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Készült: a Györ-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének
2022. augusztus 24-én a Megyeháza Györ, 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 Onkormányzati, Jogi és
Gazdasági Iroda vezetöje, Kovács Júlia, az Önkormányzati, 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 fö képviselö jelen van. A
távolmaradásátjelezte Martinschich Balázs, Pajrits Marianna és Egresits Andrea képviselő. Az
egyszeríí szótöbbségi szavazáshoz 3 szavazat, aminősített szótöbbséghez 4 szavazat szükséges.
Jegyzőkönyv hitelesítönek 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 Ish^án a köz űlés elnöke

Szavazásra bocsátotta a napirendijavaslatot.

A testület 4 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 Ish^án, elnök

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

4. Egyebek.



NAPIREND TÁRGYALÁSA

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

EIőadó: Koloszár Ish^án, a közgyűlés elnöke

Horvát Nemzetisé i Önkormán zat 2022. évi

Koloszár Ish^án a köz űlés elnöke

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása.

Pilsits Mária ké viselő aPénzü iBizottsá 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 föösszege
2.009.427 Ft-tal módosul, tehát mind a két oldal a bevételek és a kiadások is.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Koloszár Ish^án a köz űlés elnöke

Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

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

22/2022. III.24. HNH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése a 2022. évi
költségvetésének módosítását a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: 2022. augusztus 24.
Felelős: Koloszár Istvan, a közgyűlés elnöke

2. 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; 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 Önkormán zat kérelme a 2022. 09. 24-i Horvát Na
me rendezésének támo atására

Koloszár István a köz űlés 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.
A Pénzügyi Bizottság 200. 000 Ft támogatástjavasol, társfinanszírozással.

A képviselök egyetértettek ajavaslattal.

Koloszár István a köz űlés elnöke
Szavazásra bocsátotta Kimle Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 200 E Ft-tal történö
támogatását, társfinanszírozással a 2022. 09.24-i Horvát Nap megrendezése költségének
finanszírozására.

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

23/2022. VIII.24. HNH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Onkormányzat Közgyűlése vállalja,
hogy - társfinanszírozásban - 200.000,- Ft-ot biztosít 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. éyi költségvetése terhére.
A program a Gyor-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal közösen
kerül megrendezésre.

Határidő: 2022. augusztus 24.
Felelős: Koloszár István, a közgyűlés elnöke

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

Koloszár István a köz űlés 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 Önkormányzat.
A program: szentmise, felvonulás, fellépnek a bezenyei óvodások, iskolások, a bezenyei
tamburások, a Yorgovan bezenyei Énekkar 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 szereplők vendégül látása, és utána
bál lesz, a Zgano fog zenét szolgáltatni.
A költségvetés összesen 81 O ezer forint, a megyei horvát öiikormányzattól zenekari díjra kémek
200 ezer Ft támogatást, a Gradistyei Egyesület 400 ezer forinttal támogatja, és a bezenyei hor^át
önkormányzat 210 ezer forintot szán az ünnepségre. Megvan az árajánlat is a zenekarra.
A Pénzügyi Bizottság 200.000 Ft támogatástjavasol, társfinanszírozással.

A képviselők egyetértettek ajavaslattal.

Koloszár István a köz űlés elnöke



Szavazásra bocsátotta Bezenye Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 200 E Ft-tal történő
támogatását, társfinanszírozással a 2022. 10.01-jei Dan Gradisca (Gradistyei Nap) rendezvény
költségének fínanszírozására.

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

24/2022. III.24. HNH

A Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése vállalja,
hogy - társfinanszírozásban - 200. 000, - Ft-ot biztosít Bezenye Horvát Nemzetisegi
Önkormányzatának a horvát identitás és a horvát kultúra megismerése és erosítése
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 Önkormányzattal közösen
kerül megrendezésre.

Határidő: 2022. augusztus 24.
Felelős: Koloszár István, a közgyűlés elnöke

3. na irendi ont

Időközi beszámoló a két ülés között me alósított ro ramokról.
Előadó: Koloszár Ishrán, a közgyűlés elnöke

Pilsits Mária ké viselő aPénzü iBizottsá elnöke
2022. június 12-én a megyei zarándokok részt vettek az Országos Horvát Önkormányzat által
rendezett Máriagyudi országos zarándoklaton. Az utazási költségeket mi fízettük.
A kimlei Horvát Önkormányzat iskolai tábort rendezett az általános iskolás gyermekeknek.
Onkormányzatunktársfinanszírozásban 100. 000, -Ft. -al segítette a tábort.
2022. július 2-án Hidegségen Stangli fesztivált rendeztek, melyen részt vett a hidegségi horvát
önkormányzat.
2022. július 2-án a kópházi Horvát Nemz. Önkormányzat zarándoklatot rendezett a templomi
jubileum alkalmából. Amegyei önkormányzat 250. 000, -Ft. segítette a rendezvényt.
2022 július 9-10-én a Hidegségi Horvát Nemz. Önkormányzat a horvátországi Privlaka
településsel testvértelepülési együttműködési megállapodást írt alá . Az utazási kölfségekben a
megyei önkormányzat 250. 000, -Ft. -al támogatta.
2022. július hónapban a fertőhomoki Horvát Nemz. Önkormányzat fesztivált szervezett. A részt
vevő tamburazenekar részvételi díját a megyei önkonnányzat 200. 000, -Ft. -al támogatta.
2022 július 18-25-ig ahidegségi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat horvátországi látogatáson
vett részt. A Krk szigeti Omisalj-on. A tanulmányút sikeres volt.
2022. augusztus 6-án az Országos Horvát Önkormányzat és a SAVEZ ülést tartott Szent
Borbáson. Az üléseken részt vettünk.

2022. augusztus 12-14-ig a megyei Önkormányzat tagjai tanulmányúton vettek részt a
horvátországi Pulán. Az út sikeres volt.

TolnaiJózsefké viselő

A mosonmagyaróvári horvát énekkarral részt vettünk Pandorfban a zarándoklaton, ahol részt
ye ttek a Györ-Moson-Sopron megyei, Zala megyei, a szlovéniai gradistyei horvátok. Egy
hosszú szentleckét olvastak fel és mi vittük a Máriazelli Szent Máriát.
Utána részt vettünk a bezenyei horvát napon.



Részt vettünk még Szlovákiában a Máriavölgyi Zarándoklaton. A szentmisén én vittem a
keresztet, fölmentünk a hegyoldalba, körbementünk, utána részt vettünk a szentmisén.
Ezen kívül részt vettünk a hidegségi stangli fesztiválon is az énekkarral.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Koloszár István a köz űlés elnöke
Szavazásra bocsátotta a beszámolót.

A testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

25/2022. III.24. HNH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Német Onkormányzat 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 Önkormányzat tevékeny hozzájárulásáról (Koloszár István, Pilsits
Mária, Tolnai József, Takács Jánosné, Martinschich Balázs, Egresits Andrea, Payrits
Mariann részvétele) számol be.

Határidő: 2022. augusztus 24.
Felelős: Koloszár Ish^án, a közgyűlés elnöke

Koloszár Ish^án a köz űlés elnöke

A közgyűlés döntött arról, hogy - társfínanszírozásban 100. 000, - Ft-ot biztosít Kimle Horvát
Nemzetiségi Önkormányzatának a horvát identitás erősítése és a horvát kultúra megismerése és
erösítése céljából megrendezésre kerülö kimlei iskolások horvát nyelvű tábora szervezési
költségének fedezetére, a megyei horvát nemzetiségi önkonnányzat 2022. évi költségvetése
terhére. A program a Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkonnányzattal
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:

26/2022. III.24. 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 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. Az elszámolás a Megyei
Onkormányzat felé megtörtént.

Határidő: 2022. augusztus 24.
Felelős: Koloszár Ish^án, a közgyűlés elnöke



Koloszár István a köz űlés elnöke
A közgyűlés döntött arról, hogy - társfinanszírozásban 200. 000, - Ft-ot biztosít a fertőhomoki
Horvát Kulturális Egyesület "Kajkavci" -nak a horvát identitás erösítése 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.
evi költségvetése terhére A program a Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi
Önkonnányzattal közösen került megrendezésre. Az elszáníolás 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:

27/2022. VIII.24. HNH

Gyor-Moson-SOPron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése elfogadja
az alábbi beszámolót:

A Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 200. 000, - Ft
támogatást biztosított a 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 költségenek
fedezetére, a megyei horvát nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére. Az
elszámolás a Megyei Önkormányzat felé megtörtént.

Határidő: 2022. augusztus 24.
Felelős: Koloszár István, a közgyűlés elnöke

Koloszár István a köz űlés elnöke
A közgyűlés dpn tött arról, hogy - társfinanszírozásban 250. 000, - Ft-ot biztosít Kópháza Horvát

Nemzetiségi Onkormányzatának a horvát identitás és a horvát hitélet erősítése, valamint a
horvát kultúra megismerése és erösítése céljából megrendezésre kerülő 2022. július 5. -i
Gradistyei horvát zarándoklat szervezési költségének fedezetére, a megyei horvát nemzetiségi
onkormányzat 2022 évi költségvetése terhére. A program a Győr-Moson-Sopron Megyei
Horvát Nemzetiségi Önkonnányzattal 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:

28/2022. VIII.24. HNH

Gyor-Moson-SOPron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése elfogadja
az alábbi beszámolót:

A Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 250. 000, - Ft
támogatást biztosított Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának a horvát



identitás és a horvát hitélet erősítése, valamint a horvát 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. Az elszámolás a Megyei Onkormányzat felé megtörtént.

Határidő: 2022. augusztus 24.
Felelős: Koloszár István, a közgyűlés elnöke

Koloszár Ish^án a köz űlés elnöke

A közgyűlés döntött arról, hogy - társfinanszírozásban 250. 000, - Ft-ot biztosít Hidegség Horvát
Nemzetiségi Önkormányzatának a horvát identitás és a horvát kultúra megismerése és erösítése
céljából megrendezésre keriilö Hidegségi nyári programok. Stangli fesztivál, Privlakai
látogatás, Krk szigeti utazás szervezési költségének fedezetére, a megyei horyát nemzetiségi
önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére. A program a Győr-Moson-Sopron Megyei
Horvát Nemzetiségi Önkonnányzattal 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:

29/2022. III.24. HNH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése elfogadja
az alábbi beszámolót:

A Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 250.000,- Ft
támogatást biztosított Hidegség Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának a horvát
identitás és a horvát kultúra megismerése és erősítése céljából megrendezésre kerülő
Hidegségi nyári programok. Stangli fesztivál, Privlakai látogatás, Krk szigeti utazás
szervezési költségének fedezetére, a megyei horvát nemzetiségi önkormányzat 2022. évi
költségvetése terhére. Az elszámolás a Megyei Önkormányzat felé megtörtént.

Határidő: 2022. augusztus 24.
Felelős: Koloszár István, a közgyűlés elnöke

Koloszár István a köz űlés elnöke

A közgyűlés döntöU arról, hogy - társfínanszírozásban 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 Györ-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal közösen került
megrendezésre. Az elszámolás megtörtént.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Koloszár Ish^án a köz űlés elnöke



Szavazásra bocsátotta a beszámolót.

A testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

30/2022. VIII.24. HNH

A Gyor-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése elfogadja
az alábbi beszámolót:

A Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 150.000, - Ft
támogatást biztosított 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
onkormányzat 2022. évi költségvetése terhére. Az elszámolás a Megyei Önkormányzat
felé megtörtént.

Határidő: 2022. augusztus 24.
Felelős: Koloszár Ish^án, a közgyűlés elnöke

5. na irendi
Egyebek.

ont

Pilsits Mária ké viselő

A legfontosabb napirendi pontunk az egyebekben, hogy határozzuk meg, hogy a legközelebbi
ülésünk mikor lesz. Két képviselőtársunk írt egy levelet, én is kaptam belőle, és én reagáltam a
levélre, amely szerint a májusi ülésen nem döntöttük el, hogy mikor lesz a következő
közgyűlésunk. Hát eldöntöttük, meg lehet nézni a jegyzőkönyvben. Én azt válaszoltam, hogy
sajnos arról én nem tehetek, hogy ők nem vettek részt az ülésen, illetve nem érdeklődtek, hogy
mikor lesz a legközelebbi ülés. Most akkor kérem a képviselőtársakat, hogy adjanakjavaslatot,
hogy legközelebb mikor kellene találkoznunk.

Koloszár Ish?án a köz űlés elnöke

A másik gondjuk az volt, hogy az ülések napközben vannak. Ezt ők tudták, amikor képviselök
lettek. Voltak olyan javaslatok, hogy 16.00 óra után, meg este, meg másnap, jó hogy nem
szombaton vagy vasámap akamak ülést tartani. Nem tudom, ezt hogy gondolják, hogy itt este
hatkor lehet ülést tartani, mikor bezár az épület. Én itt vagyok már 15 éve, és ez mÍndig így
volt- Volt. akinek sajnos el kellett menni, vagy hogy nemjelent meg egy évben egyszer sení,
de hát akkor az elején tisztázni kell, hogy én mit vállalok, hogy el tudok-e jönni, vagy nem
Uidok eljönni Ha valaki nem tud soha eljönni, akkor mondjon le és küldjenek mást helyette.
En arra emlékszem, hogy 2007-ben itt döntöttük el, hogy ezentúl mindig egy órakor, vagy
háromnegyed egykorjövünk össze.
Nem nekem kell elmondani, hanem őnekik kell utána érdeklődni, hogy mégis mi volt az ülésen.
Szóval én magamból indulok ki, ha én valamit vállalok, akkor azt megpróbálom úgy vállalni,
ahogyan esküt tettem. Nekem van egyjavaslatom a következő ülésre: 2022. 10. 12.

Pilsits Mária ké viselő

Martinschich Balázs képviselö levelében volt olyan észrevétel, hogy baj van a Gradistyei
Egyesülettel. Az én véleményem az, hogy a Gradistyei Egyesület ügyeivel kapcsolatos kritikát
elsösorban az egyesület tagjajelezhet az elnökség felé és a közgyűlés felé, mármint az egyesület
elnöksége felé és a közgyűlése felé. Szerencsére négyen itt vagyunk képviselők, -'akik a
Gradistyei Egyesület listájáról kerültünk be a megyei közgyűlésbe. Mi eztjelezhetjük a mi



egyesületünk elnökségének, hogy gondok vannak, de nem tudom, milyen gondok vannak, mert
énhozzám mint egyesületi taghoz nemjutott el semmiféle gond, meg nem tudok semmiröl, hogy
gond lenne. Képviselőtársunk, aki tudtommal nem elnökségi vagy nem egyesületi tag, akkor
milyen jogon kritizálja a megyei közgyűlésben a Gradistyei Egyesületet. Ráadásul a megyei
közgyűlésben két elnökségi tag is van, Koloszár István, mint elnökségi tag, és Tolnai József,
minta a pénzügyi bizottság elnöke, tehát, ha ők nem tudnak olyan gondról, ami a Gradistyei
Egyesületben van, akkor nem tudom, hogy a képviselőtársunk milyen információkhozjutott, és
hogyan kritizálhatja ezt az egyesületet.
Ugyhogy én úgy gondolom, mi mindig részt vettünk mindenféle ülésen, ahova meghívtak, én
mindig elmentem, és én úgy tudom, hogy mindent meg szoktunk beszélni. Es az elnök úr
mindig be szokott számolni. Minden év februárjában szoktunk találkozni, és azon kívül
negyedévenként az elnökség össze szokott ülni, és meg szokta beszélni a teendöket. Söt, akkor
meg szoktuk beszélni az abban az évben lévö zarándoklatokat, programokat, amin részt is
vettünk. Es én ezzel így lezártam ezt a témát.

A következő téma a népszámlálás. En voltam országos horvát közgyűlésen, ahol elhangzott,
hogy nagyon oda kell figyelniük a horvát helyi nemzetiségi önkormányzatoknak. A
népszámláláson október 16-ig lehet majd online kitölteni a népszámlálási ívet, általában a
népszámlálásoknál a 70% már online módon történik. Mire a számláló biztos megy, an-a már
nagyon sokan online megcsinálják, és ezt kell nekünk horvátoknak kiaknázni, tehát minden
helyi önkormányzatnál oda kell menni a polgármesteri hivatal jegyzöjéhez. O tudja, kik a
számlálóbiztosok. Kell keresni valakit, aki odamegy azokhoz az emberekhez, akik eddig is
horvátnak regisztrálták magukat, és azoknak megcsinálja az online népszámlálást. Mindenki
kap egy levelet a népszámláláskor, és abban van egy kód. Ezt szeptember végén kapja meg
mindenki. Az idös emberekre oda kell figyelni, mert azoknak meg tudjuk csinálni. Oda kell
fígyelni, hogy 25 fö alatt nincs horvát nemzetiségi önkormányzat.
Négy kérdés lesz, ami a fontos, de abból kettö lesz az, ahol a nemzetiséget fogják számolni.
Tehát az egyik kérdés: melyik nemzetiséghez tartozik. A másik kérdés, hogy még más
nemzetiséghez is tartozol? Mert lehet olyan is. Harmadik kérdés az anyanyelv kérdése, a
negyedik, hogy beszél-e más nyelven is.

Az egyebek napirenddel kapcsolatosan egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Koloszár István a köz űlés elnöke

Az ülésen történt megjelenést megköszönte, majd az ülést bezárta.
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