
Győr-Moson-Sopron Megyei
Horvát Nemzetiségi Onkormányzat
Közgyűlése

MOK/65-4/2020.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Onkormányzat Közgyűlésének
2022. április 6-án a Megyeháza Györ, Városház tér 3. II. emeleti tárgyalójában 13.00
órakor tartott üléséröl.

Jelen vannak: Koloszár István, Pilsits Mária, Takács Jánosné, Tolnai József, Payrits Marianna

Koloszár István a köz űlés elnöke

Köszöntötte a közgyűlés megjelent tagjait és a hivatal képviselőit.
Megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes, mivel 5 fő képviselőjelen van. Az egyszerű
szótöbbségi szavazáshoz 3 szavazat, a minösített szótöbbséghez 4 szavazat szükséges.
Jegyzökönyv hitelesítőnek Pilsits Máriát, a közgyűlés tagjátjavasolta.

A testület egyhangúlag elfogadta, hogy Pilsits Mária, a közgyűlés tagja legyen a
jegyzőkönyv hitelesítő.

Koloszár István a köz űlés elnöke

A képviselök a napirendi javaslatot tartalmazó meghívót megkapták.
Megkérdezte, van-e valakinek napirendet módosítójavaslata.

Napirendet módosító javaslat nem hangzott el.

Koloszár István a köz űlés elnöke

Szavazásra bocsátotta a napirendi javaslatot.

A testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

1. Támogatási kérelmek elbírálása.
EIőadő: Koloszár István, elnök

2. Egyebek.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. na irendi ont
Táino atási kérelmek elbírálása.

Előadó: Koloszár István, a közgyűlés elnöke

Koloszár István a köz űlés elnöke

Ismertette a beérkezett támogatási kérelmet:
Und Horvát Nemzetiségi Önkonnányzata; 2022. 04. 17-i Horvát Bál megrendezése;
igényelt támogatási összeg: 100.000 Ft

Und Horvát Nemzetiségi Onkormányzata 2022.04. 17-én szervezi meg 25. alkalommal a
tradicionális Horvát Bált Undon. A bált megnyitja a HKD Veseli Gradiscanci tánc és tambura



csoport. A bálon szerepelnek az undi énekesek is. Az esti zenét a Pinka Band zenekar
szolgáltatja, melynek költsége 260.000 Ft.
Az igényelt 100.000 Ft támogatást.
A Pénzügyi Bizottság 100. 000 Ft támogatástjavasol, társfinanszírozással.

A képviselök egyetértettek ajavaslattal.

Koloszár István a köz űlés elnöke

Szavazásra bocsátotta Und Horvát Nemzetiségi Önkonnányzata 100 E Ft-tal történő
támogatását, társfinanszírozással a 2022. 04. 17-i Horvát Bál megrendezése költségének
finanszírozására.

A szavazásban Koloszár István, érintettsége miatt nem vett részt.

A közgyűlés 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

9/2022. . .06.. HNH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése vállalja,
hogy - társfinanszírozásban - 100.000,- Ft-ot biztosít Und Horvát Nemzetíségi
Önkormányzatának a horvát identitás erősítése és a horvát kultúra megismerése és
erősítése céljából megrendezésre kerülő 2022. 04. 17-i Horvát Bál szervezési költségének
fedezetére, a megyei horvát nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.
A program a Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal közösen
kerül megrendezésre.

2. na irendi ont
E ebek.

Koloszár Ish^án a köz űlés elnöke

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

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

Pilsits Mária
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