
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. március 6-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

1/2019. (III. 6.) számú határozat 

 

a nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségi 

Önkormányzat 5/2018. (III. 1.) számú határozattal (a továbbiakban: határozat) 

elfogadott 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. A határozat II. pontjának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„II. A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

(1) A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 

 

Bevételi főösszegét:   3.303 eFt 

Ezen belül: 

működési bevételek:    1 eFt 

működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.544 eFt 

működési célú átvett pénzeszköz   239 eFt 

maradvány igénybevétele:   1.519 eFt 

 

Kiadási főösszegét:   3.303 eFt 

Ezen belül: 

személyi juttatások:   26 eFt 

dologi kiadások:   1.992 eFt 

egyéb működési célú kiadások:   1.145 eFt 

beruházások:   140 eFt 

 

összegben határozza meg.” 

 

2. A határozat 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

3. A határozat 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

4. A határozat 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

 

Dombóvár, 2019. március 6. 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

         elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. március 6-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

2/2019. (III. 6.) számú határozat 

 

a Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető 

ügyletekből eredő fizetési kötelezettséginek a 2019. évet követő három évben várható 

összegéről 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a következőket 

állapítja meg: 

 

1. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól 

szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját 

bevételeinek 2019. évet követő három évre várható összege: 

 

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § 

(1) bekezdésének megfelelő pontja 
Várható összeg évente 

1. a helyi adóból és a települési adóból 

származó bevétel, 
0,- Ft 

2. az önkormányzati vagyon és az 

önkormányzatot megillető vagyoni értékű 

jog értékesítéséből és hasznosításából 

származó bevétel, 

0,- Ft 

3. az osztalék, a koncessziós díj és a 

hozambevétel, 
0,- Ft 

4. a tárgyi eszköz és az immateriális 

jószág, részvény, részesedés, vállalat 

értékesítéséből vagy privatizációból 

származó bevétel, 

0,- Ft 

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 0,- Ft 

6. a kezesség-, illetve garanciavállalással 

kapcsolatos megtérülés 
0,- Ft 

 

2. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) 

bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 

2019. évet követő három évre várható összege: 

 

Adósságot keletkeztető ügylet és annak 

értéke: 
Várható összeg évente 

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a 0,- Ft 



folyósítás, átvállalás napjától a 

végtörlesztés napjáig, és annak aktuális 

tőketartozása, 

b) a számvitelről szóló törvény (a 

továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapír forgalomba 

hozatala a forgalomba hozatal napjától a 

beváltás napjáig, kamatozó értékpapír 

esetén annak névértéke, egyéb értékpapír 

esetén annak vételára, 

0,- Ft 

c) váltó kibocsátása a kibocsátás 

napjától a beváltás napjáig, és annak a 

váltóval kiváltott kötelezettséggel 

megegyező, kamatot nem tartalmazó 

értéke, 

0,- Ft 

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing 

lízingbevevői félként történő megkötése a 

lízing futamideje alatt, és a 

lízingszerződésben kikötött tőkerész 

hátralévő összege, 

0,- Ft 

e) a visszavásárlási kötelezettség 

kikötésével megkötött adásvételi szerződés 

eladói félként történő megkötése - ideértve 

az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki 

repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a 

kikötött visszavásárlási ár, 

0,- Ft 

f) a szerződésben kapott, legalább 

háromszázhatvanöt nap időtartamú 

halasztott fizetés, részletfizetés, és a még 

ki nem fizetett ellenérték, 

0,- Ft 

g) hitelintézetek által, származékos 

műveletek különbözeteként az 

Államadósság Kezelő Központ Zrt.-

nélelhelyezett fedezeti betétek, és azok 

összege. 

0,- Ft 

 

 

Dombóvár, 2019. március 6. 

 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

         elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. március 6-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

3/2019. (III. 6.) számú határozat 

 

a Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint a végrehajtásáról 

szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) alapján a Dombóvári Horvát 

Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzat 

költségvetését önálló költségvetési határozatban állapítja meg. 

 

I. Általános rendelkezések 

 

A határozat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzatra terjed ki. 

 

II. A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

(2) A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 

 

Bevételi főösszegét: 1.944  eFt 

Ezen belül: 

működési bevételek:  0 eFt 

működési célú támogatások 

államháztartáson belülről: 520 eFt 

működési célú átvett pénzeszközök: 0 eFt 

maradvány igénybevétele :  1.424 eFt 

 

Kiadási főösszegét: 1.944  eFt 

Ezen belül: 

személyi juttatás: 0 eFt 

munkaadót terhelő járulékok 

és szociális hozzájárulási adó: 0 eFt 

dologi kiadások:  1.944 eFt 

egyéb működési célú kiadások:  0 eFt 

beruházások: 0 eFt 

 

összegben határozza meg. 

 

(2) A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének 

részletezését az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 



(3) A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének mérleg szerinti 

bontását a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

(4) A Képviselő-testület a 2019. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 3. számú 

melléklet szerint határozza meg. 

 

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 

(1) A Képviselő-testület a bevételi források növelése érdekében elrendeli pályázati 

lehetőségek felkutatását és igénybevételét. A Képviselő-testület nem nyújt be 

támogatási igényt Dombóvár Város Önkormányzatához. 

(2) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési 

létszámkeretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet. 

(3) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a költségvetésének határozattal 

történő módosításával megváltoztathatja. 

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy a 100.000,- Ft értékhatárt el 

nem érő értékű behajthatatlan követeléséről lemondjon. 

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy 200.000,- Ft értékhatárig 

átruházott hatáskörben kötelezettséget vállaljon. 

 

IV. Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések szabályai 

 

(1) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de a nettó 750.000,- Ft becsült értéket 

meghaladó beszerzések esetén, a beszerzésekről szóló döntés megalapozottsága 

érdekében ajánlatkérési eljárást kell lefolytatni. Az ajánlatkérési eljárás 

megindításáról az elnök dönt. 

(2) Az ajánlatkérési eljárás eredményéről a Képviselő-testület dönt. 

 

 

Dombóvár, 2019. március 6. 

 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

         elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. március 6-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

4/2019. (III. 6.) számú határozat 

 

a 2017. évre vonatkozó összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dombóvár 

Város Önkormányzata 2017. évre vonatkozó összefoglaló belső ellenőrzési 

jelentésének a nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó rendelkezésével egyetért, és azt 

jóváhagyja. 

 

 

Dombóvár, 2019. március 6. 

 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

         elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. március 6-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

5/2019. (III. 6.) számú határozat 

 

a 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dombóvár 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének 414/2018. (XII. 20.) Kt. határozatával 

jóváhagyott 2019. évi belső ellenőrzési tervnek a nemzetiségi önkormányzatra 

vonatkozó rendelkezésével egyetért. 

 

 

Dombóvár, 2019. március 6. 

 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

         elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. március 6-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

6/2019. (III. 6.) számú határozat 

 

a 2017. évi feladatalapú költségvetési támogatás felhasználásról szóló beszámolóról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által az ENTO/441/2017. számú támogatói okirat 

alapján nyújtott 2017. évi feladatalapú költségvetési támogatás felhasználásáról szóló 

beszámolót. 

 

A Képviselő-testület felkéri az elnököt 2017. évi feladatalapú költségvetési támogatás 

felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtására a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. részére. 

 

Határidő: 2019. március 15. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2019. március 6. 

 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

         elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. március 6-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

7/2019. (III. 6.) számú határozat 

 

a 2018. évi működési költségvetési támogatás felhasználásról szóló beszámolóról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az 

ENTO/95/2018. számú támogatói okirat alapján nyújtott 2018. évi működési 

költségvetési támogatás felhasználásáról szóló beszámolót. 

 

 

Dombóvár, 2019. március 6. 

 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

         elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. március 6-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

8/2019. (III. 6.) számú határozat 

 

a 2019. évi működési költségvetési támogatás felhasználásáról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi 

működési költségvetési támogatásból kívánja fedezni az alábbi kiadásokat: 

 

- A nemzetiség önkormányzati képviselők költségtérítése. 

- A fizetési számla és az alszámlák vezetésével kapcsolatos, valamint egyéb banki 

költségek. 

- A nemzetiségi programok szervezésével, hirdetésével kapcsolatban felmerülő 

költségek. 

 

 

Dombóvár, 2019. március 6. 

 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

         elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. március 6-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

9/2019. (III. 6.) számú határozat 

 

a Dombóvár Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálatáról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek 

jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a végrehajtására a Dombóvár Város 

Önkormányzatával kötött megállapodást felülvizsgálta, és megállapítja, hogy nincs 

szükség az együttműködési megállapodás módosítására. 

 

 

Dombóvár, 2019. március 6. 

 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

         elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. március 6-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

10/2019. (III. 6.) számú határozat 

 

Dombóvár Város Önkormányzata új közművelődési rendelete tervezetének 

véleményezéséről 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 

CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva Dombóvár 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok 

ellátásáról szóló új önkormányzati rendelete tervezetét megismerte, az abban 

foglaltakkal egyetért és nem tesz javaslatot a tartalmát illetően. 

 

 

Dombóvár, 2019. március 6. 

 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

         elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. március 6-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

11/2019. (III. 6.) számú határozat 

 

a kötelező felvételt biztosító dombóvári általános iskolák tervezett felvételi körzetének 

véleményezéséről 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelező 

felvételt biztosító dombóvári általános iskolák felvételi körzetének a Tolna Megyei 

Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala által véleményezésre bocsátott tervezetét 

megismerte, és azzal egyetért. 

 

 

Dombóvár, 2019. március 6. 

 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

         elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. március 6-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

12/2019. (III. 6.) számú határozat 

 

a nemzeti önkormányzat együttműködéséről más nemzetiséghez tartozó dombóvári 

szervezetekkel 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja 

a Dombóváron élő valamennyi nemzetiség érdekeinek védelmét és egymás 

kultúrájának megismerését, és ennek érdekében változatlanul együtt kíván működni a 

Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzattal, a Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal, a Dombóvári Székely Kör, a Magyarországi Német Nemzetiségűek 

Egyesülete Dombóvár és a Dombóvári Örmény Nemzetiségi Egyesület civil 

szervezettel. 

 

A Képviselő-testület a nemzetiségi identitás megőrzése és megerősítése érdekében 

közösen szervez rendezvényeket, programokat ezekkel a szervezetekkel, valamint 

rendszeresen összejöveteleket, egyeztetéseket tart velük. 

 

 

Dombóvár, 2019. március 6. 

 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

         elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. március 6-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

13/2019. (III. 6.) számú határozat 

 

a Horvát Köztársaság Pécsi Főkonzulátusával való együttműködésről 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a továbbiakban 

is szorosan együtt kíván működni és intenzív kapcsolatot ápolni a Horvát Köztársaság 

Pécsi Főkonzulátusával. Ehhez kapcsolódóan a Képviselő-testület gondoskodik arról, 

hogy tagjai részt vegynek a Főkonzulátus által szervezett programokon és 

összejöveteleken, illetve a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat által 

szervezett rendezvényekre meghívást kapjon a Főkonzulátus képviselője. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá az elnököt, hogy kérelemmel forduljon a 

Pécsi Főkonzulátus irányába a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

tevékenységének támogatása érdekében. A kérelem pozitív elbírálása esetén a 

Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések és 

kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2019. március 6. 

 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

         elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. március 6-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

14/2019. (III. 6.) számú határozat 

 

az elnöknek a 2018. december és 2019. január hónapban megtartott nemzetiségi 

rendezvényekről tett beszámolójáról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az 

elnök beszámolóját 

 

− a 2018. december 12-i Nemzetiségek Napja nemzetiségi kulturális 

rendezvényről, 

− az adventi időszakban megtartott horvát nyelvű szentmiséről, 

− a karácsonyi adománygyűjtő akcióban való részvételről, valamint 

− a 2019. január 19-én megtartott Nemzetiségek Disznóvágása és Disznótora 

rendezvényről. 

 

 

Dombóvár, 2019. március 6. 

 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

         elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. március 6-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

15/2019. (III. 6.) számú határozat 

 

vagyontárgyak térítésmentes használatba adásáról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 2018. 

évi költségvetés terhére vásárolt, a nemzetiségi önkormányzat tulajdonát képező  

 

- nagy teljesítményű hangrendszer (hifi torony), valamint 

- vezeték nélküli hangszóró 

 

térítés nélküli használatba adásával a pécsi Miroslav Krleza Horvát Iskolaközpont 

tamburazenekara és kórusa részére a működéséhez szükséges feltételek biztosítása, 

valamint a nemzetiségi nevelési feladatok színvonalas ellátása érdekében. 

 

 

Dombóvár, 2019. március 6. 

 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

         elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. március 6-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

16/2019. (III. 6.) számú határozat 

 

a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi programtervéről 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségi 

Önkormányzat 2019. évi programtervét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

- 2019. január 19.: Nemzetiségek Disznóvágása és Disznótora nemzetiségi 

kulturális rendezvény, 

- Húsvétot megelőző böjti időszakban horvát nyelvű szentmise, 

- 2019. április 13.: Antunovac település, a MÁV dombóvári dolgozói öregfiúk 

labdarúgócsapatával, valamint a volt Horvát Klub tagjaival közösen szervezett 

nemzetközi futballtorna, 

- 2019. április 25. Franjo Vlasic horvát bán születésének 253. évfordulója 

alkalmából ünnepélyes megemlékezés, 

- Anna nap alkalmából horvát nyelvű szentmise a Szent Anna kápolnában,  

- 2019. május vége: Vir-Dombóvár Testvérvárosi Kulturális és Sporttalálkozó 

rendezvényen való részvétel, 

- az őszi Dombóvár-Vir Testvérvárosi Kulturális és Sporttalálkozó rendezvényen 

való részvétel Gresnica csapatának részvételével, 

- 2019. október 10. a Magyar Válogatott Horvátország-Magyarország elleni 

mérkőzésének helyszínen való megtekintése, 

- 2019. október: a Horvát Köztársaság által a Függetlenség Napja alkalmából 

megrendezett ünnepségen való részvétel, 

- 2019. november: az Országos Horvát Önkormányzat által szervezett ,,Horvát 

Napon” való részvétel, 

- 2019. november: részvétel a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Márton-napi programjain, 

- 2019. december: karácsonyi adománygyűjtési akció szervezése közösen a 

Dombó-CsIpSsz Egyesülettel és a Dombóvári Székely Körrel, 

- horvát nyelvű szentmise, majd azt követő ,,agapé” tartása a karácsonyi 

felkészülés jegyében a szőlőhegyi Szent Anna kápolnában, 

- Horvátország Budapesti Nagykövetségének karácsonyi koncertjén való 

részvétel, 

- Horvát Köztársaság Pécsi Főkonzulátusa és az Országos Horvát Önkormányzat 

által szervezett karácsonyi misén és karácsonyi koncerten való részvétel Pécsen 



- 2019. december: Nemzetiségek Napja a Dombóvári Német Nemzetiségi 

Önkormányzattal, a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a 

Dombóvári Örmény Nemzetiségi Egyesülettel. 

 

 

Dombóvár, 2019. március 6. 

 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

         elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. március 6-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

17/2019. (III. 6.) számú határozat 

 

nemzetközi barátságos futballtorna megszervezéséről Antunovac település 

részvételével 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyaországgal 

való kapcsolattartás jegyében egy nemzetközi barátságos futballtornát szervez 2019. 

április 13-án a horvátországi Antunovac település vasutasainak, a dombóvári MÁV 

dolgozóinak, továbbá a csikóstőttősi öregfiúkból, valamint dombóvári horvát 

nemzetiségű személyekből álló csapatok részvételével. 

 

A Képviselő-testület a rendezvény megszervezésével felmerülő költségekre a 2019. évi 

költségvetése terhére 300.000,- Ft keretösszeget biztosít, valamint felhatalmazza az 

elnököt a szükséges intézkedések és kötelezettségvállalások megtételére. 

 

Határidő: 2019. április 13. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2019. március 6. 

 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

         elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. március 6-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

18/2019. (III. 6.) számú határozat 

 

a Franjo Vlasic születésének 253. évfordulója alkalmából tartandó ünnepélyes 

megemlékezésről 

 

1. A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek 

jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 115. § f) pontjában foglalt kötelező 

közfeladata körében kiemelt figyelmet fordít a dombóvári születésű Franjo Vlasic 

horvát bán emlékének ápolására. 

 

2. A Képviselő-testület Franjo Vlasic horvát bán születésének 253. évfordulója 

alkalmából a tiszteletére emelt és a Franjo Vlasic udvar közterületen elhelyezett 

emlékműnél 2019. április 25-én ünnepélyes megemlékezést és koszorúzást tart a pécsi 

Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon 

köznevelési intézmény tanulóinak horvát nyelvű kulturális műsorával. 

 

3. A Képviselő-testület a rendezvényre díszvendégként a következő személyeket hívja 

meg: 

- Drago Horvat, a Horvát Köztársaság pécsi főkonzulja, 

- Potápi Árpád János, nemzetiségpolitikáért felelős államtitkár, országgyűlési 

képviselő, 

- Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, 

- Gugán Iván, az Országos Horvát Önkormányzat elnöke, 

- Szolga József, horvát nemzetiségi parlamenti szószóló. 

 

4. A Képviselő-testület a rendezvényre a 2019. évi költségvetése terhére 250.000,- Ft 

összegű keretet állapít meg, és felhatalmazza az elnököt a szükséges 

kötelezettségvállalások megtételére. 

 

Határidő: 2019. április 25. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2019. március 6. 

 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

         elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. március 6-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

19/2019. (III. 6.) számú határozat 

 

a 2019. évi Vir-Dombóvár Testvérvárosi Kulturális és Sporttalálkozóról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a horvátországi 

nemzetközi kapcsolatok ápolása és elmélyítése érdekében támogatja a horvátországi 

Vir településen, Dombóvár testvérvárosában megrendezésre kerülő hagyományos Vir-

Dombóvár Testvérvárosi Kulturális és Sporttalálkozó rendezvényt. 

 

A Képviselő-testület vállalja, hogy a tagjainak és a dombóvári horvát nemzetiségűek 

számára biztosítja a rendezvényen való részvétel lehetőségét, illetve fedezi az ezzel 

kapcsolatban felmerülő kiadásokat. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges kötelezettségvállalások 

megtételére 100.000,- Ft keretösszegig. 

 

Határidő: 2019. május 31. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2019. március 6. 

 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

         elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. március 6-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

20/2019. (III. 6.) számú határozat 

 

a húsvétot megelőző böjti időszakban horvát nyelven celebrálásra kerülő szentmise 

megtartásának támogatásáról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 

Dombóvári Római Katolikus Plébánia közreműködésével horvát nyelvű szentmise 

celebrálását a húsvétot megelőző böjti időszakban a szőlőhegyi Szent Anna 

kápolnában, és vállalja a szentmise, illetve az azt követő vendéglátás megtartásával 

összefüggő költségeket. 

 

A Képviselő-testület a szentmise megtartásával összefüggő kiadásokra 35.000,- Ft-ot 

különít el a 2019. évi költségvetése terhére. A Képviselő-testület felhatalmazza az 

elnököt a szükséges intézkedések és kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2019. március 6. 

 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

         elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. március 6-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

21/2019. (III. 6.) számú határozat 

 

a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselői 2019. évi 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről szóló tájékoztatóról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 

nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségének teljesítéséről szóló tájékoztatót. 

 

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvényben foglalt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét minden képviselő 

a törvényben meghatározott módon és határidőben teljesítette. 

 

 

Dombóvár, 2019. március 6. 

 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

         elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. március 6-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

22/2019. (III. 6.) számú határozat 

 

a horvát nyelv használatának erősítése érdekében a Hrvatski Kalendar horvát nyelvű 

évkönyv megrendeléséről 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a horvát nyelv 

használatának erősítése érdekében és a Földi István Könyvtár nemzetiségi 

gyűjteményének gyarapítása céljából jóváhagyja a 2019. évi Hrvatski Kalendar horvát 

nyelvű évkönyv megrendelését öt példányban, melyből két példányt a képviselő-testület 

tagjai, három példányt a Földi István Könyvtár részére bocsát rendelkezésre. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt az évkönyv megrendeléséhez szükséges 

kötelezettségvállalás megtételére. 

 

   

Dombóvár, 2019. március 6. 

 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

         elnök 



 

Dombóvári Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

május 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

23/2019. (V. 29.) számú határozat 

 

a Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) valamint a végrehajtásáról 

szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) alapján a Dombóvári Horvát 

Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi 

gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban az alábbiak szerint rendelkezik: 

 

I. Általános rendelkezések 

 

A határozat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozik. 

 

II. A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

(1) A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 

teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá 
 

Bevételi főösszegét:         

          3.302 eFt 

Ezen belül: 

 működési bevételek:       1 eFt 

 működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.543 eFt 

 működési célú átvett pénzeszköz     239 eFt 

 maradvány igénybevétele:      1.519 eFt 

 

Kiadási főösszegét:         

          1.939 eFt 

Ezen belül: 

 személyi juttatások:       25 eFt 

 munkaadót terhelő járulékok és szociális 

 hozzájárulási adó:       0 eFt 

 dologi kiadások:       1.704 eFt 

 egyéb működési célú kiadások:     70 eFt 

 beruházások:        140 eFt 

 

összegben határozza meg. 

 



(2) A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási 

főösszegének részletezését az 1. számú melléklet szerint fogadja el. 

 

(3) A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatását 

a 2. számú melléklet szerint fogadja el. 

 

(4) A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának 2018. évi 

maradványkimutatását 3. számú melléklet szerint fogadja el. 

 

(5) A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának 2018. évi 

eredménykimutatását a 4. számú melléklet szerint fogadja el. 

 

 

Dombóvár, 2019. május 29. 

 

 

Varga-Stadler Gábor sk. 

elnök



 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. május 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

24/2019. (V. 29.) számú határozat 

 

a 2018. évre vonatkozó összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dombóvár 

Város Önkormányzata 2018. évre vonatkozó összefoglaló belső ellenőrzési 

jelentésének a Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozó rendelkezésével egyetért, és azt 

jóváhagyja. 

 

 

Dombóvár, 2019. május 29. 

 

 

Varga-Stadler Gábor sk. 

elnök



 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. május 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

25/2019. (V. 29.) számú határozat 

 

a 2019. évi feladatlapú költségvetési támogatásról szóló tájékoztatóról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az 

elnök tájékoztatóját a nemzetiségi önkormányzatot megillető 2019. évi feladatalapú 

költségvetési támogatás összegéről, és az annak alapját képező pontszámokról. 

 

 

Dombóvár, 2019. május 29. 

 

 

Varga-Stadler Gábor sk. 

elnök



 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. május 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

26/2019. (V. 29.) számú határozat 

 

az elnöknek a 2019. tavaszán megtartott nemzetiségi rendezvényekről szóló 

beszámolójáról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az 

elnök beszámolóját 

 

− a nagyböjti időszakban megtartott horvát nyelvű katolikus szentmiséről, 

− az Antunovac település részvételével lezajlott nemzetközi barátságos 

futballtorna megszervezéséről, 

− a Franjo Vlasic horvát bán születésének 253. évfordulója alkalmából 

megtartott ünnepélyes megemlékezésről. 

 

 

Dombóvár, 2019. május 29. 

 

 

Varga-Stadler Gábor sk. 

elnök



 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. május 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

27/2019. (V. 29.) számú határozat 

 

az Anna-nap alkalmából horvát nyelven celebrálásra kerülő szentmise 

megtartásának támogatásáról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelt 

feladatának tekinti a horvát nemzetiségi nyelv használatának támogatását és a 

nemzetiségi nyelven való hitéleti tevékenységet. A Képviselő-testület támogatja a 

Dombóvári Római Katolikus Plébánia közreműködésével horvát nyelvű szentmise 

celebrálását Szent Anna napján, 2019. július 28-án a szőlőhegyi Szent Anna 

kápolnában, és vállalja a szentmise, illetve az azt követő vendéglátás megtartásával 

összefüggő költségeket. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések és 

kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2019. május 29. 

 

 

Varga-Stadler Gábor sk. 

elnök 



 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. május 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

28/2019. (V. 29.) számú határozat 

 

a szőlőhegyi Szent Anna kápolnánál új kegyhely felállításának, valamint a kápolna 

búcsúja megtartásának költségeihez való hozzájárulásról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a dombóvári 

horvát nemzetiség hitéleti tevékenységének támogatásával összefüggésben 

közreműködik a Dombóvár-Szőlőhegyen, a Szent Anna kápolnánál elhelyezésre kerülő, 

a Feltámadt Krisztus nevet viselő kegyhely, szabadtéri oltár felállításában, és vállalja 

az ezzel kapcsolatos koordináló, szervező tevékenységet. A Képviselő-testület a 

megvalósítással kapcsolatos kiadásokra 100.000,- Ft-ot biztosít a 2019. évi 

költségvetése terhére, a további költségekre közösségi adakozás biztosítja a fedezetet. 

 

A Képviselő-testület az új kegyhely felavatása kapcsán hozzájárul a Szent Anna 

kápolna 2019. július 28-i búcsújának megtartásával kapcsolatos költségekhez 

legfeljebb 40.000,-Ft összegben. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések és 

kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2019. május 29. 

 

 

Varga-Stadler Gábor sk. 

elnök 



 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. május 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

29/2019. (V. 29.) számú határozat 

 

az Országos Horvát Önkormányzat által szervezett értekezleten való részvételről 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi 

szervezetekkel való együttműködés érdekében ez elnök részvételével képviselteti magát 

a Pécsett 2019. augusztus 30-án az Országos Horvát Önkormányzat által 

megrendezésre kerülő értekezleten. 

 

A Képviselő-testület az elnöknek az értekezleten való részvétellel közvetlenül 

összefüggő költségeit megtéríti. 

 

 

Dombóvár, 2019. május 29. 

 

 

Varga-Stadler Gábor sk. 

elnök 



 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. május 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

30/2019. (V. 29.) számú határozat 

 

Horvátország államiságának létrejötte alkalmából megrendezésre kerülő 

ünnepségen való részvételről 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi 

szervezetekkel való együttműködés érdekében tagjai révén képviselteti magát a 2019. 

június 19-én Nagykanizsán a Horvátország államiságának létrejötte, valamint a 

nagykanizsai konzulátusának megalakulása 20. évfordulója alkalmából megrendezésre 

kerülő ünnepségen. 

 

A Képviselő-testület a tagjainak az ünnepségen való részvétellel közvetlenül 

összefüggő költségeit megtéríti. 

 

 

Dombóvár, 2019. május 29. 

 

 

Varga-Stadler Gábor sk. 

elnök 

 

 

 



 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. május 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

31/2019. (V. 29.) számú határozat 

 

nemzetközi barátságos „vasutas” futballtorna megszervezéséről 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyaországgal 

való kapcsolattartás jegyében támogatja egy nemzetközi barátságos futballtorna 

megszervezését 2019. szeptember 21-én a horvátországi Kutina, Pozega és Pleternica 

települések vasutasaiból, a dombóvári vasúti főnökségeken dolgozott öregfiúkból, 

valamint dombóvári horvát nemzetiségűekből álló csapatok részvételével. 

 

A Képviselő-testület a rendezvényre 100.000,- Ft keretet biztosít a 2019. évi 

költségvetés terhére, valamint felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések és 

kötelezettségvállalások megtételére. 

 

Határidő: 2019. szeptember 21. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2019. május 29. 

 

 

Varga-Stadler Gábor sk. 

elnök 



 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. május 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

32/2019. (V. 29.) számú határozat 

 

horvátországi kirándulás megszervezéséről 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 

dombóvári horvát nemzetiségűek anyaországgal való kapcsolatát, illetve Horvátország 

történelmének megismerését, és ennek érdekében jóváhagyja egynapos kirándulás 

megszervezését Vukovár településre és környékére. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések és 

kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2019. május 29. 

 

 

Varga-Stadler Gábor sk. 

elnök 

 

 



 

Dombóvári Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

október 18-i alakuló ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

33/2019. (X. 18.) számú határozat 

 

a nemzetiségi önkormányzat elnökének megválasztásáról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dombóvári 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat társadalmi megbízatású elnökévé Varga-Stadler 

Gábor képviselőt választja meg a nemzetiségi önkormányzati képviselők soron 

következő általános választásáig szóló időtartamra, azaz a választási ciklus végéig. 

 

 

Dombóvár, 2019. október 18. 

 

 

Varga-Stadler Gábor sk. 

korelnök, elnök 



 

Dombóvári Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

október 18-i alakuló ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

34/2019. (X. 18.) számú határozat 

 

a nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettesének megválasztásáról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dombóvári 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat társadalmi megbízatású elnökhelyettesévé Árok 

Attila képviselőt választja meg a nemzetiségi önkormányzati képviselők soron 

következő általános választásáig szóló időtartamra, azaz a választási ciklus végéig. 

 

 

Dombóvár, 2019. október 18. 

 

 

Varga-Stadler Gábor sk. 

korelnök, elnök 



 

Dombóvári Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

október 18-i alakuló ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

35/2019. (X. 18.) számú határozat 

 

a képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával és ellenőrzésével megbízott 

képviselők kijelöléséről 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségiek 

jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 103. § (3) bekezdése alapján a nemzetiségi 

önkormányzati képviselők és a velük egy háztartásban élő hozzátartozók 

vagyonnyilatkozatának nyilvántartására és ellenőrzésére Árok Attila és Varga-Stadler 

Máté képviselőket jelöli ki. 

 

 

Dombóvár, 2019. október 18. 

 

 

Varga-Stadler Gábor sk. 

korelnök, elnök 



 

Dombóvári Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

október 18-i alakuló ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

36/2019. (X. 18.) számú határozat 

 

horvát nemzetiségi kitüntetés alapításáról Franjo Vlasic-díj elnevezéssel 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Franjo Vlasic-díj 

elnevezéssel kitüntetést alapít azon személyek részére, akik kiemelkedően támogatják a 

Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat munkáját, segítik a helyi horvát 

identitás, kultúra, és történelmi emlékek megőrzését, a magyar-horvát kapcsolatok 

építését. A kitüntetés évente legfeljebb három főnek adományozható, a díj átadására 

minden évben a Nemzetiségek Napja alkalmából kerül sor, első alkalommal 2019-ben. 

A Franjo Vlasic-díjjal oklevél és fejenként legfeljebb 30 ezer forint értékű tárgyjutalom 

jár. 

 

 

Dombóvár, 2019. október 18. 

 

 

Varga-Stadler Gábor sk. 

korelnök, elnök 



 

Dombóvári Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

október 18-i alakuló ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

37/2019. (X. 18.) számú határozat 

 

a nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 31/2014. (X. 

20.) számú határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának a képviselő-

testület által alapított Franjo Vlasic-díj adományozásának szabályaival összefüggő 

módosítását, és a módosítással egységes szerkezetű Szabályzatot a melléklet szerint 

elfogadja. 

 

 

Dombóvár, 2019. október 18. 

 

 

Varga-Stadler Gábor sk. 

korelnök, elnök 



 
 

Dombóvári Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

október 18-i alakuló ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

38/2019. (X. 18.) számú határozat 

 

magyar-horvát labdarúgó torna megszervezéséről 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a horvátországi 

nemzetközi kapcsolatok ápolása és elmélyítése érdekében hozzájárul egy négycsapatos 

magyar-horvát amatőr barátságos labdarúgó torna megszervezéséhez 2019. október 

20-án a horvátországi Eszék és Csapa településeket képviselők részvételével. 

 

A Képviselő-testület a sportrendezvényre 200.000,- Ft keretet biztosít a 2019. évi 

költségvetés terhére, valamint felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések és 

kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2019. október 18. 

 

 

Varga-Stadler Gábor sk. 

korelnök, elnök 

 



 

Dombóvári Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

október 18-i alakuló ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

39/2019. (X. 18.) számú határozat 

 

nemzetiségi népzenei est megtartásáról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 

hagyományos tamburazene hagyományainak ápolása érdekében horvát népzenei est 

megtartásához a dombóvári horvát nemzetiségűek számára 2019. november 15-én a 

mohácsi Orasje zenekar meghívásával. 

 

A Képviselő-testület a rendezvényre 250.000,- Ft összegű keretet biztosít a 2019. évi 

költségvetése terhére, valamint felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések és 

kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2019. október 18. 

 

 

Varga-Stadler Gábor sk. 

korelnök, elnök 

 



 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

november 22-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

40/2019. (XI. 22.) számú határozat 

 

a nemzetiségi önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségi 

Önkormányzat 3/2019. (III. 6.) számú határozattal (a továbbiakban: határozat) 

elfogadott 2019. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. A határozat II. pontjának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„II. A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

(1) A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 

 

Bevételi főösszegét: 2.813 eFt 

Ezen belül:  

működési bevételek: 0 eFt 

működési célú támogatások  

államháztartáson belülről: 520 eFt 

működési célú átvett pénzeszközök: 0 eFt 

maradvány igénybevétele: 931 eFt 

        

Kiadási főösszegét: 2.813 eFt 

Ezen belül:  

személyi juttatás: 28 eFt 

munkaadót terhelő járulékok 

és szociális hozzájárulási adó: 

 

22 eFt 

dologi kiadások: 2.671 eFt 

egyéb működési célú kiadások: 0 eFt 

beruházások: 92 eFt 

összegben határozza meg.” 

 

2. A határozat 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

3. A határozat 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

4. A határozat 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

 

Dombóvár, 2019. november 22. 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

         elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

november 22-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

41/2019. (XI. 22.) számú határozat 

 

horvát nyelven celebrálásra kerülő adventi szentmise megtartásának támogatásáról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelt 

feladatának tekinti a horvát nemzetiségi nyelv használatának támogatását és a 

nemzetiségi nyelven való hitéleti tevékenységet. A Képviselő-testület támogatja a 

Dombóvári Római Katolikus Plébánia közreműködésével horvát nyelvű szentmise 

celebrálását az adventi időszakban a szőlőhegyi Szent Anna kápolnában, és vállalja a 

szentmise, illetve az azt követő vendéglátás megtartásával összefüggő költségeket 

40.000,- Ft összegű keret erejéig. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések és 

kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2019. november 22. 

 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

         elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

november 22-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

42/2019. (XI. 22.) számú határozat 

 

dombóvári civil szervezetekkel közösen tartandó karácsonyi adománygyűjtési 

akcióról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dombóvári 

Székely Kör, a Dombóvár 2004 Egyesület, a CÖF Dombóvári szervezete, a Fidesz 

Dombóvári csoportja és a Dombó-Csipssz Egyesület összefogásában közös karácsonyi 

adománygyűjtési akciót szervez. A gyűjtési akcióban az adományok átvételére több 

városi helyszínen kerül sor. 

 

Az összefogás révén beérkezett adományok a Dombóvári Római Katolikus Plébánia 

Katolikus Karitász Csoportja által felkeresett rászorulók részére kerülnek átadásra. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2019. november 22. 

 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

         elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

november 22-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

43/2019. (XI. 22.) számú határozat 

 

a pécsi Szent Péter- és Szent Pál-székesegyházban megtartásra kerülő adventi 

koncerten és horvát nyelvű szentmisén való részvételről 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja tagjai, 

illetve dombóvári horvát nemzetiségűek részvételét a pécsi Szent Péter- és Szent Pál-

székesegyházban megtartásra kerülő adventi koncerten és horvát nyelvű szentmisén 

2019. december 13-án, és vállalja a részvétellel összefüggő költségeket 20.000,- Ft 

összegű keret erejéig. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések és 

kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2019. november 22. 

 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

         elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

november 22-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

44/2019. (XI. 22.) számú határozat 

 

a pécsi Kodály Központban megtartásra kerülő horvát karácsonyi koncerten való 

részvételről 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja tagjai 

és a dombóvári horvát nemzetiségűek részvételét a pécsi Kodály Központban 

hagyományoson megtartásra kerülő horvát karácsonyi koncerten (Bozicni Koncert) 

2019. december 21-én, és vállalja a részvétellel összefüggő költségeket 30.000,- Ft 

összegű keret erejéig. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések és 

kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2019. november 22. 

 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

         elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

november 22-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

45/2019. (XI. 22.) számú határozat 

 

a Nemzetiségek napjához kapcsolódó közös dombóvári nemzetiségi kulturális 

rendezvényről 

 

1. A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 115. § f) pontjában foglalt 

közfeladata körében támogatja, hogy a dombóvári települési nemzetiségi 

önkormányzatok hatékonyabban fogjanak össze a nemzetiségek érdekeinek 

védelmében és képviseletében, kulturális önazonosságuk megerősítésében, a 

nemzetiségek által beszélt nyelvek használatának fejlesztésében, ennek érdekében 

egymás nyelvének, kultúrájának megismerését és bemutatását közös programokon 

és rendezvényeken keresztül segítsék. 

 

2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Dombóvári Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzat is részt vegyen a Nemzetiségek napja alkalmából 2019. december 

10-én megtartásra kerülő közös dombóvári nemzetiségi gálaműsor és az azt követő 

vendéglátás megszervezésében a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzattal, 

a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a Dombóvári Örmény 

Nemzetiségi Egyesülettel közösen. 

 

3.  A Képviselő-testület a gálaműsoron a Miroslav Krleža Horvát Iskola   

tamburazenekara és kórusának horvát nyelvű műsorával kíván ízelítőt adni a 

horvát kultúrából, ajándékcsomaggal köszöni meg a nemzetiségi önkormányzat 

munkáját jelentősen segítő személyek és szervezetek együttműködését, valamint sor 

kerül a Franjo Vlasic-díjjal kitüntettek számára az elismerés átadására. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a rendezvénnyel összefüggő 

kötelezettségvállalások megtételére 300.000,- Ft, valamint az ajándékcsomagok 

beszerzésére 40.000,- Ft keretösszeg erejéig.  

 

 

Dombóvár, 2019. november 22. 

 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

         elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

november 22-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

46/2019. (XI. 22.) számú határozat 

 

a Nemzetiségek Disznóvágása és Disznótora közös dombóvári nemzetiségi kulturális 

rendezvényről  

 

1. A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 115. § f) pontjában foglalt 

közfeladata körében támogatja, hogy a dombóvári települési nemzetiségi 

önkormányzatok hatékonyabban fogjanak össze a nemzetiségek érdekeinek 

védelmében és képviseletében, kulturális önazonosságának megerősítésében, ennek 

érdekében egymás nyelvének, kultúrájának megismerését és bemutatását közös 

programokon és rendezvényeken keresztül valósítsák meg. 

 

2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Dombóvári Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzat is részt vegyen a 2020. januárjában megtartásra kerülő 

Nemzetiségek Disznóvágása és Disznótora közös dombóvári nemzetiségi kulturális 

rendezvény és a hozzá kapcsolódó vendéglátás megszervezésében, illetve a 

költségek viselésében a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzattal és a 

Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal közösen. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a rendezvénnyel összefüggő 

intézkedések és kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2019. november 22. 

 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

         elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

november 22-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

47/2019. (XI. 22.) számú határozat 

 

a Közalapítvány a Pécsi Horvát Nevelésért-Oktatásért civil szervezet támogatásáról 

 

1. A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 

horvát anyanyelvű nevelés-oktatást, valamint a horvát nemzetiségi civil 

szervezeteket. 

 

2. A Képviselő-testület a Közalapítvány a Pécsi Horvát Nevelésért-Oktatásért civil 

szervezet részére 80.000,- Ft támogatást nyújt az Országos Horvát Önkormányzat 

fenntartásában működő Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, 

Gimnázium és Kollégium horvát nemzetiségi nevelési-oktatási tevékenységének 

fejlesztésére, illetve horvátországi tanulmányi kirándulásokra, csereprogramokra. 

 

3. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt támogatás felhasználásnak feltételeit az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

 

a) A támogatás 2020. június 30-ig a Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános 

Iskola, Gimnázium és Kollégium horvát nemzetiségi nevelési-oktatási 

tevékenységének fejlesztésére fordítható. 

b) A támogatott köteles a támogatás felhasználásáról szakmai beszámolót és 

pénzügyi elszámolást benyújtani legkésőbb 2020. augusztus 31. napjáig. 

c) Tilos a támogatást más személynek vagy szervezetnek támogatásaként 

továbbadni. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a támogatási szerződés tartalmának 

jóváhagyására és aláírására. 

 

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2019. november 22. 

 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

         elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

november 22-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

48/2019. (XI. 22.) számú határozat 

 

a Dombóvár Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálatáról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek 

jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a végrehajtására a Dombóvár Város 

Önkormányzatával kötött megállapodást felülvizsgálta, és megállapítja, hogy nincs 

szükség az együttműködési megállapodás módosítására. 

 

 

Dombóvár, 2019. november 22. 

 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

         elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

november 22-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

49/2019. (XI. 22.) számú határozat 

 

Dombóvár horvátországi testvérvárosi kapcsolatainak ápolásában való aktív 

szerepvállalásról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Dombóvár 

horvátországi testvérvárosaival – Virrel és Ogulinnal – való kapcsolattartásban és 

annak koordinálásában a jövőben aktívan részt kíván venni, és ezzel összefüggésben 

együttműködni Dombóvár Város Önkormányzatával. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt Dombóvár város polgármesterével való 

egyeztetésre, valamint annak eredményéhez képest együttműködési megállapodás 

megkötésére. 

 

 

Dombóvár, 2019. november 22. 

 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

         elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

november 22-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

50/2019. (XI. 22.) számú határozat 

 

dombóvári civil szervezetekkel közösen tartott tanévkezdési adománygyűjtési 

akcióról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az 

elnök beszámolóját a Dombóvár 2004. Egyesület, a Dombóvári Székely Kör, a CÖF 

Dombóvári Szervezete, a Fidesz Dombóvári Csoportja és a Dombó-Csipssz Egyesület 

összefogásában megvalósult közös adománygyűjtési akcióban való részvételről a 

Dombóváron élő nehéz sorsú családok gyermekeinek tanévkezdési támogatása 

érdekében. 

 

 

Dombóvár, 2019. november 22. 

 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

         elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

november 22-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

51/2019. (XI. 22.) számú határozat 

 

az elnöknek a 2019. őszén megtartott nemzetiségi rendezvényekről tett 

beszámolójáról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az 

elnök beszámolóját 

 

- a 2019. szeptember 21-i és október 20-i nemzetközi futballtornáról, valamint 

- a 2019. november 15-én megtartott nemzetiségi népzenei estről. 

 

 

Dombóvár, 2019. november 22. 

 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

         elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

november 22-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

52/2019. (XI. 22.) számú határozat 

 

a Hrvatski Glasnik horvát nyelvű hetilap előfizetéséről 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Földi István 

Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény nemzetiségi gyűjteményének gyarapítása 

céljából jóváhagyja a Hrvatski Glasnik horvát nyelvű hetilap egy évre szóló 

előfizetését, és az egyes lapszámoknak a Könyvtárban való elhelyezését.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges kötelezettségvállalás 

megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2019. november 22. 

 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

         elnök 
 



 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

november 22-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

53/2019. (XI. 22.) számú határozat 

 

a Magyarországi Horvátok Szövetségében fennálló tagság megerősítéséről, a 

képviselők tagdíjfizetésének átvállalásáról 

 

1. A Dombóvári Horvát Nemzetségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő 

választási ciklusban is fenntartja tagságát a Magyarországi Horvátok Szövetsége 

(1065 Budapest, Nagymező 49.) nemzetiségi civil szervezetben, valamint aktívan 

segíti céljainak megvalósítását és szorosan együttműködik vele. 

 

A Képviselő-testület a civil szervezetben a Dombóvári Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzat képviseletére az elnököt jelöli ki. 

 

2. A Képviselő-testület a tagjainak a Magyarországi Horvátok Szövetségében való 

tagsággal járó tagdíjfizetési kötelezettségét továbbra is átvállalja. 

 

 

Dombóvár, 2019. november 22. 

 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

         elnök 



 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

november 22-i zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

54/2019. (XI. 22.) számú határozat 

 

a Franjo Vlasic-díj adományozásáról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019-ben – első 

alkalommal – a Franjo Vlasic-díjat  

 

Börcsök Izabella, 

Boros Gyevi László, és 

Hepp Mihály 

 

részére adományozza. 

 

A Képviselő-testület felkéri az elnököt az elismerés átadásával kapcsolatos 

intézkedések és kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2019. november 22. 

 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

         elnök 
 

 


