Dombóvár Város Önkormányzatának
Nemzetiségi Koncepciója

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Német
Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezésére a Nemzetiségi Koncepciójában
határozza meg a hosszú távú nemzetiségpolitikai elveket és a támogatási feltételeket, a
nemzetiségi ügyek ellátása, mint kötelező feladatára vonatkozó jogszabályi
rendelkezések figyelembe vételével.
A nemzetiséghez tartozókról Magyarországon nincs közhiteles nyilvántartás, így az
egyes nemzetiségekről a hiteles népességstatisztikák nyújthatnak információt, azonban
ezek nem tekinthetőek pontos adatoknak, hiszen szenzitív adatok lévén önkéntes
nyilatkozaton alapulnak. Dombóváron legnagyobb számban a cigány (roma) és a
német nemzetiség van jelen. A 2001. évi népszámláláson a lakosság 1,6 %-a a német,
1,3%-a a cigány nemzetiséghez kötődéséről nyilatkozott (a 2011. évi népszámlálás
adatai a koncepció készítésekor még nem állnak rendelkezésre). Az önkormányzatiság
iránti igény is e két nemzetiség részéről merült fel először. 1998-ban alakult meg a
német nemzetiségi önkormányzat, 2002-ben a roma nemzetiségi önkormányzat,
amelyek azóta folyamatosan jelen vannak a dombóvári közéletben, a roma nemzetiségi
önkormányzat esetében rövid megszakítással, mivel a 2006-ban megválasztott
képviselő-testület 2008-ban feloszlatta magát.
A 2010. októberi helyhatósági választásokat követően a horvát, német, örmény és
roma nemzetiségek hozhattak létre nemzetiségi önkormányzatot. Ezzel Tolna
megyében Dombóváron alakult a legtöbb nemzetiségi önkormányzat, itt jött létre a
megyében az egyetlen horvát nemzetiségi önkormányzat, örmény nemzetiségi
önkormányzat pedig Dombóváron kívül csak Tamásiban alakult.
A dombóvári települési nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek
biztosítása
A nemzetiségi önkormányzat a közösségi önigazgatás szerve és a nemzetiségek
közéletben való kollektív részvételének egyik formája, működését a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) határozza meg. A
nemzetiségi önkormányzat a nemzetiségi közügyek intézése során a feladat- és
hatáskörében eljárva határozatot hoz, önállóan igazgat, tulajdona tekintetében
tulajdonosként jár el, önállóan alkotja meg költségvetését és ezen alapuló költségvetési
gazdálkodást folytat.
Az Njtv. értelmében a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére
biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá
gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. Az
önkormányzati működés feltételei és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok:
- a helyi nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább
tizenhat órában, az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi,
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-

technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használata, a helyiséghez,
továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási
költségek viselése,
az önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok
ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása,
a testületi ülések előkészítése (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés
előkészítése, postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése,
postázása),
a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és
tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási,
postázási feladatok ellátása,
a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos
nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátása,
és a fenti feladatellátáshoz kapcsolódó költségeknek – a testületi tagok és
tisztségviselők telefonhasználata költségei kivételével – a viselése.

A helyi önkormányzat köteles 30 napon belül biztosítani a rendeltetésszerű
helyiséghasználatot, valamint megállapodást köt a helyi nemzetiségi önkormányzattal
a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására
vonatkozóan. A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi
választás esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül felül kell vizsgálni. A helyi
önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában
rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket, a megállapodás megkötését,
módosítását követő 30 napon belül.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) a helyi
nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatban további feladatokat állapít
meg a helyi önkormányzat számára. Az Áht. alapján a helyi nemzetiségi
önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási,
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a
helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati
hivatala gondoskodik. A helyi önkormányzat és az érintett nemzetiségi
önkormányzatok a feladatok ellátásának részletes szabályait az Njtv. szerinti
megállapodásban rendezik.
Dombóvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a dombóvári
települési nemzetiségi önkormányzatok működésével és gazdálkodásával kapcsolatos
törvényben meghatározott feladatait az Njtv. 80. § és 159. § (3) bekezdése, valamint az
Áht. 27. § (2) bekezdésének végrehajtására megkötött, 2011. április 1-től hatályos
együttműködési megállapodások, valamint a Dombóvár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2011. (III. 4.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) szerint látja el.
Az Önkormányzat Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban:
Polgármesteri Hivatal) útján segíti a nemzetiségi önkormányzatok munkáját és
biztosítja a működéshez az Njtv-ben és az Áht-ban meghatározott feltételeket,

valamint azok költségeit. Ennek végrehajtása a törvényi feltételeken túl kiterjed a
nemzetiségi önkormányzatok határozatainak kihirdetésére, a nemzetiségi
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában meghatározott módon való
közzétételére; a telefonállomás használati lehetőség biztosítására mindaddig, amíg a
nemzetiségi önkormányzatok részére megnyíló pénzügyi lehetőségek útján e feltételek
nem biztosíthatóak; lehetőség biztosítása az Önkormányzat hivatalos honlapján a
nemzetiségi önkormányzatok működésének, döntéseinek megismertetésére. A
Polgármesteri Hivatal a feltételek biztosításához szükséges végrehajtási feladatokat az
általános munkarend szerinti munkaidőben a saját szervezeti és működési szabályzata,
illetve a Polgármesteri Hivatalra vonatkozó egyéb szabályzatok szerint látja el, a
feladatok ellátásáért Dombóvár város jegyzője felelős.
Az Önkormányzat a nemzetiségi önkormányzatok részére az önkormányzati feladatok
ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiséget ingyenesen,
havonta 20 órában a Városháza épületében (Dombóvár, Szent István tér 1.) biztosítja a
Polgármesteri Hivatalra meghatározott általános munkarend szerinti munkaidőben, és
viseli a kapcsolódó költségeket. A helyiséget a jegyző jelöli ki, a használat során a
nemzetiségi önkormányzatnak együtt kell működnie a Polgármesteri Hivatallal és a
többi nemzetiségi önkormányzattal. Az Önkormányzat a kötelező önkormányzati
feladatok ellátását szolgáló rendezvények megtartására térítésmentesen a Városháza
Ujváry termét biztosítja az önkormányzati és hivatali feladatellátáson kívüli időben. A
nemzetiségi önkormányzat köteles előre jelezni, hogy mikor kívánja használni a
helyiséget és az Ujváry termet annak érdekében, hogy az rendelkezésre áll-e.
A képviselő-testület nemzetiségi ügyekkel foglalkozó bizottsága
Az Njtv. 2013. január 1-től hatályba lépő rendelkezése előírja, hogy a helyi
önkormányzat képviselő-testülete a települési nemzetiségi önkormányzat
kezdeményezésére köteles a nemzetiségek ügyeivel foglalkozó bizottságot létrehozni,
vagy e feladattal valamelyik bizottságát megbízni. A képviselő-testület a szervezeti és
működési szabályzatában a nemzetiségekkel kapcsolatos ügyekre az Oktatási és
Kulturális Bizottságot jelölte ki.
Az Oktatási és Kulturális Bizottság feladatkörébe tartozik a nemzetiségekkel
kapcsolatos ügyek előkészítése, végrehajtásuk ellenőrzése. A bizottság állást foglal a
képviselő-testület elé kerülő, a nemzetiségi önkormányzatok pénzügyi támogatására
vonatkozó javaslatról, valamint a nemzetiségi önkormányzat egyetértését, véleményét
igénylő, vagy a nemzetiségi önkormányzatot érintő előterjesztésekről, továbbá
kapcsolatot tart a városban működő nemzetiségi önkormányzattal.
A nemzetiségek részvétele a helyi közéletben
A helyi önkormányzat kötelező feladata a nemzetiségi ügyek ellátása, ennek során a
helyi önkormányzat biztosítja a nemzetiségi jogok érvényesülését, e körben ellátja
különösen a település, megye illetékességi területén jelentkező, a kulturális
szolgáltatással, nyilvános könyvtári ellátással, muzeális intézmények fenntartásával

közművelődéssel, tájékoztatással, a nemzetiség szellemi, épített és tárgyi örökségével,
írott és elektronikus sajtójával, a szociális alapellátással, a helyi közfoglalkoztatással
kapcsolatos helyi önkormányzati feladatokat.
A nemzetiségi önkormányzat alapvető feladata a nemzetiségi érdekek védelme és
képviselete a nemzetiségi önkormányzati feladat- és hatáskörök gyakorlásával. A
nemzetiségi önkormányzat kötelező közfeladata:
 a nemzetiségi feladatokat ellátó intézménye fenntartásával kapcsolatos
feladatellátás,
 a saját kezdeményezésére más önkormányzat által átruházott feladat- és
hatáskör ellátása, ideértve az átvett intézmény fenntartásával kapcsolatos
feladatellátást,
 a más szervtől átvett intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása,
 a
képviselt
közösség
érdekképviseletével,
esélyegyenlőségének
megteremtésével kapcsolatos feladatok ellátása, különös tekintettel a helyi
önkormányzatnak a nemzetiségek jogainak érvényesítésével kapcsolatos
feladataira,
 a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén működő állami, helyi
önkormányzati vagy más szerv által fenntartott intézmények működésével,
feladatellátásával összefüggő, a nemzetiségi közösség kulturális autonómiája
megerősítését szolgáló döntési, együttdöntési jogok gyakorlása,
 a képviselt közösség kulturális autonómiájának megerősítése érdekében a
közösség önszerveződésének szervezési és működtetési feladatok ellátásával
történő támogatása, kapcsolattartás a képviselt közösség helyi nemzetiségi civil
szervezeteivel, szerveződéseivel, helyi egyházi szervezetekkel,
 a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén lévő, a nemzetiségi
közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése érdekében szükséges
intézkedések kezdeményezése,
 közreműködés a fejlesztési tervek előkészítésében,
 a nemzetiségi nyelven folyó nevelésre és oktatásra irányuló igények felmérése.
A helyi nemzetiségi önkormányzat önként vállalt feladata különösen:
 nemzetiségi intézmény alapítása,
 kitüntetés alapítása, odaítélése feltételeinek és szabályainak meghatározása,
 nemzetiségi pályázat kiírása, ösztöndíj alapítása.
A helyi nemzetiségi önkormányzat önként vállalt feladatot láthat el különösen a
nemzetiségi oktatási és kulturális önigazgatással összefüggő ügyekben, a helyi írott és
elektronikus sajtó, a hagyományápolás és közművelődés, a társadalmi felzárkózás, a
szociális, ifjúsági, kulturális igazgatás és a közfoglalkoztatás területén, valamint
településüzemeltetési és településrendezési feladatok körében.
Az Önkormányzat célja annak elérése, hogy a települési nemzetiségi önkormányzatok
működésükkel hatékonyan érvényesítsék az általuk képviselt nemzetiség jogait és
érdekeit, működésük ne csak törvényben biztosított egyetértési és véleményezési
jogkör gyakorlására, a kötelező számú testületi ülések megtartására és a kötelező
napirendek tárgyalására szorítkozzon. Az Önkormányzat fontosnak tartja a

nemzetiségi önkormányzatok részvételét a közéletben, ezért lehetőségeihez mérten
támogatja folyamatos működésüket, programjaikat és rendezvényeiket.
Az Önkormányzat fontosnak tartja, hogy a nemzetiségeket érintő önkormányzati
döntés előkészítésében, a döntéshozatal folyamatában a nemzetiségek jogainak
érvényesülése biztosítva legyen, ezért az őket képviselő nemzetiségi önkormányzatok
véleménye és egyetértése nélkül ne kerülhessen sor. A szükséges információkat
megfelelő időben a nemzetiségi önkormányzatok rendelkezésére kell bocsátani
álláspontjuk kialakítása érdekében. Az Önkormányzat lehetőséget biztosít, hogy a
nemzetiségi önkormányzatok javaslatokat tegyenek a következő évre vonatkozó
munkatervéhez, kezdeményezéssel forduljanak a képviselő-testülethez és szerveihez.
A települési nemzetiségi önkormányzat elnöke a képviselő-testület és a bizottság
ülésén tanácskozási joggal vehet részt, a nemzetiséget érintő napirendi ponthoz
hozzászólhat.
A helyi nemzetiségek között létszámukat és nyelvi, kulturális önállóságukat tekintve
jelentős eltérések mutatkoznak, melyet a kapcsolattartás során figyelembe kell venni.
A roma közösség sajátos helyzetéből eredő problémák túlmutatnak a nemzetiségi
önkormányzati kereteken, megoldása speciális és komplex intézkedést igényel a
foglalkoztatás, a szociálpolitika és az oktatás területén, melyre a nemzetiségi
koncepció nem terjed ki.
A dombóvári nemzetiségi önkormányzatok egyike sem alapított intézményt a
nemzetiségi feladatok ellátására. A törvényben előírt egyetértési és véleményezési
jogkör gyakorlása főként a Német és a Roma Nemzetiségi Önkormányzatot érinti az
oktatás területén. A helyi oktatási-nevelési intézmények közül német nemzetiségi
óvodai nevelés folyik az Apáczai Oktatási Központ Erzsébet Óvodai
Tagintézményében, német nemzetiségi nyelvoktatást folytat az Apáczai Oktatási
Központ Belvárosi Iskola Tagintézménye, a József Attila Általános Művelődési
Központ és az Illyés Gyula Gimnázium. Magyar nyelvű roma óvodai nevelést folytat
az Apáczai Oktatási Központ Erzsébet Óvodai Tagintézménye. Az oktatási-nevelési
intézményrendszer a 2012/2013. tanévtől átalakul, az oktatási feladatok egy része és az
azokat ellátó intézményeket az állam magához vonja, a nemzetiségi önkormányzatok
egyetértési, véleményezési joga a nemzetiségi oktatással, neveléssel kapcsolatban
továbbra is megmarad.
A nemzetiségek részvétele a város kulturális életében
A települési nemzetiségi önkormányzatok önként vállalt feladatainak és
tevékenységének nagyobb részét a hagyományápolás, a közösségi és kulturális
programok szervezése jelenti. Számos programmal és rendezvénnyel színesítik
Dombóvár kulturális életét, ezek általában a nemzetiség valamely ünnepéhez
kötődnek. Az Önkormányzat számít a közreműködésükre a városi ünnepek,
programok szervezésekor és lebonyolításakor, például a Civil Fesztivál, Múzeumok
Éjszakája, Pál-Napi Vígasságok, Újdombóvári Őszi Fesztivál és a Kakasdombi
Borünnep kínál lehetőséget a megjelenésükre. Az Önkormányzat fontosnak tartja,

hogy a nemzetiségi önkormányzatok közösségszervező, értékmegőrző és –teremtő
tevékenységükkel a dombóvári kulturális élet meghatározó szereplői legyenek.
A programok és rendezvények állandó résztvevői a nemzetiségi önkormányzatok
mellett a nemzetiségi civil szervezetek. Dombóváron élő nemzetiségek mindegyike
rendelkezik valamilyen közösségi szerveződéssel, ezek többsége egyesületi formában
működik, de vannak több éve működő nyilvántartásba be nem jegyzett szerveződések
is. A nemzetiségi önkormányzatok megalakulásuk óta keresik a kapcsolatot a
közösséget tömörítő civil szervezetekkel, más települések nemzetiségi
önkormányzatával, az országos nemzetiségi önkormányzattal és az anyaországgal.
Mára mind a négy dombóvári nemzetiségi önkormányzat kiterjedt
kapcsolatrendszerrel rendelkezik a városon belül és kívül egyaránt.
A dombóvári nemzetiségi önkormányzatok évente szervezett, hagyományos
programjai:
A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezik a leghosszabb
önkormányzati múlttal Dombóváron, megalakulása óta szoros kapcsolatot ápol a helyi
német nemzetiségű közösség szervezeteivel. Az önkormányzattal párhuzamosan
kezdte meg működését a Német Klub, és a Magyarországi Német Nemzetiségűek
Egyesülete Dombóvár civil szervezet. Működésüket a Német Nemzetiségi
Önkormányzat lehetőségeihez mérten támogatja, a helyi német közösség
tevékenységét szoros együttműködésben szervezik, a nemzetiség történelmi és
kulturális örökségét bemutató kiállításokat és egyéb közös rendezvényeket tartanak,
melyekhez a helyszínt a Német Közösségi Házban a nemzetiségi önkormányzat
biztosítja. A nemzetiségi önkormányzat évente egy hangszer vásárlásával támogatja a
dombóvári német fúvószenekar működését is. A Német Nemzetiségi Önkormányzat
által évente szervezett hagyományos rendezvények közül a Pünkösdi programsorozatot
(focikupa és svábbál), valamint a Német Nemzetiségi Hét programsorozatot kell
megemlíteni. Utóbbi keretében minden évben megtartják a Szent Márton napi
libavacsorát és borkóstolót, illetve vetélkedőt szerveznek a német nemzetiségi
oktatásban résztvevő tanulóknak. A Német Nemzetiségi Önkormányzat indította el a
Kakasdombi Borünnepet is, mely ma már a Polgármesteri Hivatal szervezésében
városi rendezvénnyé vált és minden évben szerepel a városi rendezvénynaptárban.
A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat az anyaország nemzeti ünnepeihez
kapcsolódóan tartja rendezvényeit. A nemzetiségi önkormányzat 2011-ben emléktáblát
helyezett el a Nemzetiségi Közösségi Ház falán a dombóvári kötődésű Franjo Vlasic
horvát bán emlékére, 2012. évben már programsorozatot szerveztek az emléktábla
avatásának évfordulóján: koszorúzást tartottak az emléktáblánál, illetve az érdeklődők
egy előadáson ismerhették meg a bán pályafutását és a horvát nemzet történelmében
játszott szerepét. A nemzetiségi önkormányzat a húsvéti és az adventi időszakban
évente két alkalommal horvát anyanyelvű szentmisét szervez a dombóvári plébánia
közreműködésével, valamint horvát nyelvtanfolyamot szervez az érdeklődők számára
Dombóváron. A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat fontos szerepet vállal az
anyaországgal való kapcsolat fenntartásában, együttműködik a dél-dunántúli, főleg a

baranyai megyei horvát nemzetiségi önkormányzatokkal és civil szervezetekkel,
valamint a Horvát Köztársaság Főkonzulátusával. 2012-ben alakult a dombóvári
horvát közösség civil szervezete, a Dombóvár Horvát Klub egyesület. A Horvát
Nemzetiségi Önkormányzat a városi rendezvények közül az Anna-napi búcsú
szervezésében és lebonyolításában vesz részt.
A Dombóvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat kapcsolatrendszerét is felhasználva
a dombóvári örmény AREVIK tánccsoport működését támogatja. A nemzetiségi
önkormányzat együttműködik a Tiszaújvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzattal,
a Pécsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzattal, valamint Kalocsa Város Örmény
Nemzetiségi Önkormányzattal, az együttműködés kereteit megállapodásban is
rögzítették a felek. Emellett szoros kapcsolatot ápol az Országos Örmény Nemzetiségi
Önkormányzattal és több országos örmény civil szervezettel is. A partner szervezetek
segítségével és közreműködésével igyekszik a helyi lakossághoz eljuttatni az örmény
közösség sajátos kultúráját.
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat több alkalommal is megrendezett,
hagyományos programja a Roma Nap, valamint évente egy alkalommal kirándulás egy
katolikus zarándokhely látogatására. Dombóváron több civil szervezet is alakult,
melyek a roma közösséget fogják össze más-más területen. A Terne Cserhajá
Egyesület a roma fiatalokat fogja össze, az egyesület szervezésében évente kerül sor a
helyi és a környékbeli hagyományápoló roma tánccsoportok „Roma ki mit tud”
versenyét. A rendezvényt a nemzetiségi önkormányzat lehetőségeihez mérten
támogatja. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a közösségi és kulturális programok
szervezése mellett szerepet kíván vállalni a hátrányos helyzetű roma családok szociális
helyzetének, életkörülményeinek javításában, a romák foglalkoztatási helyzetének
javításában, valamint a roma gyermekek oktatásának és tehetséggondozásának
támogatásában.
A dombóvári nemzetiségi önkormányzatok egymással is szoros kapcsolatot ápolnak,
együttműködési szándékukat egy közös nyilatkozatban rögzítették. Az együttműködés
célja, hogy a különböző nemzetiségek érdekérvényesítése hatékonnyá váljon, a
magukat valamelyik nemzetiséghez tartozók egymást megismerhessék, erősíthessék
identitástudatukat. Önkormányzataik és civil szervezeteik összefogásával az
érdeklődők számára az általuk rendezett programokon bemutassák a nyelvi, kulturális
értékeiket és örökségüket, hagyományaikat. A nemzetiségi önkormányzatok az alábbi
területeken vállalták az együttműködést:
 a Nemzetiségi Közösségi Ház kialakítása és közös fenntartása,
 a nemzetiségi jogok érvénesítése érdekében való együttes fellépésre civil
szervezet alapítása,
 a helyi nemzetiségek nyelvi könyvtárának létrehozása,
 a Nemzetiségek Napja megrendezése minden évben,
 nemzetiségi hagyományőrző szoba kialakítása,
 részvétel Dombóvár Város Önkormányzata nemzetiségi koncepciójának
megalkotásában a helyi nemzetiségpolitikai elvek és a hosszú távú támogatási
feltételek meghatározása érdekében.

Az Országgyűlés 2012.-ben december 18-át, mint az ENSZ Nemzeti vagy etnikai,
vallási és nyelvi kisebbségek jogairól szóló Nyilatkozata elfogadásának a napját a
Nemzetiségek Napjának minősítette (a Kormány ezt a napot 1995-ben nyilvánította
először a Kisebbségek Napjává). A Német Nemzetiségi Önkormányzat
kezdeményezésére a dombóvári nemzetiségi önkormányzatok minden évben közösen
programot szerveznek évente más-más nemzetiségi önkormányzat védnökségével. Az
Önkormányzat szintén kiemelt jelentőséget tulajdonít a Nemzetiségek Napjának, a
rendezvényt felvette a városi rendezvények közé a helyi nemzetiségi önkormányzatok
szervezésében, és szerepelteti az évente elfogadott városi rendezvénynaptárban.
Testvér- és partnervárosi kapcsolatok
Az Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködés egyik
területe a testvér- és partnervárosi kapcsoltok ápolásában való közreműködés.
Dombóvár Város Önkormányzata az alábbi külföldi településekkel tart fenn
testvérvárosi kapcsolatot: Kernen im Remstal (Németország), Ogulin (Horvátország),
Novi di Modena (Olaszország), Höganäs (Svédország), továbbá partnervárosi
kapcsolatot tart fenn Vir településsel (Horvátország).
A testvér- és partnervárosi kapcsolatok lehetőséget kínálnak a Német és a Horvát
Nemzetiségi Önkormányzatokkal szorosabb kapcsolat kialakításában. Mindkét
nemzetiségi önkormányzat önként vállalt feladataként deklarálta Dombóvár
nemzetközi kapcsolataiban való részvételét, felajánlották segítségüket a németországi,
illetve a horvátországi kapcsolatok ápolásában, a dokumentumok fordításában,
valamint a testvér- és partnervárosból érkező delegáció fogadásában, a rendezvények
szervezésében. Az Önkormányzat a testvér- és partnervárosi kapcsolatok további
alakításában, ápolásában szorosabb együttműködésre törekszik a nemzetiségi
önkormányzatokkal. Lehetőséget kell biztosítani számukra, hogy a protokolláris
programokon részt vehessenek, a testvér- vagy partnervárosba utazó dombóvári
delegációban képviseltethessék magukat.
A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat rendkívül nagy szerepet vállal Vir településsel
fennálló kapcsolat ápolásában. A nemzetiségi önkormányzat szervezésében kerül sor
minden év októberében a partnervárosi sporttalálkozóra, továbbá részt vesz a Virből
érkező delegáció fogadásában és a partnervárosban tett látogatásokon.
A németországi Kernen im Remstal és Dombóvár között testvérvárosi kapcsolat
ápolásában rendkívül aktív szerepet vállal a Dombóvár-Kernen im Remstal Baráti Kör,
valamint a német testvérvárosi egyesület. A közreműködésükkel évente több
alkalommal kerül sor testvérvárosi látogatásra mind Dombóváron, mind Kernen im
Remstalban, képzőművészeti kiállításokat tartanak, támogatják a dombóvári diákok
kiutazását a német testvérvárosba. A jövőben a testvérvárosi kapcsolat fenntartásában
nagyobb szerepet kell biztosítani a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, be kell
vonni a testvérvárosi rendezvények és programok szervezésébe, lebonyolításába,
lehetőséget kell, hogy a hivatalos, önkormányzati látogatásokon képviseltesse magát a
nemzetiségi önkormányzat is.

Évek óta kialakult és ápolt kapcsolat áll fenn a József Attila Általános Művelődési
Központ és Bad Mergentheim Kopernikus Reáliskolája között a dombóvári oktatási
intézményben folyó német nemzetiségi oktatáshoz kapcsolódóan. A Dombóvári
Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatja és segíti az iskolák közötti viszony
fenntartását, fogadja a Bad Mergentheimból érkező csoportokat, támogatja a
dombóvári delegáció utazását. A Német Nemzetiségi Önkormányzat a két település
iskolái között kialakult kapcsolatra tekintettel kezdeményezte, hogy az Önkormányzat
kössön testvérvárosi megállapodást Bad Mergentheim önkormányzatával, ezzel
lehetőség nyílna a német nemzeitségi oktatáshoz és neveléshez kapcsolódóan az
óvónők és tanárok képzésében való együttműködésre, az „óvónői tanonc” program
lebonyolítására. Bad Mergentheim fürdőváros, mely Dombóvárhoz hasonló
adottságokkal rendelkezik. A nemzetiségi önkormányzat felajánlotta segítségét a
testvérvárosi kapcsolat létesítésében és a kapcsolat ápolásában.
Nemzetiségi Közösségi Ház, Német Közösségi Ház
Az Önkormányzat a működéshez szükséges helyiséghasználaton túl a rezsi és
fenntartási költségek viselése nélkül, ingyenesen biztosítja a nemzetiségi
önkormányzatok számára az SzMSz mellékletében felsorolt helyiségeket. Az
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Dombóvár, Bezerédj u. 14. szám alatti
társas irodaházban Nemzetiségi Közösségi Ház, illetve Német Közösségi Ház
elnevezéssel a nemzetiségi önkormányzatok számára külön ingatlanrészt tud
biztosítani. A helyiségcsoport alkalmas fogadóórák tartására és rendezvények
lebonyolítására, így lehetőséget biztosít az ülések közötti munka szervezésére, és a
feladatok zavartalan ellátására. A helyiséghasználat lehetőségét a Horvát, Német és
Örmény Nemzetiségi Önkormányzatok fogadták el. Az Önkormányzat az épületrészt –
az egykori Galéria helyiségeit – 1999-ben adta át használatra a Német Nemzetiségi
Önkormányzatnak, amely társadalmi munkával, saját erőből és pályázatokon nyert
támogatásokból felújította és átalakította.
A nemzetiségi önkormányzatok az épületrészt 2014. december 31-ig jogosultak
igénybe venni, a helyiséghasználat részletes szabályait rögzítő szerződés szerint. A
helyiségeket a nemzetiségi önkormányzatok kizárólag tevékenységükhöz
kapcsolódóan, azok funkciójának és rendeltetésének megfelelően, a rendes
gazdálkodás szabályai szerint használhatják. A nemzetiségi önkormányzatok
mindegyike jogosult egy-egy nemzetiségi egyesület, civil szervezet, önszerveződő
közösség részére a tevékenységéhez helyet és helyiséghasználatot biztosítani.
A nemzetiségi önkormányzatok a helyiségeket közösen tartják fenn, a helyiségek
működésével kapcsolatos rezsi és fenntartási költségek, valamint közüzemi költségek a
helyiségek használatára vonatkozó szerződésben kijelölt gesztor önkormányzatot
terhelik. A gesztorságot a Német Nemzetiségi Önkormányzat vállalta. A gesztor
jogosult a helyiségek hasznosítására, az ebből származó bevételt a helyiségek
fenntartására köteles fordítani. A hasznosításból származó bevételnek a helyiségek

fenntartási költségeit meghaladó részét a nemzetiségi önkormányzatok
felhasználhatják, illetve egymás közt egyenlő arányban feloszthatják.
A rendes gazdálkodás szabályainak megfelelő használat érdekében a nemzetiségi
önkormányzatok gondnoki feladatokat ellátó személyt vehetnek igénybe. Egyéb
foglalkoztatási lehetőség hiányában a gondok foglalkoztatásával kapcsolatos jogok és
kötelezettségek a gesztor önkormányzatot illetik és terhelik, a gondnok feladatait a
gesztor önkormányzat határozza meg. A gondnok foglalkoztatásának költségei
fenntartási költségnek minősülnek. Az Önkormányzat a használatra átadott helyiségek
fenntartásához támogatás nyújtásáról, illetve annak mértékéről évente a költségvetési
rendeletben dönt. Az Önkormányzat vállalja, hogy évente megvizsgálja a gondnok
közfoglalkoztatás keretében való foglalkoztatásának lehetőségét, amennyiben arra a
gesztor önkormányzatnak jogszabály rendelkezése folytán nincs lehetősége. Ebben az
esetben az Önkormányzat és a Nemzetiségi Közösségi Házat igénybe vevő
nemzetiségi önkormányzatok a gondnok foglalkoztatásához való hozzájárulásának
módját szerződésben rögzítik.
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat önállóan tart fenn ügyfélfogadás
céljából önállóan tart fenn irodát, melyet az Önkormányzat 2014. december 31-ig
térítésmentesen biztosít a Dombóvár, Kinizsi u 37. szám alatti épületegyüttesben, azzal
a kikötéssel, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat köteles hozzájárulni a helyiség
üzemeltetési költségeihez, viselni a rezsi- és fenntartási költségeket.
A nemzetiségi önkormányzatok támogatása
2013. január 1-től átalakul a nemzetiségi önkormányzatok állami támogatásának
rendszere. Az állam a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott
mértékben támogatást nyújt a nemzetiségi önkormányzatok részére a nemzetiségi
közfeladatok ellátásához, feladatfinanszírozási rendszer keretében, melynek célja,
hogy a nemzetiségi önkormányzatok rendelkezésére álljon az általuk ellátott kötelező
nemzetiségi
közfeladatok
ellátása
működési
kiadásainak
fedezete.
A
feladatfinanszírozási rendszerben a központi költségvetés feladatalapú támogatást
nyújt. A feladatfinanszírozás részletes szabályait a 28/2012. (III. 6.) Korm. rendelet (a
továbbiakban Rendelet) állapítja meg. A nemzetiségi önkormányzatok részére a
mindenkori központi költségvetésben megállapított feladatarányos támogatása:
- általános működési támogatás: a nemzetiségi önkormányzat működésével összefüggő
– az Njtv. 80. § és 159. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat által biztosított
feltételeken kívüli – feltételek biztosítására, a nemzetiségi közfeladatok ellátásához
közvetlenül kapcsolódó rezsi típusú és munkabér típusú költségek fedezetéül szolgáló
támogatás;
- feladatalapú támogatás: a Rendeletben rögzített feltételrendszer alapján nyújtható, a
nemzetiségi önkormányzat által az Njtv. szerinti nemzetiségi közfeladatok ellátásához
közvetlenül kötődő támogatás.
Az általános működési támogatás a települési nemzetiségi önkormányzat esetében a
legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire

nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai alapján kerül
megállapításra. A feladatalapú támogatás megállapításáról a támogató a képviselőtestület jegyzőkönyveinek a Rendelet 1. számú mellékletének szempontrendszere
szerint dönt. A települési önkormányzat által a tárgyévben fel nem használt, de még a
tárgyévben kötelezettségvállalással terhelt maradványa tárgyévet követően is
felhasználható.
Az Önkormányzat az SzMSz-ben önként vállalt feladatként deklarálta a települési
nemzetiségi önkormányzatok támogatását, a pénzügyi források mértékéről a
mindenkori költségvetési rendeletben dönt. Az önkormányzati hozzájárulás célja a
dombóvári települési nemzetiségi önkormányzatok identitásának erősítése, érdekeinek
védelme, nemzetiségi hagyományainak, kulturális autonómiájának, szellemi
értékeinek ápolása és megismertetése, nemzetiségi önazonosságuk megőrzésének,
valamint a nemzetiségi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, intézményekkel és
egyéb szervezetekkel való együttműködés, a nemzetiségi önkormányzatok éves
munkaterve megvalósulásának elősegítése.
Az Önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatban felmerülő
költségekre nem kíván támogatást nyújtani, tekintettel arra, hogy az Njtv. alapján a
helyi önkormányzat köteles térítésmentesen biztosítani a nemzetiségi önkormányzatok
részére a működés személyi és tárgyi feltételeit, valamint gondoskodik a
végrehajtással kapcsolatos feladatok ellátásáról.
Az Önkormányzat évente meghatározza a mindenkori költségvetési rendeletben a
nemzetiségi önkormányzatok támogatására elkülönített keretből való támogatás
igénylés feltételeit. A nemzetiségek támogatására elkülönített keretből pályázati úton
és/vagy egyedi kérelem alapján nyújtható támogatás a nemzetiségi önkormányzatok
részére. A támogatással ösztönözni kell a nemzetiségi önkormányzatokat, hogy minél
szélesebb körben vegyenek részt a város kulturális és közéletében, elősegítse a helyi
lakosságot érintő, tartalmas, minőségi programok megvalósítását. Fontos szempont,
hogy a programok, szolgáltatások minél szélesebb társadalmi rétegek számára
elérhetőek és vonzóak legyenek.
A támogatási keret felosztása során figyelembe kell venni:
 az adott nemzetiségi önkormányzat által képviselt nemzetiségi közösség
létszámát akár az utolsó népszámlálási adatok, akár az utolsó általános helyi
önkormányzati választásokon a nemzetiségi névjegyzékbe jelentkezettek száma
alapján,
 az adott nemzetiségi önkormányzat aktivitása a város kulturális életében, a
városi rendezvényeken való részvétele, milyen programokkal színesíti a város
kulturális életét,
 a nemzetiségi önkormányzat milyen mértékben tudja megszólítani és
mozgósítani a saját nemzetiségéhez tartozókat a programjain,
 a több nemzetiségi programot megvalósító nemzetiségi önkormányzat nagyobb
összegű támogatást kapjon,

 milyen egyéb források állnak a nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére a
kötelező közfeladatai teljesítéséhez, programjai megvalósításához (például
feladatalapú állami támogatás, más nemzetiségi önkormányzatoktól, civil és
egyéb szervezetektől kapott hozzájárulás).
A támogatási keret felosztásával, a támogatási feltételek és a támogatás igénylés
módjának meghatározásával célszerű a nemzetiségi ügyekre kijelölt bizottságot
megbízni. A támogatás nyújtása, elszámolása és a felhasználás ellenőrzése során az
Áht. rendelkezései szerint kell eljárni. Az Önkormányzat támogatási szerződést köt a
nemzetiségi önkormányzatokkal, melyben rögzíteni kell:
 támogatás folyósításának feltételeit, határidejét,
 a támogatás felhasználásának célját, a támogatott tevékenységeket,
 a támogatás felhasználásának határidejét,
 a támogatás felhasználásáról a támogatott beszámolási kötelezettsége
teljesítésének módja, határideje,
 támogatás felhasználása ellenőrzésének módja.
A támogatási időszakban fel nem használt, vagy kötelezettségvállalással nem terhelt
támogatást a nemzetiségi önkormányzat köteles visszafizetni. Amennyiben a
nemzetiségi önkormányzat a támogatást a támogatási szerződésben foglaltaktól
eltérően, nem rendeltetésszerűen használja fel, a támogatást, illetve a
szerződésellenesen vagy rendeltetésellenesen felhasznált részét köteles visszafizetni,
és az elszámolást követő évben önkormányzati támogatásban nem részesülhet.

Az Önkormányzat a nemzetiségi ügyek ellátása során a nemzetiségi
önkormányzatokkal együttműködésre törekszik, cél a kölcsönös partneri viszony
kialakítása és fenntartása, támogatni kell a nemzetiségi önkormányzatok aktív
részvételét a város közéletében és kulturális életében. Az Önkormányzat célja annak
elérése, hogy a nemzetiségi önkormányzatok valódi önigazgatási, érdekképviseleti és
érdekvédelmi tevékenységet folytassanak.

