
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének – a 2020. november 4-én 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Dombóvári Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során 2021. január 5-én 

hozott – 

 

1/2021. (I. 5.) határozata 

 

adománygyűjtés szervezéséről a 2020 utolsó napjaiban Horvátországot sújtó 

sorozatos földrengések okozta károk enyhítésére 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetésére 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének a 

polgármesterre vonatkozó rendelkezését a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat 

elnökére is alkalmazva, a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbiakról rendelkezik: 

 

1. A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a Dombóvári Horvát 

Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének többi tagjával együtt 

együttérzését fejezi ki a 2020 utolsó napjaiban Horvátországot sújtó sorozatos 

földrengések károsultjainak. 

 

2. A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat segítséget kíván nyújtani az 

újjáépítéshez a természeti katasztrófával leginkább sújtott Petrinja településen 

a földrengés következtében megrongálódott közösségi épület, közintézmény 

rekonstrukciójának támogatásával, melynek érdekében a „Tolna megye a 

horvátországi földrengés károsultjaiért” jeligével pénzbeli adománygyűjtést 

szervez a Tolna Megyei Önkormányzattal együttműködve.  

 

3. A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat az adománygyűjtéshez 

365.000,-Ft-tal járul hozzá a 2021. évi költségvetése terhére. 

 

4. A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke elrendeli a Dombóvári 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat fizetési számlájához kapcsolódva alszámla 

megnyitását az adományok fogadására, valamint a megnyitott alszámlára a 

Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 3. pont szerinti adományának 

átvezetését.  

 

5. A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke megteszi a szükséges 

intézkedéseket a fentiek végrehajtása és az adománygyűjtésre való 

figyelemfelhívás érdekében, továbbá egyeztet a Tolna Megyei Önkormányzat 



elnökével, illetve a Horvát Köztársaság Pécsi Főkonzulátusával az összegyűlt 

adományok felhasználásában való közreműködés kapcsán. 

 

6. Az adományokból összegyűlt összeg konkrét felhasználásáról a Dombóvári 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat a későbbiekben fog dönteni és intézkedni. 

 

 

Dombóvár, 2021. január 5. 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

              elnök 

 



 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének – a 2020. november 4-én 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Dombóvári Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során 2021. január 5-én 

hozott – 

 

2/2021. (I. 5.) határozata 

 

a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetésére 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének a 

polgármesterre vonatkozó rendelkezését a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat 

elnökére is alkalmazva, a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbiakról rendelkezik: 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a Nemzetiségi Önkormányzat 

4/2020. (III. 11.) számú határozattal (a továbbiakban: határozat) elfogadott 2020. 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 2020. évi költségvetésének 

 

Bevételi főösszegét: 3.549 eFt 

Ezen belül:  

működési bevételek: 0 eFt 

működési célú támogatások  

államháztartáson belülről: 2.525 eFt 

működési célú átvett pénzeszközök: 0 eFt 

maradvány igénybevétele: 1024 eFt 

        

Kiadási főösszegét: 3.549 eFt 

Ezen belül:  

személyi juttatás:         228 eFt 

munkaadót terhelő járulékok 

és szociális hozzájárulási adó: 

 

        141 eFt 

dologi kiadások: 2.980 eFt 



egyéb működési célú kiadások:         200 eFt 

beruházások: 0 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, 2021. január 5. 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

              elnök 
 

 



 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének – a 2020. november 4-én 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Dombóvári Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során 2021. január 5-én 

hozott – 
 

3/2021. (I. 5.) határozata 

 

a 2021. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetésére 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének a 

polgármesterre vonatkozó rendelkezését a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat 

elnökére is alkalmazva, a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi döntést hozza: 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a Dombóvár Város 

Polgármesterének a képviselő-testületi hatáskörgyakorlás során hozott 136/2020. (XII. 

18.) határozatával jóváhagyott 2021. évi belső ellenőrzési tervnek a nemzetiségi 

önkormányzatra vonatkozó rendelkezésével egyetért. 

 

 

Dombóvár, 2021. január 5. 

 

         

        Varga-Stadler Gábor sk. 

              elnök 



 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének – a 2020. november 4-én 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Dombóvári Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során 2021. január 5-én 

hozott – 
 

4/2021. (I. 5.) határozata 

 

a nemzetségi önkormányzat együttműködéséről más nemzetiséghez tartozó és egyéb 

dombóvári szervezetekkel 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetésére 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének a 

polgármesterre vonatkozó rendelkezését a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat 

elnökére is alkalmazva, a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi döntést hozza: 

 

1. A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat fontosnak tartja a 

Dombóváron élő valamennyi nemzetiség érdekeinek védelmét, továbbá 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. 

 

2. A Nemzetiségi Önkormányzat a továbbiakban is együttműködést tart fenn az 

Országos Horvát Önkormányzattal, a Magyarországi Horvátok Országos 

Szövetségével, a Pécs-Baranyai Horvátok Vadász, Kulturális és Gasztronómiai 

Egyesületével és a Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, 

Gimnázium és Kollégium köznevelési intézménnyel. 

 

3. A Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségi identitás megőrzése és 

megerősítése érdekében közösen szervez rendezvényeket, programokat a vele 

együttműködő szervezetekkel, valamint rendszeresen összejöveteleket, 

egyeztetéseket tart velük. 

 

4. A Nemzetiségi Önkormányzat kiemelt partnernek tekinti a Dombóvári Római 

Katolikus Plébániát, az együttműködés keretében a Nemzetiségi Önkormányzat  

 



a) támogatja a Dombóvári Római Katolikus Plébánia közreműködésével évi 

több alkalommal horvát nyelvű szentmise celebrálását a szőlőhegyi Szent 

Anna kápolnában, és vállalja a szentmise megtartásával összefüggő 

költségeket, 

b) közreműködik az évente a Szent Anna-nap alkalmából tartandó búcsúi 

szentmise előkészítésében, a kápolna környékének rendezésében, a 

résztvevők megvendégelésében,  

c) támogatja a szőlőhegyi Szent Anna kápolna, a kápolnában és a környékén 

lévő kegytárgyak felújítását, javítását, illetve újak beszerzését. 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodást kíván kötni a Dombóvári 

Római Katolikus Plébániával, a megállapodás megkötésére, az együttműködéshez 

kapcsolódóan a szükséges végrehajtási intézkedések és kötelezettségvállalások 

megtételére az elnök jogosult azzal, hogy a 4. c) pont alapján a 2021. évben összesen 

legfeljebb 120.000 Ft összegű kötelezettséget vállalhat. 

 

 

Dombóvár, 2021. január 5. 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

              elnök 



 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének – a 2020. november 4-én 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Dombóvári Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során 2021. január 5-én 

hozott – 
 

5/2021. (I. 5.) határozata 

 

a Horvát Köztársaság Pécsi Főkonzulátusával való együttműködésről 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetésére 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének a 

polgármesterre vonatkozó rendelkezését a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat 

elnökére is alkalmazva, a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi döntést hozza: 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat a továbbiakban is szorosan együtt 

kíván működni és intenzív kapcsolatot ápolni a Horvát Köztársaság Pécsi 

Főkonzulátusával. Ehhez kapcsolódóan gondoskodik arról, hogy tagjai részt vegyenek 

a Főkonzulátus által szervezett programokon és összejöveteleken, illetve a Dombóvári 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett rendezvényekre meghívást kapjon a 

Főkonzulátus képviselője. 

 

Az elnök kérelemmel fordul a Pécsi Főkonzulátus irányába a Dombóvári Horvát 

Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységének támogatása érdekében. A kérelem pozitív 

elbírálása esetén a szükséges intézkedések és kötelezettségvállalások megtételére az 

elnök jogosult. 

 

 

Dombóvár, 2021. január 5. 

 

         

        Varga-Stadler Gábor sk. 

              elnök 

 



 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének – a 2020. november 4-én 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Dombóvári Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során 2021. január 5-én 

hozott – 
 

6/2021. (I. 5.) határozata 

 

a horvát nyelv használatának erősítése érdekében a Hrvatski Kalendar horvát nyelvű 

évkönyv megrendeléséről 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetésére 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének a 

polgármesterre vonatkozó rendelkezését a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat 

elnökére is alkalmazva, a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi döntést hozza: 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a horvát nyelv használatának 

erősítése érdekében és a Földi István Könyvtár nemzetiségi gyűjteményének 

gyarapítása céljából jóváhagyja a 2021. évi Hrvatski Kalendar horvát nyelvű évkönyv 

megrendelését négy példányban, melyből két példányt a képviselő-testület tagjai, két 

példányt a Földi István Könyvtár részére bocsát rendelkezésre a Nemzetiségi 

Önkormányzat. 

 

Az évkönyv megrendeléséhez szükséges kötelezettségvállalás megtételére az elnök 

jogosult. 

  

 

Dombóvár, 2021. január 5. 

 

         

        Varga-Stadler Gábor sk. 

              elnök 



 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének – a 2020. november 4-én 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Dombóvári Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során 2021. január 5-én 

hozott – 

 

7/2021. (I. 5.) határozata 

 

a Hrvatski Glasnik horvát nyelvű hetilap előfizetéséről 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetésére 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének a 

polgármesterre vonatkozó rendelkezését a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat 

elnökére is alkalmazva, a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi döntést hozza: 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a horvát nyelv használatának 

erősítése érdekében és a Földi István Könyvtár nemzetiségi gyűjteményének 

gyarapítása céljából jóváhagyja a Hrvatski Glasnik horvát nyelvű hetilap egy évre 

szóló előfizetését több példányban, az egyes példányok az elnök rendelkezése szerint 

állnak a Könyvtár, a képviselő-testület tagjai, valamint a Nemzetiségi 

Önkormányzattal együttműködő szervezetek és személyek rendelkezésére. 

 

A szükséges kötelezettségvállalás megtételére az elnök jogosult. 

 

 

Dombóvár, 2021. január 5. 

 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

              elnök 



 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének – a 2020. november 4-én 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Dombóvári Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során 2021. február 2-án 

hozott – 

 

8/2021. (II. 2.) határozata 

 

a nemzetiségi önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető 

ügyletekből eredő fizetési kötelezettséginek a 2021. évet követő három évben várható 

összegéről 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetésére 

tekintettel - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének a 

polgármesterre vonatkozó rendelkezését a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat 

elnökére is alkalmazva - a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete hatáskörének gyakorlása során 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 2021. 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. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) 

bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 

2021. évet követő három évre várható összege: 

 

Adósságot keletkeztető ügylet és annak 

értéke: 
Várható összeg évente 

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a 

folyósítás, átvállalás napjától a 

végtörlesztés napjáig, és annak aktuális 

tőketartozása, 

0,- Ft 

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 

elhelyezett fedezeti betétek, és azok 

összege. 

0,- Ft 

 

Dombóvár, 2021. február 2. 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

              elnök 



 

 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének – a 2020. november 4-én 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Dombóvári Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során 2021. február 2-án 

hozott – 

 

9/2021. (II. 2.) határozata 

 

a nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetésére 

tekintettel - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének a 

polgármesterre vonatkozó rendelkezését a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat 

elnökére is alkalmazva - a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete hatáskörét gyakorolva 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 költségvetését önálló 

költségvetési határozatban állapítja meg. 

 

I. Általános rendelkezések 

 

A határozat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzatra terjed ki. 

 

II. A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

(1) Az elnök a Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 

 

Bevételi főösszegét:  2.521 eFt 

Ezen belül: 

működési bevételek:   0 eFt 

működési célú támogatások 

államháztartáson belülről:  520 eFt 

működési célú átvett pénzeszközök:   0 eFt 

maradvány igénybevétele:   2.001 eFt 

 

Kiadási főösszegét:  2.521 eFt 

Ezen belül: 

személyi juttatás:   0 eFt 

munkaadót terhelő járulékok 



és szociális hozzájárulási adó:   0 eFt 

dologi kiadások:   2.521 eFt 

egyéb működési célú kiadások:    0 eFt 

beruházások:   0 eFt 

 

összegben határozza meg. 

 

(2) Az elnök a Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének 

részletezését az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

(3) Az elnök a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének mérleg szerinti bontását a 

2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

(4) Az elnök a 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 3. számú melléklet 

szerint határozza meg. 

 

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 

(1) Az elnök a bevételi források növelése érdekében elrendeli pályázati lehetőségek 

felkutatását és igénybevételét. 

(2) A nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, valamint a 

kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra az elnök jogosult. 

(3) A nemzetiségi önkormányzat költségvetését a költségvetésének határozattal történő 

módosításával megváltoztathatja. 

(4) A 100.000,- Ft értékhatárt el nem érő értékű behajthatatlan követeléséről az elnök 

mondhat le. 

(5) 200.000,- Ft értékhatárig átruházott hatáskörben az elnök vállalhat 

kötelezettséget. 

 

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 hatáskörét gyakorolva 

az elnök dönt. 

 

 

Dombóvár, 2021. február 2. 

 

        

        Varga-Stadler Gábor sk. 

              elnök 

 

 



 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének – a 2020. november 4-én 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Dombóvári Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során 2021. február 5-én 

hozott – 

 

10/2021. (II. 5.) határozata 

 

a 2021. évi működési költségvetési támogatás felhasználásáról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetésére 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének a 

polgármesterre vonatkozó rendelkezését a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat 

elnökére is alkalmazva, a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi döntést hozza: 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat a 2021. évi működési költségvetési 

támogatásból kívánja elsődlegesen fedezni az alábbi kiadásokat: 

 

- A nemzetiség önkormányzati képviselők költségtérítése. 

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

költségek. 

- Az adománygyűjtés, illetve a nemzetiségi programok hirdetésével és 

szervezésével kapcsolatban felmerülő költségek. 

- A Nemzetiségi Önkormányzatot terhelő adó- és járulékfizetések. 

- Bélyegzőkészítés. 

- Zászló készíttetése. 

- Hordozható hangszóró beszerzése. 

- Közjegyzői díj aláírási címpéldány készíttetése miatt. 

- Koszorúk, virágdekorációk beszerzése. 

- A Magyarországi Horvátok Szövetsége nemzetiségi civil szervezet felé a 

képviselő-testület tagjai által fizetendő és a Nemzetiségi Önkormányzat által 

átvállalt tagdíjak. 
 

Dombóvár, 2021. február 5. 

 

         

        Varga-Stadler Gábor sk. 

              elnök 



 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének – a 2020. november 4-én 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Dombóvári Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során 2021. február 5-én 

hozott – 

 

11/2021. (II. 5.) határozata 

 

Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselői 2021. évi 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetésére 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének a 

polgármesterre vonatkozó rendelkezését a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat 

elnökére is alkalmazva, a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete hatáskörének gyakorlása során megállapítja, hogy a nemzetiségek jogairól 

szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben foglalt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét 

minden nemzetiségi képviselő a törvényben meghatározott módon és határidőben 

teljesítette 2021-ben. 

 

 

Dombóvár, 2021. február 5. 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

              elnök 

 



 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének – a 2020. november 4-én 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Dombóvári Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során 2021. február 5-én 

hozott – 

 

12/2021. (II. 5.) határozata 

 

a 2019. évi feladatalapú költségvetési támogatás felhasználásról szóló beszámolóról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetésére 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének a 

polgármesterre vonatkozó rendelkezését a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat 

elnökére is alkalmazva, a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete hatáskörének gyakorlása során jóváhagyja a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

által a HENTI/5960/2019 iktatószámú támogatói okirat alapján nyújtott 2019. évi 

feladatalapú költségvetési támogatás felhasználásáról szóló beszámolót. 

 

Az elnök a 2019. évi feladatalapú költségvetési támogatás felhasználásáról szóló 

szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtja a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére. 

 

Határidő: 2021. március 15. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2021. február 5. 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

              elnök 

 
 



 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének – a 2020. november 4-én 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Dombóvári Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során 2021. február 5-én 

hozott – 

 

13/2021. (II. 5.) határozata 

 

a 2020. évi működési költségvetési támogatás felhasználásról szóló beszámolóról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetésére 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének a 

polgármesterre vonatkozó rendelkezését a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat 

elnökére is alkalmazva, a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete hatáskörének gyakorlása során jóváhagyja az HENTI/1905/2020. számú 

támogatói okirat alapján a 2020. évi működési költségvetési támogatás 

felhasználásáról szóló beszámolót. 

 

Az elnök a 2020. évi működési költségvetési támogatás felhasználásáról szóló szakmai 

és pénzügyi beszámolót benyújtja a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére. 

 

Határidő: 2021. március 15. 

Felelős: Elnök 

 

 

Dombóvár, 2021. február 5. 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

              elnök 

 



 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének – a 2020. november 4-én 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Dombóvári Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során 2021. február 5-én 

hozott – 

 

14/2021. (II. 5.) határozata 

 

támogatási igény benyújtásáról az „Útmenti keresztek 2021. évi költségvetési 

támogatása” című pályázati felhívásra  

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetésére 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének a 

polgármesterre vonatkozó rendelkezését a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat 

elnökére is alkalmazva, a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi döntést hozza: 

 

1. A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat egyedi támogatási igényt nyújt be 

a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős 

Államtitkársága által meghirdetett NKER-KP-1-21 kódszámú, „Útmenti keresztek 

2021. évi költségvetési támogatása” elnevezésű pályázati kiírásra. 

 

2. A Nemzetiségi Önkormányzat a Dombóvár-Pécs közötti főút Dombóvár-Szőlőhegy 

elágazásánál, Kaposszekcső község közigazgatási területén 0,8 m magas 

talapzaton egy 2,4 m magas fehér műkő kereszt felállítását kívánja megvalósítani a 

pályázati támogatásból. 

 

3. A pályázat tartalmának jóváhagyására és benyújtására, nyertes pályázat esetén a 

támogatói okirat elfogadására az elnök jogosult. 

 

 

Dombóvár, 2021. február 5. 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

              elnök 

 



 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének – a 2020. november 4-én 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Dombóvári Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során 2021. február 5-én 

hozott – 

 

15/2021. (II. 5.) határozata 

 

pályázatíró megbízásáról az „Útmenti keresztek 2021. évi költségvetési támogatása” 

című pályázati felhívásra a támogatási igény benyújtásához 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetésére 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének a 

polgármesterre vonatkozó rendelkezését a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat 

elnökére is alkalmazva, a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi döntést hozza: 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat a Miniszterelnökség Egyházi és 

Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága által meghirdetett NKER-KP-1-

21 kódszámú, „Útmenti keresztek 2021. évi költségvetési támogatása” elnevezésű 

pályázati kiírásra benyújtásra kerülő önkormányzati támogatási igény előkészítéséhez 

pályázatírót kíván igénybe venni, melynek megbízására 50.000,- Ft keretösszeget 

biztosít a 2021. évi költségvetése terhére. 

 

A pályázatíró megbízásával kapcsolatos kötelezettségvállalást az elnök teszi meg. 

 

 

Dombóvár, 2021. február 5. 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

              elnök 

 



 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének – a 2020. november 4-én 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Dombóvári Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során 2021. február 5-én 

hozott – 

 

16/2021. (II. 5.) határozata 

 

árajánlatok beszerzéséről az „Útmenti keresztek 2021. évi költségvetési támogatása” 

című pályázatból megvalósítani kívánt kereszt kivitelezésére 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetésére 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének a 

polgármesterre vonatkozó rendelkezését a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat 

elnökére is alkalmazva, a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi döntést hozza: 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat a Miniszterelnökség Egyházi és 

Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága által meghirdetett NKER-KP-1-

21 kódszámú, „Útmenti keresztek 2021. évi költségvetési támogatása” elnevezésű 

pályázati kiírásra benyújtásra kerülő önkormányzati támogatási igény előkészítéséhez 

több, műkő megmunkálásával foglalkozó gazdasági szereplőtől kér be árajánlatot a 

támogatás révén felállítani kívánt útmenti kereszt megvalósítása érdekében, és a 

támogatási igény a legkedvezőbb ajánlaton fog alapulni. 

 

Az árajánlatok beszerzésével kapcsolatos intézkedéseket az elnök teszi meg. 

 

 

Dombóvár, 2021. február 5. 

      

        Varga-Stadler Gábor sk. 

              elnök 

 



 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének – a 2020. november 4-én 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Dombóvári Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során 2021. február 5-én 

hozott – 

 

17/2021. (II. 5.) határozata 

 

tervező megbízásáról az „Útmenti keresztek 2021. évi költségvetési támogatása” 

című pályázatból megvalósítani kívánt kereszt felállításához 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetésére 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének a 

polgármesterre vonatkozó rendelkezését a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat 

elnökére is alkalmazva, a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi döntést hozza: 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat a Miniszterelnökség Egyházi és 

Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága által meghirdetett NKER-KP-1-

21 kódszámú, „Útmenti keresztek 2021. évi költségvetési támogatása” elnevezésű 

pályázati kiírásra benyújtásra kerülő önkormányzati pályázat előkészítéséhez, a 

tervezett útmenti kereszt forgalombiztonsági és hatósági szempontból megfelelő helyre 

történő kijelöléséhez, a helyszínrajz és a tervdokumentáció elkészítéséhez, illetve a 

közútkezelői hozzájárulás beszerzése érdekében tervezési jogosultsággal és kellő 

szakértelemmel rendelkező gazdasági szereplőt kíván igénybe venni, melynek 

megbízására 65.000,- Ft keretösszeget biztosít a 2021. évi költségvetése terhére. 

 

A tervező megbízásával kapcsolatos kötelezettségvállalást az elnök teszi meg. 

 

 

Dombóvár, 2021. február 5. 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

              elnök 

 



 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének – a 2020. november 4-én 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Dombóvári Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során 2021. február 5-én 

hozott – 

 

18/2021. (II. 5.) határozata 

 

Kaposszekcső Község Önkormányzatának hozzájárulása iránti kérelemről az 

„Útmenti keresztek 2021. évi költségvetési támogatása” című pályázatból 

megvalósítani kívánt kereszt felállításához 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetésére 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének a 

polgármesterre vonatkozó rendelkezését a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat 

elnökére is alkalmazva, a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi döntést hozza: 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat a Miniszterelnökség Egyházi és 

Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága által meghirdetett NKER-KP-1-

21 kódszámú, „Útmenti keresztek 2021. évi költségvetési támogatása” elnevezésű 

pályázati kiírásra benyújtásra kerülő önkormányzati támogatási igénnyel 

kapcsolatban a Dombóvár-Pécs közötti főút Dombóvár-Szőlőhegy elágazásánál 

tervezett útmenti kereszt felállításához kéri Kaposszekcső Község Önkormányzatának 

hozzájárulását. 

 

A hozzájárulás beszerzésével kapcsolatos intézkedéseket az elnök teszi meg. 

 

 

Dombóvár, 2021. február 5. 

     

        Varga-Stadler Gábor sk. 

              elnök 



 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének – a 2021. február 8-án 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Dombóvári Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során 2021. április 19-én 

hozott – 

 

19/2021. (IV. 19.) határozata 

 

az „Útmenti kereszt állítása Dombóvár és Kaposszekcső között” című projekt 

megvalósításáról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetésére 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének a 

polgármesterre vonatkozó rendelkezését a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat 

elnökére is alkalmazva, a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi döntést hozza: 

 

1. A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Dombóvár-Pécs közötti főút 

Dombóvár-Szőlőhegy elágazásánál 0,8 m magas talapzaton egy 2,4 m magas fehér 

műkő keresztet állít, melynek kivitelezési költsége a talapzaton elhelyezésre kerülő 

gránit táblával együtt 1.428.800,- Ft-ot tesz ki.  

 

2. A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat az útmenti kereszt felállítására a 

Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága 

által meghirdetett „Útmenti keresztek 2021. évi költségvetési támogatása” 

elnevezésű (NKER-KP-1-21 azonosítószámú) felhívásra benyújtott 

HENTI/1523/2021 számú pályázat alapján az „Útmenti kereszt állítása Dombóvár 

és Kaposszekcső között” című projekt megvalósítására a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. támogató által biztosított 1 millió Ft összegű támogatást fordítja, 

valamint az egyéb bevételei terhére a megvalósításhoz további 428.800,- Ft-ot 

biztosít a 2021. évi költségvetéséből. 

 

3. A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat a kivitelezésre a bekért ajánlatok 

közül a legkedvezőbbet adó gazdasági szereplővel, a STEINMETZ Gyártó, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társasággal (képviseli: Nagy Kornél ügyvezető, 

székhely: Dombóvár, Orgona u. 16., adószám: 26476502-1-17) köt vállalkozási 

szerződést, melynek tartalmát és a fizetési ütemezést az elnök hagyja jóvá, valamint 

a szerződést az elnök írja alá. 

 



4. Az útmenti kereszt felállításával kapcsolatos további szükséges intézkedéseket, 

valamint az NKER-KP-1-2021/1-000223 azonosítószámú támogatói okirat alapján 

a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére biztosított támogatás 

elszámolásával kapcsolatos nyilatkozatokat az elnök teszi meg. 

 

 

Dombóvár, 2021. április 19. 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

              elnök 



 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének – a 2021. február 8-án 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Dombóvári Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során 2021. május 25-én 

hozott – 

 

20/2021. (V. 25.) határozata 

 

a Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetésére 

tekintettel – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének a 

polgármesterre vonatkozó rendelkezését a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat 

elnökére is alkalmazva – a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete hatáskörének gyakorlása 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 2020. 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) Az elnök a Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítését az 

alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

A költségvetés 

 

Bevételi főösszegét:            3.549 eFt 

Ezen belül: 

 működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2.525 eFt 

 működési célú átvett pénzeszköz            0 eFt 

 maradvány igénybevétele:      1.024 eFt 

 

Kiadási főösszegét:        1.548 eFt 

Ezen belül: 

 személyi juttatások:          228 eFt 



 munkaadót terhelő járulékok és szociális 

 hozzájárulási adó:         140 eFt 

 dologi kiadások:           980 eFt 

 egyéb működési célú kiadások:         200 eFt 

 beruházások:                0 eFt 

 

összegben határozza meg. 

 

(2) Az elnök a Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének 

részletezését az 1. számú melléklet szerint fogadja el. 

 

(3) Az elnök a Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatását a 2. számú 

melléklet szerint fogadja el. 

 

(4) Az elnök a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának 2020. évi 

maradványkimutatását a 3. számú melléklet szerint fogadja el. 

 

(5) Az elnök a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának 2020. évi 

eredménykimutatását a 4. számú melléklet szerint fogadja el. 

 

(6) Az elnök a Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi pénzeszközeinek változását az 5. 

számú melléklet szerint fogadja el. 

 

 

Dombóvár, 2021. május 25. 

 

        

        Varga-Stadler Gábor sk. 

              elnök 

 

 



 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. 

július 20-i ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

21/2021. (VII. 20.) számú határozat 

 

a nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségi 

Önkormányzat 9/2021. (II. 2.) számú határozattal (a továbbiakban: határozat) 

elfogadott 2021. 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 2021. évi költségvetésének 

 

Bevételi főösszegét: 4.709 eFt 

Ezen belül:  

működési bevételek: 0 eFt 

működési célú támogatások  

államháztartáson belülről: 2.708 eFt 

működési célú átvett pénzeszközök: 0 eFt 

maradvány igénybevétele: 2.001 eFt 

        

Kiadási főösszegét: 4.709 eFt 

Ezen belül:  

személyi juttatás:         200 eFt 

munkaadót terhelő járulékok 

és szociális hozzájárulási adó: 

 

72 eFt 

dologi kiadások: 2.593 eFt 

egyéb működési célú kiadások:         365 eFt 

beruházások:      1.479 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, 2021. július 20. 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

              elnök 



 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. 

július 20-i ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

22/2021. (VII. 20.) számú határozat 

 

a Dombóvár-Pécs közötti főút Dombóvár-Szőlőhegy elágazásánál állított útmenti 

kereszt felszentelési ünnepségéről 

 

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

Pécs közötti főút Dombóvár-Szőlőhegy elágazásánál, Kaposszekcső község 

területén – jelentős részben az „Útmenti keresztek 2021. évi költségvetési 

támogatása” című felhívásra benyújtott pályázat alapján biztosított vissza nem 

térítendő állami támogatásból – felállított fehér műkő kereszt átadását és 

felszentelését 2021. július 25-én az Anna-napi búcsúi szentmise előtt tartja meg a 

felállított keresztnél ünnepélyes keretek között, műsorral egybekötve, Dr. Hegedűs 

János dombóvári és Barics Gabriel bicsérdi plébános közreműködésével. 

 

2. A Képviselő-testülete vállalja Barics Gabriel bicsérdi plébános útiköltségének a 

megtérítését. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a felszentelési ünnepség 

megszervezésével, illetve meghirdetésével összefüggő intézkedések és 

kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2021. július 20. 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

              elnök 



 

  

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. 

július 20-i ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

23/2021. (VII. 20.) számú határozat 

 

a Dombóvár-Pécs közötti főút Dombóvár-Szőlőhegy elágazásánál állított útmenti 

keresztnél információs tábla elhelyezéséről 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 

Dombóvár-Pécs közötti főút Dombóvár-Szőlőhegy elágazásánál, Kaposszekcső község 

területén felállított fehér műkő keresztnél a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi 

Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága által meghirdetett „Útmenti keresztek 2021. 

évi költségvetési támogatása” elnevezésű (NKER-KP-1-21 azonosítószámú) felhívásra 

benyújtott HENTI/1523/2021 számú pályázat alapján az „Útmenti kereszt állítása 

Dombóvár és Kaposszekcső között” című projekt megvalósítására a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. támogató által biztosított 1 millió Ft összegű támogatással összefüggő 

információs tábla elhelyezését. 

 

A Képviselő-testület megbízza az elnököt információs tábla elkészíttetésével, és 

felhatalmazza a szükséges kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2021. július 20. 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

              elnök 
 



 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. 

július 20-i ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

24/2021. (VII. 20.) számú határozat 

 

az Anna-nap alkalmából megrendezésre kerülő búcsúi szentmise megszervezésben 

való közreműködésről 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a dombóvári 

horvát nemzetiség hitéleti tevékenységének támogatásával összefüggésben 

közreműködik a Dombóvár-Szőlőhegyen megrendezésre kerülő Szent Anna napi búcsúi 

szentmise megszervezésében, és ehhez segítséget nyújt a Dombóvári Római Katolikus 

Plébánia részére. 

 

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

 

 

Dombóvár, 2021. július 20. 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

              elnök 



 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. 

július 20-i ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

25/2021. (VII. 20.) számú határozat 

 

nemzetiségi közösségi kulturális rendezvény megszervezéséről  

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. július 25-

én a kaposszekcsői Közösségi Házban kulturális közösségi rendezvényt tart a 

dombóvári horvát nemzetiségi közösség és a Nemzetiségi Önkormányzattal 

együttműködő személyek részére, amely magában foglalja a megjelentek 

megvendégelését is. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések és 

kötelezettségvállalások megtételére.  

 

 

Dombóvár, 2021. július 20. 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

              elnök 



 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. 

július 20-i ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

26/2021. (VII. 20.) számú határozat 

 

az Anna-nap alkalmából magyar-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 és Barics Gabriel bicsérdi plébános 

közreműködésével magyar-horvát nyelvű búcsúi szentmise celebrálását Szent Anna 

napján, 2021. július 25-én 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, 2021. július 20. 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

              elnök 



 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. 

július 20-i ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

27/2021. (VII. 20.) számú határozat 

 

a Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról 

 

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

Megyei Kormányhivatal TOB/22/544-1/2021. 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 fordítson figyelmet a jegyzőkönyveknek a jogszabályban előírt határidőben 

történő felterjesztésére. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a Tolna Megyei Kormányhivatal 

tájékoztatására. 

 

 

Dombóvár, 2021. július 20. 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

              elnök 



 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. 

július 20-i ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

28/2021. (VII. 20.) számú határozat 

 

a 2020 utolsó napjaiban Horvátországot sújtó sorozatos földrengések okozta károk 

enyhítésére gyűjtött adományok felhasználásáról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy rendelkezik, 

hogy a 2020 utolsó napjaiban Horvátországot sújtó sorozatos földrengések okozta 

károk enyhítésére a Tolna Megyei Önkormányzattal közösen szervezett 

adománygyűjtés során összegyűlt pénzösszeget a gyűjtés szervezői a Petrinja városban 

található Petrinjčica óvoda felújítására fordítják. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a Petrinja Város Önkormányzatával 

megkötésre kerülő adományozási szerződés megkötésére, illetve az összegyűlt 

pénzadomány átutalására, valamint az adományok fogadására létrehozott alszámla 

megszüntetésére 

 

 

Dombóvár, 2021. július 20. 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

              elnök 



 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. 

július 20-i ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

29/2021. (VII. 20.) számú határozat 

 

a 2020. évre vonatkozó összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dombóvár 

Város Önkormányzata 2020. évre vonatkozó összefoglaló belső ellenőrzési 

jelentésének a Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozó rendelkezésével egyetért. 

 

 

 

Dombóvár, 2021. július 20. 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

              elnök 



 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. 

július 20-i ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

30/2021. (VII. 20.) számú határozat 

 

a szőlőhegyi Szent Anna kápolnához tartozó Bildstockok – szentképet tartalmazó 

kőoszlopok – szentképeinek restaurálásáról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dombóvári 

Római Katolikus Plébániával fennálló együttműködés alapján egyetért az elnöknek a 

szőlőhegyi Szent Anna kápolnához tartozó Bildstockok – szentképet tartalmazó 

kőoszlopok – szentképeinek restaurálására irányuló kötelezettségvállalásával.  

 

 

Dombóvár, 2021. július 20. 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

              elnök 
 



 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. 

július 20-i ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

31/2021. (VII. 20.) számú határozat 

 

az államalapítás nemzeti ünnepe alkalmából 2021. augusztus 20-án megtartásra 

kerülő budapesti rendezvényeken való részvételről 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja tagjai 

részvételét az államalapításnak és államalapító Szent István királynak emléket állító 

nemzeti és állami ünnep alkalmából a 2021. augusztus 20-án megtartásra kerülő 

budapesti rendezvényeken, és vállalja a részvétellel összefüggő útiköltségeket. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, illetve az elnökhelyettest a kifizetéshez 

szükséges jognyilatkozatok és aláírások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2021. július 20. 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

              elnök 



 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. 

október 20-i ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

32/2021. (X. 20.) számú határozat 

 

horvát nyelven is 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 magyar-horvát nyelvű 

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

vállalja a szentmise, illetve az azt követő vendéglátás megtartásával összefüggő 

költségeket 60.000,- Ft összegű keret erejéig. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések és 

kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2021. október 20. 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

              elnök 
 



 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. 

október 20-i ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

33/2021. (X. 20.) 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 

2021 decemberében, és vállalja a részvétellel összefüggő költségeket. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések és 

kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2021. október 20. 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

              elnök 
 



  

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. 

október 20-i ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

34/2021. (X. 20.) 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 2021 decemberében, 

és vállalja a részvétellel összefüggő költségeket. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések és 

kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2021. október 20. 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

              elnök 
 



 

 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. 

október 20-i ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

35/2021. (X. 20.) számú határozat 

 

a nemzetiségek napjához kapcsolódó adventi 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 napjához kapcsolódóan 2021. 

december 8-án megtartásra kerülő közös dombóvári adventi nemzetiségi 

gálaműsor és az azt követő vendéglátás megszervezésében a Dombóvári Német 

Nemzetiségi Önkormányzattal és a Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal 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 200.000,- Ft keretösszeg erejéig, illetve a 

Miroslav Krleza Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 

útiköltségének megtérítésére 120.000,- Ft keretösszeg erejéig. 

 

 

Dombóvár, 2021. október 20. 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

              elnök 
 



 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. 

október 20-i ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

36/2021. (X. 20.) számú határozat 

 

dombóvári nemzetiségi önkormányzatokkal közösen tartandó karácsonyi 

adománygyűjtési akcióról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dombóvári 

Német Nemzetiségi Önkormányzattal és a Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal összefogásában közös karácsonyi adománygyűjtési akciót szervez. A 

gyűjtési akcióban az adományok átvételére a Ditáll Festékboltban kerül sor. 

 

Az összefogás révén beérkezett adományok rászoruló családok részére kerülnek 

átadásra Dombóvár Város Önkormányzatának közreműködésével. 

 

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

 

 

Dombóvár, 2021. október 20. 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

              elnök 



  

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. 

október 20-i ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

37/2021. (X. 20.) számú határozat 

 

a Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiummal 

fennálló együttműködésről 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a horvát 

anyanyelvű nevelés-oktatást támogatása érdekében a Miroslav Krleža Horvát Óvoda, 

Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium céljait és a célok megvalósítása érdekében 

kifejtett tevékenységét, a fennálló szoros együttműködést változatlanul fenn kívánja 

tartani és megállapodásban rögzíteni az alábbiak figyelembevételével: 

a. A nemzetiségi önkormányzat minden évben vissza nem térítendő támogatást 

nyújt az intézménynek a céljai, programjai megvalósításához. 

 

b. Az intézmény zenés előadással vesz részt a Nemzetiségi Önkormányzat által 

szervezett jelentősebb programokon. 

 

c. A horvát nemzetiségi identitás megőrzése és megerősítése érdekében 

közösen szerveznek nemzetiségi rendezvényeket, közösen vesznek részt 

programokon, rendszeresen összejöveteleket, egyeztetéseket tartanak.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt az együttműködési megállapodás 

megkötésére. 

 

 

Dombóvár, 2021. október 20. 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

              elnök 
 



  

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. 

október 20-i ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

38/2021. (X. 20.) számú határozat 

 

a Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 

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 jóváhagyja, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat a Miroslav 

Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium horvát 

nemzetiségi nevelési-oktatási tevékenységének fejlesztésére tárgyi eszközöket 

vásároljon, melyre 100.000,- Ft keretösszeget biztosít. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt az intézménnyel való egyeztetésre, a 

szükséges kötelezettségvállalások megtételére és a megvásárolt eszközök átadására. 

 

 

Dombóvár, 2021. október 20. 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

              elnök 



  

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. 

október 20-i ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

39/2021. (X. 20.) számú határozat 

 

a Franjo Vlasic horvát bán tiszteletére elhelyezett emléktábla áthelyezéséről 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dombóvár 

Város Önkormányzatának tulajdonát képező Dombóvár, Bezerédj utca 14. alatti épület 

homlokzatán Franjo Vlasic horvát bán tiszteletére elhelyezett emléktábla áthelyezését 

kezdeményezi a dombóvári önkormányzattal egyeztetett méltó helyre. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt Dombóvár Város Polgármesterével való 

egyeztetésre, a helyszín kiválasztására, valamint az áthelyezéssel összefüggő 

intézkedések és kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2021. október 20. 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

              elnök 



  

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. 

október 20-i ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

40/2021. (X. 20.) számú határozat 

 

a Franjo Vlasic-díj adományozásához kapcsolódóan díszes oklevelek és mellszobrok 

elkészíttetéséről  

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Franjo Vlasic-

díjjal kitüntetettek részére a nemzetiségi önkormányzat logóját tartalmazó, Erky-Nagy 

Tibor tipográfus által tervezett díszes oklevelet, valamint a Varga Gábor keramikus 

által készített Franjo Vlasic bánt ábrázoló kicsinyített mellszobrot ad át, és 

felhatalmazza az elnököt a szükséges kötelezettségvállalások megtételére, illetve 

elfogadja az eddig tett megrendeléseit. 

 

 

Dombóvár, 2021. október 20. 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

              elnök 



  

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. 

október 20-i zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 
 

41/2021. (X. 20.) számú határozat 

 

a Franjo Vlasic-díj adományozásáról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021-ben a 

Franjo Vlasic-díjat  

 

Blazsetin Pavic Branka  

 

és 

 

Filákovity Vjekoszláv 

 

részére adományozza. 

 

A Képviselő-testület felkéri az elnököt az elismerés átadásával kapcsolatos 

intézkedések és kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2021. október 20. 

 

        Varga-Stadler Gábor sk. 

              elnök 
 

 


