
Dombóvári Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 

 
 
Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
február 24-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

1/2015. (II.24.) számú határozat 
 

a nemzetiségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 
 
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a 2014. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet 
szerint elfogadja. 

2. a 2014. évi költségvetési mérlegét a 2. számú melléklet szerint elfogadja. 
3. a 2014. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 3. számú melléklet szerint 

elfogadja. 
 
Dombóvár, 2015. február 24. 
 
       Ligorovics Zsolt sk. 
        elnök 
 
 



 
Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 
 
 
Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
február 24-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

2/2015. (II.24.) számú határozat 
 

a nemzetiségi önkormányzat 2015. 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 2015. 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 
2015. évet követő három évre várható összege: 
 

Adósságot keletkeztető ügylet és annak 
értéke: 

Várható összeg évente 

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a 0,-Ft 



folyósítás, átvállalás napjától a 
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, 2015. február 24. 
 
       Ligorovics Zsolt sk. 
        elnök 
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Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
február 24-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

3/2015. (II.24.) számú határozat 
 

a nemzetiségi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 
 
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a 2015. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet 
szerint elfogadja. 

2. a 2015. évi költségvetési mérlegét a 2. számú melléklet szerint elfogadja. 
3. a 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 3. számú melléklet szerint 

elfogadja. 
 
Dombóvár, 2015. február 24. 
 
       Ligorovics Zsolt sk. 
        elnök 
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Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
február 24-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

4/2015. (II.24.) számú határozat 
 

a nemzetiségi önkormányzat 2015. évi munkatervéről 
 
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi 
munkatervét a melléklet szerint elfogadja. 
 
Dombóvár, 2015. február 24. 
 
       Ligorovics Zsolt sk. 
        elnök 
 
 
 



Mellékelt a 4/2015. (II.24.) számú határozathoz 
 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2015. évi munkaterve 

 
2015. február: 

1. A Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének elfogadása 
2. A Nemzetiségi Önkormányzat középtávú terve és 2015. évi költségvetése 
3. A Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi munkaterve 
4. Tag delegálása a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztalba 
5. Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselők köztartozásmentes 

adatbázisba történő bejelentkezéséről 
6. Beszámoló a Dombóvár Város Önkormányzata által 2014. évben nyújtott 

költségvetési támogatás felhasználásáról 
 
2015. március 
 Közmeghallgatás 
 
2015. április: 

1. A Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról 
szóló zárszámadás 
2. Bírósági ülnök választása 
 

2015. szeptember: 
1. Tájékoztató a Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának féléves 
helyzetéről 
 

2015. október: 
1. A Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása 
2. A Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciója 
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Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
február 24-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

5/2015. (II.24.) számú határozat 
 

a 2015. évi közfoglalkoztatási programban való részvételről 
 
1. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 116. § (2) bekezdése szerint a 
közfoglalkoztatás önként vállalt közfeladata körében eljárva 2015. március 1. napjától 
11 hónap időtartamra 10 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása iránt támogatási 
igényt nyújt be a Dombóvári Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségéhez. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a támogatási igény benyújtására és a 
hatósági szerződés aláírására. 
 
2. A Képviselő-testület a közfoglalkoztatás (bér és járulékai 15%-a) önrészének 
finanszírozása érdekében támogatási igényt nyújt be Dombóvár Város 
Önkormányzatához. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a támogatási igény benyújtására, 
valamint a támogatási szerződés aláírására. 
 
Dombóvár, 2015. február 24. 
 
       Ligorovics Zsolt sk. 
        elnök 
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Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
február 24-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

6/2015. (II.24.) számú határozat 
 

a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztalba a nemzetiségi önkormányzat képviseletére tag 
delegálásáról 

 
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Dombóvár Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. 
(VIII.26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés 9. pontja alapján a Helyi 
Szociálpolitikai Kerekasztalba a nemzetiségi önkormányzat képviseletére Farkas 
Mariannát jelöli ki. 
 
Dombóvár, 2015. február 24. 
 
       Ligorovics Zsolt sk. 
        elnök 
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Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
február 24-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

7/2014. (II.24.) számú határozat 
 

a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézettel való együttműködésről 
 
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a roma 
származású fogvatartottak nevelése, kezelése, valamint a pártfogoltak reintegrációját 
elősegítő programok megvalósítása érdekében együttműködik a Tolna Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézettel. 
 
A Képviselő-testület az együttműködési megállapodást jóváhagyja, és felhatalmazza az 
elnököt a megállapodás aláírására. 
 
Dombóvár, 2015. február 24. 
 
       Ligorovics Zsolt sk. 
        elnök 
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Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
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8/2015. (II.24.) számú határozat 
 

a nemzetiségi önkormányzati képviselők köztartozásmentes adatbázisba való 
bejelentkezéséről 

 
 
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők köztartozásmentes adózói adatbázisba történő 
bejelentkezéséről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
Dombóvár, 2015. február 24. 
 
       Ligorovics Zsolt sk. 
        elnök 
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Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
február 24-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

9/2015. (II.24.) számú határozat 
 

a Dombóvár Város Önkormányzatától 2014. évben kapott támogatás 
felhasználásáról 

 
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dombóvár 
Város Önkormányzatától 2014. évben kapott támogatás felhasználását az alábbiak 
szerint fogadja el: 
 
 A B C D 
 Program, projekt 

megnevezése 
Időpont Összes költség 

(Ft) 
Elszámolt 

költség (Ft.) 
1. Mikulás-Napi rendezvény, 

karácsonyi rendezvény 
2014. 
december 

134.832 134.832 

2. Nemzetiségek Napja 2014.december 
12. 

63.940 63.940 

3. Rendezvények összesen: 198.772 
4. 2013. évi szállítói tartozások 

kiegyenlítése 
 

45.840 45.840 

5. Bankszámlavezetési díj, 
egyéb banki költségek 

 
15.338 15.338 

6.  Működésre összesen: 61.178 
 
A Képviselő-testület felkéri az elnököt a beszámoló és pénzügyi elszámolás 
elkészítésére és benyújtására. 
 
Dombóvár, 2015. február 24. 
 
       Ligorovics Zsolt sk. 
        elnök 
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Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
február 24-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

10/2015. (II.24.) számú határozat 
 

az elnök részére telefonhasználat biztosításáról 
 
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az elnök részére 
feladatai ellátásához mobiltelefon-használatot biztosít, melynek költségeit havonta 
legfeljebb 3000,- Ft összegig megtéríti. 
 
A Képviselő-testület az elnök telefonhasználatának költségét a 2015. évi működési 
költségvetési támogatás terhére biztosítja. 
 
Dombóvár, 2015. február 24. 
 
       Ligorovics Zsolt sk. 
        elnök 
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Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
február 24-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

11/2015. (II.24.) számú határozat 
 

az Aparhanti Független Roma Egyesülettel való együttműködésről 
 
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 115. § f) pontjában foglalt kötelező 
nemzetiségi közfeladata körében együttműködik az Aparhanti Független Roma 
Egyesülettel a mélyszegénységben élő, hátrányos helyzetű roma gyermekek 
integrálása, a roma hagyományok és kultúra ápolása és gyarapítása érdekében. 
 
A Képviselő-testület az együttműködési megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza az 
elnököt annak aláírására. 
 
Dombóvár, 2015. február 24. 
 
       Ligorovics Zsolt sk. 
        elnök 
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Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
február 24-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

12/2015. (II.24.) számú határozat 
 

tanoda létrehozásáról 
 
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti, hogy a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 116. § (2) bekezdésében 
foglaltak szerint önként vállalt nemzetiségi közfeladata a társadalmi felzárkózás 
területén tanoda működtetése, a roma gyermekek, tanulók részére iskolán kívüli 
foglalkozások szervezése a hasznos időtöltés érdekében, és a roma nemzetiségű 
gyermekek esélyegyenlőségének javítása. 
 
A Képviselő-testület kinyilvánítja szándékát, hogy önként vállalt közfeladata 
ellátásához a 2014-2020 programozási időszakban európai uniós támogatás iránti 
kérelmet (pályázatot) kíván benyújtani Dombóvár város közigazgatási területén 
tanoda létrehozására és működtetésére. 
 
A Képviselő-testület felkéri az elnököt a pályázat benyújtásához szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Dombóvár, 2015. február 24. 
 
       Ligorovics Zsolt sk. 
        elnök 
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Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
február 24-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

13/2015. (II.24.) számú határozat 
 

a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskolával való 
együttműködésről 

 
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 116. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 
önként vállalt nemzetiségi közfeladata körében együttműködik a Dombóvári Belvárosi 
Általános és Alapfokú Művészeti Iskolával a társadalmi felzárkózás területén a roma 
gyermekek, tanulók részére iskolán kívüli foglalkozások szervezésében és a roma 
nemzetiségű gyermekek esélyegyenlőségének javítása érdekében. 
 
A Képviselő-testület az európai uniós támogatásból létrehozandó tanoda 
működésében, programjában az intézményt együttműködő partnerként kívánja bevonni 
a tanodai programban részt vevő tanulók kiválasztásában, közös tanodai-iskolai 
programok szervezésében, a tanoda által szervezett nyílt napokon való részvételben. 
 
A Képviselő-testület az együttműködési megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza az 
elnököt annak aláírására. 
 
Határidő: 2015. február 28. – megállapodás aláírására 
Felelős: Elnök 
 
Dombóvár, 2015. február 24. 
 
       Ligorovics Zsolt sk. 
        elnök 
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Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
február 24-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

14/2015. (II.24.) számú határozat 
 

a Dombóvári József Attila Általános Iskolával való együttműködésről 
 
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 116. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 
önként vállalt nemzetiségi közfeladata körében együttműködik a Dombóvári József 
Attila Általános Iskolával a társadalmi felzárkózás területén a roma gyermekek, 
tanulók részére iskolán kívüli foglalkozások szervezésében és a roma nemzetiségű 
gyermekek esélyegyenlőségének javítása érdekében. 
 
A Képviselő-testület az európai uniós támogatásból létrehozandó tanoda 
működésében, programjában az intézményt együttműködő partnerként kívánja bevonni 
a tanodai programban részt vevő tanulók kiválasztásában, közös tanodai-iskolai 
programok szervezésében, a tanoda által szervezett nyílt napokon való részvételben. 
 
A Képviselő-testület az együttműködési megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza az 
elnököt annak aláírására. 
 
Határidő: 2015. március 31. – megállapodás aláírására 
Felelős: Elnök 
 
Dombóvár, 2015. február 24. 
 
       Ligorovics Zsolt sk. 
        elnök 
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15/2015. (II.24.) számú határozat 
 

a gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal való együttműködésről 
 
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 116. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 
önként vállalt nemzetiségi közfeladata körében együttműködik a „Kapaszkodó” 
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ gyermekjóléti és családsegítő 
szolgálatával a társadalmi felzárkózás területén. 
 
A Képviselő-testület az európai uniós támogatásból létrehozandó tanoda 
működésében, programjában az intézményt együttműködő partnerként kívánja bevonni 
a tanodai programban részt vevő tanulók családjával való kapcsolattartásban, a 
családlátogatások szervezésében, a tanoda gyermek- és ifjúságvédelmi feladatainak 
ellátásában, valamint a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról való 
információszolgáltatásban. 
 
A Képviselő-testület az együttműködési megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza az 
elnököt annak aláírására. 
 
Határidő: 2015. március 31. – megállapodás aláírására 
Felelős: Elnök 
 
Dombóvár, 2015. február 24. 
 
       Ligorovics Zsolt sk. 
        elnök 
 
 
 



 
Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 
 
 
Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
február 24-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

16/2015. (II.24.) számú határozat 
 

az elnök beszámolójáról a kisvejkei tanodában tett látogatásról 
 
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az elnök 
beszámolóját a Kisvejkén működő tanodában tett látogatásról elfogadja. 
 
A Képviselő-testület kinyilvánítja együttműködési szándékát a Kisvejkén működő 
tanoda fenntartójával és felhatalmazza az elnököt, hogy az együttműködés kereteinek 
kialakítása érdekében egyeztetést folytasson, valamint az együttműködési 
megállapodás tartalmának jóváhagyására és aláírására. 
 
Dombóvár, 2015. február 24. 
 
       Ligorovics Zsolt sk. 
        elnök 
 



 
Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 
 
 
Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. 
április 24-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

17/2015. (IV.24.) számú határozat 
 

a nemzetiségi önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 
 
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi 
zárszámadását az alábbiak szerint elfogadja: 
 

1. a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. melléklet szerint 
elfogadja. 

2. a 2014. évi vagyonkimutatásról szóló beszámolót a 2. melléklet szerint 
elfogadja. 

3. a 2014. évi maradvány kimutatást a 3. melléklet szerint elfogadja. 
 
Dombóvár, 2015. április 24. 
 
        Ligorovics Zsolt sk. 
         elnök 
 



 
Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 
 
 
Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. 
április 24-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

18/2015. (IV.24.) számú határozat 
 

tájékoztató tábla kihelyezéséről 
 
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli 
tájékoztató tábla kihelyezését a Dombóvár, Szabadság u. 4. szám alatti épület külső 
homlokzatára. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges kötelezettségvállalásra. 
 
Dombóvár, 2015. április 24. 
 
        Ligorovics Zsolt sk. 
         elnök 
 



 
Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 
 
 
Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. 
április 24-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

19/2015. (IV.24.) számú határozat 
 

a 2015. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról 
 
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Dombóvár Város 
Önkormányzatának 459/2014. (XII.18.) Kt. határozatával jóváhagyott 2015. évi belső 
ellenőrzési tervnek a nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó rendelkezésével egyetért 
és azt jóváhagyja. 
 
Dombóvár, 2015. április 24. 
 
        Ligorovics Zsolt sk. 
         elnök 
 



 
Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 
 
 
Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. 
április 24-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

20/2015. (IV.24.) számú határozat 
 

az V. Nemzetiségek disznóvágása rendezvényről 
 
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 115. § f) pontjában foglalt kötelező 
közfeladata körében részt vett a dombóvári települési nemzetiségi önkormányzatok V. 
Nemzetiségek disznóvágása elnevezésű nemzetiségi hagyományőrző rendezvényén. 
 
A képviselő-testület az elnök kötelezettségvállalását jóváhagyja, a rendezvényre 
fordított 76.300 Ft kiadást a Dombóvár Város Önkormányzata által 2014. évben 
nyújtott támogatás terhére számolja el. 
 
Dombóvár, 2015. április 24. 
 
        Ligorovics Zsolt sk. 
         elnök 
 



 
Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 
 
 
Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. 
április 24-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

21/2015. (IV.24.) számú határozat 
 

a Város Hete rendezvénysorozaton való részvételről 
 
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 115. § f) pontjában foglalt kötelező 
közfeladata körében részt vett a 2015. március 23-28. között megrendezett Város Hete 
rendezvénysorozat keretében a Vlasic Udvarban felállított horvát emlékműnél tartott 
koszorúzáson. 
 
A Képviselő-testület az elnök kötelezettségvállalását jóváhagyja, a rendezvényre 
fordított 1550,- Ft kiadást a Dombóvár Város Önkormányzata által 2014. évben 
nyújtott támogatás terhére számolja el. 
 
Dombóvár, 2015. április 24. 
 
        Ligorovics Zsolt sk. 
         elnök 
 



 
Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 
 
 
Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. 
április 24-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

22/2015. (IV.24.) számú határozat 
 

az elnök részére költségtérítés kifizetéséről 
 
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli az elnök 
részére a képviselő-testület képviseletében a 2014. decemberi Mikulás napi és 
karácsonyi rendezvényekkel és egyéb feladatokkal összefüggésben keletkezett 
költségeinek megtérítésére 26.784,- Ft költségtérítés kifizetését. 
 
A Képviselő-testület a költségtérítést a Dombóvár Város Önkormányzata által 
Dombóvár Város Önkormányzata által 2014. évben nyújtott támogatás terhére 
számolja el. 
 
Dombóvár, 2015. április 24. 
 
        Ligorovics Zsolt sk. 
         elnök 
 



 
Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 
 
 
Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. 
április 24-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

23/2015. (IV.24.) számú határozat 
 

a Sani Luludyi Közhasznú Érdekvédelmi Egyesülettel kötött együttműködési 
megállapodás jóváhagyásáról 

 
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 115. § f) pontjában foglalt kötelező 
közfeladata és önként vállalt feladatai körében együtt kíván működni a Sani Luludyi 
Közhasznú Érdekvédelmi Egyesülettel különösen az alábbi területeken: 
 

1. hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, esélyegyenlőségének javítása, 
2. a társadalmi felzárkózás területén tanoda program indítása és működtetése, 
3. a tanodába felvett tanulók számára településen kívüli kompetencia-fejlesztést 

szolgáló programok szervezése, 
4. a szekszárdi és dombóvári halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére 

kirándulások, túrák, táborozások szervezése, 
5. bűnmegelőzési, egészségügyi felvilágosító munka, 
6. kulturális rendezvények, kiállítások szervezése, 
7. roma hagyományőrzés, értékmentés, identitástudat megerősítése, népismeret 

oktatása. 
 
A Képviselő-testület az együttműködési megállapodást jóváhagyja, felhatalmazza az 
elnököt annak aláírására. 
 
Dombóvár, 2015. április 24. 
 
        Ligorovics Zsolt sk. 
         elnök 
 



 
Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 
 
 
Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. 
április 24-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

24/2015. (IV.24.) számú határozat 
 

a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság, a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat és a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége együttműködési 

megállapodásához való csatlakozásról 
 
 
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a város 
bűnmegelőzési tevékenységének segítése, a rendőrséggel való együttműködés önként 
vállalt közfeladata körében csatlakozik a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság, a Tolna 
Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek 
Szövetsége 2014. november 18-án megkötött együttműködési megállapodásához Tolna 
megye közrendjének és közbiztonságának erősítése, a köznyugalom fenntartása, az 
etnikai konfliktusok megelőzése, az ehhez vezető okok és körülmények feltárása és 
kezelése, az előítéletek mérséklése, valamint a roma lakosság integrációjának 
elősegítése érdekében. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a csatlakozási szándéknyilatkozat 
aláírására. 
 
Dombóvár, 2015. április 24. 
 
        Ligorovics Zsolt sk. 
         elnök 



 
Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 
 
 
Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. 
április 24-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

25/2015. (IV.24.) számú határozat 
 

a közérdekű munka végrehajtásában való együttműködésről 
 
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 116. § (2) bekezdésében foglalt, a társadalmi 
felzárkózás és a bűnmegelőzés segítése, valamint a rendőrséggel való együttműködés 
önként vállalt közfeladata körében együtt kíván működni a szabálysértési eljárásban 
vagy büntetőeljárásban kiszabott közérdekű munka büntetés végrehajtásában az állami 
hatóságokkal. 
 
A Képviselő-testület kérelmet nyújt be a közérdekű munka végzésére kijelölhető 
munkahelyként a Nemzeti Munkaügyi Hivatal által vezetett Közérdekű Munka 
Nyilvántartási Rendszerbe történő felvétele érdekében. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a foglalkoztatói nyilvántartásba 
közérdekű munka végzésére kijelölhető munkahelyként való nyilvántartásba vétel 
iránti kérelem benyújtására. 
 
Határidő: 2015. június 30. 
Felelős: Elnök 
 
Dombóvár, 2015. április 24. 
 
        Ligorovics Zsolt sk. 
         elnök 
 
 
 
 



 
Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 
 
 
Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. 
április 24-i rendes zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

26/2015. (IV:24.) számú határozat 
 

bírósági ülnök választásáról 
 
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a bírák 
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. Törvény 2015. § (1) 
bekezdésében biztosított bírósági ülnök választása jogával nem kíván élni. 
 
Dombóvár, 2015. április 24. 
 
        Ligorovics Zsolt sk. 
         elnök 
 



 
Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 
 
 
Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. 
április 24-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

27/2015. (IV.24.) számú határozat 
 

pályázat benyújtása a „Roma kultúra – Roma kulturális események 
megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének 

támogatására” című pályázati felhívásra 
 
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt 
be az Emberi Erőforrások Minisztériuma ROM-RKT-15 kódszámú „Roma kultúra – 
Roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek 
elérhetővé tételének támogatására” című pályázati felhívásának „B” komponensére 
„Roma Nap” elnevezésű roma kulturális rendezvény támogatására. 
 
A pályázat megvalósításának helye: Dombóvár. 
 
A pályázat forrás összetétele: 

Pályázatban igényelt támogatás  0,- Ft 
Önrész     0,- Ft 
Más államháztartási támogatás  500.000,- Ft 
Önkormányzati támogatás   0,- Ft 
Egyéb támogatás    0,- Ft 
Összes bevétel    500.000,- Ft 
Összes tervezet kiadás   500.000,- Ft 

 
A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a pályázat benyújtására és aláírására, a 
pályázat támogatása esetén pedig a támogatási szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2015. május 15. – pályázat benyújtására 
Felelős: Elnök 
 
Dombóvár, 2015. április 24. 
 
        Ligorovics Zsolt sk. 
         elnök 
 
 
 
 



 
Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 
 
 
Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. 
május 29-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

28/2015. (V.29.) számú határozat 
 

A dombóvári szelektív hulladékgyűjtő szigetek környezetének rendbetételéről a 
közfoglalkoztatási program keretében 

 
1. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzá kíván 

járulni Dombóvár Város Önkormányzatának természetvédelmi, környezetvédelmi 
és köztisztasági feladatainak ellátásához, és a közfoglalkoztatás állami 
támogatással nem fedezett részének finanszírozására Dombóvár Város 
Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás alapján dombóvári 
természetvédelmi területek rendbentartását végzi a közfoglalkoztatás keretében. 

 
2. A Képviselő-testület az 1. ponthoz kapcsolódva vállalja, hogy – azokban az 

időszakokban, amikor közfoglalkoztatásra van lehetősége – közfoglalkoztatottak 
bevonásával a dombóvári szelektív hulladékgyűjtő szigetek, valamint a Dombóvár-
Szőlőhegy, Nyergesi buszforduló mellett található hulladékgyűjtő konténerek 
környezetét rendszeresen karbantartja, az edényzeteken kívül elhelyezett hulladékot 
szükség szerint elszállítja, amennyiben Dombóvár Város Önkormányzata a 
szállítás során felmerült gépjármű-használati költségeket megtéríti. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt megállapodás megkötésére 
Dombóvár Város Önkormányzatával. 

 
Határidő: 2015. június 5. 
Felelős: Elnök 
 
 
Dombóvár, 2015. május 29. 
 
        Ligorovics Zsolt sk. 
         elnök 



 
Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 
 
 
Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. 
május 29-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

29/2015. (V.29.) számú határozat 
 

A dombóvári szelektív hulladékgyűjtő szigetek környezetének rendbetételével 
összefüggésben az elnök saját gépjárműve igénybevételének engedélyezéséről 

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

szelektív hulladékgyűjtő szigetek környezetének rendbetételének vállalásával 
összefüggésben, az edényzeteken kívül elhelyezett hulladék elszállításához 
kapcsolódva engedélyezi Ligorovics Zsolt elnök számára saját gépjárműve 
igénybevételét a szállítási feladatok elvégzéséhez. 

 
2. A Képviselő-testület engedélyezi az 1. pont szerint felmerült gépjármű-használati 

költségek megtérítését az elnök részére útnyilvántartás alapján, és felhatalmazza az 
elnökhelyettest a kifizetéshez szükséges jognyilatkozatok és aláírások (teljesítés-
igazolás, utalványozás) megtételére. 

 
3. A Képviselő-testület a 2015. első félévi költségvetési teljesítési adatok és a 

felmerült kiadások alapján felülvizsgálja az 1. és 2. pontban foglaltakat. 
 
Határidő: 2015. július 31. – a felülvizsgálat képviselő-testület elé terjesztésére 
Felelős: Elnökhelyettes 
 
 
Dombóvár, 2015. május 29. 
 
        Ligorovics Zsolt sk. 
         elnök 



 
Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 
 
 
Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. 
május 29-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

30/2015. (V.29.) számú határozat 
 

A közfoglalkoztatási programok lebonyolításához az elnök saját gépjárműve 
igénybevételének engedélyezéséről 

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

önkormányzat által bonyolított mindenkori közfoglalkoztatási programok 
lebonyolításával összefüggésben jóváhagyja, hogy Ligorovics Zsolt elnök szállítási 
feladatokat végezzen, és ehhez engedélyezi saját gépjárműve igénybevételét. 

 
2. A Képviselő-testület engedélyezi az 1. pont szerint felmerült gépjármű-használati 

költségek megtérítését az elnök részére útnyilvántartás alapján, és felhatalmazza az 
elnökhelyettest a kifizetéshez szükséges jognyilatkozatok és aláírások (teljesítés-
igazolás, utalványozás) megtételére. 

 
3. A Képviselő-testület a 2015. első félévi költségvetési teljesítési adatok és a 

felmerült kiadások alapján felülvizsgálja az 1. és 2. pontban foglaltakat. 
 
Határidő: 2015. július 31. – a felülvizsgálat képviselő-testület elé terjesztésére 
Felelős: Elnökhelyettes 
 
 
Dombóvár, 2015. május 29. 
 
        Ligorovics Zsolt sk. 
         elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 

 
 
Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. 
május 29-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

31/2015. (V.29.) számú határozat 
 

A tanoda létrehozásához kapcsolódó családlátogatásokról 
 
1. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti, 

hogy európai uniós támogatás igénybevételével tanodát kíván létrehozni és 
működtetni Dombóváron hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
iskolai előrehaladásának segítése érdekében. A Képviselő-testület támogatja, hogy 
a képviselő-testület tagjai a tanodai programba történő bevonás érdekében 
családlátogatásokat végezzenek és engedélyezi a felmerült gépjármű-használati 
költségek megtérítését, valamint felhatalmazza az elnököt, illetve az elnökhelyettest 
a kifizetéshez szükséges jognyilatkozatok és aláírások (teljesítés-igazolás, 
utalványozás) megtételére. 

 
2. A Képviselő-testület a 2015. első félévi költségvetési teljesítési adatok és a 

felmerült kiadások alapján felülvizsgálja az 1. pontban foglaltakat. 
 
Határidő: 2015. július 31. – a felülvizsgálat képviselő-testület elé terjesztésére 
Felelős: Elnök 
 
 
Dombóvár, 2015. május 29. 
 
        Ligorovics Zsolt sk. 
         elnök 



Dombóvári Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 

 
 
Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. 
május 29-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

32/2015. (V.29.) számú határozat 
 

Pályázat benyújtásáról a Magyar Élelmiszerbank Egyesülethez 
 
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt 
be a Magyar Élelmiszerbank Egyesülethez az „Élelmiszerbank-TESCO 
adományszétosztási együttműködés” keretében közzétett pályázati felhívásra a 
dombóvári TESCO áruházban el nem adott kenyerek és egyéb élelmiszerek napi 
átvételére és adományként az arra rászorulók között történő szétosztására. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a pályázat benyújtásával kapcsolatos 
nyilatkozatok megtételére, továbbá nyertes pályázat esetén a szétosztással kapcsolatos 
intézkedések, kötelezettségvállalások és döntések megtételére. 
 
Határidő: 2015. május 31. 
Felelős: Elnök 
 
 
Dombóvár, 2015. május 29. 
 
        Ligorovics Zsolt sk. 
         elnök 
 



 
Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 
 
 
Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
augusztus 31-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

33/2015. (VIII.31.) számú határozat 
 

A nemzetiségi önkormányzat elnökének saját gépjárműve igénybevételének és 
gépjármű-használati költségek megtérítésének engedélyezéséről szóló döntések 

felülvizsgálatáról 
 
3. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 30/2015. 

(V.29.) számú, és a 31/2015. (V.29.) számú határozatának a gépjárműhasználatra 
vonatkozó rendelkezéseit felülvizsgálta és azokat továbbra is fenntartja. 

4. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 29/2015. 
(V.29.) számú határozatát visszavonja. 

 
Dombóvár, 2015. augusztus 31. 
 
 
       Ligorovics Zsolt sk. 
        elnök 
 



 
Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 
 
 
Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
augusztus 31-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

34/2015. (VIII.31.) számú határozat 
 

A nemzetiségi önkormányzat elnökének megbízásáról szállítási feladatok 
elvégzésével 

 
1. Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a dombóvári 

szelektív hulladékgyűjtő szigetek, valamint a Dombóvár-Szőlőhegy, Nyergesi 
buszforduló mellett található hulladékgyűjtő konténerek környezetének rendszeres 
karbantartására Dombóvár Város Önkormányzatával kötött együttműködési 
megállapodás alapján a feladat teljesítését 146,418 Ft/kilométer összegű térítés 
ellenében vállalja. 

2. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a dombóvári 
szelektív hulladékgyűjtő szigetek környezetének rendbetételének vállalásával 
összefüggésben, az edényzeteken kívül elhelyezett hulladék elszállításához 
kapcsolódva a szállítási feladatok elvégzésével megbízza Ligorovics Zsolt elnököt. 
A szerződés időtartama megegyezik a dombóvári szelektív hulladékgyűjtő szigetek, 
valamint a Dombóvár-Szőlőhegy, Nyergesi buszforduló mellett található 
hulladékgyűjtő konténerek környezete rendszeres karbantartására Dombóvár 
Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás időtartamával, a 
bruttó megbízási díj összege 128,1 Ft/kilométer. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza az elnökhelyettest megbízási szerződés 
megkötésére, a kifizetéshez szükséges jognyilatkozatok és aláírások (teljesítés-
igazolás, utalványozás) megtételére. 
 
Határidő: 2015. szeptember 10. 
Felelős: Elnökhelyettes 
 
Dombóvár, 2015. augusztus 31. 
 
 
       Ligorovics Zsolt sk. 
        elnök 
 



 
Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 
 
 
Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
augusztus 31-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

35/2015. (VIII.31.) számú határozat 
 

A hátrányos helyzetű tanulók részére tanszer-csomagok gyűjtéséről 
 
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a rászoruló roma 
családok szociális helyzetének, életkörülményeinek segítése, valamint a roma 
gyermekek oktatásának támogatása önként vállalt feladata körében, a Dombóvári 
Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskolával, a Dombóvári József Attila 
Általános Iskolával és a Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény Móra Ferenc Általános Iskolájával együttműködve adománygyűjtést szervez 
a Dombóvár város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, szociálisan 
rászoruló tanulók részére a 2016/2017. tanév megkezdéséhez szükséges tanszerek 
biztosítására. 
 
A Képviselő-testület az adománygyűjtés lebonyolításával az elnököt, az összegyűjtött 
tanszereknek a szociálisan rászoruló tanulóknak való kiosztásával a Dombóvári 
Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, a Tolna Megyei Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Móra Ferenc Általános Iskolájának, 
valamint a Dombóvári József Attila Általános Iskola vezetőjét bízza meg. 
 
Határidő: 2015. szeptember 15. – tanszerek kiosztására 
Felelős: Elnök, köznevelési intézmények vezetői 
 
Dombóvár, 2015. augusztus 31. 
 
 
       Ligorovics Zsolt sk. 
        elnök 
 



 
Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 
 
 
Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
augusztus 31-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

36/2015. (VIII.31.) számú határozat 
 
A szociálisan rászoruló családok részére ruhanemű és bútor-adományok gyűjtéséről 
 
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a rászoruló roma 
családok szociális helyzetének, életkörülményeinek segítése önként vállalt feladata 
körében a Természetesen Dombóvár Közéleti Egyesület, valamint az „Új Kezdet” 
Roma Egyesület részvételével adománygyűjtést szervez a szociálisan rászoruló 
családok támogatására. 
 
A Képviselő-testület az összegyűjtött ruhanemű és bútor-adományokat a jelentkező 
családok szociális helyzetének figyelembevételével kívánja kiosztani. 
 
A Képviselő-testület megbízza az elnököt az adománygyűjtés lebonyolításával, 
valamint felhatalmazza az adományok átadásával összefüggő intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Felelős: Elnök 
 
Dombóvár, 2015. augusztus 31. 
 
 
       Ligorovics Zsolt sk. 
        elnök 
 



 
Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 
 
 
Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
augusztus 31-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

37/2015. (VIII.31.) számú határozat 
 
A hátrányos helyzetű roma tanulók Útravaló – MACIKA Ösztöndíjprogramban való 

részvételének támogatásáról 
 
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a roma gyermekek 
oktatásának támogatása önként vállalt feladata körében támogatja a hátrányos 
helyzetű roma tanulóknak a tanulók iskolai sikerességének, valamint iskolában 
maradásának és továbbtanulásának elősegítését célzó Útravaló – MACIKA 
Ösztöndíjprogramban való részvételét. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt az Útravaló – MACIKA 
Ösztöndíjprogram 2015/2016. tanévben meghirdetett Út a felsőfokú szakképesítéshez, 
valamint az Út a diplomához alprogramjaira pályázatot benyújtó és roma 
származásáról nyilatkozó tanulók részére a pályázati kiírás szerinti ajánlás aláírására. 
 
Dombóvár, 2015. augusztus 31. 
 
 
       Ligorovics Zsolt sk. 
        elnök 



 
Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 
 
 
Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
szeptember 17-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

38/2015. (IX.17.) számú határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzata új szociális szolgáltatástervezési 
koncepciójának tervezete véleményezéséről 

 
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (7) 
bekezdésében foglalt jogkörében eljárva az alábbi véleményt alkotja: 
 
A Képviselő-testület Dombóvár Város Önkormányzatának új szociális 
szolgáltatástervezési koncepciójának tervezetét megismerte és azt elfogadásra 
javasolja. 
 
Dombóvár, 2015. szeptember 17. 
 
 
        Ligorovics Zsolt sk. 
         elnök 



 
Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 
 
 
Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
szeptember 17-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

39/2015. (IX.17.) számú határozat 
 

Fémhulladék gyűjtéséről 
 
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete részt vett a 
Dombóvár városban szervezett fémhulladék gyűjtésen. A Képviselő-testület 
felhatalmazza az elnököt, hogy a nemzetiségi önkormányzat nevében az összegyűjtött 
fémhulladékot az átvételre engedéllyel rendelkező szervezetnek átadja. Az elnök 
köteles a fémhulladékért kapott díjat a nemzetiségi önkormányzat pénztárába befizetni. 
 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Felelős: Elnök 
 
Dombóvár, 2015. szeptember 17. 
 
 
        Ligorovics Zsolt sk. 
         elnök 
 



 
Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 
 
 
Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
október 20-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

40/2015. (X.20.) számú határozat 
 

A nemzetiségi önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról 
 
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2015. (II.24.) 
számú határozattal elfogadott 
 

4. a 2015. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet 
szerint módosítja. 

5. a 2015. évi költségvetési mérlegét a 2. számú melléklet szerint módosítja. 
6. a 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 3. számú melléklet szerint 

módosítja. 
 
Dombóvár, 2015. október 20. 
 
        Ligorovics Zsolt sk. 
         elnök 



 
Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 
 
 
Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
október 20-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

41/2015. (X.20.) számú határozat 
 

A Dombóvár Város Önkormányzata által 2014. évben nyújtott támogatás 
felhasználásáról 

 
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dombóvár 
Város Önkormányzata által 2014. évben nyújtott és 2014. december 31-ig fel nem 
használt támogatás maradványának felhasználását az alábbiak szerint fogadja el: 
 
 A B C D 
 Program, projekt 

megnevezése 
Időpont Összes költség 

(Ft) 
Elszámolt 

költség (Ft) 
1. V. Nemzetiségek 

Disznóvágása 
2015.02.07 

83.285 83.285 

2. Város Hete programsorozat 
– Vlasic emlékműnél 
megemlékezés és koszorúzás 

2015.03.28 
1550 1550 

3. Rendezvények összesen: 84.835 
4. Képviselői költség-térítés 

családlátogatásra 
(Ligorovics Zsolt) 

2015. január 
8111 8111 

5. Képviselői költség-térítés 
családlátogatásra 
(Ligorovics Zsolt) 

2015. február 
4128 2222 

6.  Működésre összesen: 95.168 
 
A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a pénzügyi elszámolás és a beszámoló 
benyújtására. 
 
Határidő: 2015. október 31. 
Felelős: Elnök 
 
Dombóvár, 2015. október 20. 
        Ligorovics Zsolt sk. 
         elnök 



 
Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 
 
 
Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
október 20-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

42/2015. (X.20.) számú határozat 
 

A 2015. évi működési költségvetési támogatás felhasználásáról 
 
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi célú 
előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának 
rendjéről szóló 428/2012. (XII.29.) Korn.rendelet 2. § (6) bekezdése alapján  
 

1. Ligorovics Zsolt elnök részére 2015. szeptember 30-ig kifizetett 165.947,- Ft 
(útiköltség és telefonhasználat) költségtérítést, 

2. a Dombóvár, Szabadság u. 4. szám alatti Roma Ház 2015. szeptember 30-ig 
kifizetett 65.520,- Ft közüzemi és karbantartási költségeit 

 
a 2015. évi működési költségvetési támogatás terhére kívánja elszámolni. 
 
Dombóvár, 2015. október 20. 
 
        Ligorovics Zsolt sk. 
         elnök 



 
Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 
 
 
Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
október 20-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

43/2015. (X.20.) számú határozat 
 

A Dobóvár Város Önkormányzata által 2015. évben nyújtott támogatás 
felhasználásáról 

 
A Dobóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dombóvár Város 
Önkormányzata által 2015. évben nyújtott támogatás felhasználását az alábbiak 
szerint fogadja el: 
 
 A B C D 
 Program, projekt 

megnevezése 
Időpont Összes költség 

(Ft) 
Elszámolt 

költség (Ft.) 
1. Roma Nap – ROM-15-ALT-

KEMT-2-0136 számú 
pályázatban nem 
elszámolható költségek 

2015.10.10 247.056 79.306 

2. Molino a Roma Házba 2015.10.09 10.000 10.000 
3.  Működésre összesen: 89.306 
 
Dombóvár, 2015. október 20. 
 
        Ligorovics Zsolt sk. 
         elnök 
 



 
Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 
 
 
Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
október 20-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

44/2015. (X.20.) számú határozat 
 

A 2015. decemberi programokról 
 
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 115. § d) és f) pontjaiban foglalt kötelező 
közfeladata körében 2015. december hónapban 
 

a) a hátrányos helyzetű dombóvári gyermekeknek Mikulás Napi 
programot és ajándékcsomag-osztást kíván szervezni, 
b) a szociálisan rászoruló dombóvári családoknak karácsonyi 
csomagosztást kíván szervezni. 

 
A képviselő-testület a programokra a Dombóvár Város Önkormányzata által 2015. 
évben nyújtott támogatás terhére 240.000,- Ft keretet különít el. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges kötelezettségvállalásra. 
 
Dombóvár, 2015. október 20. 
 
        Ligorovics Zsolt sk. 
         elnök 
 



 
Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 
 
 
Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
október 20-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

45/2015. (X.20.) számú határozat 
 

A szociális célú tűzifa támogatásra jogosultakra való javaslattételről 
 
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dombóvár 
Város Önkormányzatával a közfoglalkoztatási program keretében a természetvédelmi 
feladatok ellátására kötött együttműködési megállapodás alapján végzett munka során 
a természetvédelmi területeken kitermelt fa mennyiségének erejéig javaslatot kíván 
tenni a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális 
ellátásokról szóló 8/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete 7. §-a szerint szociális célú 
tűzifa támogatásra jogosult személyekre. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy a természetvédelmi területeken 
kitermelt fa szociális célú tűzifa támogatásként való kiosztása során a jogszabály 
szerint a támogatásra jogosult személyekre vonatkozó javaslatot benyújtsa a 
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodája részére. 
 
Dombóvár, 2015. október 20. 
 
        Ligorovics Zsolt sk. 
         elnök 
 



 
Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 
 
 
Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
október 20-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

46/2015. (X.20.) számú határozat 
 

Az elnök köztartozásmentes adózói adatbázisba való felvételéről 
 
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ligorovics Zsolt 
elnök köztartozásmentes adózói adatbázisba történő bejelentkezéséről szóló 
tájékoztatót elfogadja. 
 
Dombóvár, 2015. október 20. 
 
        Ligorovics Zsolt sk. 
         elnök 
 



 
Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 
 
 
Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
december 16-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

47/2015. (XII.16.) számú határozat 
 

a Roma Házba irodai eszközök és notebook beszerzéséről 
 
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a 
Dombóvár, Szabadság u. 4. szám alatti Roma Házba irodai eszközök és egy darab 
notebook vásárlását, a beszerzésre a 2015. évi működési költségvetési támogatásból 
142.136,- Ft-ot különít el. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a kötelezettségvállalásra az elkülönített 
keret erejéig. 
 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Elnök 
 
 
Dombóvár, 2015. december 16. 
 
 
        Ligorovics Zsolt sk. 
         elnök 



 
Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 
 
 
Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
december 16-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

48/2015. (XII.16.) számú határozat 
 

az elnök részére a közfoglalkoztatási programban koordinációs díj megállapításáról 
 
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi 
önkormányzat közfoglalkoztatási programjának lebonyolításával összefüggésben 
Ligorovics Zsolt elnök részére 2015. december 1. – 2016. február 28. közötti időszakra 
koordinációs díjat állapít meg, ami havonta egyenlő részletekben kerül kifizetésre. 
 
A Képviselő-testület az elnök részére megállapított koordinációs díj kifizetésére a 
Dombóvár Város Önkormányzatától 2015. évben kapott támogatásból 70.694,- Ft 
keretet különít el, ami tartalmazza a kifizetéshez kapcsolódó adó és járulék összegét is. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza az elnökhelyettest a kifizetéshez szükséges 
jognyilatkozatok és aláírások (teljesítés-igazolás, utalványozás) megtételére. 
 
 
Dombóvár, 2015. december 16. 
 
 
        Ligorovics Zsolt sk. 
         elnök 
 



 
Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 
 
 
Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
december 16-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

49/2015. (XII.16.) számú határozat 
 

a „Mindenki Karácsonya” rendezvényről 
 
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a rászoruló roma 
családok szociális helyzetének, életkörülményeinek segítése önként vállalt közfeladata 
körében az „Új Kezet” Roma Egyesület roma nemzetiségi civil szervezettel, a 
Természetesen Dombóvár Közéleti Egyesület civil szervezettel és a Magyarországi 
Metodista Egyház dombóvári szervezetével közösen 2015. december 26-án „Mindenki 
Karácsonya” rendezvényt tart, a rendezvény keretében a hátrányos helyzetű 
gyermekeknek foglalkozást, a rászoruló családoknak ruhaosztást és meleg ételosztást 
szervez. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a kötelezettségvállalásra. 
 
 
Dombóvár, 2015. december 16. 
 
 
        Ligorovics Zsolt sk. 
         elnök 
 



 
Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 
 
 
Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
december 16-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

50/2015. (XII.16.) számú határozat 
 

a Roma Házban tartandó gyerekprogramokról 
 
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete közösségi és 
kulturális programok szervezése, a roma gyermekek oktatásának, 
tehetséggondozásának támogatása önként vállalt közfeladata körében a Dombóvár, 
Szabadság u. 4. szám alatti Roma Házban kéthetente a hátrányos helyzetű gyermekek 
részére gyermekprogramokat szervez. 
 
A Képviselő-testület a gyermekprogramokra havonta 5000,- Ft keretet különít el a 
költségvetése terhére. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a kötelezettségvállalásra. 
 
 
Dombóvár, 2015. december 16. 
 
 
        Ligorovics Zsolt sk. 
         elnök 
 



 
Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 
 
 
Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
december 16-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

51/2015. (XII.16.) számú határozat 
 

a Roma Házban tartandó zenés estekről 
 
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közösségi és 
kulturális programok szervezése, ezek szervezésének támogatása önként vállalt 
közfeladata körében a Dombóvár, Szabadság u. 4. szám alatti Roma Házban 
kéthetente roma zenés esteket és kulturális programokat szervez a roma közösség 
kulturális örökségének ápolása, népszerűsítése érdekében. 
 
A Képviselő-testület a roma kulturális rendezvényekre havonta 5000,- Ft keretet 
különít el a költségvetése terhére. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a kötelezettségvállalásra. 
 
 
Dombóvár, 2015. december 16. 
 
 
        Ligorovics Zsolt sk. 
         elnök 
 



 
Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 
 
 
Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
december 16-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

52/2015. (XII.16.) számú határozat 
 

a „Negyedik Láng Verseny- és Élményfutás” rendezvényen való részvételről 
 
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete részt vesz 
Dombóvár Város Önkormányzata 2015. december 20-i „Negyedik Láng Verseny- és 
Élményfutás” városi rendezvényén, a verseny- és élményfutásra egy 7 fős csapattal 
kíván nevezni. 
 
A Képviselő-testület elrendeli a futócsapat tagjai részére 7 darab feliratos póló 
készíttetését és felhatalmazza az elnököt a kötelezettségvállalásra. 
 
 
Dombóvár, 2015. december 16. 
 
 
        Ligorovics Zsolt sk. 
         elnök 
 



 
Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 
 
 
Kivonat a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
december 16-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

53/2015. (XII.16.) számú határozat 
 

a Roma Házba telefon- és internet-szolgáltatás megrendeléséről 
 
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a 
Dombóvár, Szabadság u. 4. szám alatti Roma Házba telefon- és internet-szolgáltatás 
megrendelését. 
 
A Képviselő-testület felkéri az elnököt a telefon- és internet-szolgáltatásra vonatkozó 
árajánlatok beszerzésére és a Képviselő-testület elé terjesztésére. 
 
Határidő: 2016. február 29. 
Felelős: Elnök 
 
 
Dombóvár, 2015. december 16. 
 
 
        Ligorovics Zsolt sk. 
         elnök 
 
 
 
 




