
 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 

január 20-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

1/2017. (I. 20.) számú határozat 

 

az elnöknek a 2016. november és december hónapban megtartott nemzetiségi 

rendezvényekről tett beszámolójáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az elnök 

beszámolóját 

 a Roma Kulturális Közösségi Rendezvény 2016. novemberi programjáról, 

 a 2016. december 4-i Roma Nemzetiségi Mikulás ünnepélyről, 

 a Nemzetiségek Napja alkalmából megrendezésre kerülő 2016. évi 

nemzetiségi kulturális rendezvényről, 

 az Adventi Vásár városi rendezvényen való részvételről, és  

 a 2016. december 23-i „Mindenki Karácsonya” roma nemzetiségi 

rendezvényről. 

 

 

Dombóvár, 2017. január 20. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 

január 20-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

2/2017. (I. 20.) számú határozat 

 

a Roma Kulturális Közösségi Rendezvény további megszervezéséről és a 

rendezvényre fordítható 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 2017. évben is havi 

rendszerességgel Roma Kulturális Közösségi Rendezvényt szervez a 66/2016. (VII. 19.) 

számú határozatával összhangban. A Képviselő-testület a Roma Kulturális Közösségi 

Rendezvény keretében hagyományőrző jelleggel a roma gyerekeknek kézműves és 

kulturális foglalkozást, helyi roma zenészek részvételével zenés-táncos programot, a 

hagyományőrző helyi roma civil szervezetek és önkéntesek részvételével roma ételek 

elkészítését, továbbá a Magyarországi Metodista Egyház Dombóvári Körzete 

lelkészének részvételével metodista vallási programot biztosít roma nyelvű 

tolmácsolással egybekötve. 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Roma Kulturális 

Közösségi Rendezvényre 2017. januárjától havonta 20.000 Ft összegű keretet biztosít 

a feladatalapú költségvetési támogatásból, továbbá jóváhagyja a roma ételek 

elkészítéshez bogrács és egyéb szükséges  eszközök beszerzését. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a rendezvénnyel és az eszközbeszerzéssel 

kapcsolatos kötelezettségvállalások megtételére.  

 

 

Dombóvár, 2017. január 20. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 

január 20-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

3/2017. (I. 20.) számú határozat 

 

a Roma Kulturális Közösségi Rendezvény 2017. januári programjáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Roma Kulturális 

Közösségi Rendezvény 2017. januári programját az alábbiak szerint kívánja 

megvalósítani: 

 

- Zenés gyermekprogram a gyermekeknek szóló kézműves foglalkozással. 

- Hajdúné Csernák Erzsébet metodista lelkész asszony lelkivezetést tart, Kovács 

Róbert roma nyelvű tolmácsolást biztosít. 

- Roma zenés est hagyományos roma zenével, hagyományőrző tánc gyakorlása. 

- Hagyományos roma ételek főzése, közös étkezés és ételosztás. 

 

 

 

Dombóvár, 2017. január 20. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 

január 20-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

4/2017. (I. 20.) számú határozat 

 

a Roma Kulturális Közösségi Rendezvényeken közreműködők megbízásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Roma Kulturális 

Közösségi Rendezvény 2017. januári programjain való közreműködéssel az alábbiak 

szerint bíz meg a helyi hagyományőrzésben közreműködő személyeket a 2016. évi 

önkormányzati támogatás terhére: 

 

- Hajdúné Csernák Erzsébet: lelkivezetések, a hátrányos helyzetű roma 

gyermekek számára szabadfoglalkozások tartása. 

- Kökény Klára: roma kulturális műsorszámok előadása, roma táncok 

bemutatása. 

- Ligorovics Marianna: hagyományos roma ételek elkészítése. 

- Orsós Mária: hagyományos roma ételek elkészítése. 

- Pupos Árpádné: hagyományos roma ételek elkészítése. 

- Kovács Róbert: tolmácsolás. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a megbízási szerződések megkötésére, a 

megbízási díjak meghatározására. 

 

Határidő: 2017. január 31. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2017. január 20. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 

január 20-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

5/2017. (I. 20.) számú határozat 

 

a Nemzetiségek Disznóvágása és Disznótora nemzetiségi kulturális rendezvényről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek 

jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 115. § f) pontjában foglalt kötelező 

közfeladata körében támogatja, hogy a dombóvári települési nemzetiségi 

önkormányzatok hatékonyabban fogjanak össze a nemzetiségek érdekeinek 

védelmében és képviseletében, kulturális önazonosságuk megerősítésében, a 

nemzetiségek által beszélt nyelvek használatának fejlesztésében, ennek érdekében 

egymás nyelvének, kultúrájának megismerését és bemutatását közös programokon és 

rendezvényeken keresztül kívánják segíteni. 

 

A Képviselő-testület részt vett a 2017. január 14-én a Dombóvári Német Nemzetiségi 

Önkormányzattal, a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal és a Dombóvári 

Örmény Nemzetiségi Egyesülettel közösen megrendezett Nemzetiségek Disznóvágása 

és Disznótora rendezvényen. 

 

A Képviselő-testület a Nemzetiségek Disznóvágása és Disznótora rendezvény műsorán 

roma származásúak cigány táncelőadásával jelent meg. 

 

A Képviselő-testület az elnök rendezvénnyel közvetlenül összefüggő 48.201 Ft összegű 

kötelezettségvállalását jóváhagyja. 

 

 

Dombóvár, 2017. január 20. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 

január 20-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

6/2017. (I. 20.) számú határozat 

 

a 2016. évi működési költségvetési támogatás felhasználásról szóló beszámolóról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi célú 

előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának 

rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm.rendelet, valamint az ENTO/33/2016. számú 

támogatói okirat alapján a 2016. évi működési költségvetési támogatás 

felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felkéri az elnököt a működési költségvetési támogatás 

felhasználásáról szóló beszámoló elkészítésére és benyújtására az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelőnek. 

 

Határidő: 2017. január 31. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2017. január 20. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 

január 20-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

7/2017. (I. 20.) számú határozat 

 

a 2017. évi működési támogatás felhasználásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi 

működési költségvetési támogatásból fedezi az alábbi kiadásokat: 

 

1. Az elnök részére a képviselő-testület képviseletében és megbízásából végzett 

tevékenységgel összefüggésben a mobiltelefon-használat költségeinek megtérítése 

havonta legfeljebb 5000,- Ft összegig (4/2016. (II. 22.) számú határozat). 

 

2. A képviselők részére a képviselő-testület képviseletében és megbízásából végzett 

tevékenységgel összefüggésben a mobiltelefon-használat költségeinek megtérítése 

havonta legfeljebb 3000,- Ft összegig (50/2016. (V. 9.) számú határozat). 

 

3. A 108/2016. (XII. 16.) számú határozat szerinti irodaeszközök – egy projektor, egy 

fényképezőgép és egy iratmegsemmisítő gép – beszerzése összesen legfeljebb 200 

ezer forint erejéig. 

 

4. A Dombóvár, Szabadság utca 4. alatti Roma Házban és az annak részét képező 

Internet Klubban a szükséges karbantartási és javítási munkák elvégzése, a 

működtetéssel összefüggő kiadások (közüzemi díjak, internet szolgáltatás díja, 

vezetékes telefon szolgáltatás díja, riasztórendszer üzemeltetésének költsége, 

kellékanyagok, takarítószerek, stb.), a Roma Kulturális Gyűjtemény és Emlékszoba 

kialakításához kapcsolódó átalakítási munkák, szükség esetén a kazán cseréje, 

fűtéskorszerűsítés. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt – az 1. pont tekintetében az 

elnökhelyettest – a szükséges kötelezettségvállalások, jognyilatkozatok és aláírások 

(teljesítés-igazolás, utalványozás) megtételére. 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Elnök 

 

Dombóvár, 2017. január 20. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 

január 20-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

8/2017. (I. 20.) számú határozat 

 

támogatási igény benyújtásáról Dombóvári Város Önkormányzatához 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási igényt 

nyújt be Dombóvár Város Önkormányzatához a 2017. évi költségvetésében a 

nemzetiségi önkormányzatok támogatására elkülönített keretre. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a támogatási igény benyújtására a 

melléklet költségterv szerint, és felhatalmazza a megítélt támogatás felhasználásáról 

szóló támogatási szerződés megkötésére. 

 

Határidő: 2017. február 28. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2017. január 20. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 

január 20-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

9/2017. (I. 20.) számú határozat 

 

 a Kisvaszari Romák Érdekvédelmi Szervezetének támogatásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti a 

102/2016. (XII. 2.) számú határozatában foglaltakat, és a támogatási szerződés 

megkötésének határidejét 2017. február 28-ban állapítja meg. 

 

 

Dombóvár, 2017. január 20. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 

január 20-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

10/2017. (I. 20.) számú határozat 

 

a  dombóvári általános iskolák felvételi körzetének véleményezéséről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tolna Megyei 

Kormányhivatalnak a kötelező felvételt biztosító dombóvári általános iskolák felvételi 

körzetét tartalmazó tájékoztatójának tervezetét megismerte, és az abban foglaltakkal 

egyetért. 

 

Határidő: 2017. február 15. – a Kormányhivatal tájékoztatására 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2017. január 20. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 

január 20-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

11/2017. (I. 20.) 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 a 

megállapodásnak a hatályon kívül helyezett nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott 

támogatások feltételrendszeréről és elszámolásáról szóló 428/2012. (XII. 29.) 

Korm.rendelettel összefüggő rendelkezései pontosítására irányuló módosítását. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a megállapodás módosításának 

aláírására. 

 

Határidő: 2017. február 28. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2017. január 20. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 

január 20-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

12/2017. (I. 20.) számú határozat 

 

a  Dombóvár Város Önkormányzatával a szelektív hulladékgyűjtő szigetek 

környezetének rendbetételéről és 

más településüzemeltetési feladatok ellátásáról kötött együttműködési megállapodás 

módosításáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 

dombóvári szelektív hulladékgyűjtő szigetek környezetének rendbetételéről és más 

településüzemeltetési feladatok ellátásáról a Dombóvár Város Önkormányzatával 

kötött együttműködési megállapodás időtartamának 2017. december 31. napjáig 

történő meghosszabbításával. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a megállapodás módosításának 

aláírására a költségtérítés összegének 152,-Ft/km-re való változtatására kiterjedően 

is. 

 

Határidő: 2017. február 28.  

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2017. január 20. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 

január 20-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

13/2017. (I. 20.) számú határozat 

 

a  dombóvári szelektív hulladékgyűjtő szigetek környezetének rendbetételével és 

más településüzemeltetési feladatokkal összefüggésben az elnök saját gépjárműve 

igénybevételének további engedélyezéséről 

 

1. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a dombóvári 

szelektív hulladékgyűjtő szigetek környezetének rendbetételének és más 

településüzemeltetési feladatok ellátásának vállalásával összefüggésben továbbra 

is engedélyezi Ligorovics Zsolt elnök számára saját gépjárműve igénybevételét a 

szállítási feladatok elvégzéséhez. A Képviselő-testület a gépjármű-használati 

költségeket az elnök részére útnyilvántartás alapján megtéríti, és felhatalmazza az 

elnökhelyettest a kifizetéshez szükséges jognyilatkozatok és aláírások (teljesítés-

igazolás, utalványozás) megtételére. 

 

2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti feladatok elvégzésére szóló megbízási 

szerződés időtartamát 2017. december 31-ig meghosszabbítja, és felhatalmazza az 

elnökhelyettest a szerződésmódosítás aláírására. 

 

Határidő: 2017. február 28. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2017. január 20. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 

január 20-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

14/2017. (I. 20.) számú határozat 

 

az Élet Kenyere Alapítvány Életvezetési Programjában való részvételről dombóvári 

programok megszervezése érdekében 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni 

az Élet Kenyere Alapítvány – melynek célja szociális, karitatív tevékenység az 

otthontalanok segítésére, támogatására, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, továbbá 

kulturális programok szervezése különféle generációknak, hátrányos helyzetű 

csoportok társadalmi esélyegyenlőségének javítása – Életvezetési Programjában 

kulturális, szabadidős, közösségfejlesztő és -építő programoknak a Roma Házban való 

megtartása érdekében a közösségi és kulturális programok szervezése, illetve a roma 

gyermekek oktatásának, tehetséggondozásának támogatása közfeladatához 

kapcsolódva. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt az életvezetéshez kapcsolódó programok 

megszervezéséhez szükséges intézkedések megtételére és a kötelezettségvállalásokra 

(előadó útiköltsége és megbízási díja, vendéglátás).  

 

 

Dombóvár, 2017. január 20. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 

január 20-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

15/2017. (I. 20.) számú határozat 

 

fizetési alszámlák megnyitásának elrendeléséről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a fizetési 

számlájához kapcsolódva egy-egy alszámla megnyitását a feladatalapú költségvetési 

támogatás, valamint az önkormányzati költségvetési támogatás elkülönített kezelésére. 

 

Határidő: 2017. március 31. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2017. január 20. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 

január 20-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

16/2017. (I. 20.) számú határozat 

 

részvétel a II. protestáns cigánymissziós konferencián 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 

hagy a képviselő-testület tagjai részt vegyenek a protestáns egyházak cigánymissziós 

vezetői és a Cigány Módszertani és Kutató Központ által szervezett „SZÁRNYRA 

KELNEK…” II. protestáns cigánymissziós konferencián 2017. február 4-én 

Budapesten. 

 

A Képviselő-testület a képviselő-testület tagjainak a konferencián való részvételével 

összefüggő költségeit megtéríti a 2017. évi költségvetése terhére, és felhatalmazza az 

elnököt a szükséges kötelezettségvállalásokra. 

 

 

Dombóvár, 2017. január 20. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 

február 24-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2017. (II. 24.) számú határozata 

a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségi 

Önkormányzat 3/2016. (II.22.) számú határozattal elfogadott 2016. évi 

költségvetésének módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá. 

 

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 2016. évi költségvetésének 

 

Bevételi főösszegét: 23.188 eFt 

Ezen belül: 

működési bevételek:  1.174 eFt 

működési célú támogatások 

államháztartáson belülről: 21.726 eFt 

maradvány igénybevétele: 288 eFt 

 

Kiadási főösszegét: 23.188 eFt 

Ezen belül: 

személyi juttatás: 13.546 eFt 

munkaadót terhelő járulékok 

és szociális hozzájárulási adó: 1.983 eFt 

dologi kiadások: 3.108 eFt 

egyéb működési célú kiadások 2.588 eFt 

beruházások: 1.963 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, 2017. február 24. 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 

február 24-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

18/2017. (II. 24.) számú határozat 

 

a nemzetiségi önkormányzat 2017. évet követő három évre szóló középtávú tervéről 

 

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 2017. 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 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 3. § (1) 

bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 

2017. évet követő három évre várható összege: 

 

Adósságot keletkeztető ügylet és annak 

értéke: 
Várható összeg évente 

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a 

folyósítás, átvállalás napjától a 
0,-Ft 



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 (a 

továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett 

fedezeti betétek, és azok összege. 

0,-Ft 

 

 

Dombóvár, 2017. február 24. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 

február 24-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2017. (II. 24.) számú határozata 

a nemzetiségi önkormányzat 2017. 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 vonatkozik. 

 

II. A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

(2) A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 

 

Bevételi főösszegét: 6.092 eFt 

Ezen belül: 

működési bevételek:  0 eFt 

működési célú támogatások 

államháztartáson belülről:  3.001 eFt 

maradvány igénybevétele  3.091 eFt 

 

Kiadási főösszegét: 6.092 eFt 

Ezen belül: 

személyi juttatás: 4.172 eFt 

munkaadót terhelő járulékok 

és szociális hozzájárulási adó: 505 eFt 

dologi kiadások: 1.415 eFt 

beruházások: 0 eFt 

 

összegben határozza meg. 

 

(2) A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének 

részletezését az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(3) A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének mérleg szerinti 

bontását a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 



(4) A Képviselő-testület a 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 3. sz. 

melléklet szerint határozza meg. 

 

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 

(1) A Képviselő-testület a bevételi források növelése érdekében elrendeli pályázati 

lehetőségek felkutatását és igénybevételét. 

(2) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési 

létszámkeretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet. 

(3) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a költségvetésének határozattal 

történő módosításával megváltoztathatja. 

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy a 100.000,- Ft értékhatárt el 

nem érő értékű behajthatatlan követeléséről lemondjon. 

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy 200.000,- Ft értékhatárig 

átruházott hatáskörben kötelezettséget vállaljon. 

 

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 dönt. 

 

 

Dombóvár, 2017. február 24. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 

 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 

február 24-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

20/2017. (II. 24.) számú határozat 

 

 a 2016. évi önkormányzati támogatás felhasználási feltételei módosításának 

kezdeményezéséről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 

Dombóvár Város Önkormányzata által a 2016. évben nyújtott támogatásra vonatkozó 

támogatási szerződés módosításával, miszerint a támogatás felhasználására 

meghatározott határidő kerüljön meghosszabbításra 2017. március 31-ig, illetve 

kezdeményezi, hogy a támogató engedélyezze a támogatásnak a támogatási 

szerződésben foglaltaktól eltérő célra való felhasználását, mivel a támogatási 

szerződés szerinti célok, rendezvények megvalósultak és azokat a nemzetiségi 

önkormányzat az állami költségvetési támogatás terhére kívánja elszámolni. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a támogatási szerződés módosításának 

aláírására. 

 

 

Dombóvár, 2017. február 24. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 

február 24-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

21/2017. (II. 24.) számú határozat 

 

a Dombóvár Város Önkormányzatához benyújtott támogatási igény módosításáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja a 

8/2017. (I. 20.) számú határozatában foglaltakat, és továbbra is támogatást igényel 

Dombóvár Város Önkormányzatától a helyi önkormányzat 2017. évi költségvetésében 

a nemzetiségi önkormányzatok támogatására elkülönített keretre. 

 

A Képviselő-testület a 8/2017. (I. 20.) számú határozatával elfogadott helyett a 

melléklet szerinti költségterv szerint igényel támogatást a Dombóvár Város 

Önkormányzata Humán Bizottságának 2017. február 22-i ülésen A dombóvári 

nemzetiségi önkormányzatok támogatására elkülönített keret felosztása tárgyú 

előterjesztés alapján született döntésre tekintettel. 

 

 

Dombóvár, 2017. február 24. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 

február 24-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

22/2017. (II. 24.) számú határozat 

 

a közfoglalkoztatási programban való részvételről 

 

 A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. február 

28-ig tartó időtartamra 18 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása iránt támogatási 

igényt kíván benyújtani a Dombóvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályához. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a támogatási igény benyújtására és a 

hatósági szerződés aláírására, illetve a közfoglalkoztatottak tekintetében a munkáltatói 

jogok gyakorlására. 

 

Határidő: 2017. február 28. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2017. február 24. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 

február 24-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

23/2017. (II. 24.) számú határozat 

 

a közfoglalkoztatási program keretében természetvédelmi és településüzemeltetési 

feladatok ellátásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzá kíván 

járulni Dombóvár Város Önkormányzatának természetvédelmi, környezetvédelmi és 

köztisztasági, valamint településüzemeltetési feladatainak ellátásához, és vállalja, 

hogy a 2018. február 28-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás időtartamára 

a Dombóvár Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás alapján a 

közfoglalkoztatási programban a helyi természetvédelmi területek rendben tartását, 

továbbá egyes településüzemeltetési feladatokat elvégez. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt az együttműködési megállapodás 

tartalmának jóváhagyására és aláírására. 

 

Határidő: 2017. március 31. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2017. február 24. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 

február 24-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

24/2017. (II. 24.) számú határozat 

 

 a nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2014. (X.22.) 

számú határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának az 

alaptevékenységhez kapcsolódó kormányzati funkciókra vonatkozó módosítását – új 

funkcióként felvételre kerül a 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és 

támogatása, a 083080 Nemzetiségi médiatartalom szolgáltatás és támogatása, a 

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése és a 082092 

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása kormányzati 

funkció – és a módosítással egységes szerkezetű Szabályzatot a melléklet szerint 

elfogadja. 

 

 

Dombóvár, 2017. február 24. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 

február 24-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

25/2017. (II. 24.) számú határozat 

 

a 2017. február 18-án tartott Roma Kulturális Közösségi Rendezvényről és roma 

lakossági fórumról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Roma Kulturális 

Közösségi Rendezvény 2017. februári programját az alábbiak szerint valósította meg 

február 18-án 14 órai kezdettel: 

 

- Gyereknek szabad foglalkozás volt a farsangi időszakhoz kapcsolódóan, 

melynek keretében farsangi díszítést és álarcot készítettek. 

- Hajdúné Csernák Erzsébet metodista lelkész a roma hitéletről tartott beszédet. 

- Farsangi zenés roma est került megtartásra hagyományos roma zenével. 

 

A Képviselő-testület a rendezvényhez kapcsolódóan roma lakossági fórumot tartott, 

melyen ismertetésre kerültek a 2017. évben megvalósítani tervezett programok és 

rendezvények, továbbá értékelték a közmunkaprogram eredményeit, illetve 

tájékozódtak a helyi roma emberek problémáiról, gondjairól. 

 

 

Dombóvár, 2017. február 24. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 

február 24-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

26/2017. (II. 24.) számú határozat 
 

a Misszió az Egészséges Közösségekért Alapítvány által szervezett képzésen való 

részvételről 

 

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

tagjai 2017. március folyamán részt vegyenek a Misszió az Egészséges Közösségekért 

Alapítvány által roma vezetőknek szervezett képzésen Debrecenben. 

 

A Képviselő-testület a képzésre Ligorovics Zsolt elnököt és Ligorovics Marianna 

képviselőt delegálja. 

 

A Képviselő-testület a delegáltak képzésen való részvétellel közvetlenül összefüggő és 

az Alapítvány által ki nem fizetett költségeit megtéríti. 

 

 

Dombóvár, 2017. február 24. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 

február 24-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

27/2017. (II. 24.) számú határozat 

 

a Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény fenntartása átvételének és Dombóvár Város 

Könyvtára átszervezésének véleményezéséről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy 

Dombóvár Város Önkormányzata 2017. május 1-jétől átvegye a Dombóvári 

Helytörténeti Gyűjtemény fenntartását a Dombóvári Városszépítő és Városvédő 

Közhasznú Egyesülettől, és azt Dombóvár Város Könyvtára feladatkörének 

kibővítésével működtesse, egyben az intézmény elnevezése Tinódi Könyvtár és 

Helytörténeti Gyűjtemény névre változzon. 

 

A Képviselő-testület kezdeményezi, hogy a Gyűjteménybe tartozó kulturális javak 

gyarapítása terjedjen ki a helyi roma kultúrához kapcsolódó javakra is, melyhez 

segítséget kíván nyújtani. 

 

 

Dombóvár, 2017. február 24. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 

február 24-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

28/2017. (II. 24.) számú határozat 

 

a Roma Kulturális Gyűjtemény és Emlékszoba fejlesztéséről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Roma Kulturális 

Gyűjtemény és Emlékszoba fejlesztése érdekében az alábbiakat kívánja abban 

bemutatni: 

 

- Az 1800-as évek végén, illetve az 1900-as évek elején használt népviseleti 

ruhák, kiegészítők, felszerelési tárgyak. 

- Képek a roma emberek korabeli életének illusztrálására. 

- Vályogtégla sablonnal. 

- Cigány szekér. 

 

A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges kutatómunkára és intézkedések 

megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2017. február 24. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 

február 24-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

29/2017. (II. 24.) számú határozat 

 

a képviselők részére biztosított telefonhasználati költségkeret megemeléséről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselők 

részére a képviselő-testület képviseletében és megbízásából végzett tevékenységgel 

összefüggésben a feladataik ellátásához biztosított mobiltelefon-használatot költségeit 

2017. március hónaptól havonta legfeljebb 6000,- Ft összegig téríti meg. 

 

 

Dombóvár, 2017. február 24. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 

február 24-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

30/2017. (II. 24.) számú határozat 

 

a Máté Mihály-díj adományozási szabályainak módosításáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a roma 

nemzetiségi kitüntető díj alapításáról szóló 99/2016. (XII. 2.) számú határozatában 

foglaltakat módosítja, miszerint 

 a Máté Mihály-díj évente legfeljebb három személynek 

adományozható, 

 a díj adományozására a Képviselő-testület tagjai tehetnek csak 

javaslatot, 

 az adományozásra javaslattételi felhívás nélkül kerül sor. 

 

 

Dombóvár, 2017. február 24. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 

február 24-i rendes zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

31/2017. (II. 24.) számú határozat 

 

a Máté Mihály-díjban a 2017. évben részesített személyekről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Máté Mihály-

díjat a 2017. évben  

 

Szenyériné Szabolcska Julianna 

 

és 

 

Kis-Csordás Béla Istvánné 

 

részére adományozza. 

 

A Képviselő-testület felkéri az elnököt az elismerés átadásával kapcsolatos 

intézkedések megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2017. február 24. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 
 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

március 24-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

32/2017. (III. 24.) számú határozat 

 

a 2017. évi feladatlapú költségvetési támogatás I. körös döntéséről szóló 

tájékoztatóról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az elnök 

tájékoztatóját az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapján a 2017. évi 

feladatalapú költségvetési támogatások I. körös döntéséről és az elért pontszámokról. 

 

 

Dombóvár, 2017. március 24. 

 

       Ligorovics Zsolt sk. 

        elnök 

 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

március 24-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

33/2017. (III. 24.) számú határozat 

 

a Vásárosdombói Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési 

kezdeményezéséről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vásárosdombói 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési kezdeményezését elfogadja, és 

kijelenti, hogy a Vásárosdombói Roma Nemzetiségi Önkormányzattal a nemzetiségek 

jogairól szóló törvényben foglalt kötelező és önként vállalt feladatainak teljesítése 

során együttműködik, különösen az alábbi tevékenységekben: 

 

a) a képviselt közösség érdekképviseletével, esélyegyenlőségének megteremtésével 

kapcsolatos feladatok ellátása, 

b) a képviselt közösség kulturális autonómiájának megerősítésével kapcsolatos 

feladatok, 

c) a közösség önszerveződésének támogatása, kapcsolattartás a képviselt közösség 

helyi nemzetiségi civil szervezetével, a nemzetiségi önkormányzat illetékességi 

területén működő vallási közösséggel, 

d) a nemzetiségi kulturális javak megőrzése érdekében szükséges intézkedések és 

azok támogatása, 

e) nemzetiségi kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása és támogatása, 

f) Roma Kulturális Gyűjtemény gyarapítása. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt az együttműködési megállapodás 

tartalmának jóváhagyására és aláírására. 

 

Határidő: 2017. május 31. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2017. március 24. 

 

       Ligorovics Zsolt sk. 

        elnök 

 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

március 24-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

34/2017. (III. 24.) számú határozat 

 

a Vásárosdombói Romák Érdekvédelmi Szervezete civil szervezettel való 

együttműködésről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a 

Vásárosdombói Romák Érdekvédelmi Szervezete roma nemzetiségi civil szervezettel 

való együttműködést a nemzetiségi kötelező és önként vállalt közfeladatainak 

teljesítése során, különösen az alábbi tevékenységekben: 

 

a) a roma közösség érdekképviseletével, esélyegyenlőségének megteremtésével 

kapcsolatos feladatok ellátása, 

b) a roma közösség kulturális autonómiájának megerősítésével kapcsolatos 

feladatok ellátása, 

c) a roma közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése, 

d) hagyományápolással és közművelődéssel kapcsolatos tevékenység, 

e) társadalmi felzárkózással kapcsolatos feladatok ellátása, 

f) ifjúsági és kulturális események szervezése, 

g) a természetes és épített környezet védelme érdekében közös akciók szervezése és 

lebonyolítása. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt az együttműködési megállapodás 

tartalmának jóváhagyására és aláírására. 

 

Határidő: 2017. május 31. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2017. március 24. 

 

       Ligorovics Zsolt sk. 

        elnök 

 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

március 24-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

35/2017. (III. 24.) számú határozat 

 

a Nemzetközi Roma Nap alkalmából tartandó nemzetiségi kulturális rendezvényről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetközi 

Roma Nap alkalmából 2017. április 8-án roma nemzetiségi kulturális rendezvényt tart 

a dombóvári Helytörténeti Gyűjteményben. A Képviselő-testület a rendezvény 

programját az alábbiak szerint határozza meg: 

 

a) a Helytörténeti Gyűjteményben a Civil Kerekasztal Szombathely fotóanyagából 

és Szajkó József Pesterzsébeten élő bábkészítő munkáiból összeállított „Ma is 

élő cigánymesterségek” című ideiglenes kiállítás megnyitója, mely kiállítás 

Dombóvár Város Önkormányzata támogatásával jött létre, 

b) tisztelgés Máté Mihály (1954-2013) pedagógus, nyugalmazott rendőrtiszt, és a 

cigányság kultúrtörténetének kutatója előtt, 

c) Máté Mihály-díj átadása, a díjazottak köszöntése, 

d) roma nemzetiségi kulturális műsor (roma táncok, roma nyelven népmese 

előadás, roma népzene), 

e) hagyományos tájjellegű roma ételek bemutatása, vendéglátás. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a rendezvénnyel összefüggő 

kötelezettségvállalásra. 

 

Határidő: 2017. április 8. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2017. március 24. 

 

       Ligorovics Zsolt sk. 

        elnök 

 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

március 24-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

36/2017. (III. 24.) számú határozat 

 

a Nemzetközi Roma Nap alkalmából tartandó nemzetiségi kulturális rendezvényen 

közreműködőkről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetközi 

Roma Nap alkalmából 2017. április 8-án tartandó rendezvényen programja és a roma 

nemzetiségi kulturális műsor megvalósításába az alábbi helyi hagyományőrzésben 

közreműködő személyeket kívánja bevonni: 

 

a) Máté Mihályról (1954-2013, pedagógus, nyugalmazott rendőrtiszt, és a 

cigányság kultúrtörténetének kutatója) megemlékezik és méltató beszédet mond 

Koncsol Endre, egykori barátja, 

b) Ifj. Kovács Róbert, Kovács Szilvia, Kovács Róbert és Kökény Klára roma 

táncokat adnak elő, 

c) Pupos Árpádné roma nyelven népmesét mond, 

d) Zsabokorszky Ferenc hegedűn roma népzenét játszik, 

e) Ligorovics Marianna hagyományos tájjellegű roma ételeket készít (pörkölt, 

cigánykenyér/punya), 

f) a rendezvényen roma nyelven tolmácsol Kovács Róbert. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a rendezvényre megállapított keret 

terhére a megbízási szerződések megkötésére és a megbízási díjak megállapítására. 

 

Határidő: 2017. április 8. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2017. március 24. 

 

       Ligorovics Zsolt sk. 

        elnök 

 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

március 24-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

37/2017. (III. 24.) számú határozat 

 

a Nemzetközi Roma Nap alkalmából tartandó nemzetiségi kulturális rendezvényen a 

roma nyelv használatáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a 

Nemzetközi Roma Nap alkalmából 2017. április 8-án tartandó roma nemzetiségi 

kulturális rendezvényre szóló meghívó és plakát roma nyelvre fordítását és roma 

nyelven való megjelentetését a Dombóváron 8000 példányban megjelenő 7200 – Egy 

szabad város lapja című helyi lapban. 

 

A Képviselő-testület a rendezvényen elhangzottak roma nyelven történő tolmácsolása 

érdekében a rendezvény teljes időtartama alatt roma tolmácsot biztosít. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a rendezvényre megállapított keret 

terhére a szükséges kötelezettségvállalásra. 

 

Határidő: 2017. április 8. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2017. március 24. 

 

       Ligorovics Zsolt sk. 

        elnök 

 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

március 24-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

38/2017. (III. 24.) számú határozat 

 

a Roma Házban tartandó húsvéti rendezvényről 

 

1. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. április 

17-én húsvéti rendezvényt szervez a hátrányos helyzetű gyermekeknek a Roma 

Házban. 

 

2. A Képviselő-testület a húsvéti rendezvény programját az alábbiak szerint határozza 

meg: 

a) húsvéti játszóház a gyerekeknek kézműves foglalkozással (tojásfestés, tojásfa 

díszítése), a húsvéthoz kapcsolódó népi játékokkal, 

b) húsvéti locsolás, locsolóversek tanulása, 

c) a Roma Ház udvarán elrejtett hímes tojások és ajándékok keresése, 

d) a gyerekek vendéglátása. 

 

3. A Képviselő-testület a rendezvényre 50.000,- Ft keretet állapít meg a 2017. évi 

költségvetése terhére és felhatalmazza az elnököt a rendezvénnyel összefüggő 

kötelezettségvállalásra. 

 

Határidő: 2017. április 17. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2017. március 24. 

 

       Ligorovics Zsolt sk. 

        elnök 

 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

március 24-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

39/2017. (III. 24.) számú határozat 

 

a Kisvaszari Romák Érdekvédelmi Szervezete roma nemzetiségi civil szervezet 

támogatásáról 

 

1. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 102/2016. 

(XII. 2.) számú határozatában foglaltakat fenntartja azzal, hogy a Kisvaszari Romák 

Érdekvédelmi Szervezete tevékenységének támogatására megállapított 20.000,- Ft 

támogatás erejéig a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat megvásárolja a 

civil szervezet alaptevékenységéhez szükséges eszközöket és azokat a civil szervezetnek 

átadja. 

 

2. A Képviselő-testület a támogatás 102/2016. (XII. 2.) számú határozatában 

megállapított feltételeit az alábbiak szerint módosítja: 

 

a) A támogatott köteles az átadott eszközöket az alaptevékenységével összefüggő 

feladatok ellátásához használni, így különösen a roma közösség szociális 

körülményeinek javítása, közösségfejlesztés alkalmazásával, a helyi - 

természetes és mesterséges – környezet óvása és fejlesztése, a közösség 

környezetvédelmi tudatosságának emelésével, környezetvédelmi programok 

szervezésével, parlagfű elleni védekezés, általános és jogi felvilágosítás, 

szakmai módszertani segítségnyújtás, ifjúság, gyermekvédelem részükre 

programok szervezése, roma kultúra hagyományőrzés rendezvények 

szervezésével is, munkahelyteremtés előmozdítása; büntetett előéletű és 

szabálysértést elkövető foglalkoztatása, társadalmi elemei önkormányzati 

szervekkel, valamint a médiával való kapcsolattartás. 

b) A támogatott a támogatásként átadott eszközöket köteles egy évig megőrizni és 

az a) pontban meghatározott célra használni, azokat a támogató hozzájárulása 

nélkül harmadik személynek vagy szervezetnek bérbe, használatba nem adhatja 

és nem idegenítheti el. 

c) Támogatott köteles a támogatót az eszközök cseréjéről, pótlásáról értesíteni, az 

eszközök átvételét követő egy év elteltével az eszközök felhasználásáról a 

támogatónak beszámolni. 



 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy a Kisvaszari Romák 

Érdekvédelmi Szervezete képviselőjével a szükséges eszközökről tárgyalást folytasson, 

és a 2016. évi feladatalapú támogatás terhére kötelezettséget vállaljon. 

 

Határidő: 2017. április 30. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2017. március 24. 

       Ligorovics Zsolt sk. 

        elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

március 24-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

40/2017. (III. 24.) számú határozat 

 

az dombóvári önkormányzati fenntartású óvodák támogatásáról 

 

1. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület támogatja az 

önkormányzati fenntartású Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, valamint a 

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda működését és feladatellátását, különös tekintettel a 

hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelésére és felzárkóztatására. 

 

2. A Képviselő-testület a Dombóvár Város Önkormányzatától igényelt támogatás 

terhére 75.000,- Ft-ot különít el az óvodai nevelés támogatására. A Képviselő-testület 

a keret terhére megvásárolja az óvodavezetők által benyújtott igény alapján az óvodai 

nevelés feladatellátáshoz szükséges eszközöket és azokat az intézményeknek 

támogatásként átadja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt az óvodavezetőkkel tárgyalás 

folytatására és a kötelezettségvállalásra. 

 

Határidő: 2017. június 30. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2017. március 24. 

       Ligorovics Zsolt sk. 

        elnök 

 

 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

március 24-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

41/2017. (III. 24.) számú határozat 

 

a Roma Háznak a Roma Kulturális Gyűjtemény és Emlékszoba kialakításához 

szükséges felújításról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti a 

100/2016. (XII. 2.) számú határozatában foglaltakat és elrendeli a Roma Házban a 

Roma Kulturális Gyűjtemény és Emlékszoba elhelyezésére kijelölt helyiségben a 

szükséges átalakítás és felújítás elvégzését. 

 

A Képviselő-testület a kiállítóterem kialakítására és a felújításra 150.000,- Ft-ot 

különít el a Dombóvár Város Önkormányzatától 2017. évben igényelt támogatás 

terhére és felhatalmazza az elnököt a kiállítóterem kialakításával összefüggő 

kötelezettségvállalásra. 

 

Határidő: 2017. június 30. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2017. március 24. 

 

       Ligorovics Zsolt sk. 

        elnök 

 

 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

március 24-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

42/2017. (III. 24.) számú határozat 

 

a közfoglalkoztatási programról szóló beszámolóról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az elnöknek a 

2017. március 1. és 2018. február 28. közötti közfoglalkoztatási programról szóló 

beszámolóját elfogadja. 

 

A Képviselő-testület megerősíti azon szándékát, hogy a romák foglalkoztatásának 

elősegítése érdekében a közfoglalkoztatási programban részt vesz és a 

közfoglalkoztatási programot megvalósítja. 

 

 

Dombóvár, 2017. március 24. 

 

       Ligorovics Zsolt sk. 

        elnök 

 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

március 24-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

43/2017. (III. 24.) számú határozat 

 

a képviselői képzésen való részvétel költségeinek megtérítéséről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti a 

92/2016. (XI. 4.) számú határozatában foglaltakat, miszerint a képviselő-testület 

tagjainak a Tolna Megyei Kormányhivatal által szervezett képviselői képzésen való 

részvétellel összefüggő utazási költségeit a működési költségvetési támogatása terhére 

megtéríti. 

 

 

Dombóvár, 2017. március 24. 

 

       Ligorovics Zsolt sk. 

        elnök 

 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

március 24-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

44/2017. (III. 24.) számú határozat 

 

a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézettel kötött együttműködési megállapodás 

teljesítéséről szóló beszámolóról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az elnök 

beszámolóját a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézettel kötött 30531-60/2015. 

számú együttműködési megállapodás 2016. évi végrehajtásáról. 

 

A Képviselő-testület megerősíti együttműködési szándékát a Tolna Megyei Büntetés-

végrehajtási Intézettel, továbbá vállalja, hogy az Intézet pártfogó felügyelője részére a 

Roma Házban ügyfélfogadás céljára helyiséget biztosít. 

 

 

Dombóvár, 2017. március 24. 

 

       Ligorovics Zsolt sk. 

        elnök 

 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

március 24-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

45/2017. (III. 24.) számú határozat 

 

a Roma Kulturális Délután nemzetiségi kulturális rendezvényről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 25-

én Roma Kulturális Délután elnevezéssel nemzetiségi kulturális programot tart a 

Roma Házban. 

 

A Képviselő-testület a rendezvény programját az alábbiak szerint határozza meg: 

a) roma hitéleti tevékenység – közreműködik Hajdúné Csernák Erzsébet metodista 

lelkész és Kurdi Zoltán a Magyarországi Metodista Egyház pécsi roma missziós 

vezetője, 

b) zenés műsor – gitározik Kurdi Zoltán a Magyarországi Metodista Egyház pécsi 

roma missziós vezetője, és az Egyesült Államokból érkezett zenészek, 

c) gyerekprogram – kézműves foglalkozás a húsvétra készülődés jegyében, húsvéti 

díszek készítése és tojásfa díszítése. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a rendezvénnyel összefüggő 

kötelezettségvállalásra. 

 

Határidő: 2017. március 25. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2017. március 24. 

 

       Ligorovics Zsolt sk. 

        elnök 

 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

március 24-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

46/2017. (III. 24.) számú határozat 

 

az Autonómia Alapítvány roma vezetők részére meghirdetett csoportvezetői, 

közösségi programszervezői képzésén való részvételről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni 

az Autonómia Alapítvány 2017. április 13-14. napokon Budapesten a roma 

nemzetiségi önkormányzatok vezetői részére tartandó csoportvezetői, 

programszervezői képzésén. 

 

A Képviselő-testület a képzésre Ligorovics Zsolt elnököt és Ligorovics Marianna 

képviselőt, akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt képviselőt delegálja. 

 

A Képviselő-testület a delegált képzésen való részvétellel közvetlenül összefüggő és az 

Autonómia Alapítvány által ki nem fizetett költségeit megtéríti a 2017. évi működési 

költségvetési támogatás terhére. 

 

 

Dombóvár, 2017. március 24. 

 

       Ligorovics Zsolt sk. 

        elnök 

 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

március 24-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

47/2017. (III. 24.) számú határozat 

 

a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat nevére szóló METRO-kártya 

igényléséről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi 

költségvetéséről szóló határozat végrehajtása során kiemelt figyelmet fordít a 

költséghatékony és gazdaságos működésre, ennek keretében a dologi kiadások 

csökkentése és a tárgyi eszközök legalacsonyabb vételáron történő beszerzése 

érdekében elrendeli a nemzetségi önkormányzat nevére szóló METRO-kártya kiállítása 

iránti kérelem benyújtását a METRO Kereskedelmi Kft.-hez. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a METRO-kártya kiállítása iránti 

kérelem benyújtására és a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2017. április 30. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2017. március 24. 

 

       Ligorovics Zsolt sk. 

        elnök 

 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

március 24-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

48/2017. (III. 24.) számú határozat 

 

az Autonómia Alapítvány EFOP-1.3.4-16 kódszámú Közös értékeink – sokszínű 

társadalom című pályázati felhívásra benyújtandó pályázatában és a projektben 

együttműködő partnerként való részvételről 

 

1. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja 

Dombóváron a roma kulturális értékek, hagyományok megőrzése, intézményeinek, 

szervezeteinek fejlesztése, a nemzetiségi, etnikai identitás megőrzése, a kultúrák közötti 

párbeszéd erősítése és az eltérő identitással rendelkező társadalmi csoportok 

együttműködése érdekében programok, események, kulturális termékek előállítását 

célzó és támogató projektek megvalósítását. 

 

2. A Képviselő-testület vállalja, hogy az Autonómia Alapítvány EFOP-1.3.4-16 

kódszámú Közös értékeink – sokszínű társadalom című pályázati felhívásra 

benyújtandó pályázatában foglaltak megvalósításában Dombóváron a roma kultúra 

megismerésének, továbbadásának helyszínéül szolgáló rendszeresen és fenntarthatóan 

működő kulturális műhelyek létrehozása érdekében együttműködő partnerként vesz 

részt, amennyiben az Alapítvány pályázata támogatásban részesül. A Képviselő-

testület a projekt megvalósítása során az alábbi tevékenységeket vállalja: 

a) közreműködés a projektbe bevont célcsoport (gyerekek, fiatalok, azok a 

szakemberek, akik romákkal, romákért dolgoznak, valamint azok a hátrányos 

helyzetű emberek, akiknek korlátozottak a hozzáférési lehetőségei a kulturális 

javakhoz, eseményekhez, termékekhez.) toborzásában, információátadás az 

érintettek részére, helyi kommunikáció, 

b) közreműködés a projekt keretében megvalósított tevékenységek helyi 

kommunikációjában, 

c) közreműködés a helyben romákkal, romákért dolgozó szakemberek 

(pedagógusok, szociális munkások, kulturális szakemberek, civilek) elérésében, 

d) közreműködés a programba bevont roma fiatalokkal és családjaikkal való 

kapcsolattartásban. 



 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt az együttműködési megállapodás 

tartalmának jóváhagyására és aláírására. 

 

Határidő: pályázati felhívás szerint 

Felelős: Elnök, Autonómia Alapítvány 

 

 

Dombóvár, 2017. március 24. 

 

       Ligorovics Zsolt sk. 

        elnök 

 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

március 24-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

49/2017. (III. 24.) számú határozat 

 

a Dombóvári József Attila Általános Iskola átszervezésének véleményezéséről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 

Dombóvári József Attila Általános Iskola átszervezését és az alapító okiratának 

módosítását, miszerint az alapító okiratában rögzítésre kerül a nemzetiségi nevelés-

oktatást folytató köznevelési intézmény idegen nyelvű neve (József Attila Grundschule 

Dombóvár), továbbá az egyéb köznevelési foglalkozások közé felvételre kerül az emelt 

szintű oktatás 1-8. évfolyamon testnevelés és sport, valamint 5-8. évfolyamon 

matematika tantárgyakból. 

 

Határidő: 2017. április 14. – Dombóvár város polgármesterének tájékoztatására 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2017. március 24. 

 

       Ligorovics Zsolt sk. 

        elnök 

 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

március 24-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

50/2017. (III. 24.) számú határozat 

 

a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésének 

véleményezéséről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 

Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezését és az 

alapító okiratának módosítását, miszerint  

a) az alapító okiratában rögzítésre kerül a nemzetiségi nevelés-oktatást folytató 

köznevelési intézmény idegen nyelvű neve (Innenstädtische Grund- und 

Kunstschule Dombóvár), 

b) az egyéb köznevelési foglalkozások között feltüntetésre kerül az emelt szintű 

oktatás ének-zene tantárgyakból, 

c) a köznevelési intézményben felvehető tanulók maximális létszáma 750 főről 700 

főre csökken, 

d) az alapító okiratban az új tanszakok közül törlésre kerül a fúvós tanszak 

megnevezés, 

e) az alapító okiratban rögzítésre kerül, hogy a művészetoktatás évfolyamainak 

száma 12, amelyből 2 előkéző, 6 alapfok, 4 továbbképző évfolyam. 

 

Határidő: 2017. április 14. – Dombóvár város polgármesterének tájékoztatására 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2017. március 24. 

 

       Ligorovics Zsolt sk. 

        elnök 

 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

március 24-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

51/2017. (III. 24.) számú határozat 

 

a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium átszervezésének véleményezéséről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 

Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium átszervezését és az alapító okiratának 

módosítását, miszerint  

a) az alapító okiratában rögzítésre kerül a nemzetiségi nevelés-oktatást folytató 

köznevelési intézmény idegen nyelvű neve (Illyés Gyula Gymnasium Dombóvár) 

b) az alapító okiratból az öt évfolyamos képzés és a nyelvi előkészítő törlésre 

kerül, 

c) az alapító okiratból törlésre kerül a „6.1.1.6 egyéb köznevelési feladatok” pont, 

d) az alapító okiratban rögzítésre kerül a napközi, tanulószoba, emelt szintű 

oktatás angol nyelvből, matematikából, német nyelvből, 

e) a köznevelési intézményben felvehető tanulók maximális létszáma 715 főről 560 

főre csökken, ezen belül a négy évfolyamos oktatás 300 fővel, a nyolc 

évfolyamos oktatás 260 fővel kerül rögzítésre, a nyelvi előkészítő osztály 

létszáma pedig törlésre kerül, 

f) az alapító okiratban rögzítésre kerül a 6.15. és 6.1.6 pont, mivel a tanuszodát 

nem a köznevelési intézmény üzemelteti, így tanuszodai szolgáltatást sem végez. 

 

Határidő: 2017. április 14. – Dombóvár város polgármesterének tájékoztatására 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2017. március 24. 

 

       Ligorovics Zsolt sk. 

        elnök 

 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

április 28-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

52/2017. (IV. 28.) számú határozat 

 

a Roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek 

elérhetővé tételének támogatása című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról 

 

1. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt 

be az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából és nevében az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett ROM-RKT-17 kódszámú Roma 

kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé 

tételének támogatása című pályázati felhívás „B” komponensére a Dombóvári Roma 

Nap egynapos kulturális esemény megvalósítására. 

 

2. A Képviselő-testület a Dombóváron megvalósuló települési szintű kulturális 

esemény megvalósítására a pályázati felhívás szerint 500.000,- Ft támogatást igényel. 

A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázati felhívás értelmében a nem támogatott 

tevékenységek finanszírozását saját költségvetése terhére, saját forrásból biztosítja. 

 

3. A Képviselő-testület a Dombóvári Roma Nap kulturális esemény megvalósításába 

az alábbi szervezeteket kívánja együttműködő partnerként bevonni: 

a) Dombóvár Város Önkormányzata, 

b) „Új Kezdet” Roma Egyesület, 

c) Természetesen Dombóvár Közéleti Egyesület, 

d) Magyarországi Metodista Egyház Dombóvári Kerülete, 

e) Vásárosdombói Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 

 

4. A Képviselő-testület a Dombóvári Roma Nap rendezvény programját az alábbiak 

szerint határozza meg: 

a) Metodista istentisztelet, 

b) Gyerekprogramok (hittan, kézműves foglalkozás, sport), 

c) Roma hitélet és lelkivezetés, 

d) Hagyományőrző egyesületek műsora (roma táncok, roma népmese előadása, 

roma zenekarok előadása), 

e) Pártfogó felügyelő bűnmegelőzésről szóló előadása, 

f) Hagyományos roma ételek főzőversenye, 

g) Roma táncház, 

h) A rendezvény alatt roma tolmács fordít. 



 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a pályázat tartalmának jóváhagyására 

és benyújtására, nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2017. május 7. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2017. április 28. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

április 28-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

53/2017. (IV. 28.) számú határozat 

 

a húsvéti programokról való beszámolóról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az elnök 

beszámolóját a Roma Házban 2017. április 17-én tartott „Nyusziváró” elnevezésű 

húsvéti gyerekprogramról. 

 

A Képviselő-testület elrendeli, hogy a húsvéti rendezvényre megvásárolt és fel nem 

használt ajándékcsomagok az önkormányzati fenntartású dombóvári óvodák részére 

kerüljenek átadásra azzal, hogy azokat a hátrányos helyzetű gyermekek között 

legyenek kiosztva. 

 

 

Dombóvár, 2017. április 28. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

április 28-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

54/2017. (IV. 28.) számú határozat 

 

a Kisvaszari Családi Nap rendezvényről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete „Kisvaszari 

Családi Nap” elnevezésű rendezvényt tartott 2017. április 15-én Kisvaszaron a 

Kisvaszari Romák Érdekvédelmi Szervezete roma nemzetiségi civil szervezet és a 

Magyarországi Metodista Egyház Dombóvári Kerülete közreműködésével. A 

rendezvényen a hátrányos helyzetű gyermekeknek kézműves foglalkozást, tojásfestést, 

a húsvéthoz kapcsolódó népi játékokat és a község parkjában elrejtett tojások 

keresését rendezték meg. A rendezvényen került sor a Kisvaszari Romák Érdekvédelmi 

Szervezete roma nemzetiségi civil szervezet tevékenységének támogatására 

megvásárolt tartós élelmiszer-csomagok átadására a civil szervezet részére, amit a 

szociálisan rászoruló családoknak osztottak ki. 

 

A Képviselő-testület elfogadja az elnök beszámolóját a Kisvaszari Romák 

Érdekvédelmi Szervezete támogatásáról és a Kisvaszari Családi Nap rendezvényről. 

 

 

Dombóvár, 2017. április 28. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

április 28-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

55/2017. (IV. 28.) számú határozat 

 

a Kisvaszari Romák Érdekvédelmi Szervezete roma nemzetiségi civil szervezet 

támogatásáról 

 

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

Roma Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett rendezvényeken résztvevő és azokon 

rendszeresen fellépőket biztosító Kisvaszari Romák Érdekvédelmi Szervezete roma 

nemzetiségi civil szervezet tevékenységét évente legfeljebb egy alkalommal a civil 

szervezet tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök vásárlásával 

támogatja. 

 

A szervezet célja a roma közösség szociális körülményeinek javítása, 

közösségfejlesztés alkalmazásával, a helyi - természetes és mesterséges – környezet 

óvása és fejlesztése, a közösség környezetvédelmi tudatosságának emelésével, 

környezetvédelmi programok szervezésével, parlagfű elleni védekezés, általános és 

jogi felvilágosítás, szakmai módszertani segítségnyújtás, ifjúság, gyermekvédelem 

részükre programok szervezése, roma kultúra hagyományőrzés rendezvények 

szervezésével is, munkahelyteremtés előmozdítása; büntetett előéletű és szabálysértést 

elkövető foglalkoztatása, társadalmi elemei önkormányzati szervekkel, valamint a 

médiával való kapcsolattartás. 

 

2. A Képviselő-testület a támogatás feltételeit a következők szerint állapítja meg: 

d) A támogatott köteles az átadott eszközöket az alaptevékenységével összefüggő 

feladatok ellátásához használni, így különösen a roma közösség szociális 

körülményeinek javítása, közösségfejlesztés alkalmazásával, a helyi - 

természetes és mesterséges – környezet óvása és fejlesztése, a közösség 

környezetvédelmi tudatosságának emelésével, környezetvédelmi programok 

szervezésével, parlagfű elleni védekezés, általános és jogi felvilágosítás, 

szakmai módszertani segítségnyújtás, ifjúság, gyermekvédelem részükre 

programok szervezése, roma kultúra hagyományőrzés rendezvények 

szervezésével is, munkahelyteremtés előmozdítása; büntetett előéletű és 

szabálysértést elkövető foglalkoztatása, társadalmi elemei önkormányzati 

szervekkel, valamint a médiával való kapcsolattartás. 

e) A támogatott a támogatásként átadott eszközöket köteles egy évig megőrizni és 

az a) pontban meghatározott célra használni, azokat a támogató hozzájárulása 



nélkül harmadik személynek vagy szervezetnek bérbe, használatba nem adhatja 

és nem idegenítheti el. 

f) Támogatott köteles a támogatót az eszközök cseréjéről, pótlásáról értesíteni, az 

eszközök átvételét követő egy év elteltével az eszközök felhasználásáról a 

támogatónak beszámolni. 

 

 

Dombóvár, 2017. április 28. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

április 28-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

56/2017. (IV. 28.) számú határozat 

 

a Nemzetközi Roma Nap alkalmából tartott rendezvényről való beszámolóról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az elnök 

beszámolóját a 2017. április 8-i Nemzetközi Roma Nap alkalmából tartott kulturális 

rendezvényről.  

 

A Képviselő-testület az elnöknek a rendezvénnyel kapcsolatos kötelezettségvállalásait 

jóváhagyja. 

 

 

Dombóvár, 2017. április 28. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

április 28-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

57/2017. (IV. 28.) számú határozat 

 

az Autonómia Alapítvány csoportvezetői, közösségi programszervezői képzéséről való 

beszámolóról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az elnök 

beszámolóját az Autonómia Alapítvány 2017. április 13-14-én tartott csoportvezetői, 

közösségi programszervezői képzéséről. 

 

 

Dombóvár, 2017. április 28. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

április 28-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

58/2017. (IV. 28.) számú határozat 

 

a dombóvári önkormányzati fenntartású óvodák átszervezésének véleményezéséről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati 

fenntartású Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, valamint a Dombóvári 

Gyermekvilág Óvoda tervezett átszervezését megismerte és azt támogatja, miszerint  

• a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2017. augusztus 1-jével 

jogutódlással megszűnik és beolvad a Dombóvári Gyermekvilág Óvodába, 

• a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda alaptevékenysége kiegészül a bölcsődei 

ellátással és a tanuszoda működtetésével, az intézmény típusa többcélú 

intézményre, ezen belül óvoda-bölcsődére változik, 

• a beolvadással a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda székhelye Dombóvár, Zrínyi 

u. 10. címre változik, 

• a Dombóvár, Kórház u. 35. alatti bölcsőde a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 

telephelye, a Dombóvár, Bezerédj u. 33. és Dombóvár, III. u. 34. alatti óvodai 

feladatellátási helyek az intézmény tagintézményei lesznek, 

• az óvodai feladatellátási helyeken a felvehető maximális gyermeklétszámot a 

fenntartó a csoportszobák tényleges alapterületére és az egy gyermekre előírt 

négyzetméter szükségletre tekintettel határozza meg. 

 

A Képviselő-testület felkéri az elnököt Dombóvár Város Önkormányzatának 

tájékoztatására. 

 

Határidő: 2017. május 15. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2017. április 28. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

április 28-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

59/2017. (IV. 28.) számú határozat 

 

a dombóvári önkormányzati fenntartású óvodák támogatásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti a 

40/2017. (III. 24.) számú határozatában foglaltakat és felhatalmazza az elnököt, hogy 

a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, valamint a Dombóvári Gyermekvilág 

Óvoda részére az óvodavezetők által benyújtott igény alapján az óvodai nevelés 

feladatellátáshoz szükséges eszközöket megvásárolja és azokat az intézményeknek 

támogatásként átadja. 

 

 

Dombóvár, 2017. április 28. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

április 28-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

60/2017. (IV. 28.) számú határozat 

 

a 2017. évi feladatlapú költségvetési támogatás II. körös döntéséről szóló 

tájékoztatóról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az elnök 

tájékoztatóját az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapján közzétett 2017. évi 

feladatalapú költségvetési támogatások II. körös döntéséről és a támogatás összegéről. 

 

A Képviselő-testület a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvény 

alapján nyújtott 1.847.544,- Ft feladatalapú költségvetési támogatásból fedezi a 

Dombóvár Város Önkormányzata által nyújtott vissza nem térítendő támogatás 

terhére el nem számolható, a nemzetiségi közfeladatok ellátásával közvetlenül 

összefüggő kiadásokat. 

 

 

Dombóvár, 2017. április 28. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

április 28-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

61/2017. (IV. 28.) számú határozat 

a Dombóvár Város Önkormányzata által nyújtott vissza nem térítendő támogatás 

felhasználásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dombóvár 

Város Önkormányzata által 2017. évben nyújtott 2.820.000,- Ft vissza nem térítendő 

támogatásból fedezi az alábbi kiadásokat: 

1) Roma Kulturális Közösségi Rendezvény, 

2) Hagyományos roma ételek főzése, szociálisan rászorulóknak ételosztás, 

3) A nyári iskolai tanítási szünetben gyerekprogramok, 

4) Gyereknapi rendezvény, 

5) Dombóvári Roma Nap, 

6) Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola támogatása, 

7) Roma tanulók ösztöndíjprogramja, 

8) Gyereknap, 

9) Önkormányzati fenntartású óvodák támogatása, 

10) Mikulás Nap rendezvény, 

11) Mindenki karácsonya rendezvény 

12) Városi rendezvényeken részvétel, 

13) Máté Mihály-díj kitüntető cím adományozása, 

14) Roma Kulturális Gyűjtemény gyarapítása, 

15) Roma Ház udvarának parkosítása, 

16) Roma nemzetiségi civil szervezet támogatása, 

17) Nyári tanítási szünetben Balatonfenyvesen az ifjúsági táborban 3 napos tábor 

szervezése, 

18) Kirándulás a Pécsi Állatkertben, 

19) A kulturális közösségi rendezvényekhez szükséges eszközök beszerzése, 

20) Zarándokút Csatkára, 

21) Helyi természetvédelmi területek fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges kötelezettségvállalások, 

jognyilatkozatok és aláírások (teljesítés-igazolás, utalványozás) megtételére. 

 

Határidő: 2018. június 30. 

Felelős: Elnök 

 

Dombóvár, 2017. április 28. 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

április 28-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

62/2017. (IV. 28.) számú határozat 

 

Ligorovics Zsolt megbízási szerződésének közös megegyezéssel való 

megszüntetéséről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az elnök 

kérelmének helyt ad és Ligorovics Zsolttal a Dombóvár Város Önkormányzatával 

kötött szerződés alapján végzett szelektív hulladékgyűjtő szigetek környezetének 

rendben tartása közfeladathoz kapcsolódó szállítási feladatok elvégzésére 2015. 

szeptember 24-én kötött megbízási szerződést közös megegyezéssel 2017. május 1. 

nappal megszünteti. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnökhelyettest a szükséges jognyilatkozatok és 

aláírások megtételére. 

 

Határidő: 2017. április 30. 

Felelős: Elnökhelyettes 

 

 

Dombóvár, 2017. április 28. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

április 28-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

63/2017. (IV. 28.) számú határozat 

 

a Roma Házba DVD-lejátszó beszerzéséről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a 

nemzetiségi feladatok ellátásához a Roma Házba egy DVD-lejátszó készülék 

beszerzését legfeljebb 20.000 Ft összeg erejéig a 2017. évi működési költségvetési 

támogatás terhére. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a kötelezettségvállalásra. 

 

Határidő: 2017. május 31. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2017. április 28. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

április 28-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

64/2017. (IV. 28.) számú határozat 

 

a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézettel való együttműködésről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tolna Megyei 

Büntetés-végrehajtási Intézettel 2015. január 21-én kötött együttműködési 

megállapodást felülvizsgálta és együttműködési szándékát megerősíti. A Képviselő-

testület vállalja, hogy az együttműködés keretében 

1) a Büntetés-végrehajtási Intézet megkeresésére segítő közreműködést biztosít a 

fogvatartottak hatékony nevelése, kezelése érdekében, az egyéniesítés és a 

fogvatartás során felmerülő problémák hatékony kezelésének elősegítéséhez, 

2) lehetőséget és ügyfélfogadásra alkalmas irodahelyiséget biztosít a Roma 

Házban a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő részére a jogszabályokkal 

összhangban a feltételesen szabadultak pártfogó felügyeletének, illetve a 

szabadultak utógondozásának ellátása érdekében, 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt az együttműködési megállapodás 

módosításának aláírására. 

 

Határidő: 2017. május 31. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2017. április 28. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

április 28-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

65/2017. (IV.28.) számú határozat 

 

a Roma Hitélet rendezvényről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 27-én 

Roma Hitélet elnevezésű vallási, kulturális rendezvényt tart a Roma Házban. A 

Képviselő-testület a rendezvényen istentisztelet tartására felkéri Hajduné Cs. Erzsébet 

metodista lelkész asszonyt, a rendezvényen közreműködik a bonyhádi metodista 

gyülekezet. 

 

A Képviselő-testület a rendezvény programját az alábbiak szerint határozza meg: 

1) istentisztelet, 

2) elnök köszöntője, 

3) gyermekfoglalkozás és hittan, 

4) nagykorúaknak lelkivezetés és életvezetési tanácsadás. 

 

A Képviselő-testület a rendezvényre 50.000,- Ft költségkeretet állapít meg a 2017. évi 

feladatalapú költségvetési támogatás terhére és felhatalmazza az elnököt a 

kötelezettségvállalásra. 

 

Határidő: 2017. május 27. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2017. április 28. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

május 26-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

66/2017. (V. 26.) számú határozat 

 

a Dombóvár Város Önkormányzatával a természetvédelmi területek rendben 

tartására és településüzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó együttműködési 

megállapodás módosításáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 

hogy a Dombóvár Város Önkormányzatával a 2017. március 6-tól 2018. február 28-ig 

szóló időtartamra a hosszabb távú közfoglalkoztatási program keretében 

természetvédelmi területek rendben tartására és egyéb településüzemeltetési feladatok 

ellátására kötött együttműködési megállapodás az alábbiak szerint kerüljön 

módosításra: 

 

a) a nemzetiségi önkormányzat által gondozott természetvédelmi területek és 

egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanok pontosításra és felsorolásra 

kerülnek a megállapodásban, 

b) a nemzetiségi önkormányzat által gondozott terület kiegészül a dombóvári 

2888/5 hrsz-ú Kórház utca mögötti parkoló, a Shell üzemanyagtöltő-állomás 

melletti 2878/14 hrsz-ú és 2878/6 hrsz-ú ingatlan, valamint az 1979/1 hrsz-ú 

Gyár utca és a szenes utca közötti ingatlan területével, 

c) a településüzemeltetési feladatok ellátásához Dombóvár Város Önkormányzata 

a tárgyi feltételeket biztosítja (üzemanyag, szegélynyíró, kasza és sövénynyíró 

gépekhez damil és egyéb tartozékok). 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt az együttműködési megállapodás 

módosítása tartalmának jóváhagyására és aláírására. 

 

Határidő: 2017. június 30. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2017. május 26. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

május 26-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

67/2017. (V. 26.) számú határozat 

 

a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi 

önkormányzat 2016. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. melléklet 

szerint elfogadja. 

2. a 2016. évi vagyonkimutatást a 2. melléklet szerint elfogadja. 

3. a 2016. évi maradvány kimutatást a 3. melléklet szerint elfogadja. 

4. a 2016. évi eredménykimutatást a 4. melléklet szerint elfogadja. 

 

 

Dombóvár, 2017. május 26. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

május 26-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

68/2017. (V. 26.) számú határozat 

 

a 2016. évre vonatkozó összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dombóvár 

Város Önkormányzata 2016. évre vonatkozó összefoglaló belső ellenőrzési 

jelentésének a nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó rendelkezésével egyetért, és azt 

jóváhagyja. 

 

 

Dombóvár, 2017. május 26. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

május 26-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

69/2017. (V. 26.) számú határozat 

 

a Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról 

 

1. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tolna Megyei 

Kormányhivatal TOB/22/564-1/2017. iktatószámú törvényességi felhívását 

megtárgyalta és az abban foglaltakkal egyetért. A Képviselő-testület megteszi a 

szükséges intézkedéseket a jogszabálysértések orvoslása érdekében, továbbá figyelmet 

fordít arra, hogy működése a jogszabályokkal összhangban legyen. 

 

2. A Képviselő-testület felhívja a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, 

hogy a képviselő-testület 2017. évben tartott üléseiről készült jegyzőkönyveket 

haladéktalanul küldje meg a Tolna Megyei Kormányhivatalnak, továbbá fordítson 

figyelmet a jegyzőkönyveknek a jogszabályban előírt határidőben történő 

felterjesztésére. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a nemzetiségi önkormányzati képviselők 

vagyonnyilatkozatának nyilvántartására és ellenőrzésére kijelölt képviselőket, hogy a 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről minden év január 31. napját követő 

első ülésén, de legkésőbb minden év február 28-ig tájékoztassa a testületet. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a Tolna Megyei Kormányhivatal 

tájékoztatására. 

 

Határidő: 2017. május 31. – Kormányhivatal tájékoztatására 

Felelős: Elnök 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2017. május 26. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

május 26-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

70/2017. (V. 26.) számú határozat 

 

a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselői 2017. évi 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről szóló tájékoztatóról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 

nemzetiségi önkormányzati képviselők 2017. évi vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségének teljesítéséről szóló tájékoztatót. 

 

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvényben foglalt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét minden képviselő 

a törvényben meghatározott módon és határidőben teljesítette. 

 

 

Dombóvár, 2017. május 26. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

május 26-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

71/2017. (V. 26.) számú határozat 

 

az elnöknek a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatójáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az elnök 

tájékoztatóját  

a) a 2016. évi feladatalapú költségvetési támogatásról szóló ENTO/339-2/2017. 

számú támogatói okirat II. számú módosításáról és a támogatás 

felhasználásának határideje 2017. december 31-ig történő 

meghosszabbításáról, 

b) a Dombóvár Város Önkormányzat által 2016. évben kötött támogatási 

szerződés módosításáról és a támogatónak a támogatás támogatási 

szerződésben foglaltaktól eltérő célra történő felhasználásához való 

hozzájárulásáról, 

c) az ENTO/441/2017. számú támogatói okirat alapján nyújtott 2017. évi 

feladatalapú költségvetési támogatás első részletének kifizetéséről, 

d) a 2017. március 25-i Roma Kulturális Délután rendezvényen foganatosított 

rendőri intézkedésről, 

e) az önkormányzati fenntartású óvodák támogatására az óvodavezetők által 

benyújtott igények szerint az eszközök beszerzéséről és átadásáról, 

f) a Roma Házba a kulturális feladatok ellátásához egy DVD-lejátszó készülék 

beszerzéséről, 

g) a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézettel kötött együttműködési 

megállapodás végrehajtásáról 

elfogadja. 

 

 

Dombóvár, 2017. május 26. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

május 26-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

72/2017. (V. 26.) számú határozat 

 

a városi gyereknapi rendezvényen való részvételről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete részt vesz a 

Dombóvár Város Önkormányzata által 2017. május 28-án a gunarasi strandfürdőben 

megrendezésre kerülő városi gyereknapi rendezvényen egy körhinta játékelem 

biztosításával, továbbá támogatja a hátrányos helyzetű gyermekek részvételét. 

 

A Képviselő-testület a rendezvényre 75.000,- Ft keretet biztosít a 2017. évi városi 

támogatás terhére. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges kötelezettségvállalásra. 

 

Határidő: 2017. május 28. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2017. május 26. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

május 26-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

73/2017. (V. 26.) számú határozat 

 

a Vásárosdombói Romák Érdekvédelmi Szervezete roma civil szervezet 

támogatásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az I/124-22/2017. 

számú együttműködési szerződésalapján a Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat által szervezett rendezvényeken résztvevő, illetve azokon rendszeresen 

fellépőket biztosító Vásárosdombói Romák Érdekvédelmi Szervezet roma nemzetiségi 

civil szervezet tevékenységéhez 30.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a 

2017. évi feladatalapú költségvetési támogatása terhére. 

 

A Képviselő-testület a támogatás felhasználásának feltételeit a következők szerint 

állapítja meg: 

a) A támogatás kizárólag a roma nemzetiségi kulturális rendezvényekhez, a 

nemzetiségi érdekképviselethez, a roma nemzetiségi közösség kulturális 

autonómiájával összefüggő feladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó 

költségekre használható fel a szervezet alapszabályban meghatározott céljával 

összhangban. 

b) A támogatás 2017. december 31-ig használható fel, a támogatott köteles a 

támogatás felhasználásáról 2018. január 31-ig beszámolót és pénzügyi 

kimutatást benyújtani. 

c) A támogatott köteles a fel nem használt vagy nem rendeltetésszerűen felhasznált 

támogatást a támogató részére visszautalni. 

d) Tilos a támogatást más szervezetnek vagy személynek támogatásként 

továbbadni. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a támogatási szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2017. január 31. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2017. május 26. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

május 26-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

74/2017. (V. 26.) számú határozat 

 

a „Dilemmák és megoldások” című cigánymissziós konferencián való részvételről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 

hagy a képviselő-testület tagjai részt vegyenek a protestáns egyházak cigánymissziós 

vezetői és a Cigány Módszertani és Kutató Központ által szervezett „Dilemmák és 

megoldások” című protestáns cigánymissziós konferencián 2017. május 31-én 

Budapesten. 

 

A Képviselő-testület a képviselő-testület tagjainak a konferencián való részvételével 

összefüggő költségeit megtéríti a 2017. évi költségvetése terhére, és felhatalmazza az 

elnököt a szükséges kötelezettségvállalásokra. 

 

 

Dombóvár, 2017. május 26. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

május 26-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

75/2017. (V. 26.) számú határozat 

 

a Roma Hitélet roma kulturális rendezvényről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 27-én 

Roma Hitélet elnevezéssel roma vallási és kulturális rendezvényt tart a Dombóvár, 

Szabadság u. 4. alatti Roma Házban. A Képviselő-testület a rendezvény programját a 

következők szerint határozza meg: 

a) dombóvári lelkészek előadása a roma hitéletről és az egyházak karitatív 

tevékenységéről, 

b) bonyhádi katolikus zenekar fellépése, 

c) gyerekeknek népi játékok és kézműves foglalkozás, 

d) a rendezvényen hagyományos roma pörköltet készítenek az „Új Kezdet” Roma 

Egyesület önkéntesei. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a kötelezettségvállalásra. 

 

 

Dombóvár, 2017. május 26. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 

 

 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

június 9-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

76/2017. (VI. 9.) számú határozat 

 

a Dombóvár Város Önkormányzatának megbízásából végzett településüzemeltetési 

feladatok ellátásához gépjármű vásárlásáról 

 

1. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dombóvár 

Város Önkormányzatának megbízásából végzett településüzemeltetési feladatok 

ellátásához 750.000,- Ft vételáron megvásárolja a Ligorovics Zsolt tulajdonában 

lévő EVE-960 forgalmi rendszámú, használt állapotú Volkswagen Transporter 

Doka típusú gépjárművet. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnökhelyettest a tulajdonjog-átruházási 

szerződés aláírására, valamint a szükséges jognyilatkozatok és aláírások 

(teljesítés-igazolás, utalványozás) megtételére. 

 

Határidő: 2017. június 15. 

Felelős: Elnökhelyettes 

 

 

Dombóvár, 2017. június 9. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 

 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

június 9-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

77/2017. (VI. 9.) számú határozat 

 

a dombóvári szelektív hulladékgyűjtő szigetek környezetének rendbetételével és más 

településüzemeltetési feladatokkal összefüggésben az elnök saját gépjárműve 

igénybevételének további engedélyezéséről 

 

1. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a dombóvári 

szelektív hulladékgyűjtő szigetek környezetének rendbetétele és más 

településüzemeltetési feladatok ellátásának vállalásával összefüggésben 

engedélyezi Ligorovics Zsolt elnök számára saját gépjárműve igénybevételét a 

szállítási feladatok elvégzéséhez. A Képviselő-testület a gépjármű-használati 

költségeket az elnök részére útnyilvántartás alapján megtéríti. 

2. A Képviselő-testület az elnök által 2017. május 1. napjától végzett szállítás 

teljesítését elfogadja és engedélyezi az elnök részére 2017. május 1. napjától bruttó 

128,1,- Ft/km díj kifizetését az EVE-960 forgalmi rendszámú gépjárművének 

értékesítéséig, de legfeljebb a szelektív hulladékgyűjtő szigetek környezetének 

rendbetételére Dombóvár Város Önkormányzatával kötött együttműködési 

megállapodás időtartamára. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnökhelyettest a megbízási szerződés 

aláírására, valamint a kifizetéshez szükséges jognyilatkozatok és aláírások 

(teljesítés-igazolás, utalványozás) megtételére. 

 

Határidő: 2017. június 15. 

Felelős: Elnökhelyettes 

 

 

Dombóvár, 2017. június 9. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 

 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

június 9-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

78/2017. (VI. 9.) számú határozat 

 

a Dombóvár Város Önkormányzatával a szelektív hulladékgyűjtő szigetek 

környezetének rendbetételére és más településüzemeltetési feladatok ellátására kötött 

együttműködési megállapodás felülvizsgálatának kezdeményezéséről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a 

dombóvári szelektív hulladékgyűjtő szigetek környezetének rendbetételéről és más 

településüzemeltetési feladatok ellátásáról a Dombóvár Város Önkormányzatával 

kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatát és a településüzemeltetési 

feladatok ellátásáért fizetett díj módosítását a nemzetiségi önkormányzatnak a 

feladatellátással közvetlenül összefüggő költségeinek figyelembevételével. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt Dombóvár város polgármesterének 

tájékoztatására. 

 

Határidő: 2017. június 30. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2017. június 9. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 

 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

június 9-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

79/2017. (VI. 9.) számú határozat 

 

a Katona József utcai sporttelepen elbontott öltöző faanyagának tűzifaként való 

kiosztásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dombóvár, 

Katona József utcai 1414/11 hrsz-ú sporttelepen lévő faöltöző elbontása során 

keletkező fahulladékot Dombóvár Város Önkormányzatától átveszi. A Képviselő-

testület a fahulladékot család- és gyermekjóléti szolgálat és a Dombóvári Közös 

Önkormányzati Hivatal javaslata alapján a szociálisan rászoruló roma családoknak a 

téli időszakban tűzifának kiosztja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges jognyilatkozatok és 

intézkedések megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2017. június 9. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 

 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

június 9-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

80/2017. (VI. 9.) számú határozat 

 

a Roma Kulturális Gyűjtemény és Emlékszoba megnyitásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Roma Házban 

létrehozott, a romák életmódját, kulturális örökségét, szokásait bemutató Roma 

Kulturális Gyűjtemény és Emlékszoba kiállítás ünnepélyes megnyitását 2017. 

augusztus 26-án a Dombóvári Roma Nap roma nemzetiségi kulturális rendezvényen 

tartja meg. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a kötelezettségvállalásra. 

 

Határidő: 2017. augusztus 26. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2017. június 9. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 

 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

június 9-i rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

81/2017. (VI. 9.) számú határozat 

 

az általános iskolai roma tanulók tanulási esélyeinek növelése érdekében ösztöndíj 

adományozásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a roma tanulók 

felzárkóztatásának és tanulási lehetőségeinek segítése érdekében alapított 

ösztöndíjprogramban a 2016/2017. tanévben 

 

Rupa Dzsesszikát 

 

a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 4.d. osztályos tanulóját 

tanulmányi eredménye alapján 10.000,- Ft ösztöndíjban részesíti, amely a személyi 

jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. melléklete 3.2.6. pontja alapján 

adómentes jövedelem. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges jognyilatkozatok és 

aláírások megtételére. 

 

Határidő: 2017. június 23. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2017. június 9. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 

 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

június 9-i rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

82/2017. (VI. 9.) számú határozat 

 

az általános iskolai roma tanulók tanulási esélyeinek növelése érdekében ösztöndíj 

adományozásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a roma tanulók 

felzárkóztatásának és tanulási lehetőségeinek segítése érdekében alapított 

ösztöndíjprogramban a 2016/2017. tanévben 

 

Kálmán Alexandrát 

 

a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 5. osztályos tanulóját 

tanulmányi eredménye alapján 10.000,- Ft ösztöndíjban részesíti, amely a személyi 

jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. melléklete 3.2.6. pontja alapján 

adómentes jövedelem. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges jognyilatkozatok és 

aláírások megtételére. 

 

Határidő: 2017. június 23. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2017. június 9. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 

 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

június 9-i rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

83/2017. (VI. 9.) számú határozat 

 

az általános iskolai roma tanulók tanulási esélyeinek növelése érdekében ösztöndíj 

adományozásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a roma tanulók 

felzárkóztatásának és tanulási lehetőségeinek segítése érdekében alapított 

ösztöndíjprogramban a 2016/2017. tanévben 

 

Kocsándi Anikót 

 

a Dombóvári belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 6.b. osztályos tanulóját 

tanulmányi eredménye alapján 10.000,- Ft ösztöndíjban részesíti, amely a személyi 

jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. melléklete 3.2.6. pontja alapján 

adómentes jövedelem. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges jognyilatkozatok és 

aláírások megtételére. 

 

Határidő: 2017. június 23. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2017. június 9. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 

 

 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

július 3-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

84/2017. (VII. 3.) számú előterjesztés 

 

a Roma Házban kialakított Internet Klub helyiség bérbeadásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a TAMIÁSZ 

Intézet Oktatásszervező Kft. részére a GINOP-6.1.2-15 Digitális szakadék csökkentése 

című kiemelt projekt keretében tartandó informatikai képzés céljára a Dombóvár, 

Szabadság u. 4. alatti Roma Házban az Internet Klub helyiséget és a számítástechnikai 

eszközök használatát 52.500,- Ft bérleti díj ellenében biztosítja, továbbá a képzés 

szervezésében és a résztvevők toborzásában közreműködik. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a bérleti szerződés tartalmának 

jóváhagyására és aláírására. 

 

Határidő: 2017. július 31. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2017. július 3. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 

 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

július 3-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

85/2017. (VII. 3.) számú határozat 

 

a szelektív hulladékgyűjtő szigetek környezetének rendben tartása közfeladathoz 

kapcsolódó szállítási feladatok elvégzésére vonatkozó elnöki megbízási szerződés 

felülvizsgálatáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a 

Dombóvár Város Önkormányzatával kötött szerződés alapján végzett szelektív 

hulladékgyűjtő szigetek környezetének rendben tartása közfeladathoz kapcsolódó 

szállítási feladatok elvégzésére az elnökkel 2017. június 9-én kötött I./124-29/2017. 

iktatószámú megbízási szerződés felülvizsgálatát tekintettel arra, hogy az elnök saját 

tulajdonú és a megbízás teljesítéséhez használt EVE-960 forgalmi rendszámú 

Volkswagen Transporter Doka típusú gépjárművét a nemzetiségi önkormányzat 

megvásárolta. 

 

A Képviselő-testület felkéri az elnökhelyettest, hogy a megbízási szerződés 

felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot a 2017. szeptemberi rendes ülésre terjessze a 

Képviselő-testület elé. 

 

Határidő: 2017. szeptemberi rendes ülés 

Felelős: Elnökhelyettes 

 

 

Dombóvár, 2017. július 3. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 

 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

július 3-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

86/2017. (VII. 3.) számú határozat 

 

a Volkswagen Transporter Doka kisteherautó javítására fedezet biztosításáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a megvásárolt 

EVE-960 forgalmi rendszámú, Volkswagen Transporter Doka típusú gépjármű szükség 

szerinti javítására a Dombóvár Város Önkormányzata által 2017. évben nyújtott 

támogatás terhére 300.000,- Ft-ot elkülönít. 

 

 

Dombóvár, 2017. július 3. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

július 3-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

87/2017. (VII. 3.) számú határozat 

 

a Roma Kulturális Gyűjtemény és Emlékszoba helyiségbe kiállítási tárgyak 

vásárlásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dombóvár, 

Szabadság u. 4. szám alatti Roma Házban létrehozott Roma Kulturális Gyűjtemény és 

Emlékszoba kiállítási tárgyainak gyarapítása érdekében Miklós Gyulánétól 105.000,- 

Ft vételáron megvásárolja a következő tárgyakat: 

- roma női népviselet bemutatására 1 db szoknya, 3 db kendő és 1 db 

alsószoknya, 

- férfi roma népviselet bemutatására 1 pár csizma és 1 db nadrág, 

- 1 db kocsikerék, 

- 3 db teknő. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt az adásvételi szerződés tartalmának 

jóváhagyására és aláírására. 

 

Határidő: 2017. július 31. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2017. július 3. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 

 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

július 3-i rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

88/2017. (VII. 3.) számú határozat 

 

Kolompár Armand tanulmányainak támogatásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 93/2016. (XII. 

2.) számú határozatára figyelemmel Kolompár Armand (anyja neve: Terelmes Erika), 

– a Szekszárdi SZC Apáczai Csere János Szakgimnáziuma és Kollégiuma tanulója –

tanulmányait a 2017/2018. tanévben 5000,- Ft értékben tanszerek biztosításával 

kívánja támogatni egyszeri alkalommal. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges kötelezettségvállalásra és a 

tanuló részére a megvásárolt tanszerek támogatásként történő átadására. 

 

Határidő: 2017. augusztus 31. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2017. július 3. 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

szeptember 1-jei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

89/2017. (IX. 1.) számú határozat 

a Dombóvári Roma Nap kulturális rendezvényről 

 

1. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. augusztus 

26-án Dombóvári Roma Nap elnevezésű roma nemzetiségi kulturális rendezvényt 

tartott. A rendezvényen közreműködött 

- a metodista istentiszteleten és a gyerekprogramokban Hajduné Csernák 

Erzsébet, a Magyarországi Metodista Egyház Dombóvári Körzetének 

lelkésze, 

- a kulturális műsorszám előadásában az Alsózsolcai Roma Metodista 

Gyülekezet Kórusa és Zenekara, vezényelt Kurdi Zoltán, a Magyarországi 

Metodista Egyház pécsi cigánymissziójának vezetője, 

- roma zenei előadásában a Kaly Luludyi és a Lajcsi Family roma zenekarok, 

- roma táncok előadásában a Vásárosdombói Romák Érdekvédelmi 

Szervezetének tánccsoportja, valamint az „Új Kezdet” Roma Egyesület 

táncosai, 

- a hagyományos roma ételek készítésében Ligorovics Marianna és Pupos 

Árpádné, 

- a rendezvény helyszínének előkészítésében és a rendezvény alatt a rend 

fenntartásában Világos Csaba és Zentai Jenő, a Dombóvári Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat képviselői, 

- a rendezvényen való roma nyelvű tolmácsolásban Kovács Róbert. 

A rendezvényen köszöntőt mondott Szabó Loránd, Dombóvár város polgármestere és 

Ligorovics Zsolt, a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 

 

2. A Képviselő-testület az elnök kötelezettségvállalását, valamint a rendezvényen 

közreműködő személyek megbízását jóváhagyja. A Képviselő-testület a rendezvénnyel 

közvetlenül összefüggő költségeket a 2017. évi feladatalapú költségvetési támogatás 

terhére, valamint a ROM-RKT-17 kódszámú „A roma kulturális események 

megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatása” 

című pályázati felhívásra benyújtott pályázat támogatása esetén az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma által nyújtott támogatás terhére biztosítja. 

 

 

Dombóvár, 2017. szeptember 1. 

 

       Ligorovics Zsolt sk. 

        elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

szeptember 1-jei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

90/2017. (IX. 1.) számú határozat 

a Roma Kulturális Gyűjtemény és Emlékszoba megnyitásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi roma 

közösség múltjának, kulturális örökségének ápolása, a helyi roma életmód és 

hagyományok bemutatása, a Somogy, Tolna, Baranya megyék területein élő 

árgyelánok nyelvi emlékeinek megőrzése és ápolása érdekében a Dombóvár, 

Szabadság utca 4. alatti Roma Házban kialakított Roma Kulturális Gyűjteményt és 

Emlékszobát 2017. augusztus 26-án a Dombóvári Roma Nap kulturális rendezvény 

keretében kulturális műsorral megnyitotta. 

 

A Képviselő-testület a Roma Kulturális Gyűjtemény és Emlékszoba kialakításával 

közvetlenül összefüggő költségeket a 2016. évi feladatalapú költségvetési támogatás, 

valamint a 2017. évi feladatalapú költségvetési támogatás terhére kívánja elszámolni. 

 

 

Dombóvár, 2017. szeptember 1. 

 

       Ligorovics Zsolt sk. 

        elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

szeptember 1-jei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

91/2017. (IX. 1.) számú határozat 

a Roma Kulturális Gyűjtemény és Emlékszoba fejlesztéséről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a 

Dombóvár, Szabadság utca 4. alatti Roma Házban kialakított Roma Kulturális 

Gyűjtemény és Emlékszoba fejlesztését a helyi roma életmód bemutatására fotók 

kiállításával, a kiállított képek és tárgyak feliratozásával, és további kiállítási tárgyak 

beszerzésével. 

 

A Képviselő-testület a Roma Kulturális Gyűjtemény és Emlékszoba fejlesztésére a 

2017. évi feladatalapú támogatás terhére biztosít fedezetet. A Képviselő-testület 

felhatalmazza az elnököt a kötelezettségvállalásra. 

 

 

Dombóvár, 2017. szeptember 1. 

 

       Ligorovics Zsolt sk. 

        elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

szeptember 1-jei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

92/2017. (IX. 1.) számú határozat 

roma családok táboroztatásáról a Balatonfenyvesi Ifjúsági Táborban 

 

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 

roma családok részére háromnapos tábort szervezett 2017. augusztus 11-13. között 

Balatonyfenyvesen a Dombóvár Város Önkormányzata tulajdonában lévő ifjúsági 

táborban. A táborban lelkészek, pedagógusok és egészségügyi szakemberek tartottak 

előadást a higiénia fontosságáról, az egészséges táplálkozásról és a helyes étkezésről, 

a társadalmi együttélés szabályairól. 

 

A Képviselő-testület az elnök kötelezettségvállalását jóváhagyja, a tábor költségeit a 

Dombóvár Város Önkormányzata által 2017. évben nyújtott támogatás terhére kívánja 

elszámolni. 

 

 

Dombóvár, 2017. szeptember 1. 

 

       Ligorovics Zsolt sk. 

        elnök 

 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

szeptember 1-jei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

93/2017. (IX. 1.) számú határozat 

a II. Sárkányhajó Kupára benyújtott nevezés visszavonásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. 

szeptember 3-ára a Gunarasi-tónál meghirdetett II. Sárkányhajó Kupára a nevezését 

visszavonja, mivel a rossz időjárásra tekintettel a rendezvény elmarad. 

 

 

Dombóvár, 2017. szeptember 1. 

 

       Ligorovics Zsolt sk. 

        elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

szeptember 1-jei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

94/2017. (IX. 1.) számú határozat 

a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásáról szóló tájékoztatóról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi 

önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi 

Irodájának vezetőjét, hogy a 2016. évi feladatalapú költségvetési támogatás, valamint 

a 2016. évben Dombóvár Város Önkormányzata által nyújtott támogatás 

felhasználásáról szóló beszámolót és pénzügyi elszámolást készítse el. 

 

Határidő: támogatói okirat szerint 

Felelős: Elnök 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2017. szeptember 1. 

 

       Ligorovics Zsolt sk. 

        elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

szeptember 1-jei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

95/2017. (IX. 1.) számú határozat 

az elnöknek a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló beszámolójáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az elnök 

beszámolóját 

- a Dombóvár, Szabadság u. 14. alatti épület bontásából származó 

fémhulladék értékesítéséről, 

- 8-10 roma család részére bútoradományok kiosztásáról, 

- a Magyarországi Metodista Egyház Dombóvári Körzetével közösen 

szervezett roma hitéleti programokról, 

- a Vásárosdombói Romák Érdekvédelmi Szervezetével kötött együttműködési 

megállapodás végrehajtásáról, és 

- a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet pártfogó felügyelőjének a 

Dombóvár, Szabadság u. 4. alatti Roma Házban tartott fogadóórájáról. 

 

 

Dombóvár, 2017. szeptember 1. 

 

       Ligorovics Zsolt sk. 

        elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

szeptember 1-jei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

96/2017. (IX. 1.) számú határozat 

a dombóvári szegregátumokban és szegregációval veszélyeztetett területen élők 

társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programjaiban partner 

szervezetként való részvételről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 

konzorciumvezető Dombóvár Város Önkormányzata, az Autonómia Alapítvány, a 

Dombó-Land Térségfejlesztő Kft. és a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató 

Intézmény által létrehozott konzorcium által a dombóvári szegregált és szegregációval 

veszélyeztetett területek fejlesztése, valamint a helyi társadalmi integráció erősítése 

érdekében 

- a TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 azonosító számú, A dombóvári 

Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területen élők 

társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja című, 

- a TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 azonosító számú, A dombóvári Szigetsor-

Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex 

programja című, és 

- a TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 azonosító számú, A dombóvári Mászlony 

szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex 

programja című 

projektek megvalósítását. 

 

A Képviselő-testület vállalja, hogy a projektek megvalósításában partner szervezetként 

részt vesz, a projektek célját, programját a célterületen élők felé közvetíti, a projektek 

keretében tartandó programokra a Dombóvár, Szabadság u. 4. szám alatti Roma 

Házban helyiséget biztosít. 

 

 

Dombóvár, 2017. szeptember 1. 

 

       Ligorovics Zsolt sk. 

        elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

szeptember 1-jei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

97/2017. (IX. 1) számú határozat 

a Roma Kulturális Közösségi Rendezvény programsorozatra megállapított 

költségkeret módosításáról 

 

1. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dombóvár, 

Szabadság utca 4. alatti Roma Házban havi rendszerességgel tartott Roma Kulturális 

Közösségi Rendezvény programsorozatra 2017. szeptember 1. – 2017. december 31. 

közötti időszakra 10.000,- Ft/hónap összegű keretet biztosít a Dombóvár Város 

Önkormányzata által 2017. évben nyújtott támogatás terhére. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a kötelezettségvállalásra. 

 

2. A Képviselő-testület a 2/2017. (I. 20.) számú határozatát visszavonja. 

 

 

Dombóvár, 2017. szeptember 1. 

 

       Ligorovics Zsolt sk. 

        elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

szeptember 1-jei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

98/2017. (IX. 1.) számú határozat 

a közérdekű munka végrehajtásában való együttműködés módosításáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi 

felzárkózás és a bűnmegelőzés segítése érdekében a szabálysértési eljárásban vagy 

büntetőeljárásban kiszabott közérdekű munka büntetés végrehajtásában együttműködik 

az állami hatóságokkal. 

 

A Képviselő-testület kezdeményezi a közérdekű munka végzésére kijelölhető 

munkahelyként a Nemzeti Munkaügyi Hivatal által vezetett Közérdekű Munka 

Nyilvántartási Rendszerbe bejegyzett 15 fő létszám 20 főre történő módosítását. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a foglalkoztatói nyilvántartásban a 

létszám módosítása iránti kérelem benyújtására. 

 

Határidő: 2015. szeptember 30. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2017. szeptember 1. 

 

       Ligorovics Zsolt sk. 

        elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

szeptember 1-jei rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

99/2017. (IX. 1.) számú határozat 

a 88/2017. (VII. 3.) számú határozat visszavonásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kolompár 

Armand tanulmányainak támogatásáról szóló 88/2017. (VII. 3.) számú határozatát 

visszavonja. 

 

 

Dombóvár, 2017. szeptember 1. 

 

       Ligorovics Zsolt sk. 

        elnök 

 

 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

szeptember 22-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

100/2017. (IX. 22.) számú határozat 

a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 6.d. osztálya 

budapesti kirándulásának támogatásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a roma tanulók 

felzárkóztatásának és tanulási lehetőségeinek segítése érdekében, egyedi kérelem 

alapján a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 6.d. osztályos 

tanulói 2017. október 18-i budapesti tanulmányi kirándulását – amely során a 

Fővárosi Nagycirkuszban egy előadást tekintenek meg, valamint felkeresik a 

Parlamentet, a Városligetet, a Hősök terét, a Gellért-hegyet és még néhány 

nevezetességet – 30.000,- Ft-tal támogatja belépőjegy megvásárlásával, illetve az 

utazási költségek egy részének átvállalásával. 

 

A Képviselő-testület a támogatást a 2017. évi feladatalapú támogatás terhére 

biztosítja, és felhatalmazza az elnököt a szükséges kötelezettségvállalás megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2017. szeptember 22. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

szeptember 22-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

101/2017. (IX. 22.) számú határozata 

a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségi 

Önkormányzat 19/2017. (II. 24.) számú határozattal elfogadott 2017. évi 

költségvetésének módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá. 

 

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 2017. évi költségvetésének 

 

Bevételi főösszegét: 32.564 eFt 

Ezen belül: 

működési bevételek:  1.709 eFt 

működési célú támogatások 

államháztartáson belülről: 27.371 eFt 

működési célú átvett pénzeszközök 0 eFt 

maradvány igénybevétele: 3.484 eFt 

 

Kiadási főösszegét: 32.564 eFt 

Ezen belül: 

személyi juttatások: 18.909 eFt 

munkaadót terhelő járulékok 

és szociális hozzájárulási adó: 2.243 eFt 

dologi kiadások: 6.179 eFt 

egyéb működési célú kiadások: 3.428 eFt 

beruházások: 1.805 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, 2017. szeptember 22. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

szeptember 22-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

102/2017. (IX. 22.) számú határozat 

a nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2014. (X.22.) 

számú határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, - 

amellyel a Szabályzat a nemzetiségi önkormányzat által alapított kitüntetés 

adományozásának szabályairól szóló 3. számú melléklettel egészül ki – és a 

módosítással egységes szerkezetű Szabályzatot a melléklet szerint elfogadja. 

 

 

Dombóvár, 2017. szeptember 22. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

szeptember 22-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

103/2017. (IX. 22.) számú határozat 

a nemzetiségi önkormányzat üzemeltetésében lévő fűnyíró traktor karbantartási és 

javítási költségeinek finanszírozásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dombóvár 

Város Önkormányzata tulajdonában és a nemzetiségi önkormányzat üzemeltetésében 

lévő Husqvarna R 214 TC típusú, 20161000182 gyártási számú, 967325901 PNC 

számú fűnyíró Reider traktor üzemeltetőt terhelő karbantartására és javítására a 

fedezetet a Dombóvár Város Önkormányzata által 2017. évben nyújtott támogatás 

terhére biztosítja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a kötelezettségvállalásra. 

 

 

Dombóvár, 2017. szeptember 22. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

szeptember 22-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

104/2017. (IX. 22.) számú határozat 

a Roma Házban szükséges karbantartás elrendeléséről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a vagyonvédelem 

biztosítása érdekében elrendeli a Dombóvár, Szabadság u. 4. szám alatti Roma 

Házban a kapuzár cseréjét. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges kötelezettségvállalásra. 

 

 

Dombóvár, 2017. szeptember 22. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

szeptember 22-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

105/2017. (IX. 22.) számú határozat 

a közérdekű munka végrehajtásában való együttműködés módosításáról 

 

1. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi 

felzárkózás és a bűnmegelőzés segítése érdekében a szabálysértési eljárásban vagy 

büntetőeljárásban kiszabott közérdekű munka büntetés végrehajtásában együttműködik 

az állami hatóságokkal. 

 

A Képviselő-testület kezdeményezi a közérdekű munka végzésére kijelölhető 

munkahelyként a Nemzeti Munkaügyi Hivatal által vezetett Közérdekű Munka 

Nyilvántartási Rendszerbe bejegyzett 15 fő létszám 25 főre történő módosítását. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a foglalkoztatói nyilvántartásban a 

létszám módosítása iránti kérelem benyújtására. 

 

2. A Képviselő-testület a 98/2017. (IX. 1.) számú határozatát visszavonja. 

 

Határidő: 2017. szeptember 30. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2017. szeptember 22. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

szeptember 22-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

106/2017. (IX. 22.) számú határozat 

az elnök részére telefonhasználat biztosításáról 

 

1. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az elnök részére 

feladatai ellátásához mobiltelefon-használatot biztosít, melynek költségeit 2017. 

október 1. napjától havonta legfeljebb 6000,- Ft összegig megtéríti. 

 

A Képviselő-testület az elnök telefonhasználatának költségét a 2017. évi működési 

költségvetési támogatás terhére biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza az 

elnökhelyettest a kifizetéshez szükséges jognyilatkozatok és aláírások (teljesítés-

igazolás, utalványozás) megtételére. 

 

2. A Képviselő-testület a 4/2016. (II.22.) számú határozatát visszavonja. 

 

 

Dombóvár, 2017. szeptember 22. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 

 

 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

október 31-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

107/2017. (X. 31.) számú határozat 

a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 6.d. osztálya 

budapesti kirándulásához kapcsolódó kötelezettségvállalásról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az elnök 

beszámolóját a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 6. d. 

osztályos tanulói 2017. október 18-i budapesti tanulmányi kirándulásához a 

Képviselő-testület 100/2017. (IX. 22.) számú határozatával biztosított támogatás 

érdekében megtett kötelezettségvállalásról.  

 

 

Dombóvár, 2017. október 31. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

október 31-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

108/2017. (X. 31.) számú határozat 

a TAMIÁSZ Intézet Oktatásszervező Kft. által a Roma házban megtartott 

informatikai képzésről  

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az elnök 

beszámolóját a TAMIÁSZ Intézet Oktatásszervező Kft. által a GINOP-6.1.2-15 

Digitális szakadék csökkentése című kiemelt projekt keretében a Roma Házban 

megtartott informatikai képzésről.  

 

A Képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy intézkedjen az ingatlan- és 

eszközhasználat biztosításáért a Kft. által fizetendő bérleti díj mielőbbi kiegyenlítése 

érdekében. 

 

 

Dombóvár, 2017. október 31. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

október 31-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

109/2017. (X. 31.) számú határozat 

az 1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulója alkalmából tartott városi 

megemlékezésen való részvételről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja ez elnök 

beszámolóját az 1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulója alkalmából 

tartott városi megemlékezésen való részvételről és koszorú elhelyezéséről az 1956-os 

emlékműnél. 

 

A Képviselő-testület jóváhagyja az elnöknek a koszorú beszerzésével összefüggő 

kötelezettségvállalását.  

 

 

Dombóvár, 2017. október 31. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

október 31-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

110/2017. (X. 31.) számú határozat 

az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének 61. évfordulója alkalmából 

tartandó megemlékezésen való részvételről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete részt vesz az 1956-

os forradalom és szabadságharc leverésének 61. évfordulója alkalmából tartandó 

városi megemlékezésen, amelyen az 1956-os forradalom roma áldozatainak és 

hőseinek – különösen Dilinkó Gábor, Dandos Gyula, Fátyol István, Kóté Sörös József, 

Csányi Sándor, Strausz Károly, Sztojka László, Kolompár Mátyás – emlékére gyertyát 

helyeztet el.  

 

A Képviselő-testület felkéri az elnököt a megemlékezésen való megjelenésre és a 

gyertyagyújtásra. 

 

 

Dombóvár, 2017. október 31. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

október 31-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

111/2017. (X. 31.) számú határozat 

képviselő-testületi tagok előkészítő képzésen való részvételének támogatásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy 

Ligorovics Zsolt elnök és Ligorovics Marianna képviselő a roma társadalmi 

integrációval kapcsolatos ismereteik bővítése érdekében a budapesti Wesley János 

Lelkészképző Főiskola képzésére jelentkezzenek, és a jelentkezéshez kapcsolódóan 

előkészítő foglalkozáson vegyenek részt a Magyarországi Metodista Egyház 

szervezésében. 

 

A Képviselő-testület az elnöknek és a képviselőnek az előkészítő foglalkozásokon való 

részvétellel közvetlenül összefüggő költségeit megtéríti, és hozzájárul az ezzel 

összefüggő kötelezettségvállalások megtételéhez. 

 

 

Dombóvár, 2017. október 31. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

október 31-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

112/2017. (X. 31.) számú határozat 

a 2017. október 28-án tartott Roma Kulturális Közösségi Rendezvényről  

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Roma Kulturális 

Közösségi Rendezvény 2017. októberi  programját az alábbiak szerint valósította meg 

október  28-án 14 órai kezdettel: 

 

- Gyereknek a szülőkkel közös kézműves foglalkozás volt az ősz és lobhullás 

jegyében. 

- Hajdúné Csernák Erzsébet metodista lelkész a roma hitéletről tartott beszédet 

és lelkivezetést tartott. 

- Zenés roma est került megtartásra hagyományos roma zenével. 

 

A Képviselő-testület a rendezvényhez kapcsolódóan roma lakossági fórumot tartott, 

melyen ismertetésre kerültek a 2017. évben még megvalósítani tervezett programok és 

rendezvények, továbbá értékelték a közmunkaprogram eredményeit, illetve 

tájékozódtak a helyi roma emberek problémáiról, gondjairól. 

 

 

Dombóvár, 2017. október 31. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

október 31-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

113/2017. (X. 31.) számú határozat 

a Dombóvár Város Önkormányzatával a természetvédelmi területek rendben 

tartására és településüzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó együttműködési 

megállapodás alapján felmerült kiadások megtérítéséről 

 

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

Dombóvár Város Önkormányzatával a 2017. március 6-tól 2018. február 28-ig szóló 

időtartamra a hosszabb távú közfoglalkoztatási program keretében természetvédelmi 

területek rendben tartására és egyéb településüzemeltetési feladatok ellátására kötött 

együttműködési megállapodás alapján felmerült költségeket Dombóvár Város 

Önkormányzata térítse meg a Nemzetiségi Önkormányzat számára. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2017. október 31. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

október 31-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

114/2017. (X. 31.) számú határozat 

a Földünk Világnapja alkalmából tartott városi rendezvényen való közreműködésről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja ez elnök 

beszámolóját a Földünk Világnapja alkalmából Dombóvár Város Önkormányzata 

által 2017. október 24-én szervezett biofal takarítási akcióban és növények ültetésében 

való közreműködésről. 

 

 

Dombóvár, 2017. október 31. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

október 31-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

115/2017. (X. 31.) számú határozat 

biztonsági kamerarendszer kiépítéséről a Roma Házba 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a vagyonvédelem 

növelése érdekében elrendeli a Dombóvár, Szabadság u. 4. szám alatti Roma Ház 

területén a házba való belépést, illetve az udvaron való tevékenység megfigyelését 

lehetővé tevő biztonsági kamerarendszer kiépítését, melyre 100 ezer Ft összegű keretet 

biztosít. A Képviselő-testület a felmerülő kiadásokat a Dombóvár Város 

Önkormányzata által a 2017. évben nyújtott támogatás terhére kívánja elszámolni. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges kötelezettségvállalások 

megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2017. október 31. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

október 31-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

116/2017. (X. 31.) számú határozat 

a 2017. évi adventi időszak nemzetiségi kulturális programjairól 

 

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

kulturális programok szervezése, ezek szervezésének támogatása közfeladata 

körében a 2017. évi adventi időszakban az alábbi programokat kívánja 

megvalósítani: 

 

a) Roma Nemzetiségi Mikulás ünnepély a Roma Házban. 

b) A Nemzetiségek Napjának megünneplése. 

c) Mindenki Karácsonya roma nemzetiségi rendezvény. 

 

2. A Képviselő-testület elrendeli, hogy a 7200 Egy szabad város lapja helyi közéleti 

lapban, valamint egy további hirdető újságban a fenti kulturális rendezvényekről 

roma és magyar nyelven való is jelenjen meg felhívás. 

 

3. A Képviselő-testület a Roma Nemzetiségi Mikulás ünnepélyhez a Mikulás 

csomagok beszerzésére 120.000,-Ft összegű keretet különít el. A Képviselő-testület 

a felmerülő kiadásokat a Dombóvár Város Önkormányzata által a 2017. évben 

nyújtott támogatás terhére kívánja elszámolni. A Képviselő-testület az ünnepélyen 

ki nem osztott csomagokat a dombóvári óvodákba járó kiscsoportos gyermekek 

között kívánja szétosztani. 

 

 

Dombóvár, 2017. október 31. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

október 31-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

117/2017. (X. 31.) számú határozat 

a hagyományos Márton-napi német nemzetiségi kulturális programon való 

részvételről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek 

jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 115. § f) pontjában foglalt kötelező 

közfeladata körében eljárva támogatja, hogy a dombóvári települési nemzetiségi 

önkormányzatok hatékonyabban fogjanak össze a nemzetiségek érdekeinek 

védelmében és képviseletében, kulturális önazonosságuk megerősítésében, a 

nemzetiségek által beszélt nyelvek használatának fejlesztésében, ennek érdekében 

egymás nyelvének, kultúrájának megismerését és bemutatását közös programokon és 

rendezvényeken keresztül segítsék. 

 

A Képviselő-testület támogatja a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat által 

megrendezésre kerülő 19. Német Nemzetiségi Hét elnevezésű nemzetiségi kulturális 

rendezvénysorozatot, és 2017. november 11-én a Márton-napi Libavacsora és 

Borünnep elnevezéssel a gunarasi Camping Étteremben megtartásra kerülő 

nemzetiségi kulturális programon – roma származású óvodapedagógus segítségével –

közreműködik délutáni zenés gyermekprogrammal, valamint a gyermekeknek szóló 

kézműves foglalkozással, illetve a Képviselő-testület tagjai részt vesznek az esti 

libavacsorán. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges kötelezettségvállalások 

megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2017. október 31. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 
 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

november 23-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

118/2017. (XI. 23.) számú határozat 

rászoruló roma személyek számára fűtési lehetőség biztosítása érdekében kandalló 

vásárlásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja egy 

kisebb kandalló beszerzését annak érdekében, hogy azt használatra lehessen átadni 

olyan rászoruló dombóvári roma személy számára, aki más módon nem tudja 

megoldani a fűtési nehézségeit. 

 

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a kandalló első alkalommal a nehéz 

helyzetben élő, egészségügyi problémákkal küzdő Tasi Sándorné (Dombóvár, Teleki 

utca 77.) részére kerüljön használatba adásra határozatlan időre. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges kötelezettségvállalások 

megtételére, a kandalló és a füstcső beszerzésre 47.000,-Ft összegű keretet biztosít. A 

Képviselő-testület a felmerülő kiadásokat a Dombóvár Város Önkormányzata által a 

2017. évben nyújtott támogatás terhére kívánja elszámolni. 

 

 

Dombóvár, 2017. november 23.  

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

november 23-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

119/2017. (XI. 23.) számú határozat 

az elnöknek a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló beszámolójáról, téli 

gumik beszerzéséről 

 

1. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az 

elnök beszámolóját 

 

- a Dombóvár, Szabadság u. 4. alatti Roma Házba a biztonsági 

kamerarendszer kiépítéséről és a riasztórendszer működésének 

tapasztalatairól, 

- a Roma ház homlokzatára zászlótartó felszereléséről, és abba zászlók – 

Magyarország lobogója, az Európai Unió zászlója, Dombóvár zászlaja, 

illetve a nemzetközi cigányság zászlója – beszerzéséről 29.083,- Ft 

összegben. 

 

A Képviselő-testület az elnöknek a fentiekkel kapcsolatos kötelezettségvállalásait 

jóváhagyja. A Képviselő-testület a zászlók elhelyezésével kapcsolatban felmerült 

kiadásokat a 2017. évi költségvetési működési támogatás terhére kívánja 

elszámolni. 

 

2. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a 

Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonát képező, EVE-960 forgalmi rendszámú, 

Volkswagen Transporter Doka típusú gépjárműre négy darab téli gumi 

megvásárlását, melyre 100.000,-Ft összegű keretet biztosít, a felmerülő kiadásokat 

a Dombóvár Város Önkormányzata által a 2017. évben nyújtott támogatás terhére 

kívánja elszámolni. 

 

 

Dombóvár, 2017. november 23.  

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

november 23-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

120/2017. (XI. 23.) számú határozat 

a dombóvári szegregátumokban és szegregációval veszélyeztetett területen élők 

társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programjaiban való 

szerepvállalásról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti a 

96/2017. (IX. 1.) számú határozatában foglaltakat, és kinyilvánítja, hogy a Dombóvár 

Város Önkormányzata, az Autonómia Alapítvány, a Dombó-Land Térségfejlesztő Kft. 

és a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény által létrehozott konzorcium 

együttműködésében a dombóvári szegregált és szegregációval veszélyeztetett területek 

fejlesztése, valamint a helyi társadalmi integráció erősítése érdekében európai uniós 

támogatással megvalósítani kívánt projektek lebonyolításában aktív szerepet kíván 

vállalni a hátrányos helyzetű roma családok helyzetének javítása, felzárkóztatása 

érdekében, és kéri, hogy a konzorciumi tagok fordítsanak nagyobb figyelmet a 

Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködésre és a 

Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatására. 

 

A Képviselő-testület elfogadja az elnök beszámolóját a projektek 2017. november 17-

én tartott nyitórendezvényein való részvételről. 

 

 

Dombóvár, 2017. november 23.  

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 

 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

november 23-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

121/2017. (XI. 23.) számú határozat 

a 2017. december 3-i Roma Nemzetiségi Mikulás ünnepélyről 
 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek 

jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 115. § f) pontjában foglalt kötelező 

feladatkörében 2017. december 3-án a Dombóvár, Szabadság u. 4. alatti Roma 

Házban Roma Nemzetiségi Mikulás ünnepélyt rendez gyermekek számára az alábbi 

programrend szerint: 

 

 Várakozás a Mikulásra, melynek keretében foglalkozások lesznek a 

gyermekek részére, a gyerekek színeznek, verset mondanak, dalokat 

énekelnek. 

 Az előzetesen regisztrált gyermekek számára Mikulás ajándék átadása a 

Városi Mikulás részéről a Víztoronynál elhelyezett rendezvénysátorban. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a rendezvény megszervezéséhez 

szükséges intézkedések és kötelezettségvállalások megtételére a 116/2017. (X. 31.) 

számú határozattal elkülönített keret erejéig azzal, hogy az ünnepélyen ki nem osztott 

csomagok a Dombóvár Szivárvány Óvodába, illetve a Dombóvári Árpád-házi Szent 

Erzsébet Katolikus Óvodába járó kiscsoportos gyermekek között oszthatók szét 2017. 

december 6-án az óvodavezetőkkel egyeztetve. A Képviselő-testület felhatalmazza az 

elnököt további Mikulás csomagok beszerzésére a kiscsoportos gyermekek számához 

igazodva, és hozzájárul az ezzel kapcsolatos kötelezettségvállalásoz. 

 

Határidő: 2017. december 3. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2017. november 23.  

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

november 23-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

122/2017. (XI. 23.) számú határozat 

a 2017. december 22-i „Mindenki Karácsonya” roma nemzetiségi rendezvényről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közösségi és 

kulturális programok szervezése, illetve a rászoruló roma családok szociális 

helyzetének, életkörülményeinek segítése közfeladata körében az „Új Kezdet” Roma 

Egyesület roma nemzetiségi civil szervezettel és a Természetesen Dombóvár Közéleti 

Egyesület civil szervezettel közösen 2017. december 22-én „Mindenki Karácsonya” 

roma nemzetiségi rendezvényt tart.  A Képviselő-testület a rendezvény keretében az 

alábbi programelemeket kívánja megvalósítani: 

 

 Roma asszonyok pörköltet főznek burgonyával, ami kiosztásra kerül. 

 Karácsonyi adománygyűjtési akció alapján ruhák, cipők, cipősdobozba 

becsomagolva gyerekjátékok, valamint tűzifa kerül kiosztásra. 

 A rászoruló kisgyerekes családok számára szaloncukor, öregeknek és 

nagycsaládosoknak pedig tartós élelmiszer csomag kerül kiosztásra. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések és 

kötelezettségvállalások megtételére, a rendezvényről magyar és roma nyelvű hirdetés 

megjelentetésére. A Képviselő-testület a rendezvény megszervezésére 300 ezer Ft 

keretösszeget biztosít. 

 

 

Dombóvár, 2017. november 23.  

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

november 23-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

123/2017. (XI. 23.) számú határozat 

az elnök tájékoztatójáról rendőri intézkedés miatt indult eljárásról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az elnök 

tájékoztatóját a 2017. március 25-i Roma Kulturális Délután rendezvényen a 

Képviselő-testület egyik tagjával szemben foganatosított és megkérdőjelezhető rendőri 

intézkedéssel kapcsolatos eljárás befejezéséről. 

 

 

Dombóvár, 2017. november 23.  

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 
 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

december 11-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

124/2017. (XII. 11.) számú határozat 

 

a „Mindenki Karácsonya” roma nemzetiségi rendezvényhez kapcsolódóan óvodások 

megajándékozásáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 

hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelését és felzárkóztatását, és ehhez 

kapcsolódóan a 2017. december 22-i „Mindenki Karácsonya” roma nemzetiségi 

rendezvény keretében gyümölcsökből és szaloncukorból álló ajándékcsomagot ad a 

Dombóvári Szivárvány Óvodába, illetve a Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet 

Katolikus Óvodába járó gyermekek részére 2017. december 19-én. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések és 

kötelezettségvállalások megtételére a „Mindenki Karácsonya” rendezvényre 

elkülönített keret terhére, amelynek összegét 450.000,- Ft-ra emeli. 

 

 

Dombóvár, 2017. december 11. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

december 11-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

125/2017. (XII. 11.) számú határozat 

a Nemzetiségek Napja alkalmából megrendezésre kerülő 2017. évi nemzetiségi 

kulturális rendezvényről 
 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek 

jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 115. § f) pontjában foglalt kötelező 

közfeladata körében eljárva támogatja, hogy a dombóvári települési nemzetiségi 

önkormányzatok hatékonyabban fogjanak össze a nemzetiségek érdekeinek 

védelmében és képviseletében, kulturális önazonosságuk megerősítésében, a 

nemzetiségek által beszélt nyelvek használatának fejlesztésében, ennek érdekében 

egymás nyelvének, kultúrájának megismerését és bemutatását közös programokon és 

rendezvényeken keresztül kívánják segíteni. 

 

A Képviselő-testület részt vesz a Nemzetiségek Napja alkalmából a Szekszárdi SZC 

Apáczai Csere János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma dísztermében 

december 13-án 17.00 órai kezdettel tartandó 2017. évi helyi nemzetiségi kulturális 

rendezvényen  

 

A Képviselő-testület a Nemzetiségek Napja rendezvény műsorán az alábbi 

programelemek megszervezéséről gondoskodik: 

 

 Orsós Józsefné beás nyelven karácsonyi mondókát ad elő. 

 Orsós Viktória beás nyelven adventi köszöntőt és karácsonyi verset szaval. 

 Roma származású gyermekek – ifj. Kovács Róbert és Kovács Szilvia -, illetve 

felnőttek – Kovács Róbert és Kökény Klára – cigány táncokat adnak elő.  

 

A Képviselő-testület a tagjait és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében 

fellépő roma származású előadókat a rendezvény utáni vacsorán megvendégeli. A 

képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a fellépőkkel megbízási szerződések 

megkötésére, a megbízási díjak meghatározására. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések és 

kötelezettségvállalások megtételére, a rendezvényről magyar és roma nyelvű felhívás 

megjelentetésére. 

 

Dombóvár, 2017. december 11. 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

december 11-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

126/2017. (XII. 11.) számú határozat 

a Dombóvár Város Önkormányzatával a szelektív hulladékgyűjtő szigetek 

környezetének rendbetételéről és 

más településüzemeltetési feladatok ellátásáról kötött együttműködési megállapodás 

módosításáról 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 

dombóvári szelektív hulladékgyűjtő szigetek környezetének rendbetételéről és más 

településüzemeltetési feladatok ellátásáról a Dombóvár Város Önkormányzatával 

kötött együttműködési megállapodás időtartamának 2018. február 28. napjáig történő 

meghosszabbításával. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a megállapodás módosításának 

aláírására – a járulékcsökkentésre tekintettel – a költségtérítés összegének 

változtatására kiterjedően is. 

 

 

Dombóvár, 2017. december 11. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

december 11-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

127/2017. (XII. 11.) számú határozat 

a ruhaadományok megfelelő tárolása érdekében vállfák beszerzéséről 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat részére felajánlott ruhaadományok megfelelő tárolása 

érdekében elrendeli vállfák beszerzését, melyre 40 ezer Ft keretösszeget biztosít. A 

Képviselő-testület a felmerülő kiadásokat a Dombóvár Város Önkormányzata által a 

2017. évben nyújtott támogatás terhére kívánja elszámolni. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges kötelezettségvállalások 

megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2017. december 11. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 
 



 

Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

december 11-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

128/2017. (XII. 11.) számú határozat 

látogatás szervezéséről a pécsi Erdős Kamill Cigány Múzeumba  
 

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

helyi roma közösség tagjai behatóbban ismerkedjenek a roma nemzetiségi kultúra 

emlékeivel, és ennek érdekében látogatást kíván szervezni a pécsi Erdős Kamill Cigány 

Múzeumba. 

 

A Képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy mérje fel az érdeklődők számát és a soron 

következő képviselő-testületi ülésen tegyen javaslatot a további intézkedések 

megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2017. december 11. 

 

 

        Ligorovics Zsolt sk. 

         elnök 
 

 


