
Győr-Moson-Sopron Megyei
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Pénzügyi Bizottsága

MOK/64-4/2022.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Győr-MosQn-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi_Onkormányzat_Pénzügyi
Bizottságának 2022. febmár 14-én a Megyeháza Győr, Városház tér 3. II. emeleti
tárgyalójában 12.45 órakor tartott üléséről.

Jelen vannak: Pilsits Mária, Egresits Andrea és Takács Jánosné

Jelen vannak mé az ülésen: dr. Malomsoki Istvánjegyző, Szanyiné dr. Vitinger Mónika, az
Önkonnányzati, Jogi és Gazdasági Iroda vezetöje, Kovács Júlia, az Önkormányzati, Jogi és
Gazdasági Iroda munkatársa, Koloszár István, a közgyűlés elnöke, Tolnai József, a közgyűlés
tag)a.

Pilsits Mária a bizottsá elnöke

Köszöntötte a bizottság tagjait és a hivatal képviselőit.
Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, mivel 3 fö bizottsági tag jelen van.
Jegyzökönyv hitelesítőnek Egresits Andreát, a bizottság tagjátjavasolta.
A bizottság egyhangúlag elfogadta, hogy Egresits Andrea, a bizottság tagja legyen a
jegyzőkönyv hitelesítő.

Pilsits Mária a bizottsá elnöke

A bizottsági tagok a napirendijavaslatot tartalmazó meghívót megkapták.
Megkérdezte, van-e valakinek napirendet módosítójavaslata.

Napirendet módosító javaslat nem hangzott el.

Pilsits Mária a bizottsá elnöke

Szavazásra bocsátotta a napirendi javaslatot.

A bizottság 3 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
adósságszolgálati középtávú terve.
EIőadó: Koloszár István, a közgyűlés elnöke

2. Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi
költségvetésének elfogadása.

3. Támogatási kérelmek elbírálása.
Előadó: Koloszár Ish?án, a közgyűlés elnoke



4. Időközi beszámoló a két ülés között megvalósított programokról.
Előadó: Koloszár István, a közgyűlés elnöke

5. Egyebek.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. na irendi ont
A G őr-Moson-So ron Me ei Horvát Nemzetisé i Onkormán zat adóssá szol álati
közé távú terve.

Előadó: Pilsits Mária, a bizottság elnöke

Pilsits Mária a bizottsá elnöke

A törvény elöírja az önkormányzat számára, hogy a keletkeztető ügyleteiböl eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozza meg. A
horvát nemzetiségi önkormányzatnak a fenti jogcímeken a költségvetési évet követő három
évre vonatkozóan nem várható bevétele, illetve a felsorolt adósságot keletkező ügyletekre az
elkövetkező három évben nem kerül sor.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Pilsits Mária a bizottsá elnöke

Szavazásra bocsátotta a határozatijavaslatot.

A testület 3 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

1/2022. 11.14. HNPBH
Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Onkormányzat Pénzügyi Bizottsága a
Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Onkormányzat adősságszolgálati
középtávú terve c. előterjesztést változtatás nélkül javasolja a közgyűlésnek elfogadásra.

Határidő: 2022. február 14.
Felelős: Pilsits Mária, a bizottság elnöke

2. na irendi ont
A G őr-Moson-So ron Me ei Horvát Nemzetisé i Önkormán zat 2022. évi
költsé etésénekelfo adása.

Előadó: Pilsits Mária, a bizottság elnöke

Pilsits Mária a bizottsá elnöke

A 2022. évi költségvetés összeállítására a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséröl
szóló törvény, az Allamháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az Allamháztartásról
szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet önkormányzati
gazdálkodáshoz kapcsolódó rendelkezései alapján került sor. A tervezet összeállításánál



figyelembe vettük a közgyűlés korábbi döntéseit és a hatályos jogszabályokból adódó
kötelezettségeket.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Pilsits Mária a bizottsá elnöke

Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

A testület 3 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

2/2022. 11.14. HNPBH
1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Pénzügyi

Bizottsága a Megyei Horvát Nemzetiségi Onkormányzat 2022. évi költségvetését
változtatás nélkül javasolja a közgyűlésnek elfogadásra.

Határidő: 2022. február 14.
Felelős: Pilsits Mária, a bizottság elnöke

3. na irendi ont
Támo atási kérelmek elbírálása.

Előadó: Pilsits Mária, a bizottság elnöke

Pilsits Mária a bizottsá elnöke

Támogatási kérelem nem érkezett.

4. na irendi ont
Időközi beszámoló a két ülés között me alósított ro ramokról.

Előadó: Pilsits Mária, a bizottság elnöke

PilsitsMária abizottsá elnöke

2021. november és december hónapban az advent időszakában minden települési horvát
önkormányzat (Fertőhomok, Kimle, Bezenye, Hidegség, Sopronhorpács, Sopron, Kópháza)
megrendezte, szűk körben a helyi adventi ünnepségét, gyertyagyújtását, rendezvényét.
A mosonmagyaróvári énekkar fellépett a városi rendezvényeken.
A januárban szervezett hagyományos horyát bálok a pandémia miatt elmaradtak, egyedül
Kópházán lett megtartva.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Pilsits Mária a bizottsá elnöke
Szavazásra bocsátotta a beszámolót.

A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:



3/2022. 11.14. HNPBH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Német Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a
közgyűlésnek elfogadásra a "megyei horvát eseményeken történtekről szóló szóbeli
előterjesztést, mely horvát nemzetiségi rendezvény megvalósulásáról és annak
megvalósításában a Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Onkormányzat
tevékeny hozzájárulásáről (Koloszár István, Pilsits Mária, Tolnai Jőzsef, Takács Jánosné,
Martinschich Balázs, Egresits Andrea, Payrits Mariann részvétele) számol be.

Határidő: 2022. február 14.
Felelős: Pilsits Mária, a bizottság elnöke

Pilsits Mária a bizottsá elnöke

A Közgyűlés - társfinanszírozásban - 80.000,- Ft-ot biztosított Und Horvát Nemzetiségi
Önkormányzatának a horvát identitás erősítése és a horvát kultúra megismerése és erősítése
céljából megrendezésre kerülö 2021. 12.05-i adventi ünnepség költségének fedezetére, a megyei
horvát nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére.

Pilsits Mária a bizottsá elnöke
Szavazásra bocsátotta a beszámolót.

A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

4/2022. 11.14. HNPBH
A Győr-]V[oson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
javasolja a közgyűlésnek elfogadásra az alábbi beszámolót:
A Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Onkormányzat 80.000, - Ft
támogatást biztosított Und Horvát Nemzetiségi Onkormányzata részére a horvát identitás
erősítése és a horvát kultúra megismerése és erősítése céljáből megrendezésre kerülő
2021.12.05-i adventi ünnepség költségének fedezetére, a megyei horvát nemzetiségi
önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére. Az elszámolás a Megyei Önkormányzat
felé megtörtént.

Határidő: 2022. február 14.
Felelős: Pilsits Mária, a bizottság elnöke

PilsitsMária abizottsá elnöke
A közgyűlés 135.000 Ft-t biztosított Bezenye Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának a horvát
identitás erösítése és a horvát kultúra ápolása, a hagyományőrzés erösítése céljából a Bezenyei
Százszorszép Ovoda gyermekei részére horvát viselet készíttetése költségének fedezetére, a
megyei horvát nemzetiségi önkonnányzat 2021. évi költségvetése terhére.

Pilsits Mária a bizottsá . elnöke
Szavazásra bocsátotta a beszámolót.

A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:



5/2022. 11.14. HNPBH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Onkormányzat Pénzügyi Bizottsága
javasolja a közgyűlésnek elfogadásra az alábbi beszámolót:
A Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Onkormányzat 135.000, - Ft
támogatást biztosított Bezenye Horvát Nemzetiségi Onkormányzatának a horvát identitás
erősítése és a horvát kultúra ápolása, a hagyományőrzés erősítése céljából a Bezenyei
Százszorszép Óvoda gyermekei részére horvát viselet készíttetése költségének fedezetére,
a megyei horvát nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére. Az elszámolás
a Megyei Önkormányzat felémegtortént._

Határidő: 2022. február 14.
Felelős: Pilsits Mária, a bizottság elnöke

5. na irendi
Esyebek.

ont

5.1. Az Orszá os Horvát Onkormán zat által kiírt
ben ú'tása.

ál ázaton való részvétel ál ázat

Pilsits Mária a bizottsá elnöke

Az Országos Horvát Önkormányzat 2022. évre is írt ki pályázatot a horvát nemzetiségi
önkonnányzatok részére közös programok szervezésére, valamint együttműködésük
szélesítésére. A pályázat benyújtásának határideje: május 31. A pályázatot a megyei horvát
nemzetiségi önkormányzat, mint a települési horvát önkormányzatok koordináló szerve nyújtja
be, melyhez csatolni kell a 2022. évben megvalósítani kívánt programokat és azok tervezett
költségvetését. A programokhoz a települési önkormányzatok - az együttműködési
megállapodásban foglaltaknak megfelelően - 100.000, - Ft-taljámlnak hozzá településenként,
valamint a megyei horvát nemzetiségi önkormányzat szintén 100. 000, - Ft-tal jáml hozzá. A
támogatás összege az együttműködésben résztvevö önkormányzatok számával azonos.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Pilsits Mária a bizottsá elnöke

Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot.

A testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

6/2022. 11.14. HNPBH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Onkormányzat Pénzügyi Bizottsága
javasolja a közgyűlésnek, mint a Győr-Moson-Sopron Megyében működő - a
határozatban nevesített - kilenc horyát települési nemzetiségi önkormányzat
koordinátorának, hogy:
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által a horvát nemzetiségi önkormányzatok együttműködési támogatására
céltartalékként elkülönített pénzalap igénybevételére,

b) kérje fel az együttműködési megállapodásban szereplő településeket (Bezenye,
Fertőhomok, Hidegség, Kimle, Kópháza, Mosonmagyaróvár, Sopron, Sopronhorpács,



Und nemzetiségi önkormányzatai), hogy egyenként 100.000,- Ft-ot fizessenek be 2022.
május 20-ig a pályázathoz szükséges önerő biztosításához,

c) különítse el a Győr-Moson-Sopron JVIegyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2022.
évi költségvetése terhére 100.000, - Ft-ot a pályázathoz szükséges önrész biztosítására,

d) kérje fel az együttműködésben részt vevő horvát települési önkormányzatokat, hogy
legkésőbb 2022. március 31. napjáig küldjék meg a megvalósítani kívánt programjaik,
teyekenységeik^^eírásat es azok^ervezett költsegvetését a megyei horvát nemzetiségi
önkormányzat elnökének.

Határidő: 2022. február 14.
2022. március 31. - d.) pont vonatkozásában
2022. május 20. - b.) pont vonatkozásában

Felelős: Pilsits Mária, a bizottság elnöke

5.2. Utazási költsé ek biztosítása

Pilsits Mária a bizottsá elnöke

Javasolom, hogy a mostani közgyűlésre való utazási költségeket és egyéb - a 2021 novemberi
ülés óta - felmerült feladatok költségeit a képviselők számára kifizessék. A képviselök összes
utazási költsége az említett időszakra 138.393 Ft volt.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Pilsits Mária a bizottsá elnöke

Szavazásra bocsátotta az alábbi határozatijavaslatot:

A Györ-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Onkormányzat Pénzügyi Bizottsága
javasolja a közgyűlésnek, hogy döntsön arról, hogy a megyei horvát nemzetiségi képviselőknek
2021. november-2022. február közötti időszakra eső testületi ülések és a megyei feladatok
ellátása érdekében felmerült kiküldetési költségeire biztosítson 138.393 Ft-ot a megyei horvát
nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetés terhére.
Szavazásra bocsátotta az alábbi határozatijavaslatot:

A bizottság 3 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

7/2022. 11.14. HNPBH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
javasolja a közgyűlésnek, hogy döntsön arról, hogy a megyei horvát nemzetiségi
képviselőknek a 2022. februári testületi ülés és a megyei feladatok ellátása érdekében
felmerült kiküldetési költségeire 138.393,- Ft-ot biztosítson a megyei horvát nemzetiségi
önkormán zat 2022. évi költsé etés terhére.

Határidő: 2022. február 14.
Felelős: Pilsits Mária, a bizottság elnöke



Pilsits Mária a bizottsá elnöke

Megkérdezte, hogy van-e valakinek egyéb kérdése, tájékoztatója a bizottság felé.

Tájékoztató nem hangzott el, az ülésen történt megjelenést megköszönte, majd az ülést bezárta.
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Pilsits Mária

a bizottság elnöke
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Egresits Andrea

bizottsági tag, jegyzőkönyv hitelesítő




