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Készült: a Györ-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Onkormányzat Közgyűlésének
2022. május 26-án a Megyeháza Győr, Városház tér 3. II. emeleti tárgyalójában 13.00
órakor tartott üléséröl.

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

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

Koloszár Ish?án a köz űlés elnöke

Köszöntötte a közgyűlés megjelent tagjait és a hivatal képviselőit.
Megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes, mivel 4 fő képviselő jelen van. A
távolmaradásátjelezte Martinschich Balázs, Pajrics Marianna és Egresits Andrea képviselö. Az
egyszerű szótöbbségi szavazáshoz 3 szavazat, a minösített szótöbbséghez 4 szavazat szükséges.
Jegyzökönyv hitelesítönek Pilsits Máriát, a közgyűlés tagjátjavasolta.

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

Koloszár István a köz űlés elnöke

A képviselők 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 napirendijavaslatot.

A testület 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

1. Győr-IVIoson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Onkormányzat 2021. évi
költségvetésének módosítása.
Előadó: Koloszár Ish?án, elnök

2. Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi
gazdálkodásának beszámolója és költségvetési maradvány elszámolása.
Előadó: Koloszár István, elnök

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



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
költsé etésének módosítása.

Előadó: Koloszár István, a közgyűlés elnöke

Horvát Nemzetísé i Önkormán zat 2021. évi

Koloszár István a köz űlés elnöke

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása.

Pilsits Mária ké jviselő a Pénzü vi Bizottsá elnöke

A költségvetési rendeletünket módosítani kellett úgy, hogy a tartalék, vagyis a pénzmaradvány
335 ezer forint, és csak a kiadásoknál kellett a belső részt módosítani, a főösszeg maradt. A
dologi kiadásoknál mínusz 95705 forint a működési célú támogatás államháztartáson kívül, ott
meg mínusz 240 ezer forint. Tehát a mellékletben látjuk, hogy a föösszegek maradtak, tehát a
bevétel 2.646.277. Ugyanúgy a kiadás is, ha nézzük a táblázatot, csak a kiadásoknál belül a
működési célnál, a dologi kiadásoknál van mínusz 95 ezer, és a működésénél meg semmi, tehát
a mínusz 240 ezer.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Koloszár István a köz űlés elnöke

Szavazásra bocsátotta a határozatijavaslatot.

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

10/2022. .26. HNH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése a 2021. évi
költségvetésének módosítását a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: 2022. május 26.
Felelős: Koloszár Ishrán, a közgyűlés elnöke

2. na irendi ont
G őr-Moson-So ron Me ei Horvát Nemzetisé i
azdálkodásának beszámoló'a és költsé etési maradván

Előadó: Koloszár István, a közgyűlés elnöke

Koloszár Ish^án a köz űlés elnöke

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása.

Önkormán zat
elszámolása.

2021. évi



Pilsits Mária ké viselő aPénzü iBizottsá 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
föösszeg, 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.

Koloszár István a köz űlés elnöke

Szavazásra bocsátotta a határozatijavaslatot.

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

11/2022. .26. HNH
1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése a 2021.

évi költségvetésének végrehajtását

1.756.342,- Ft költségvetési bevétellel
2.310.572, - Ft költségvetési kiadással
889.935, - Ft finanszírozási bevétellel

2.646.277,- Ft összes bevétellel
2.310.572,- Ft összes kiadással;

az előterjesztés 1. számú mellékletben foglalt részletezés szerint állapítja meg.

2. A közgyűlés a horvát nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványát
335.705,- Ft-ban határozza meg a 2. számú melléklet részletezése szerint.

Határidő: 2022. május 26.
Felelős: Koloszár István, a közgyűlés elnöke

3. na irendi ont
Támo atási kérelmek elbírálása.

Előadó: Koloszár István, a közgyűlés elnöke

Koloszár István a köz űlés elnöke

Ismertette a támogatási kérelmeket:
. Kimle Horvát Nemzetiségi Önkormányzata; Kimlei iskolások horvát nyelvü 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 Önkonnányzat, 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 Önkormán zat kérelme a kimlei iskolások horvát n elvű
tábora me rendezésének támo atására

Koloszár István a köz űlés 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. Tennészetesen kirándulások, fíirdések 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.

A Pénzügyi Bizottság 100.000 Ft támogatástjavasol, társfinanszírozással.

A képviselök egyetértettek ajavaslattal.

Koloszár István a köz űlés elnöke

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

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

12/2022. .26. HNH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése vállalja,
hogy - társfinanszírozásban - 100.000, - Ft-ot biztosít Kimle Horvát Nemzetiségi
Önkormányzatának a horvát identitás erősítése és a horvát kultúra megismerése és
erősítése céljából megrendezésre kerülő kimlei iskolások horvát nyelvű tábora 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.

Határidő: 2022. május 26.
Felelős: Koloszár István, a közgyűlés elnöke

3.2. Horvát Kulturális E esület "Ka'kavci" kérelme 2022. 'úlius 22-24. között Pa'ta
Fesztivál me rendezésének támo atására

Koloszár István a köz űlés elnöke

A fertöhomoki 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 O fellépti díjuk 400 e Ft, ennek 50 %-át az egyesületük vállalja,
a másik feléhez kérik a támogatást.

A Pénzügyi Bizottság 200.000 Ft támogatástjavasol, társfinanszírozással.

A képviselök egyetértettek ajavaslattal.

Koloszár István a köz űlés elnöke

Szavazásra bocsátotta fertőhomoki Horvát Kulturális Egyesület "Kajkavci" 200 E Ft-tal történö
támogatását, társfinanszírozással a 2022. július 22-24. között Pajta Fesztivál megrendezése
költségének fínanszírozására.

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

13/2022. .26. HNH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése vállalja,
hogy - társfínanszírozásban - 200.000,- Ft-ot biztosít 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 horvát nemzetiségi önkormányzat 2022. évi
költségvetése terhére.
A program a Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal közösen
kerül megrendezésre.

Határidő: 2022. május 26.
Felelős: Koloszár Ish^án, a közgyűlés elnöke

3.3. Kó háza Horyát Nemzetisé i Önkormán zat kérelme 2022. 'úlius 5.-i 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, hogy lerója
tiszteletét a lorettói Fekete Madonna szobra előtt, amely egyedüli Magyarországon. 5 évvel
ezelőtt 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 Ür, aki a szentmisét celebrálja. A jubileumi
rendezvény délután 15. 00-kor egy ünnepélyes szimpóziummal kezdődik, melyen a püspök úr
mellett előadást tart Mogyorósi Márk Ányos bencés szerzetes, aki egyben a Horvát Pasztorális
Tanács vezetője, mag. Ivan Karall darufalvi plébános, Egresits Ferenc pápai prelátus, dr.
Egresits József, a Szent Kristóf zarándokegyesület vezetöje és az iskola tanulói
projektmunkájuk kisfílmjével. 17. 15-kor Rózsafűzér imádságot vezet Ányos atya, majd 18. 00
kezdödik 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.

A Pénzügyi Bizottság 250. 000 Ft támogatástjavasol, társfinanszírozással.

A képviselök egyetértettek ajavaslattal.



Koloszár István a köz űlés elnöke

Szavazásra bocsátotta Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkonnányzata 250 E Ft-tal történő
támogatását, társfínanszírozással a 2022. július 5. -i Gradistyei horvát zarándoklat
megrendezése_költségénekfinanszírozására.

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

14/2022. V.26. HNH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése vállalja,
hogy - társfinanszírozásban - 250.000,- Ft-ot biztosít Kópháza Horvát Nemzetiségi
Önkormányzatának a horvát identitás és a horvát hitélet erősítése, valamint a hor^át
kultúra megismerése és erősítése céljából megrendezésre kerülő 2022. július 5. -i
Gradistyei horvát zarándoklat 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.

Határidő: 2022. május 26.
Felelős: Koloszár Ish?án, a közgyűlés elnöke

3.4. Hide sé Horvát Nemzetisé i Onkormán 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 Horyát Nemzetiségi Énekkar fog fellépni. Július 9-10-én
az önkormányzat meghívást kapott a Privlakai testvérkapcsolatunktól. A találkozón aláírják az
együttműködési megállapodást. Július 18-25-ig az önkonnányzat 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, üdítö 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 erö 1. 651. 700 és pályázati
támogatási kérelem 250 ezer forint, és azt az útiköltségre. Megvannak az árajánlatok mindegyik
buszra.

A Pénzügyi Bizottság 250. 000 Ft támogatástjavasol, társfínanszírozással.

A képviselők egyetértettek ajavaslattal.

Koloszár István a köz űlés elnöke

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

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



15/2022. .26. HNH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése vállalja,
hogy - társfinanszírozásban - 250. 000, - Ft-ot biztosít Hidegség Horvát Nemzetiségi
Önkormányzatának a horvát identitás és a horvát kultúra megismerése és erősítése
céljáből megrendezésre kerülő Hidegségi nyári programok. Stangli fesztivál, Privlakai
látogatás, Krk szigeti utazás 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.

Határidő: 2022. május 26.
Felelős: Koloszár Ish^án, a közgyűlés elnöke

3.5. Und Horvát Nemzetisé i Onkormán zata kérelme 2022.08.27,-i Undi Folklór
Fesztivál me rendezésének támo atására

Koloszár István a köz űlés elnöke

Megrendezésre kerül Undon a Folklór Határok Nélkül nevű rendezvény augusztus 27-én,
melyre szeretnék kifízetni a zenekari díjat. A rendezvényen három ország fellépői hivatalosak:
Horvátország, Ausztria, Magyarország. A kultúrműsort közösen szervezik, a kultúrműsort
követően közös étkeztetés lesz. Az este folyamán bált rendeznek a résztvevőkkel. 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.

A Pénzügyi Bizottság 150. 000 Ft támogatástjavasol, társfinanszírozással.

A képviselök egyetértettek ajavaslattal.

Koloszár István a köz űlés elnöke

Szavazásra bocsátotta Und Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 150 E Ft-tal történő
támogatását, társfinanszírozással a 2022. 08. 27. -Í Undi Folklór Fesztivál szervezési költségének
finanszírozására.

A szavazásban Koloszár István, érintettsége miatt nem vett részt.

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

16/2022. .26. HNH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése vállalja,
hogy - társfinanszírozásban - 150.000, - Ft-ot biztosít Und Horvát Nemzetiségi
Önkormányzatának a horvát identitás és a horvát kultúra megismerése és erősítése
céljából megrendezésre kerülő 2022. 08.27. -Í Undi Folklór Fesztivál 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.

Határidő: 2022. május 26.
Felelős: Koloszár István, a közgyűlés elnöke



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

Előadó: Koloszár Ish'án, a közgyűlés elnöke

Koloszár Ish?án a köz űlés elnöke

Az áprilisi ülésen döntöttünk az Und-i hagyományos bál támogatásáról. A bált megrendezték,
nagyonjólsikerült.
Május 14-én tartották Fertőhomokon a Fertötáj természetvédelmi körzet ünnepségét. Ott a
fertőhomoki Kajkavci tambura zenekar lépett fel.
Május 21-én a SAVEZ Kozásmislényben tartotta az éves tisztújító közgyűlését, melyen részt
vettmik 15 fővel.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Koloszár István a köz űlés elnöke
Szavazásra bocsátotta a beszámolót.

A testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

17/2022. V.26. HNH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Német Önkormányzat Közgyűlése elfogadja 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 hozzájárulásáról (Koloszár István, Pilsits
Mária, Tolnai József, Takács Jánosné, Martinschich Balázs, Egresits Andrea, Payrits
Mariann részvétele) számol be.

Határidő: 2022. május 26.
Felelős: Koloszár István, a közgyűlés elnöke

A közgyűlés Közgyűlése döntött arról, hogy - társfinanszírozásban - 100.000,- Ft-ot biztosít
Und Horvát Nemzetiségi Onkormányzatának a horvát identitás erősítése és a horvát kultúra
megismerése és erösítése céljából megrendezésre kerülö 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 került megrendezésre. Az elszámolás megtörtént.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Koloszár István a köz űlés elnöke
Szavazásra bocsátotta a beszámolót.

A testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

18/2022. V.26. HNH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése elfogadja
az alábbi beszámolót:



A Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 100. 000, - Ft
támogatást biztosított Und Horvát Nemzetiségi Önkormányzata részére a horvát identitás
erősítése és a horvát kultúra megismerése és erősítése céljából megrendezésre kerülő
2022. 04. 17-i Horvát Bál költségének fedezetére, a megyei horvát nemzetíségi
önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére. Az elszámolás a Megyei Önkormányzat
felé megtörtént.

Határidő: 2022. május 26.
Felelős: Koloszár Ishrán, a közgyűlés elnöke

5. na irendi
Egyebek.

ont

S. l. AzOrszá os Horvát Önkormán zat által kiírt ál ázat.

Pilsits Mária képviselő

A febmári ülésen döntöttünk arról, hogy a Közgyűlés a Győr-Moson-Sopron Megyében
működö 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, Fertöhomok, Hidegség, Kimle, Kópháza, Mosonmagyaróvár, Sopron,
Sopronhorpács, Und nemzetiségi önkormányzatai), hogy egyenként 100. 000, - Ft-ot fízessenek
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 önkonnányzat
biztosítja a hiányzó összeget addig is, amíg a két településtöl a befizetés meg nem érkezik.
Tehát úgy kell megfogalmazni, hogy a fennmaradó egymillió Ft különbözetét a megye vállalja.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Koloszár István a köz űlés elnöke

Szavazásra bocsátotta ajavaslatot.

A testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

19/2022. V.26. HNH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése

1. megállapítja, 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 Önkormányzathoz
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. az önrészt még be nem fízető 2 települési nemzetiségi önkormányzat helyett
biztosítja az egyenként 100.000 Ft összegű önrészt a pályázathoz az Országos Horvát
Onkormányzat felé, a 2022. évi költségvetésének terhére, addig, amíg az érintett
önkormányzatok a befízetést nem teljesítik.

Határidő: 2022. május 26.
Felelős: Koloszár István, a közgyűlés elnöke

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

Pilsits Mária ké viselő

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-Fertőhomok-Sopronhorpács-Und-
Máriagyüd útvonallal és vissza. Ennek a költsége az árajánlat alapján 383. 300 Ft, két sofőrrel.
Ez a megyei horvát önkormányzatot terheli.

Az elöterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és javasolta elfogadását.

Koloszár István a köz űlés elnöke

Szavazásra bocsátotta a 2022. 06. 12-én Máriagyüd településen tartott Országos Zarándoklaton
való részvételt és a zarándoklatra történő utazás buszköltségének finanszírozását.

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

20/2022. .26. HNH
1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Onkormányzat Közgyűlése

úgy határoz, 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: Koloszár István, a közgyűlés elnöke

5.4. Tanulmán út Porec 2022.08.12-14.

Koloszár István a köz űlés elnöke

Javasolja, hogy a képviselők szervezzenek egy tanulmányutat Porec településre, melynek
időpontja 2022. 08. 12-14. között lenne. A tanulmányút szállás költségét úgy fizetnék, hogy a
horvátországi Zágrábba és kömyékére szervezett tanulmányút költségeire biztosított 724. 500
Ft-ból bruttó 442. 000 Ft-t még nem használt fel az önkormányzat, ebböl fizetnék a szállást. A
buszköltségre kémek be árajánlatot.

A képviselök egyetértettek ajavaslattal.
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Koloszár Ish^án a köz űlés elnöke

Szavazásra bocsátotta ajavaslatot.

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

21/2022. .26. HNH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése
1. dönt arról, hogy a közgyűlési tagjai a horvát identitás erősítése és a horvát

anyaországi kapcsolatok erősítése céljából testvér kapcsolati látogatásra
tanulmányúton vesznek részt 2022. augusztus 12-14. között a horvátországi Porec
településen;

2. felhatalmazza elnökét, hogy a tanulmányút utazási költségére kérjen árajánlatot.

Határidő: 2022. május 26.
Felelős: Koloszár István, a közgyűlés elnöke

5.5 ÜIésekidő ont'a

Koloszár István a köz űlés elnöke

Ismertette Payrits Mariann képviselő levelét:
"Tisztelt Elnök Ur, Jegyző Asszony, Képviselötársaim!
Sajnálom, de ismét nem tudok részt venni az ülésen, ami már nagyon kellemetlen és sajnálatos,
hogy nem nem - akarásból, hanem a körülmények merevsége miatt történik ez. /
Egészségügyben dolgozom, adott létszám szükséges az osztály működéséhez, ha valaki beteg
a többieknem hiányozhatnak, mert akkor a működés leáll, szabadságra sem mehetek
akármikor. /

Szeretném tisztelettel kémi a következő ülés időpontjának kitűzését és ha nme lehet későbbi
időpontra tenni ( amit már többször kértem), akkor legalább legyen a reggeli órákban ( pl. 8
vagy fél 9 kor)- hogy a délután még hasznos lehessen munka szempontjából.
Köszönöm amegértést!"

Az én véleményem erröl az, hogy most már 17 éve idejámnk a megyei horvát önkormányzat
üléseire, mindig ebben az időpontban, sőt, és eddig senkinek sem volt ez gond.

Pilsits Mária ké viselő

Neki se jó a reggeli vagy az esti időpont. Évente 4 alkalommal kell a nemzetiségi
önkormányzatnak üléseznie. Amikor valaki vállalja ezt a tisztséget, akkor számítani kell erre,
hogy akár munkaidöben kelljönni. Evente négy alkalommal ki lehet ezt bími.

Tolnai József ké viselő

Egyetért ezzel.

Takács Jánosné

Ő is egyetért.
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Koloszár István a köz űlés elnöke

Szavazásra bocsátotta, hogy a megyei horvát nemzetiségi önkormányzat üléseit - melyre évente
általában 4 vagy 5 alkalommal kerül sor - továbbra is többnyire szerdai napon tartsák 13. 00
órától, Győrben a megyei önkormányzati hivatal épületében.

A képviselők 4 igen, egyhangú szavazattal egyetértettek a javaslattal.

Koloszár Istvsin a köz űlés elnöke

A következő ülés időpontja várhatóan 2022.08.24. szerda, 13.00 óra

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

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

K.m.f
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