyenes 
ingatlanhasználatot is biztosít a dombóvári települési nemzetiségi önkormányzatok 
számára. A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat a Bezerédj u. 14. szám 
alatti társas irodaház két épületrészét [a nagyterem és kiszolgáló helyiségei, valamint 
még két irodahelyiség (1306/A/2. külön hrsz.), illetve a pince, az alagsor és az ott 
található mellékhelyiségek (1036/A/1 külön hrsz.)] használhatja Német Közösségi 
Házként a nemzetiségi feladatai ellátásához. A 2019. december 31-ig használatot 
biztosító, 2017-ben megújított megállapodás értelmében a Dombóvári Német 
Nemzetiségi Önkormányzat köteles biztosítani a nagyterem térítésmentes 
igénybevételét a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat számára a 
nemzetiségi feladatellátásához kapcsolódó alkalmi rendezvények megtartására a 
Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzattal előre egyeztetett időpontokban 
számbeli korlátozás nélkül. A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat viseli a 
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Német Közösségi Ház használatával együtt járó közüzemi és fenntartási költségeket, 
illetve jogosult a helyiségek hasznosítására, a hasznosításból származó bevételt pedig 
köteles a fenntartási költségekre fordítani, valamint gondoskodnia kell a gondnoki 
feladatok ellátásáról.  
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételei 2018-ban: 

• Állami működési költségvetési támogatás: 964.600,-Ft 
• Állami feladatalapú költségvetési támogatás: 2.431.498,-Ft 
• A dombóvári önkormányzat támogatása: 400.000,-Ft. 
• A Nemzetiségi Közösségi Ház bérbeadásának bevétele: kb. 350.000,-Ft 

 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat számos hagyományos rendezvény gazdája és 
szervezője (a teljesség igény nélkül: a Márton-naphoz kötődő őszi német nemzetiségi 
rendezvénysorozat – melynek záróakkordja a Keil Ernő Fúvószenei Egyesület 
Fesztiválzenekarának koncertje, a svábbál, a pünkösdi bál stb.), illetve a közös 
nemzetiségi (nemzetiségek disznóvágása, nemzetiségek napja) és egyéb városi 
programok (Város Hete, borünnep, civil nap, múzeumok éjszakája, újdombóvári őszi 
fesztivál, stb.) állandó résztvevője. Komoly támogatást (2018-ban összesen 600.000,-
Ft) nyújt évről évre a német nemzetiségi oktatásban és nevelésben tevékenykedő 
dombóvári óvodáknak és iskoláknak (nyelvoktatás feltételeinek javítása, 
eszközfejlesztés, kirándulás a német nyelvterületre), illetve a városi német nemzetiségi 
egyesületnek, továbbá minden évben rendszeresen hangszert vásárol a Dombóvári 
Zenész Egyesület számára. A nemzetiségi egyesülettel együtt a Német Közösségi 
Házban évente általában nem egy alkalommal szerveznek a németséghez kötődő 
kiállítást, ez a tavalyi esztendőben is így volt. Tavaly már nem volt egész évben 
lehetőség a kulturális közfoglalkoztatási program révén megoldani a Közösségi Ház 
gondnoki feladatainak ellátását, illetve annak alkalmi hasznosításából is kisebb 
bevétele származott. A nemzetiségi önkormányzat szeretne emléket állítani a 
dombóvári és a városkörnyéki németek elhurcolásának (emlékművel vagy 
emléktáblával), ez ügyben folytattak egyeztetéseket is. Az év végén a Nemzetiségi 
Napja alkalmából tartott rendezvényen adták át második alkalommal a Dombóvári 
Német Nemzetiségi Ifjúsági Díjat, illetve a Dombóvári Német Nemzetiségi Nevelés-
oktatásért Díjat. 
 
A német nemzetiségi önkormányzat 1.040.000,-Ft működési támogatásra számíthat 
ebben az esztendőben, a feladatalapú támogatás pedig ismét meghaladja a 2 millió 
forintot, a pontos összege 2.181.480,- Ft (89*24.511,-Ft). Önkormányzati támogatást 
ebben az évben is a tavalyival megegyező összegben igényelnek, vagyis 400.000,-Ft-
ot. 
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Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
 
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. április 2-án költözött be a 
Dombóvár, Szabadság u. 4. szám alatti épületnek a dombóvári önkormányzat 
tulajdonában álló részébe, amely azóta Roma Házként funkcionál. A helyiséghasználat 
térítésmentes, a közüzemi költségeket Dombóvár Város Önkormányzata és a roma 
nemzetiségi önkormányzat egyenlően megosztva viseli, a vezetékes telefon és a 
riasztórendszer kivételével. Itt nincs bevételszerzési lehetőség, a működtetési 
költségek így jelentős kiadást jelentenek a nemzetiségi önkormányzatnak, azokat csak 
a működési költségvetési támogatásból tudja finanszírozni. 
 
A roma nemzetiségi önkormányzat bevételei 2018-ban: 

• Állami működési költségvetési támogatás: 964.600,-Ft 
• Állami feladatalapú költségvetési támogatás: 2.457.366,-Ft 
• Roma napra minisztériumi pályázati támogatás: 250.000,-Ft. 
• A nemzetiségi önkormányzat által lebonyolított közfoglalkoztatási programok 

keretében végzett önkormányzati közfeladatellátás során felmerülő, és más 
bevétellel nem fedezett kiadások megtérítése: 373.354,-Ft. 

 
A fentieket egészítette ki a közfoglalkoztatási program lebonyolítására fordítható 
pénzösszeg, valamint a szelektív hulladékgyűjtő szigetek környezetének rendbetételére 
Dombóvár Város Önkormányzatától kapott ellenérték június végéig. A Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat konzorciumi tag az EFOP-1.5.3.-16-2017-00063 
kódszámú, Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban című projektben, a 
pályázati forrás jelentős része kulturális rendezvényre használható fel, ebből az egyik 
november végén került megtartásra a helyi roma közösség nagy megelégedésére. Az 
uniós támogatás révén még szakmai segítőt foglalkoztattak, illetve egészségfejlesztési 
és számítástechnikai eszközöket vásároltak. 
 
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat komoly tevékenységet végez a 
cigány nemzetiségi, illetve különböző karitatív programok lebonyolítása, továbbá a 
rászoruló roma lakosság segítése terén, beleértve a foglalkoztatás bővítését is. 2018. 
február 28-ig 18 fős, 2018. március 1-je és 2018. június 30-a között pedig 10 fős 
közfoglalkoztatási program lebonyolítására kaptak támogatást, ehhez kapcsolódóan az 
önkormányzattal kötött megállapodás alapján a természetvédelmi területek és a 
szelektív hulladék-szigetek környezetének rendben tartását is végezték az első 
félévben (a szelektív szigetek tisztántartása kapcsán csak május 11-ig) az 
önkormányzattal kötött külön szerződésben meghatározott díj ellenében, melyet 
ugyanakkor teljes egészében a gépkocsivezetői megbízásra használták fel. A roma 
nemzetiségi önkormányzat igyekszik tartalommal megtölteni a Roma Házat, amit a 
számos megvalósított program (havonta Roma Kulturális Közösségi Rendezvény, 
húsvétváró játszóház, gyereknap, közösségi napok, Roma Nap, Roma Nemzetiségi 
Mikulás Ünnepély, Mindenki Karácsonya) és rendezvény tanúsít. Nyáron a roma 
gyerekek számára egynapos tábort szerveztek, illetve a Roma Nap keretében 
ösztöndíjak átadására is sor került általános iskolások részére. A Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat számos városi és közös nemzetiségi rendezvényen vett részt, valamint 
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az elmúlt évben is jelentős figyelmet fordítottak a nemzetiségi nyelvű hitéleti 
tevékenységre, aktívan együttműködnek a Magyarországi Metodista Egyház 
Dombóvári Kerületével. Még 2016-ban Roma Kulturális Gyűjtemény és Emlékszoba 
kialakítását határozták el a Roma Házban, melyet 2017-ben adtak át hivatalosan, és a 
gyűjteményt a régi cigány életet bemutató tárgyak beszerzésével azóta is folyamatosan 
bővítik. A Város Hetéhez kapcsolódva tartották meg a Nemzetközi Roma Napot, a 
Városi Gálán lett átadva a Máté Mihály-díj immár második alkalommal. Az augusztus 
végi Roma Nap ezúttal is nagyszabású volt, amihez pályázati úton kaptak az elmúlt 
esztendőben is állami dotációt. Színvonalas programmal járultak hozzá a decemberi 
közös nemzetiségi rendezvényhez. Számos szervezettel van együttműködésük 
(intenzív a kapcsolat a kisvaszari és a vásárosdombói roma nemzetiségi 
szervezetekkel), de a legnagyobb társadalmi szerepvállalást változatlanul az 
adománygyűjtő és adományosztó, a hátrányos helyzetű roma lakosságot támogató 
tevékenységük jelenti. Ebben kiemelt partner az „Új Kezdet” Roma Egyesület, mint 
nemzetiségi érdekvédelmi civil szervezet. A roma nemzetiségi önkormányzat segíti a 
TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 kódszámú, A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca 
szegregációval veszélyeztetett területen élők társadalmi integrációjának helyi szintű 
komplex programja című pályázat megvalósítását azzal, hogy közöségi programok, 
események helyszínének biztosítja a Roma Házat, valamint a szociális munkásokkal is 
együttműködik. Az önkormányzati tűzifa támogatások kiosztásában is kiemelten 
segédkezik. 
 
A nemzetiségi önkormányzat a pénzügyi lehetőségeit az év végére szinte teljesen 
kimerítette. A Roma Ház közüzemi költségei (áram, gáz, víz, internet) 50%-ban 
terhelik, a riasztórendszer és a vezetékes telefon díja viszont teljes egészében. 2017-
ben vásároltak egy használt kistehergépjárművet, amelyet elsősorban az 
önkormányzattal kötött megállapodásban vállalt feladatok ellátásához, valamint a 
közfoglalkoztatási programhoz használtak, illetve az év második felében az 
adománygyűjtő, -osztó tevékenységükhöz. Az erősen leamortizálódott jármű 
fenntartása és karbantartása költségigényes. A nemzetiségi önkormányzat képviselő-
testületének tagjai sok energiát fordítanak a romák társadalmi integrációjával 
kapcsolatos ismereteik bővítésére, rendszeresen vesznek részt képzéseken, 
konferenciákon. Probléma az is, hogy a közfoglalkoztatással kapcsolatban 
folyamatosan voltak olyan költségek, amelyeket nem tudott elszámolni a programban. 
 
2018-ban a nemzetiségi önkormányzat a Dombóvár Város Önkormányzata által a 
2018. évi költségvetésében a nemzetiségi önkormányzatok támogatására elkülönített 
keretből elsősorban a helyi természetvédelmi területek fenntartásával, valamint a 
természetvédelmi területek fenntartásával összefüggő feladatok koordinálásával 
kapcsolatos kiadásokra igényelt támogatást, amelyre a Humán Bizottság döntése 
szerint 3.100.000,-Ft-ot kapott, a támogatási szerződés megkötésétől azonban végül 
elzárkózott, miután a város polgármestere kifogásolta, hogy ezen összeget szinte 
teljesen a feladatkoordinátori megbízásra akarják fordítani. Erre reagált a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat úgy, hogy nem kér önkormányzati támogatást, viszont 
május közepétől csak korlátozott mértékben tud közreműködni a megállapodás szerinti 
feladatok ellátásában, és kérte megtéríteni azokat a költségeket, amelyek a dombóvári 
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önkormányzat részére végzett közfeladat ellátások során merültek fel, de azt 
semmilyen más bevétel (állami vagy önkormányzati támogatás) nem tudta 
ellentételezni. Ez végül utólagos támogatásként megtörtént.  
 
A roma nemzetiségi önkormányzat 2019-ben 1.040.000,-Ft működési támogatásra 
számíthat, a feladatalapú támogatás összege pontos összege az előterjesztés 
készítéskor még nem ismert, de meghaladja az 1,5 millió forintot. Ebben az évben is 
jelentős, 3,1 millió forintos önkormányzati támogatást igényeltek, de ezt már 
kimondottan a nemzetiségi jellegű feladatokra kívánják fordítani. 
 
A 2019. évi nemzetiségi állami költségvetési támogatások 
 
A nemzetiségi önkormányzatok állami támogatási feltételrendszere nem változott, 
csak januártól más állami támogató szervezet foglalkozik a roma nemzetiségi 
önkormányzatokkal, és más a többi nemzetiséggel. A feladatfinanszírozási rendszer 
keretében a központi költségvetés változatlanul kétfajta támogatást nyújt, mind a 
működési költségvetési és mind a feladatalapú költségvetési támogatást a nemzetiségi 
önkormányzat kizárólag nemzetiségi közfeladatai ellátására használhatja fel, mellyel 
határidőre el is kell számolnia. 
 
A működési költségvetési támogatás a nemzetiségek jogairól szóló törvény alapján a 
helyi önkormányzat által biztosított feltételeket meghaladó további működési 
költségek fedezetére, valamint egyéb nemzetiségi feladatokra fordítható, a támogatás a 
költségvetési év december 31. napjáig használható fel. A központi költségvetésről 
szóló törvény értelmében a működési támogatás fajlagos összege 520.000,-Ft. A 
Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat ezt az összeget kapja 2019-re szólóan, 
míg a másik két nemzetiségi önkormányzat ennek a dupláját a népszámlálási adatokra 
tekintettel. A támogatást két egyenlő részletben, január 30-áig és június 30-áig 
folyósítja a Magyar Államkincstár.  
 
A feladatalapú költségvetési támogatás a törvény mellékletében felsorolt kötelező 
nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek 
finanszírozására használható fel a költségvetési évet követő év december 30. napjáig, 
vagyis két év alatt. A feladatalapú költségvetési támogatás tekintetében figyelembe 
vett időtartam a költségvetési évet megelőző év (2018. január 1. – 2018. december 
31.). A kormányhivatalnak beküldött testületi jegyzőkönyvek alapján a helyi 
nemzetiségi önkormányzatok főbb nemzetiségi feladatokkal kapcsolatos döntéseit – a 
törvény szerinti táblázat feltételeit figyelembe véve – értékelik, és megállapítják a 
helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatását megalapozó feladatmutató 
pontszámot. A feladatalapú támogatás a megállapított feladatmutató pontszámot és a 
meghatározott fajlagos támogatási összeg szorzata, melyet április 15-ig tesznek közzé, 
de előtte lehetőség van észrevétel megtételére. Ezt az állami hozzájárulást is két 
egyenlő részletben, április 30-áig és augusztus 15-éig kapja meg a feltételeknek 
megfelelő nemzetiségi önkormányzat.  A működési és a feladatalapú támogatásról 
támogatói okirat kerül kiadásra. A támogatás felhasználásáról az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő, illetve a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére beszámolót kell 
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benyújtani, a működési költségvetési támogatás felhasználásáról 2020. március 15-ig, 
a feladatalapú költségvetési támogatásról felhasználásáról 2021. március 15-ig. 
 
A feladatalapú támogatás alapját képező pontszámok az alábbiak, összehasonlítva az 
elmúlt négy év pontszámaival: 
 

 2019 2018 2017 2016 2015 
Dombóvári 

Roma 
Nemzetiségi 

Önkormányzat 

66 95 69 28 0 

Dombóvári 
Német 

Nemzetiségi 
Önkormányzat 

89 94 48 60 53 

Dombóvári 
Horvát 

Nemzetiségi 
Önkormányzat 

Második 
kör: 38 

Első kör: 
22 

41 41 45 35 

 
2015-ben 36.767-Ft, 2016-ban 25.758,-Ft, 2017-ban 26.776,-Ft, 2018-ban 25.861,-Ft 
jutott egy pontra (2015. évben még az előirányzat egyharmada került működési 
költségvetési támogatásként kiosztásra, kétharmada pedig feladatalapú költségvetési 
támogatásként, ez 2016-ban már fele-fele arányra változott), az egy pontra jutó összeg 
az idei évben 24.511,-Ft a német és a horvát nemzetiségi önkormányzatok esetében. az 
előterjesztés készítésekor a roma nemzetiségi önkormányzatok támogatásának alapjául 
szolgáló egy pontra jutó összeget még nem tette közzé az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő. 
 
A 2019. évi önkormányzati támogatás felosztására vonatkozó javaslat 
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat az igényelt 400 ezer forintot a Német Közösségi 
Ház közüzemi díjaira, valamint a „város életét színesítő hagyományőrző-kulturális-
szórakoztató rendezvények” finanszírozására kívánja fordítani, mely igény ebben az 
esztendőben is támogatásra érdemes.  
 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elsősorban rendezvényekre, illetve programokra 
kéri támogatás biztosítását, valamint szeretne hozzájárulni a Belvárosi Általános Iskola 
és a dombóvári óvodák feladatellátásához, egy helyi cigány hagyományőrző csoport 
létrehozásához, valamint fejleszteni kívánja a Roma Kulturális Gyűjteményt és 
Emlékszobát. 
 
A 2019. évi keretből a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat számára a 
támogatási igényében megjelölt összeg biztosítását javaslom, a Dombóvári Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat esetében azonban nem tartom indokoltnak a teljes 
támogatási igény elfogadását. Ennek fő indoka a feladatalapú támogatás várhatóan 
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magas összege, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részvétele az uniós projektben, 
továbbá az őszi nemzetiségi önkormányzati választás: nem kizárt, hogy az év végén 
megvalósítani tervezett programok (Mikulás ünnepség, karácsonyi rendezvény, 
nemzetiségek napja) kapcsán az új összetételű nemzetiségi képviselő-testületnek más 
elgondolásai lesznek. Ezen kívül megítélésem szerint a pécsi állatkerti kirándulást, 
valamint Roma Házban a Kulturális Gyűjtemény és Emlékszoba fejlesztését a 
nemzetiségi önkormányzat az állami támogatásokból kellene megvalósítani. Mindezek 
figyelembevételével a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára 2,1 
millió Ft összegű támogatás biztosítását indítványozom a 2019. évi nemzetiségi 
keretből. 
 
Kérem, hogy a fentiek figyelembevételével döntsön a Bizottság a dombóvári 
nemzetiségi önkormányzatok támogatásáról. 
 

Határozati javaslat 
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 
        Molnár Tünde 
       bizottsági elnök 


