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JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Onkormányzat Pénzügyi
Bizottságának 2022. május 26-án a Megyeháza Győr, Városház tér 3. II. emeleti
tárgyalójában 12.45 órakor tartott üléséröl.

Jelen vannak: Pilsits Mária és Takács Jánosné.

Jelen vannak mé az ülésen: Szanyiné dr. Vitinger Mónika, az Önkormányzati, Jogi és
Gazdasági Iroda vezetője, Kovács Júlia, az Onkonnányzati, Jogi és Gazdasági Iroda
munkatársa, Tolnai József, a közgyűlés tagja.

Pilsits Mária a bizottsá elnöke

Köszöntötte a bizottság tagjait és a hivatal képviselőit.
Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, mivel 2 fö bizottsági tag jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Jánosnét, a bizottság tagjátjavasolta.
A bizottság egyhangúlag elfogadta, hogy Takács Jánosné, a bizottság tagja legyen a
jegyzökönyv hitelesítö.

Pilsits Mária a bizottsá elnöke

A bizottsági tagok a napirendi javaslatot 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 2 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

1. Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Onkormányzat 2021. évi
költségvetésének módosítása.
Előadó: Koloszár István, a közgyűlés elnöke

2. Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi
gazdálkodásának beszámolőja és költségvetési maradvány elszámolása.
EIőadó: Koloszár István, a közgyűlés elnöke

3. Támogatási kérelmek elbírálása.
Előadó: Koloszár István, a közgyűlés elnöke



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

5. Egyebek.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

^

1. na irendi ont
G őr-Moson-So ron Me ei Horvát Nemzetisé i Önkormán zat 2021. évi
költsé etésének mődosítása.

Előadó: Pilsits Mária, a bizottság elnöke

Pilsits Mária a bizottsá elnöke

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása.

Pilsits Mária, a bizottsá elnöke

Az előterjesztés tartalmazza a részleteket.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Pilsits Mária a bizottsá elnöke

Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

^_y A bizottság 2 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

J 22. . 26. HNPBH
<; ̂ ? y^Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága

^< 2ÖT4^yi költségvetésének módosítását a mellékletben foglaltak szerint változtatás,. '^^̂
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4 ̂  u* J&^'^lJa a közgyűlésnek elfogadásra.

rid<^022. május 26.
ő ^Pilsits Mária, a bizottság elnöke
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2. na irendi ont
G őr-Moson-So ron Me ei Hor^át Nemzetisé i Önkormán zat 2021. évi
azdálkodásának beszámoló'a és költsé etési maradván elszámolása.

Előadó: Pilsits Mária, a bizottság elnöke

Pilsits Mária a bizottsá elnöke

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása.

Pilsits Mária a bizottsá elnöke

Ennél a napirendnél a határozatijavaslat az, hogy azt a módosítást, amit az 1. napirendnél belül
a kiadásoknál módosítottunk, azt kell elfogadnunk úgy, hogy a tartalék, vagyis a
pénzmaradvány 335 ezer forint. A határozati javaslatoknak a végrehajtása úgy szól, hogy a
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főösszeg, tehát a bevételünk 2. 646. 275, a kiadásunk meg 2. 310. 572, és így jön ki a
pénzmaradvány 355. 715 forint. Tehát így állapítjuk meg a zárszámadási határozatunkat.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Pilsits Mária a bizottsá elnöke

Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

^Jf A bizottság 2 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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/(O 2022. V.26. HNPBH
1^A Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Pénzügyi

^típR yA 7^^ttsága a 2021. évi gazdálkodásának beszámolója és költségvetési maradvány
lolása című előterjesztést változtatás nélkül javasolja a közgyűlésnek

elfégtáásra.
^"^

^
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líSelő-: áyPUsits Mária, a bizottság elnöke
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3. na irendi ont
Támo atási kérelmek elbírálása.

Előadó: Pilsits Mária, a bizottság elnöke

Pilsits Mária a bizottsá elnöke

Ismertette a támogatási kérelmeket:
. Kimle Horvát Nemzetiségi Onkonnányzata; Kimlei iskolások horvát nyelvű tábora;
igényelt támogatási összeg: 100.000 Ft
. Horvát Kulturális Egyesület "Kajkavci", Pajta Fesztivál 2022. július 22-24;, igényelt
támogatási összeg: 200.000 Ft
. Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, Gradistyei horvát zarándoklat, 2022.
július 5., igényelt támogatási összeg: 500.000 Ft
. Hidegség Horvát Nemzetiségi Önkormányzata; Hidegségi nyári programok. Stangli
fesztivál, Privlakai látogatás, Krk szigeti utazás; igényelt támogatási összeg: 250. 000 Ft
. Und Horvát Nemzetiségi Önkormányzata; Undi Folklór Fesztivál 2022. 08.27., igényelt
támogatási összeg: 150.000 Ft

3. 1. Kimle Horvát Nemzetisé i Onkormán zat kérelme a kimlei iskolások horvát n elvű
tábora me rendezésének támo atására

Pilsits Mária a bizottsá elnöke

Az általános iskolában 30 tanuló tanulja a horvát nyelvet. A táborba 15 tanulójelentkezett. Ezt
a tábort szeretnék emlékezetessé tenni ezeknek a gyerekeknek. A nyelvgyakorlást tartják a fő
céluknak. Természetesen kirándulások, íürdések és egyéb foglalkozások is lesznek.
Tanulóiknak szeretnénk biztosítani ebédet, amit az iskolában fogyasztanak el.
Az igényelt támogatás összege 100 ezer forint, saját forrás, 20 ezer forint.
A tábor központja az iskola lesz. Minden nap érdekes szórakoztató programokon vesznek részt.
A foglalkozási anyagot, szalagot, gyöngyöt, színeseket vesznek. A hétvégén kiállítást
rendeznek a klubban, amit megmutatnak a szülőknek is.
Az igényelt támogatás 100.000 Ft.
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A bizottsági tagok egyetértettek ajavaslattal.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Pilsits Mária a bizottsá elnöke

Szavazásra bocsátotta Kimle Horvát Nemzetiségi Onkormányzata 100 E Ft-tal történő
támogatását, társfínanszírozással a kimlei iskolások horvát nyelvű tábora megrendezése
költségének finanszírozására.

A bizottság 2 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

^ /2022. .26. HNPBH
j^y A Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága

^tí^av^&lja a közgyűlésnek elfogadásra, hogy - társfinanszírozásban - 100.000,- Ft-ot
^ö^e>1?Jtí^fC^|^ Kimle Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának a horvát identitás erősítése és

vátíRültúra megismerése és erősítése céljából megrendezésre kerülő kimlei iskolások
't ny^lvű tábora szervezési költségének fedezetére, a megyei horvát nemzetiségi

)rm^i^zat 2022. évi költségvetése terhére.
og^iá/á Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal közösen

^^^S'. 'J^'S^1^^ zesre'
''S^öl.iy-í1-^

Határidő: 2022. május 26.
Felelős: Pilsits Mária, a bizottság elnöke
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3.2. Horvát Kulturális E esület "Ka'kavci" kérelme 2022. 'úlius 22-24. között Pa'ta
Fesztivál me rendezésének támo atására

Pilsits Mária a bizottsá elnöke

A fertőhomoki Horvát Kulturális Egyesület "Kajkavci" 2022. július 22-24. között rendezi meg
a fertőhomoki Tájházban a Pajtafesztivált. A fesztivál célja a népzene és a népies zene
népszerűsítése, valamint a tájház új szabadtéri színpada adta lehetőségek kihasználása, tájházuk
programokkal való megtöltése. A Fesztivál első napján a helyi tamburazenekar mellett a garai
Bácska Együttes is fellép. Az Ő fellépti díjuk 400 e Ft, ennek 50 %-át az egyesületük vállalja,
a másik feléhez kérik a támogatást.

/:.:^ífj^elt támogatás 200. 000 Ft.
/^?!?!^

^ ^'.^ '^^^, lióz^aszólás nem hangzott el.
f§* ^^. \.. *i'i
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°ra. Má 'á?abizottsá elnöke

-^% zav ásr^^csátotta fertőhomoki Horvát Kulturális Egyesület "Kajkavci" 200 E Ft-tal történő
'\^^amo^a-^  társfinanszírozással a 2022. július 22-24. között Pajta Fesztivál megrendezese

;F<t^ÍV~§$I"f-*?_,5. ^Í_ _?. "__ _. _r __ _ _Z ,. Z
X^lqor^s^énékfinanszírozására.

c^'ájcr: ^y A bizottság 2 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

^ 2022. .26. HNPBH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
javasolja a közgyűlésnek elfogadásra, hogy - társfínanszírozásban - 200. 000, - Ft-ot



biztosítson fertőhomoki Horvát Kulturális Egyesület "Kajkavci" -nak a horvát identitás
erősítése és a horvát kultúra megismerése és erősítése céljából megrendezésre kerülő
2022. július 22-24. között Pajta Fesztivál szervezési költségének fedezetére, a megyei
horyát nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.
A program a Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal közösen
kerül megrendezésre.

Határidő: 2022. május 26.
Felelős: Pilsits Mária, a bizottság elnöke
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3.3. Kó háza Horvát Nemzetísé i Onkormán zat kérelme 2022. "úlius 5.-Í Gradis ei
horvát zarándoklat me rendezésének támo atására

Sarlós Boldogasszony templomuk 1772. július 2-án került felszentelésre, amely pontosan 250
éve történt. Az évszázadok folyamán több ezer zarándok érkezet községükbe, hpgy lerója
tiszteletét a lorettói Fekete Madonna szobra előtt, amely egyedüli Magyarorszagon. 5 évvel
ezelött kérvényezték dr. Egidijus Zivkovié kismartoni püspöknél, hogy vegyék a kópházi
kegytemplomot is a gradistyei zarándoklatok közé. Azóta ez hagyománnyá vált, idén pedig
elfogadta meghívásukat Zivkovié püspök Ur, aki a szentmisét celebrálja. A jubileümi
rendezvény délután 15.00-kor egy ünnepélyes szimpóziummal kezdődik, melyen a püspök úr
mellett elöadást tart Mogyorósi Márk Anyos bencés szerzetes, aki egyben a Horvát Pasztorális
Tanács vezetöje, mag. Ivan Karall darufalvi plébános, Egresits Ferenc pápai prelátus, dr.
Egresits József, a Szent Kristóf zarándokegyesület vezetője és az iskola tanulói
projektmunkájuk kisfílmjével. 17. 15-kor Rózsaffizér imádságot vezet Anyos atya, majd 18.00
kezdődik a szentmise. A szentmise után kezdődik az agapé a sörsátorban. A zarándoklatra
meghívást kaptak a gradistyei horvátok és az esperesi kerület zarándokcsoportjai.
Igényelt támogatás: 500. 000 Ft.

Pilsits Mária a bizottsá elnöke

250.000 Ft támogatástjavasol.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Pilsits Mária a bizottsá elnöke

Szavazásra bocsátotta Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 250 E Ft-tal történő
támogatását, társfinanszírozással a 2022. július 5. -i Gradístyei horvát zarándoklat
megrendezése_költségénekfinanszírozására.

, ^JP A bizottság 2 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

^^2^22. fV.26.) HNPBH
-oí^^e^ő^tioson-Sopron F
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Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
^y^^oÍ^^. közgyűlésnek elfogadásra, hogy - társfinanszírozásban - 250.000,- Ft-ot
^Éi^^sítsonÍcK. ópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának a horvát identóás és a
?1^j^^t hit^t erősítése, valamint a horvát kultúra megismerése és erősítése céljából
^tttegjren^^sre kerülő 2022. július 5.-i Gradistyei horvát zarándoklat szervezési

.^!.-?^. ötts^g@R^k fedezetére, a megyei horvát nemzetiségi önkormányzat 2022. évi
v^gi^eg^etése terhére.

A program a Győr-lVIoson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal közösen
kerül megrendezésre.



Határidő: 2022. május 26.
Felelős: Pilsits Mária, a bizottság elnöke

3.4. Hide sé Horvát Nemzetisé i Önkormán zatának kérelme Hide sé i n ári
ro ramok. Stan li fesztivál Privlakai láto atás Krk szi eti utazás me rendezésének

támo atására

A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2022. július 2-án közösen rendezi meg a Hidegségi
Stangli fesztívált A fesztiválon vállaljuk a gyerekprogram finanszírozását, a vendégek
étkeztetését, valamint a horvát program résztvevöinek a költségeit, útiköltségét. Itt a
rendezvényen a mosonmagyaróvári Horvát Nemzetiségi Enekkar fog fellépni. Július 9-10-én
az önkormányzat meghívást kapott a Privlakai testvérkapcsolatunktól. A találkozón aláírják az
együttműködési megállapodást. Július 18-25-ig az önkormányzat és a Horvát Klub tagjai
utaznak a Krk szigetre. Az utazási költségeket az önkormányzat fizeti, az ellátást minden utazó.
A költségek alakulása:

stangli fesztiválon: nyersanyag 60 ezer, üdítő víz, kávé 20 ezer, hangosítás, 60 ezer Ft
Privlaka: utazási költség, 567.700 Ft, ajándék 20 ezer forint
Krk-sziget, utazási költség, 1 millió 34 ezer forint, sofőr költsége 140 ezer forint.

Az összes költség összesen 1 millió 901 ezer 700 forint, abból saját erő 1.651. 700 és pályázati
támogatási kérelem 250 ezer forint, és azt az útiköltségre. Megvannak az árajánlatok mindegyik
buszra.

cí''OJÜ7

Az igényelt támogatás 250.000 Ft.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Pilsits IVIária a bizottsá elnöke

Szavazásra bocsátotta Hidegség Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 250 E Ft-tal történő
támogatását, társfínanszírozással a Hidegségi nyári programok. Stangli fesztivál, Privlakái
látogatás, Krk szigeti utazás költségének fmanszírozására.

7 ')^-y A bizottság 2 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

^s- 22. V.26. HNPBH
Horvát Nemzetiségi Onkormányzat Pénzügyi Bizottsága

elfogadásra, hogy - társfinanszírozásban - 250.000, - Ft-ot
|^ÍB|^osít$oS^ Hidegség Horvát Nemzetiségi Onkormányzatának a horvát identitás és a
';S'3^vát|ü|[llúra megismerése és erősítése céljából megrendezésre kerülő Hidegségi nyári
^tpjpögjánypk. Stangli fesztivál, Privlakai látogatás, Krk szigeti utazás szervezési

^^>i'sorfcltl^§genek fedezetére, a megyei horvát nemzetiségi önkormányzat 2022. évi
L°jlí^Kségvetése terhére.

A program a Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal közösen
kerül megrendezésre.

Határidő: 2022. május 26.
Felelős: Pilsits Mária, a bizottság elnöke
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3. 5. Und Horvát Nemzetísé i Önkormán zata kérelme 2022. 08. 27. -Í Undi Folklór
Fesztivál me rendezésének támo atására

Pilsits Mária a bizottsá elnöke

Megrendezésre keriil Undon a Folklór Határok Nélkül nevű rendezvény augusztus 27-én,
melyre szeretnék kifizetni a zenekari díjat. A rendezvényen három ország fellépöi hivatalosak:
Horvátország, Ausztria, Magyarország. A kultúrműsort közösen szervezik, a kultúrműsort
követően közös étkeztetés lesz. Az este folyamán bált rendeznek a résztvevökkel. Az igényelt
támogatás 150 ezer forint zeneszolgáltatásra, társfinanszírozással. Csatolva van a költségvetés:
rendezvényszervezésre 100 ezer forint az ajánlat, a zenekarra is van árajánlat, 260 ezer forint
felszereléssel együtt. Ehhez kémek 150.000 Ft támogatást.

Az igényelt támogatás 150.000 Ft.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Pilsits Mária a bizottsá elnöke

Szavazásra bocsátotta Und Horvát Nemzetiségi Onkormányzata 150 E Ft-tal történö
támogatását, társfinanszírozással a 2022. 08.27. -Í Undi Folklór Fesztivál szervezési költségének
finanszírozására.

^jy A bizottság 2 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

XÍ472022. . 26. HNPBH
^^l(^;C?OT-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága

r'4^^Tjay^^^a közgyűlésnek elfogadásra, hogy - társfínanszírozásban - 150. 000, - Ft-ot
("^ '< ^^^|§ít^qL Und Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának a horvát identitás és a horvát

^ra (u^gismerése és erősítése céljából megrendezésre kerülő 2022.08.27.-Í Undi
lór ^esztivál szervezési költségének fedezetére, a megyei horvát nemzetiségi

^t^ ^^sériAyzat 2022. évi költségvetése terhére.
\^<^gJ^(itrD^F9im a Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal közösen

'^í^kerülmegrendezésre.

Határidő: 2022. május 26.
Felelős: Pilsits Mária, a bizottság elnöke

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

EIőadó: Pilsits Mária, a bizottság elnöke

Az áprilisi ülésen döntött a közgyűlés arról, hogy - társfinanszírozásban - 100. 000, - Ft-ot
biztosít Und Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának a horvát identitás erősítése és a horvát
kultúra megismerése és erösítése céljából megrendezésre kerülő 2022. 04. 17-i Horvát Bál
szervezési költségének fedezetére, a megyei horvát nemzetiségi önkormányzat 2022. évi
költségvetése terhére. A program a Györ-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi
Önkonnányzattal közösen került megrendezésre. Az elszámolás megtörtént.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.



Pilsits Mária a bizottsá elnöke
Szavazásra bocsátotta a beszámolót.

tfarr: ^
A bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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^Sg922. ÍV. 26. ) HNPBH
^i^^^^^^-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága

^^^^gtv^^lia közgyűlésnek, hogy fogadja el az alábbi beszámolót:
SRGyffr^Ioson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 100.000,- Ft
(^Q^u^ogat'Sét biztosított Und Horvát Nemzetiségi Önkormányzata részére a horvát identitás
^eEo^íté^^es a horvát kultúra megismerése és erősítése céljából megrendezésre kerülő
^S2,p jÍ7-i Horvát Bál költségének fedezetére, a megyei horvát nemzetiségi
;c3Bok$CTnányzat 2022. évi költségvetése terhére. Az elszámolás a Megyei Önkormányzat

; megtörtént.
.^^

Határidő: 2022. május 26.
Felelős: Pilsits Mária, a bizottság elnöke

5. na irendi
Eevebek.

ont

5. 1. Az Orszá os Horvát Önkormán zat által kiírt ál ázat.

Pilsits Mária a bizottsá elnöke

A februári ülésen döntöttünk arról, hogy a Közgyűlés a Győr-Moson-Sopron Megyében
működő kilenc horvát települési nemzetiségi önkormányzat koordinátoraként benyújtja az
1. 000. 000, - Ft-os támogatási igényt az Országos Horvát Önkormányzat által a horvát
nemzetiségi önkormányzatok együttműködési támogatására céltartalékként elkülönített
pénzalap igénybevételére. Felkértük az együttműködési megállapodásban szereplő
településeket (Bezenye, Fertőhomok, Hidegség, Kimle, Kópháza, Mosonmagyaróvár, Sopron,
Sopronhoq^ács, Und nemzetiségi önkormányzatai), hogy egyenként 100.000,- Ft-ot fizessenek
be 2022. május 20-ig a pályázathoz szükséges önerö biztosításához.
A települések közül Sopron és Und nem fizetett még.
A pályázathoz kellene hozni egy olyan határozatot, hogy a megyei horvát önkormányzat

^biztpsítja a hiányzó összeget addig is, amíg a két településtől a befízetés meg nem érkezik.
^ '^°1^fcáti^tgy kell megfogalmazni, hogy a feimmaradó egymillió Ft különbözetét a megye vállalja.
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/űux í^<íi?A;í1ftlzottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

%í-..
;s,^zzászólás nem hangzott el.

la a bizottsá elnöke

>ocsátotta ajavaslatot.

^16^022. rV.26. ) HNPBH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága

1. javasolja a közgyűlésnek, hogy állapítsa meg, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei
Horvát Nemzetiségi Onkormányzat mint a Győr-Moson-Sopron megyében működő



kilenc horvát települési nemzetiségi önkormányzat (Bezenye, Fertőhomok, Hidegség,
Kimle, Kópháza, Mosonmagyaróvár, Sopron, Sopronhorpács, Und nemzetiségi
önkormányzatai) koordinátora által az Országos Horvát Oukormányzathoz
1.000.000,- Ft-os támogatási igényre benyújtott pályázat tekintetében a részt vevő
települési nemzetiségi önkormányzatok közül 7 önkormányzat fizette be a megyei
horvát önkormányzathoz a pályázathoz szükséges, egyenként 100.000, - Ft önrészt;

2. javasolja a közgyűlésnek, hogy az önrészt még be nem fizető 2 telepűlési
nemzetiségi önkormányzat helyett biztosítsa az egyenként 100. 000 Ft összegű önrészt
a pályázathoz az Országos Horvát Önkormányzat felé, a 2022. évi költségvetésenek
terhére, addig, amíg az érintett önkormányzatok a befizetést nem teljesítik.

Határidő: 2022. május 26.
Felelős: Püsits Mária, a bizottság elnöke

5.2. A 2022. 06. 12-i Orszá os Horvát Zarándoklaton részvétel és az utazás

buszköltsé ének biztosítása.

Pilsits Mária a bizottsá elnöke

Tájékoztatta a testületet, hogy 2022. 06. 12-én Máriagyüd településen tartja meg az Országos
Horvát Önkormányzat az Országos Zarándoklatot. Egy busz indul, mert az óváriak korábban
azt mondták, hogy nem tudnak jönni, Nagylózs-Hidegség-Fertöhomok-Sopronhorpács-Und-
Máriagyüd útvonallal és vissza. Ennek a költsége az árajánlat alapján 383. 300 Ft, két soförrel.

horvát önkormányzatot terheli.
!. w'"^v^'í~ , ":.-.

/S^^o^
/^y ^^É^e'^^9zzaszo^as nem hangzott el.
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^^ Í3^ az^ríbocsátotta a 2022. 06. 12-én Máriagyüd településen tartott Országos Zarándoklaton
\úf^^ ^& r^^etelt és a zarándoklatra történö utazás buszköhségének finanszírozását.
V^,S^3?^^-""

.d cuo-.

1'<^(^^S??^^ .
^r^ XTbÍzottság 2 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

-ÁcPVf/2022. .26. HNPBH
1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Onkormányzat Pénzügyi

Bizottsága javasolja a közgyűlésnek, hogy határozzon úgy, hogy képviselői részt
vesznek 2022. június 12-én Máriagyüd településen az Országos Horvát
Önkormányzat által szervezett Országos Zarándoklaton.

2. A Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az
utazás buszköltségére bruttó 383.300 Ft-t biztosít az önkormányzat 2022. évi
költségvetése terhére.

Határidő: 2022. május 26.
Felelős: Püsits ]Vtária, a bizottság elnöke
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Megkérdezte, hogy van-e valakinek egyéb kérdése, tájékoztatója a bizottság felé.

Tájékoztató nem hangzott el, az ülésen történt megjelenést megköszönte, majd az űlést bezárta.
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Takács ánosné

bizottsági tag, jegyzőkönywezető hitelesítő
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