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Dombóvár 
 
 
Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2018. március 1-jei ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

1/2018. (III. 1.) számú határozat 
 

a 2016. évi feladatalapú költségvetési támogatás felhasználásról szóló beszámolóról 
 
A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és 
elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm.rendelet, valamint az 
ENTO/336/2016. számú támogatói okirat alapján a 2016. évi feladatalapú 
költségvetési támogatás felhasználásáról szóló beszámolót. 
 
 
Dombóvár, 2018. március 1. 
 
 
        Varga-Stadler Gábor sk. 
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2/2018. (III. 1.) számú határozat 
 

a 2017. évi működési költségvetési támogatás felhasználásról szóló beszámolóról 
 
A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az 
ENTO/69/2017. számú támogatói okirat alapján nyújtott 2017. évi működési 
költségvetési támogatás felhasználásáról szóló beszámolót. 
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        Varga-Stadler Gábor sk. 
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3/2018. (III. 1.) számú határozat 
 

a nemzetiségi önkormányzatok támogatására elkülönített keretre támogatási igény 
benyújtásának mellőzéséről 

 
A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván 
támogatási igényt benyújtani Dombóvár Város Önkormányzatához a 2018. évi 
költségvetésében a nemzetiségi önkormányzatok támogatására elkülönített keretre. 
 
 
Dombóvár, 2018. március 1. 
 
 
        Varga-Stadler Gábor sk. 
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4/2018. (III. 1.) számú határozat 
 

a nemzetiségi önkormányzat 2018. évet követő három évre szóló középtávú tervéről 
 
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 2018. 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 
2018. 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.-nél (a 
továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett 
fedezeti betétek, és azok összege. 

0,- Ft 
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A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2018. (III. 1.) számú határozata 

a nemzetiségi önkormányzat 2018. 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 vonatkozik. 
 

II. A költségvetés bevételei és kiadásai 
 

(1) A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 
 
Bevételi főösszegét: 1.992 eFt 
Ezen belül: 

működési bevételek:  0 eFt 
működési célú támogatások 
államháztartáson belülről: 391 eFt 
működési célú átvett pénzeszközök: 0 eFt 
maradvány igénybevétele : 1.601 eFt 

 
Kiadási főösszegét: 1.992 eFt 
Ezen belül: 

személyi juttatás: 0 eFt 
munkaadót terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó: 0 eFt 
dologi kiadások: 1.992 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. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(3) A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének mérleg szerinti 
bontását a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(4) A Képviselő-testület a 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 3. sz. 
melléklet szerint határozza meg. 

 
III. A költségvetés végrehajtásának szabályai 

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

lehetőségek felkutatását és igénybevételét. 
(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. 

Az ajánlatkérési eljárás eredményéről a Képviselő-testület dönt. 
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6/2018. (III. 1.) számú határozat 
 

a 2018. évi működési költségvetési támogatás felhasználásáról 
 
A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi 
működési költségvetési támogatásból kívánja fedezni az alábbi kiadásokat: 

- képviselők költségtérítése, 
- nemzetközi kapcsolatok bővítése a horvátországi garesnicai önkormányzattal, 
- nemzetiségi programok szervezésével, azok hirdetésével kapcsolatban felmerülő 

költségek, 
- a számlavezető pénzintézet által megállapított banki költségek fedezése. 
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a Dombóvár Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatáról 

 
1. 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 
elfogadja annak a jogszabályváltozások átvezetésére irányuló módosítását. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a megállapodás módosításának 
aláírására. 

 
2. A Képviselő-testület a 31/2014. (X. 20.) számú határozattal elfogadott Szervezeti és 

Működési Szabályzatának a Dombóvár Város Önkormányzatával kötött 
együttműködési megállapodás felülvizsgálatával összefüggő módosítását, és a 
módosítással egységes szerkezetű Szabályzatot a melléklet szerint elfogadja. 
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a nemzetiségi önkormányzat 2018. évi rendezvénytervéről 
 
A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi 
önkormányzat 2018. évi rendezvénytervét az alábbiak szerint határozza meg: 
 

  Időpont Rendezvény megnevezése 

1. 2018. január 13. 
Nemzetiségek Disznóvágása és 
Disznótora 

2. 
húsvétot megelőző 
böjti időszak; 2018. 
március 21. 

horvát nyelvű szentmise 

3. 2018. április 5. 
Franjo Vlasic horvát bán 
születésének 252. évfordulója 
alkalmából szervezett ünnepség 

4. 2018. június 1-3. 
Vir-Dombóvár Testvérvárosi 
Kulturális és Sporttalálkozó 

5. 
Anna naphoz 
kapcsolódóan; 2018. 
július 23. 

magyar és horvát nyelvű 
szentmise a Szent Anna 
kápolnában 

6. 
2018. szeptember 
21-23. 

Dombóvár-Vir Testvérvárosi 
Kulturális és Sporttalálkozó 

7. 2018. október 4-5. 
pécsi Hrvatski Glasnik II. 
Konferencia 

8. 2018. október 8. 
Horvát Köztársaság által a 
Függetlenség Napja alkalmából 
megrendezett ünnepség 

9. 
2018. november 10-
17. 

Német Nemzetiségi Hét 
programjain való részvétel 

10. 2018. november 17. 
Országos Horvát Önkormányzat 
által szervezett ,,Horvát Nap” 

11. 2018. december 7. 
Horvátország Budapesti 
Nagykövetségének karácsonyi 
koncertje 

12. 2018. december 10. 
horvát-magyar nyelvű 
szentmise, majd azt követő 



,,agapé” tartása a karácsonyi 
felkészülés jegyében a 
szőlőhegyi Szent Anna 
kápolnában 

13. 2018. december 12. 
karácsonyi adománygyűjtési 
akció 

14. 2018. december 12. Nemzetiségek Napja 

15. 2018. december 19. 

Horvát Köztársaság Pécsi 
Főkonzulátusa és az Országos 
Horvát Önkormányzat által 
szervezett karácsonyi mise és 
karácsonyi koncert 
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a Franjo Vlasic születésének 252. 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 252. évfordulója 
alkalmából a tiszteletére emelt és a Franjo Vlasic udvarban közterületen elhelyezett 
emlékműnél 2018. április 5-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: 

- Vesna Haluga, a Horvát Köztársaság pécsi főkonzulja, 
- Potápi Árpád János, nemzetiségpolitikáért felelős államtitkár, országgyűlési 

képviselő, 
- Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, 
- dr. Gábor Ferenc, a Tolna Megyei Önkormányzat főjegyzője, 
- Gugán Iván, az Országos Horvát Önkormányzat elnöke, 
- Hepp Mihály, horvát nemzetiségi parlamenti szószóló. 

 
4. A Képviselő-testület a rendezvényre a 2018. évi költségvetése terhére 250.000,- Ft 
költségkeretet állapít meg, és felhatalmazza az elnököt a kötelezettségvállalásra. 
 
Határidő: 2018. április 30. 
Felelős: Elnök 
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a húsvétot megelőző böjti időszakban tartandó horvát nyelvű szentmiséről 
 
A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 115. § f) pontjában foglalt kötelező 
közfeladata körében a Dombóvári Római Katolikus Plébánia közreműködésével 
gondoskodik a horvát nyelvű szentmiséről. 
 
A Képviselő-testület a húsvétot megelőző böjti időszakban 2018. március 21-én a 
dombóvár-szőlőhegyi Szent Anna kápolnában horvát nyelvű szentmisét tart. 
 
A Képviselő-testület a horvát nyelvű szentmisére 30.000,- Ft-ot különít el a 2018. évi 
költségvetése terhére. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a 
kötelezettségvállalásra. 
 
Határidő: 2018. március 21. 
Felelős: Elnök 
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a 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról 
 
A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dombóvár 
Város Önkormányzatának 528/2017. (XII. 14.) Kt. határozattal jóváhagyott 2018. évi 
belső ellenőrzési tervének a nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó rendelkezéseivel 
egyetért és azt jóváhagyja. 
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a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselői 2018. évi 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről szóló tájékoztatóról 

 
A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2018. 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, 2018. március 1. 
 
 
        Varga-Stadler Gábor sk. 
         elnök 



 
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 
 
 
Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2018. március 1-jei ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

13/2018. (III. 1.) számú határozat 
 

a 2015. évi és a 2016. évi feladatalapú költségvetési támogatás felhasználásáról szóló 
belső ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról 

 
A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi és a 
2016. évi feladatalapú költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó belső 
ellenőrzési jelentés rendelkezésivel egyetért, és azt jóváhagyja. 
 
 
Dombóvár, 2018. március 1. 
 
 
        Varga-Stadler Gábor sk. 
         elnök 
 
 



 
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 
 
 
Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2018. május 15-i ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

14/2018. (V. 15.) számú határozat 
 

a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról 
 
A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi 
önkormányzat 2017. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. melléklet 
szerint elfogadja. 

2. a 2017. évi vagyonkimutatást a 2. melléklet szerint elfogadja. 
3. a 2017. évi maradvány kimutatást a 3. melléklet szerint elfogadja. 
4. a 2017. évi eredménykimutatást a 4. melléklet szerint elfogadja. 

 
 
Dombóvár, 2018. május 15. 
 
 
        Varga-Stadler Gábor sk. 
         elnök 



 
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 
 
 
Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2018. május 15-i ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

15/2018. (V. 15.) számú határozat 
 

a Vir-Dombóvár Testvérvárosi Kulturális és Sporttalálkozóról 
 
A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dombóvár 
horvátországi nemzetközi kapcsolatainak ápolásában, kibontakozásában való részvétel 
közfeladata körében eljárva 2018. június 1-3. között részt vesz Vir testvérváros 
meghívására a Viren megrendezendő Vir-Dombóvár Testvérvárosi Kulturális és 
Sporttalálkozó rendezvényen. 
 
A Képviselő-testület a rendezvényre az elnököt és az elnökhelyettest delegálja. 
 
A Képviselő-testület vállalja, hogy a Dombóvári Horvát Klub horvát nemzetiségi civil 
szervezet tagjainak és dr. Gábor Ferencnek, a Tolna Megyei Önkormányzat 
főjegyzőjének biztosítja a rendezvényen való részvétel lehetőségét. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a kötelezettségvállalásra 100 ezer forint 
keretösszegig. 
 
Határidő: 2018. június 3. 
Felelős: Elnök 
 
 
Dombóvár, 2018. május 15. 
 
 
        Varga-Stadler Gábor sk. 
         elnök 
 



 
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 
 
 
Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2018. május 15-i ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

16/2018. (V. 15.) számú határozat 
 

Gerzence Város Önkormányzattal való együttműködésről 
 
A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a dombóvári horvát nemzetiségi közösség kulturális autonómiájának erősítése 
érdekében a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 115. § f) 
pontjában foglalt kötelező közfeladatához kapcsolódva partneri kapcsolat jöjjön létre 
Gerzence Város Önkormányzattal az alábbiakra kiterjedően: 

 
a) Annak érdekében, hogy a horvát nemzetiségű személyek, illetve ezek szervezetei 

a lehető legnagyobb mértékben hozzájussanak az identitásuk megőrzésével és 
erősítésével kapcsolatos támogatásokhoz, kölcsönösen tájékoztatják egymást 
minden olyan támogatási lehetőségről, pályázatról vagy bármely egyéb 
forrásról, amely ennek elérését szolgálja. 

b) A nemzetiségi identitás megőrzése és megerősítése érdekében együttműködnek 
rendezvények megszervezésében. 

c) Együttműködnek olyan nemzetközi kapcsolatok kiépítésében, amelyek elősegítik 
a horvát nemzetiség uniós, illetve nemzetközi szintű képviseletét, melynek 
érdekében kölcsönösen tájékoztatják egymást nemzetközi eseményekről, 
látogatásokról, tanulmányutakról és konferenciákról. Amennyiben az esemény 
jellege lehetővé teszi, rendezvényeken közösen jelennek meg. 

 
A Képviselő-testület elfogadja az elnöknek az együttműködés létrehozása érdekében 
tett intézkedéseit, és jóváhagyja együttműködési megállapodás megkötését Gerzence 
Város Önkormányzatával. A Képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy az 
együttműködés tapasztalatairól és eredményéről évente számoljon be. 
 
 
Dombóvár, 2018. május 15. 
 
 
        Varga-Stadler Gábor sk. 
         elnök 



 
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 
 
 
Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2018. május 15-i ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

17/2018. (V. 15.) számú határozat 
 

az őszi Dombóvár-Vir Testvérvárosi Kulturális és Sporttalálkozó rendezvényről 
 
1. A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
horvátországi testvérvárosi kapcsolatok ápolása körében 2018. szeptember 21-23. 
napon megrendezi a Dombóvár-Vir Testvérvárosi Kulturális és Sporttalálkozó nyílt 
nemzetiségi kulturális rendezvényt. 
 
2. A Képviselő-testület a Dombóvár-Vir Testvérvárosi Kulturális és Sporttalálkozó 
rendezvény keretében 

a) a siklósi vár megtekintését szervezi meg, valamit egy közeli helyi pincészetben 
borkóstolást rendez, 

b) testvérvárosi futball-bajnokságot rendez, amire a csapatok 2018. szeptember 
20-ig jelentkezhetnek, 

c) a gálaesten horvát táncházat rendez horvát nemzetiségi zenészek fellépésével. 
 
3. A Képviselő-testület a rendezvényre 500.000,- Ft keretet biztosít a 2018. évi 
költségvetése terhére. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a 
kötelezettségvállalásra. 
 
4. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a rendezvényről szóló közlemény 
közzétételére annak érdekében, hogy arról minél szélesebb körben tudomást szerezzen 
a lakosság. 
 
Határidő: 2018. szeptember 30. 
Felelős: Elnök 
 
 
Dombóvár, 2018. május 15. 
 
 
        Varga-Stadler Gábor sk. 
         elnök 



 
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 
 
 
Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2018. május 15-i ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

18/2018. (V. 15.) számú határozat 
 

az Anna-napi horvát nyelvű szentmiséről 
 
A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelt 
feladatának tekinti a horvát nemzetiségi nyelv használatának, oktatásának 
támogatását, és a Dombóvári Római Katolikus Plébánia közreműködésével Szent Anna 
napján, 2018. július 23-án horvát nyelvű szentmisét tart a dombóvár-szőlőhegyi Szent 
Anna kápolnában. 
 
A képviselő-testület az elnök kötelezettségvállalását jóváhagyja, és a rendezvénnyel 
közvetlenül összefüggő kiadásokat a feladatalapú költségvetési támogatás terhére 
kívánja elszámolni. 
 
 
Dombóvár, 2018. május 15. 
 
 
        Varga-Stadler Gábor sk. 
         elnök 



 
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 
 
 
Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2018. május 15-i ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

19/2018. (V. 15.) számú határozat 
 

Horvátország államiságának alkalmából megrendezésre kerülő ünnepségen való 
részvételről 

 
A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni 
a 2018. június 15-én a pécsi Megyeházán a Horvátország államiságának alkalmából 
megrendezésre kerülő ünnepségen. 
 
 
Dombóvár, 2018. május 15. 
 
 
        Varga-Stadler Gábor sk. 
         elnök 
 



 
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 
 
 
Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2018. szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

20/2018. (IX. 28.) számú határozat 
 

a Hrvatski Glasnik II. Konferencián való részvételről 
 
A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a képviselő-testület tagjai részt vegyenek a 2018. október 4-5. között a pécsi 
August Šenoa Horvát Klubban megtartásra kerülő Hrvatski Glasnik II. Konferencián. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges kötelezettségvállalásra. 
 
 
Dombóvár, 2018. szeptember 28. 
 
 
        Varga-Stadler Gábor sk. 
         elnök 



 
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 
 
 
Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2018. szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

21/2018. (IX. 28.) számú határozat 
 

a Horvát Köztársaság Függetlenségének Napja alkalmából megszervezett 
ünnepségen való részvételről 

 
A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete részt vesz a 
Pécsett 2018. október 8-án megtartandó Horvát Köztársaság Függetlenségének Napja 
alkalmából megszervezett ünnepségen egy delegációval. 
 
 
Dombóvár, 2018. szeptember 28. 
 
 
        Varga-Stadler Gábor sk. 
         elnök 



 
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 
 
 
Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2018. szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

22/2018. (IX. 28.) számú határozat 
 

az Országos Horvát Nap horvát nemzetiségi kulturális rendezvényen való 
részvételről 

 
A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete részt vesz a 
Pécsett, a Kodály Központban 2018. november 17-én megtartandó Országos Horvát 
Napon. 
 
A rendezvény fő programelemei a következők lesznek: 

- 15:00 szentmise a Székesegyházban dr. Farnjo Komarica banjalukai püspök 
celebrálásával, 

- 16:45 Croatica e-archívum bemutató, 
- 17:00 megnyitó, ünnepi köszöntők, díjátadó, kulturális program Baranya megye 

horvát kulturális egyesületeinek, kórusainak és tamburazenakarainak közös 
műsorával, 

- 19:00 fogadás. 
 
A rendezvény díszvendége Dr. Áder János, Magyarország köztársasági elnöke, 
valamint Kolinda Grabar Kitarović, a Horvát Köztársaság elnöke lesz. 
 
 
Dombóvár, 2018. szeptember 28. 
 
 
        Varga-Stadler Gábor sk. 
         elnök 



 
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 
 
 
Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2018. szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

23/2018. (IX. 28.) számú határozat 
 

a Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról 
 
1. A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tolna 
Megyei Kormányhivatal TOB/22/492-1/2018. iktatószámú törvényességi felhívását 
megtárgyalta és az abban foglaltakkal egyetért. A Képviselő-testület megteszi a 
szükséges intézkedéseket a jogszabálysértések orvoslása érdekében, továbbá figyelmet 
fordít arra, hogy működése a jogszabályokkal összhangban legyen. 
 
2. A Képviselő-testület felhívja a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, 
hogy a képviselő-testület 2018. évben tartott üléseiről készült jegyzőkönyveket 
haladéktalanul küldje meg a Tolna Megyei Kormányhivatalnak, továbbá fordítson 
figyelmet a jegyzőkönyveknek a jogszabályban előírt határidőben történő 
felterjesztésére. 
 
3. A Képviselő-testület felkéri a nemzetiségi önkormányzati képviselők 
vagyonnyilatkozatának nyilvántartására és ellenőrzésére kijelölt képviselőket, hogy a 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről minden év január 31. napját követő 
első ülésén, de legkésőbb minden év február 28-ig tájékoztassa a testületet. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a Tolna Megyei Kormányhivatal 
tájékoztatására, valamint a törvényességi felhívásban foglaltak teljesítése érdekében a 
határidő meghosszabbítása iránti kérelem benyújtására a Kormányhivatalhoz. 
 
Határidő: 2018. szeptember 30. – Kormányhivatal tájékoztatására 
Felelős: elnök 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
 
 
Dombóvár, 2018. szeptember 28. 
 
 
        Varga-Stadler Gábor sk. 
         elnök 
 



 
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 
 
 
Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2018. december 7-i ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

24/2018. (XII. 7.) számú határozat 
 

a Nemzetiségek Napja nemzetiségi kulturális rendezvényről 
 
A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 115. § f) pontjában foglalt kötelező 
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 kívánják segíteni. 
 
A Képviselő-testület részt vesz a 2018. december 12-én a Dombóvári Német 
Nemzetiségi Önkormányzattal, a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, a 
Dombóvári Székely Körrel és a Dombóvári Örmény Nemzetiségi Egyesülettel közösen 
megrendezésre kerülő Nemzetiségek Napja rendezvényen, és az azt követő vacsorán. 
 
A Képviselő-testület a Nemzetiségek Napja rendezvény gálaműsorán a Miroslav 
Krleza Horvát Iskolaközpont tamburazenekara és kórusának horvát nyelvű műsorával 
kíván megjelenni. 
 
A kulturális rendezvény keretében kerül átadásra a Miroslav Krleza Horvát 
Iskolaközpont tamburazenekara és kórusának részére vásárolt nagy teljesítményű 
hangrendszer (hifi torony) és egy vezeték nélküli hangszóró. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a rendezvénnyel összefüggő 
kötelezettségvállalások megtételére 400.000,- Ft keretösszeg erejéig. A Képviselő-
testület a rendezvénnyel összefüggő kiadásokat a feladatalapú költségvetési támogatás 
terhére kívánja elszámolni. 
 
 
Dombóvár, 2018. december 7. 
 
 
        Varga-Stadler Gábor sk. 
         elnök 



 
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 
 
 
Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2018. december 7-i ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

25/2018. (XII. 7.) számú határozat 
 

adventi horvát nyelvű szentmiséről 
 
A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelt 
feladatának tekinti a horvát nemzetiségi nyelv használatának, oktatásának 
támogatását, és a Dombóvári Római Katolikus Plébánia közreműködésével a 2018. év 
adventi időszakában, 2018. december 10-én horvát nyelvű szentmisét szervez a 
dombóvár-szőlőhegyi Szent Anna kápolnában. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a rendezvénnyel kapcsolatos 
kötelezettségvállalások megtételére. A Képviselő-testület a rendezvénnyel közvetlenül 
összefüggő kiadásokat a feladatalapú költségvetési támogatás terhére kívánja 
elszámolni. 
 
 
Dombóvár, 2018. december 7. 
 
 
        Varga-Stadler Gábor sk. 
         elnök 



 
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 
 
 
Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2018. december 7-i ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

26/2018. (XII. 7.) számú határozat 
 

a dombóvári civil szervezetekkel közösen tartandó karácsonyi adománygyűjtési 
akcióról 

 
A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dombóvári 
Székely Kör, a CÖF Dombóvári Szervezete, a Fidesz helyi 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 által beérkezett adományok a kárpátaljai Bene községben élő hátrányos 
helyzetű családok és a Katolikus Karitász által felkeresett rászorulók részére kerülnek 
átadásra.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Dombóvár, 2018. december 7. 
 
 
        Varga-Stadler Gábor sk. 
         elnök 



 
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 
 
 
Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2018. december 7-i ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

27/2018. (XII. 7.) számú határozat 
 

pécsi horvát karácsonyi koncerten való részvételről 
 
A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete részt vesz a 2018. 
december 19-én a Horvát Köztársaság Főkonzulátusa és az Országos Horvát 
Önkormányzat által a pécsi Kodály Központban megrendezésre kerülő horvát 
karácsonyi koncerten. 
 
A Képviselő-testület a képviselőknek a koncerten való részvétellel közvetlenül 
összefüggő költségeit megtéríti. 
 
 
Dombóvár, 2018. december 7. 
 
 
        Varga-Stadler Gábor sk. 
         elnök 
 



 
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 
 
 
Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2018. december 7-i ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

28/2018. (XII. 7.) számú határozat 
 

budapesti koncerten való részvételről 
 
A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete részt vesz a 2018. 
december 7-én a Horvát Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége által 
megrendezésre kerülő budapesti karácsonyi koncerten. 
 
A Képviselő-testület a képviselőknek a koncerten való részvétellel közvetlenül 
összefüggő költségeit megtéríti. 
 
 
Dombóvár, 2018. december 7. 
 
 
        Varga-Stadler Gábor sk. 
         elnök 
 
 



 
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 
 
 
Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2018. december 7-i ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

29/2018. (XII. 7.) számú határozat 
 

a Márton-napi Libavacsora és Borünnep német nemzetiségi kulturális rendezvényen 
való részvételről 

 
A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete részt vett a 2018. 
november 10-én a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett 
Márton-napi Libavacsora és Borünnep német nemzetiségi kulturális rendezvényen. 
 
A Képviselő-testület a képviselőknek a rendezvényen való részvétellel közvetlenül 
összefüggő költségeit megtéríti. 
 
 
Dombóvár, 2018. december 7. 
 
 
        Varga-Stadler Gábor sk. 
         elnök 
 



 
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 
 
 
Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2018. december 7-i ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

30/2018. (XII. 7.) számú határozat 
 

a Hrvatski Glasnik horvát nyelvű hetilap előfizetéséről 
 
A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tinódi 
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 a 38.500,- Ft előfizetési díjat a 2018. évi feladatalapú költségvetési támogatás 
terhére kívánja elszámolni. 
 
 
Dombóvár, 2018. december 7. 
 
 
        Varga-Stadler Gábor sk. 
         elnök 
 
 
 
 
 


