
Győr-Moson-Sopron Megyei
Horvát Nemzetíségi Onkormányzat
Pénzügyi Bizottsága

MOK/261-3/2022.
JEGYZÖKÖNYV

Készült: a Györ-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Onkormányzat Pénzügyi
Bizottságának 2022. augusztus 24-én a Megyeháza Győr, Városház tér 3. II. emeleti
tárgyalójában 12.45 órakor tartott üléséről.

Jelen vannak: Pilsits Mária, Takács Jánosné.

Jelen vannak mé az ülésen: Szanyiné dr. Vitinger Mónika, az Onkormányzati, Jogi és
Gazdasági Iroda vezetöje, Kovács Júlia, az Önkonnányzati, Jogi és Gazdasági Iroda
munkatársa.

Pilsits Mária a bizottsá elnöke

Köszöntötte a bizottság tagjait és a hivatal képviselőit.
Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, mivel 2 fö bizottsági tagjelen van.
Jegyzökönyv hitelesítőnek Takács Jánosnét, a bizottság tagjátjavasolta.

A bizottság egyhangúlag elfogadta, hogy Takács Jánosné, a bizottság tagja legyen a
jegyzőkönyv hitelesítő.

Pilsits Mária a bizottsá elnöke

A bizottsági tagok a napirendi javaslatot tartalmazó meghívót megkapták.
IVIegkérdezte, van-e valakinek napirendet módosító javaslata.

Napirendet módosító javaslat nem hangzott el.

Pilsits Mária a bizottsá elnöke

Szavazásra bocsátotta a napirendijavaslatot.

A bizottság 2 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

1. Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi
költségvetésének módosítása.
Előadó: Koloszár István, elnök

2. Támogatási kérelmek elbírálása.
Előadó: Koloszár István, elnök

3. Egyebek.



NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. na irendi ont
G őr-Moson-So ron Me ei
költsé etésének módosítása.

Előadő: Pilsits Mária, a bizottság elnöke

Horvát Nemzetisé i Önkormán zat 2022. évi

Pilsits Mária a bizottsá elnöke

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása.

Pilsits Mária a bizottsá elnöke

Az anyagot írásban megkaptuk, és látjuk, hogy a módosítást a feladatalapú támogatás miatt kell
módosítanunk. A bevételi oldalon és a kiadási oldalon is 1. 153.722 Ft-tal fog növekedni a
főösszeg. Tehát a bevételi oldalon a működési célú támogatásoknál lévő rovatba jön be az
1. 153.722 Ft, és a kiadásoknál pedig a dologi kiadások, vagyis a működési kiadásokon belül a
dologi kiadásoknál tervezzük ezt a kiadott összeget. Tehát a költségvetésünk főösszege
2.009.427 Ft-tal módosul, tehát mind a két oldal a bevételek és a kiadások is.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Pilsits Mária a bizottsá elnöke

Szavazásra bocsátotta a határozatijavaslatot.

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

19/2022. VIII.24. HNPBH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Onkormányzat Pénzügyi Bizottsága
a 2022. évi költségvetésének módosítását a mellékletben foglaltak szerint változás nélkül
javasolja a közgyűlésnek elfogadásra.

Határidő: 2022. augusztus 24.
Felelős: Pilsits Mária, a bizottság elnöke

2. 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 Önkormányzata; 2022. 09. 24-i Horvát Nap; igényelt
támogatási összeg: 200.000 Ft
. Bezenye Horvát Nemzetiségi Önkormányzata; 2022. 10.01-jei Dan Gradisca (Gradistyei
Nap) rendezvény; igényelt támogatási összeg: 200. 000 Ft

2.1. Kimle Horvát Nemzetisé i Onkormán zat kérelme a 2022.09.24-i Horvát Na
me rendezésének támo atására

Pilsits Mária a bizottsá elnöke



2022.09.24-én horvát napot rendeznek Kimlén. A kínai horvátok Pagra utaznak öt napra, ezért
elhalasztották a rendezvényünket egy héttel későbbre. Misén emlékeznek meg Mate Mersicröl,
a mise után megáldják a felújított kereszteket. Kultúrműsor lesz a faluházban, a vendégeik
lesznek Bezenyéröl, Mosonmagyaróvárról. A helyi csoportok mellett bemutatkozik a Pax et
Bonum énekkar is. Anyagi támogatást kémek a programukra. Csatolták a költségvetést is. Az
igényelt támogatás összege 200 ezer forint, saját forrás, 30 ezer forint.

Az igényelt támogatás 200. 000 Ft.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Pilsits IVIária a bizottsá elnöke

Szavazásra bocsátotta Kimle Horvát Nemzetiségi Onkormányzata 200 E Ft-tal történö
támogatását, társfinanszírozással a 2022. 09.24-i Horvát Nap megrendezése költségének
finanszírozására.

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

20/2022. III.24. HNPBH
A Győr-Moson-Sopron IVIegyei Horvát Nemzetiségi Onkormányzat Pénzügyi Bizottsága
javasolja a közgyűlésnek elfogadásra, hogy - társfinanszírozásban - 200. 000, - Ft-ot
biztosítson Kimle Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának a horvát identitás erősítése és
a horvát kultúra megismerése és erősítése céljából megrendezésre kerülő 2022. 09.24-i
Horvát Nap szervezési költségének fedezetére, a megyei horvát nemzetiségi
önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.
A program a Győr-lVIoson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Onkormányzattal közösen
kerül megrendezésre.

Határidő: 2022. augusztus 24.
Felelős: Püsits Mária, a bizottság elnöke

2.2. Bezen e Horvát Nemzetisé i Onkormán zatának kérelme 2022.10.01-'ei Dan
Gradisca Gradis eiNa rendezvén me rendezésének támo atására

Pilsits IVtária a bizottsá elnöke

2022. 10.01-jén Bezenyén kerül megrendezésre a megyei Dan Gradisca, melynek együttes
szervezője a Györ-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Onkormányzat, a
Magyarországi Horvátok Egyesülete és a Bezenyei Horvát Helyi Nemzetiségi Onkormányzat.
A program: szentmise, felvonulás, fellépnek a bezenyei óvodások, iskolások, a bezenyei
tamburások, a Yorgovan bezenyei Enekkar még visszajelzésre vár, akkor Novo Seloból a
Hatsko Kolo, Dunacsúnyból a TS Konjic, Undról a Veseli Gradiscanci, Kimléről a Konoplje
Táncegyüttes lép fel. A kulturális műsor után következik a szereplök vendégül látása, és utána
bál lesz, a Zgano fog zenét szolgáltatni.
A költségvetés összesen 810 ezer forint, a megyei horvát önkormányzattól zenekari díjra kémek
200 ezer Ft támogatást, a Gradistyei Egyesület 400 ezer forinttal támogatja, és a bezenyei horvát
önkormányzat 210 ezer forintot szán az ünnepségre. Megvan az árajánlat is a zenekarra.
Az igényelt támogatás 200. 000 Ft.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.



Pilsits Mária a bizottsá elnöke

Szavazásra bocsátotta Bezenye Horvát Nemzetiségi Onkormányzata 200 E Ft-tal történő
támogatását, társfínanszírozással a 2022. 10. 01-jei Dan Gradisca (Gradistyei Nap) rendezvény
költségének finanszírozására.

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

21/2022. III.24. HNPBH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Onkormányzat Pénzügyi Bizottsága
javasolja a közgyűlésnek elfogadásra, hogy - társfinanszírozásban - 200. 000, - Ft-ot
biztosítson Bezenye Horvát Nemzetiségi Onkorinányzatának a horvát identitás és a
horvát kultúra megismerése és erősítése céljából megrendezésre kerülő 2022. 10.01-jei
Dan Gradisca (Gradistyei Nap) rendezvény szervezési költségének fedezetére, a megyei
horvát nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.
A program a Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Onkormányzattal közösen
kerül megrendezésre.

Határidő: 2022. augusztus 24.
Felelős: Püsits Mária, a bizottság elnöke

3. na irendi out

Egyebek.

Előadő: Pilsits Mária, a bizottság elnöke

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Püsits Mária a bizottsá elnöke

Az ülésen történt megjelenést megköszönte, majd az ülést bezárta.

k.m.f.
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Pilsits Mária

a bizottság elnöke

^ULC^^
TakácsJánosné

bizottsági tag, jegyzőkönyvvezető hitelesítő


