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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.  
 
Bizottságunk 2019. április 17-i ülésén hozott határozata alapján a Dombóvári Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 400.000,- Ft, míg a Dombóvári Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 2.100.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. 
 
A 2019. évi költségvetésben a nemzetiségi önkormányzatok támogatására elkülönített 
keret 1 millió Ft összegű fennmaradó részére mind a német, mind a roma nemzetiségi 
önkormányzat nyújtott be újabb támogatási igényt. 
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat az alábbiak megvalósítására igényelt 1 millió Ft-
ot 2019 májusában: 
 

a) A magyarországi német nemzetiség fúvószenekari hagyományok felelevenítése, 
a zenei anyanyelv ápolása és élővé tétele érdekében alakult Alte Kameraden 
Blaskapelle Fúvószenekari Egyesület fúvószenekarának Dombóváron történő 
fellépése 2019-ben; az erre a célra igényelt támogatás összege: 200.000,- Ft. 

b) A Keil Ernő Fúvószenei Egyesület Fesztiválzenekarának részvételével 
nyilvános közösségi koncert megrendezése 2019-ben; az erre a célra igényelt 
támogatás összege: 200.000,- Ft. 

c) A Német Közösségi Ház hagyományőrző szobájának fejlesztése érdekében a 
szoba kibővítése (faláttörés) és ablakának cseréje; az erre a célra igényelt 
támogatás összege: 300.000,- Ft. 

d) A Német Közösségi Ház gondnoki feladatainak ellátásával megbízott személy 
díjazása, illetve a nemzetiségi önkormányzat rendezvénynaptárában szereplő, 
2019. augusztus 31-ig tervezett nemzetiségi rendezvények; az erre a célra 
igényelt támogatás összege: 300.000,- Ft. 
 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2019. szeptember 21-i Dombóvári Roma Nap 
2019 elnevezésű roma nemzetiségi kulturális rendezvény megrendezéséhez igényelt 
800.000,- Ft összegű támogatást. Ezt a nagyszabású, és a helyi roma közösség körében 
nagy népszerűségnek örvendő eseményt a Nemzetiségi Önkormányzat minden évben 
megszervezi a nyár végén, melyre rendszerint sikerül állami támogatást is igénybe 
vennie pályázat úján (ez elmúlt évben ennek mértéke 250.000,- Ft volt, tavalyelőtt 
pedig 200.000,- Ft). Sajnos az idei évben az Emberi Erőforrások Minisztériuma nem 
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írta ki a Roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és 
termékek elérhetővé tételének támogatása című pályázati felhívást, így a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat elesett ettől a lehetőségtől. A rendezvény programja az 
alábbiakból fog állni a Nemzetiségi Önkormányzat elképzelései szerint: 
 

a) romáknak szóló hitéleti foglalkozás és lelkivezetés, 
b) gyerekprogramok (hittan, kézműves foglalkozás), 
c) roma hagyományőrző csoportok műsorai (roma táncbemutató, roma zenekarok 

előadása), 
d) hagyományos roma ételek főzőversenye, 
e) sztárelőadó műsora. 

 
A két nemzetiségi önkormányzat közül a németek pénzügyi helyzete jobb, miután az 
idei évben nagyobb összegű feladatalapú támogatásban részesültek, illetve a Német 
Ház alkalmi bérbeadásából is tudnak szert tenni bevételre. Erre tekintettel a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat kérelmének támogatást indítványozom. 
 
 

Határozati javaslat 
a dombóvári nemzetiségi önkormányzatok 2019. évi újabb támogatásáról az erre 

a célra elkülönített költségvetési keret fennmaradó részéből 
 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága átruházott hatáskörében 

eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a dombóvári nemzetiségi 
önkormányzatok támogatására elkülönített keretből a Dombóvári Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat részére 800.000,- Ft támogatást nyújt. 

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

a. a támogatás kizárólag a Dombóvári Roma Nap 2019 elnevezésű roma 
nemzetiségi kulturális rendezvényhez kapcsolódó kiadásokra használható 
fel,  

b. a támogatott köteles a támogatás felhasználásáról napjáig pénzügyi 
elszámolást benyújtani 2020. március 15. napjáig. 

A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés tartalmának 
jóváhagyására és aláírására. 
 
Határid ő: 2019. szeptember 15. – a támogatási szerződés aláírására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
 
 
        Molnár Tünde 
       bizottsági elnök 


