
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

március 3-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

1/2022. (III. 3.) számú határozat 

 

a közelmúltbeli nemzetiségi programokról szóló elnöki beszámolóról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az elnök 

beszámolóját a nemzetiségek napjához kapcsolódó, 2021. december 8-án megtartott 

közös adventi nemzetiségi kulturális rendezvényről, valamint a dombóvári nemzetiségi 

önkormányzatokkal közösen megvalósított karácsonyi adománygyűjtési akcióról. 

 

 

Dombóvár, 2022. március 3. 

 

 

 Varga-Stadler Gábor sk. 

 elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

március 3-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

2/2022. (III. 3.) 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:         256 eFt 

munkaadót terhelő járulékok 

és szociális hozzájárulási adó: 

 

83 eFt 

dologi kiadások: 2.361 eFt 

egyéb működési célú kiadások:         365 eFt 

beruházások:      1.644 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, 2022. március 3. 

 

 

 Varga-Stadler Gábor sk. 

 elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

március 3-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

3/2022. (III. 3.) számú határozat 

 

a nemzetiségi önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető 

ügyletekből eredő fizetési kötelezettséginek a 2022. évet követő három évben várható 

összegéről 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 

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

állapítja meg: 

 

1. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól 

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

bevételeinek a 2022. 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 

2022. 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, 2022. március 3. 

 

 

 Varga-Stadler Gábor sk. 

 elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

március 3-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

4/2022. (III. 3.) számú határozat 

 

a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 

 

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

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

Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat 

költségvetését önálló költségvetési határozatban állapítja meg. 

 

I. Általános rendelkezések 

 

A határozat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzatra terjed ki. 

 

II. A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

(1) A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetésének 

 

Bevételi főösszegét: 1.745.616 Ft 

Ezen belül: 

működési bevételek:  0 eFt 

működési célú támogatások 

államháztartáson belülről:  520.000 Ft 

működési célú átvett pénzeszközök: 0 Ft 

maradvány igénybevétele :  1.225.616 Ft 

 

Kiadási főösszegét: 1.745.616 Ft 

Ezen belül: 

személyi juttatások: 0 Ft 

munkaadót terhelő járulékok 

és szociális hozzájárulási adó: 0 Ft 

dologi kiadások: 1.545.616 Ft 

egyéb működési célú kiadások:  0 Ft 

beruházások: 200.000 Ft 

 

összegben határozza meg. 

 

(2) A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat bevételi főösszegének részletezését 

az 1. melléklet szerint hagyja jóvá. 



(3) A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat kiadási főösszegének részletezését 

a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(4) A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat költségvetésének mérleg szerinti 

bontását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(5) A Képviselő-testület a 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervet a 4. melléklet 

szerint határozza meg. 

(6) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségeket és a közvetett 

támogatásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 

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

lehetőségek felkutatását és igénybevételét. 

(2) A jóváhagyott főösszegeken belül a nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és 

kiadásainak módosítására, valamint az előirányzatok közötti átcsoportosításra az 

elnök jogosult. 

(3) A Képviselő-testület 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, 2022. március 3. 

 

 

 Varga-Stadler Gábor sk. 

 elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

március 3-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

5/2022. (III. 3.) számú határozat 

 

a 2022. évi működési költségvetési támogatás felhasználásáról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi 

működési költségvetési támogatásból kívánja elsődlegesen fedezni az alábbi kiadásokat: 

 

- A nemzetiségi önkormányzati képviselők költségtérítése. 

- A fizetési számla vezetésével kapcsolatos, valamint az egyéb banki költségek. 

- A nemzetiségi önkormányzat hirdetéseivel kapcsolatban felmerülő költségek. 

- A nemzetiségi önkormányzatot terhelő adó- és járulékfizetések. 

- Koszorúk, virágdekorációk beszerzése. 

- A Magyarországi Horvátok Szövetsége nemzetiségi civil szervezet felé a 

képviselő-testület tagjai által fizetendő és a nemzetiségi önkormányzat által 

átvállalt tagdíjak. 

- Bélyegző készíttetése. 

 

 

Dombóvár, 2022. március 3. 

 

 

 Varga-Stadler Gábor sk. 

 elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

március 3-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

6/2022. (III. 3.) számú határozat 

 

a 2020. évi feladatalapú és a 2021. évi működési költségvetési támogatás 

felhasználásról szóló beszámolóról 

 

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

2020. évi feladatalapú költségvetési támogatás felhasználásáról szóló beszámolót. 

 

A Képviselő-testület felkéri az elnököt a 2020. évi feladatalapú költségvetési 

támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtására a 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére. 

 

2. A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 

2021. évi működési költségvetési támogatás felhasználásáról szóló beszámolót. 

 

A Képviselő-testület felkéri az elnököt a 2021. évi működési költségvetési támogatás 

felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtására a Bethlen 

Gábor Alapkezelő Zrt. részére. 

 

 

Dombóvár, 2022. március 3. 

 

 

 Varga-Stadler Gábor sk. 

 elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

március 3-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

7/2022. (III. 3.) számú határozat 

 

a 2022. évben tervezett nemzetiségi programokról és rendezvényekről 

 

1. A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évben 

az alábbi nemzetiségi programokat és rendezvényeket kívánja megvalósítani, illetve 

egyes programokon a tagjai révén részt venni: 

 

a) április 1. – ünnepélyes megemlékezés a Franjo Vlasic horvát bán születésének 

256. évfordulója alkalmából,  

b) április 1-3.– a Dombóvár várossá avatásának napjára érkező horvátországi 

testvérvárosi delegációk fogadása, 

c) május – részvétel a Vir-Dombóvár Testvérvárosi Kulturális és Sporttalálkozó 

rendezvényen a horvátországi Viren, 

d) május – kirándulás Vukovárra, 

e) június – részvétel a Horvátország államiságának létrejötte alkalmából 

megrendezésre kerülő központi ünnepségen, 

f) július 23-24. – Anna-nap alkalmából horvát nyelven is celebrálásra kerülő 

szentmise a Szent Anna kápolnában, azt követően ,,agapé”, részvétel a búcsúi 

szentmise előkészítésében és a hívek megvendégelésében, 

g) szeptember – a Dombóvár-Vir Testvérvárosi Kulturális és Sporttalálkozó, 

h) december 14. – a nemzetiségek napjához kapcsolódó adventi nemzetiségi 

kulturális rendezvény, 

i) december – karácsonyi adománygyűjtési akció a dombóvári nemzetiségi 

önkormányzatokkal közösen 

j) december – horvát nyelven is celebrálásra kerülő szentmise, majd azt követően 

,,agapé”,  

k) december – a Horvát Köztársaság Pécsi Főkonzulátusa és az Országos Horvát 

Önkormányzat által szervezett karácsonyi misén és karácsonyi koncerten való 

részvétel Pécsen. 

   

2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a Dombóvár Város Önkormányzata 2022. évi 

költségvetésében a Nemzetiségi önkormányzatok támogatására elkülönített kiadási 

előirányzat felhasználásával kapcsolatban Dombóvár város polgármesterével 

történő egyeztetésre.  

 

3. A Képviselő-testület vállalja, hogy részt vesz a dombóvári önkormányzat egyes 

közösségi rendezvényeinek, programjainak megvalósításában és a szervezési 



költségek finanszírozásában. A Képviselő-testület felkéri az elnököt Dombóvár város 

polgármesterének tájékoztatására és a vele történő egyeztetésre. 

 

 

Dombóvár, 2022. március 3. 

 

 

 Varga-Stadler Gábor sk. 

 elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

március 3-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

8/2022. (III. 3.) számú határozat 

 

a Franjo Vlasic születésének 256. 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 közfeladata 

körében kiemelt figyelmet fordít a dombóvári születésű Franjo Vlasic horvát bán 

emlékének ápolására. 

2. A Képviselő-testület Franjo Vlasic horvát bán születésének 256. évfordulója 

alkalmából a tiszteletére emelt és a Franjo Vlasic udvar közterületen elhelyezett 

emlékműnél 2022. április 1-jén, Dombóvár várossá avatásának napján ünnepélyes 

megemlékezést és koszorúzást tart a pécsi Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános 

Iskola, Gimnázium és Kollégium köznevelési intézmény tanulóinak horvát nyelvű 

kulturális műsorával, illetve a Tolna Megyei SZC Apáczai Csere János Technikum 

és Kollégium tanulóinak közreműködésével. 

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

meg: 

- a Horvát Köztársaság magyarországi nagykövete, 

- a Horvát Köztársaság pécsi főkonzulja, 

- Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, országgyűlési 

képviselő, 

- Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, 

- Gugán János, az Országos Horvát Önkormányzat elnöke, 

- Szolga József horvát nemzetiségi parlamenti szószóló, 

- Dombóvár horvátországi testvérvárosainak – Vir és Ogulin – képviselői. 

4. A Képviselő-testület a rendezvényre a 2022. évi költségvetése terhére 200.000,- Ft 

összegű keretet állapít meg, és felhatalmazza az elnököt a szükséges 

kötelezettségvállalások megtételére, így a Miroslav Krleža Horvát Iskolaközpont 

tanulóinak megvendégelésére, valamint a szállításuk megrendelésére. 

 

Határidő: 2022. április 1. 

Felelős: Elnök 

 

Dombóvár, 2022. március 3. 

 

 Varga-Stadler Gábor sk. 

 elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

március 3-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

9/2022. (III. 3.) számú határozat 

 

a Dombóvár horvátországi testvérvárosi kapcsolatainak ápolásában való aktív 

szerepvállaláshoz kapcsolódóan a Város Napjára érkező horvátországi testvérvárosi 

delegációk fogadásáról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti, hogy 

Dombóvár horvátországi testvérvárosaival – Virrel és Ogulinnal – való 

kapcsolattartásban és annak koordinálásában a továbbiakban is aktívan részt kíván 

venni, és ezzel összefüggésben közreműködik Dombóvár várossá avatásának 52. 

évfordulója alkalmából a Város Napjára érkező horvátországi testvérvárosi delegációk 

fogadásában és a részükre programok szervezésében a 2022. év áprilisának első 

hétvégéjén. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések és 

kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2022. március 3. 

 

 

 Varga-Stadler Gábor sk. 

 elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

március 3-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

10/2022. (III. 3.) számú határozat 

 

a nemzetiségi önkormányzatot érintő 2022. évi belső ellenőrzési tervről 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dombóvár 

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által jóváhagyott 2022. évi belső 

ellenőrzési tervnek a nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó rendelkezését megismerte 

és azt tudomásul veszi. 

 

 

Dombóvár, 2022. március 3. 

 

 

 Varga-Stadler Gábor sk. 

 elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

március 3-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

11/2022. (III. 3.) számú határozat 

 

a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselői 2022. évi 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy 

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben foglalt vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettségét minden képviselő a törvényben meghatározott módon és 

határidőben teljesítette 2022-ben. 

 

 

Dombóvár, 2022. március 3. 

 

 

 Varga-Stadler Gábor sk. 

 elnök 
 

  



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

május 31-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

12/2022. (V. 31.) számú határozat 

 

a közelmúltbeli nemzetiségi programokról és eseményekről szóló elnöki 

beszámolóról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az elnök 

beszámolóját a Franjo Vlasic horvát bán születésének 256. évfordulója alkalmából 

megtartott ünnepélyes megemlékezésről, valamint a Város Napjára érkező 

horvátországi testvérvárosi delegációk fogadásában történő szerepvállalásról a 2022. 

év áprilisának első hétvégéjén. 

 

 

Dombóvár, 2022. május 31. 

 

 

 Varga-Stadler Gábor sk. 

 elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

május 31-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

13/2022. (V. 31.) számú határozat 

 

a 2021. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dombóvár 

Város Önkormányzata 2021. évre vonatkozó összefoglaló belső ellenőrzési jelentésének 

a Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozó rendelkezésével egyetért, és azt jóváhagyja. 

 

 

Dombóvár, 2022. május 31. 

 

 

 Varga-Stadler Gábor sk. 

 elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

május 31-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

14/2022. (V. 31.) számú határozat 

 

a Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 

 

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

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

Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi 

gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban az alábbiak szerint rendelkezik: 

 

I. Általános rendelkezések 

 

A határozat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozik. 

 

II. A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

(1) A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 

teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá 
 

Bevételi főösszegét: 4.709 eFt 

Ezen belül: 

 működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.708 eFt 

 felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 1.000 eFt 

 maradvány igénybevétele: 2.001 eFt 

 

Kiadási főösszegét: 3.484 eFt 

Ezen belül: 

 személyi juttatások: 245 eFt 

 munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 82 eFt 

 dologi kiadások: 1.149 eFt 

 egyéb működési célú kiadások: 365 eFt 

 beruházások 1.643 eFt 

 

összegben határozza meg. 

 

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

részletezését az 1. melléklet szerint fogadja el. 

 



(3) A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatását a 

2. melléklet szerint fogadja el. 

 

(4) A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának 2021. évi 

maradványkimutatását a 3. melléklet szerint fogadja el. 

 

(5) A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának 2021. évi 

eredménykimutatását a 4. melléklet szerint fogadja el. 

 

(6) A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi pénzeszközeinek 

változását az 5. melléklet szerint fogadja el. 

 

 

Dombóvár, 2022. május 31. 

 

 

 Varga-Stadler Gábor sk. 

 elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

május 31-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

15/2022. (V. 31.) számú határozat 

 

nemzetközi barátságos vasutas futballtorna megtartásához való hozzájárulásról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyaországgal 

való kapcsolattartás jegyében, a nemzetközi kapcsolatok ápolása és elmélyítése 

érdekében támogatja a horvátországi Antunovac településen a település vasutasaiból, a 

dombóvári vasutasokból, valamint a dombóvári horvát nemzetiségű személyekből álló 

csapatok részvételével megrendezésre kerülő nemzetközi barátságos vasutas 

futballtornát. 

 

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

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

kapcsolatban felmerülő kiadásokat. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a kötelezettségvállalásra 60.000,- Ft 

keretösszegig. 

 

 

Dombóvár, 2022. május 31. 

 

 

 Varga-Stadler Gábor sk. 

 elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

május 31-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

16/2022. (V. 31.) számú határozat 

 

horvátországi kirándulás megszervezéséről 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 

dombóvári horvát nemzetiségűek anyaországgal való kapcsolatát, illetve Horvátország 

történelmének megismerését, és ennek érdekében jóváhagyja egynapos kirándulás 

megszervezését Vukovár településre és környékére. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések és 

kötelezettségvállalások megtételére, melyre 100.000,- Ft keretösszeget biztosít.  

 

 

Dombóvár, 2022. május 31. 

 

 

 Varga-Stadler Gábor sk. 

 elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

május 31-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

17/2022. (V. 31.) 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 az előkészítésében és a kápolna környékének rendezésében. 

 

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

 

 

Dombóvár, 2022. május 31. 

 

 

 Varga-Stadler Gábor sk. 

 elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

május 31-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

18/2022. (V. 31.) számú határozat 

 

az Anna-nap alkalmából horvát nyelven is celebrálásra kerülő szentmise 

megtartásának támogatásáról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelt 

feladatának tekinti a horvát nemzetiségi nyelv használatának támogatását és a 

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

Dombóvári Római Katolikus Plébánia közreműködésével magyar-horvát nyelvű 

szentmise celebrálását Szent Anna napján, 2022. július 24-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, 2022. május 31. 

 

 

 Varga-Stadler Gábor sk. 

 elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

május 31-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

19/2022. (V. 31.) számú határozat 

 

nemzetiségi közösségi kulturális rendezvény megszervezéséről a dombóvári horvát 

nemzetiségűek részére 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. július 24-én 

a kaposszekcsői Közösségi Házban nyilvános kulturális közösségi rendezvényt tart a 

dombóvári horvát nemzetiségi közösség részére, amely magában foglalja a megjelentek 

megvendégelését is. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések és 

kötelezettségvállalások megtételére, melyre 200.000,- Ft keretösszeget biztosít.  

 

 

Dombóvár, 2022. május 31. 

 

 

 Varga-Stadler Gábor sk. 

 elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

május 31-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

20/2022. (V. 31.) számú határozat 

 

a Szent Anna kápolna előtetőjének felújításához adomány biztosításáról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a dombóvári 

horvát nemzetiség hitéleti tevékenységének támogatásával és a Dombóvári Római 

Katolikus Plébániával fennálló együttműködéssel összefüggésben 200.000,- Ft összegű 

adomány biztosításával hozzájárul a szőlőhegyi Szent Anna kápolna előtetőjének 

felújításához. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések és 

kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2022. május 31. 

 

 

 Varga-Stadler Gábor sk. 

 elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

21/2022. (XI. 9.) számú határozat 

 

a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2022. (III. 3.) 

számú határozattal (a továbbiakban: határozat) elfogadott 2022. évi költségvetésének 

módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

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 2022. évi költségvetésének 

 

Bevételi főösszegét: 2.911.424 Ft 

Ezen belül: 

működési bevételek:  0 eFt 

működési célú támogatások 

államháztartáson belülről: 1.685.808 Ft 

működési célú átvett pénzeszközök: 0 Ft 

maradvány igénybevétele:  1.225.616 Ft 

 

Kiadási főösszegét: 2.911.424 Ft 

Ezen belül: 

személyi juttatások: 50.000 Ft 

munkaadót terhelő járulékok 

és szociális hozzájárulási adó: 20.000 Ft 

dologi kiadások: 2.321.424 Ft 

egyéb működési célú kiadások:  320.000 Ft 

beruházások: 200.000 Ft 

 

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, 2022. november 9. 

 

 

 Varga-Stadler Gábor sk. 

 elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

22/2022. (XI. 9.) számú határozat 

 

a Dombóvár Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálatáról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek 

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

Önkormányzatával kötött megállapodást felülvizsgálta, és elfogadja annak a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben előírt valamennyi 

követelménynek történő megfelelésére irányuló módosítását, illetve a melléklet szerint a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodást, melynek aláírására 

felhatalmazza az elnököt. 

 

 

Dombóvár, 2022. november 9. 

 

 

 Varga-Stadler Gábor sk. 

 elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

23/2022. (XI. 9.) számú határozat 

 

a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 

felülvizsgálatáról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dombóvári 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat – az eredetileg a 31/2014. (X. 20.) számú 

határozattal elfogadott, és utoljára az 37/2019. (X. 18.) számú határozattal felülvizsgált 

szabályzat helyébe lépő – új szervezeti és működési szabályzatát a melléklet szerint 

elfogadja. 

 

 

Dombóvár, 2022. november 9. 

 

 

 Varga-Stadler Gábor sk. 

 elnök 
  



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

24/2022. (XI. 9.) számú határozat 

 

a közelmúltbeli nemzetiségi programokról és a nemzetiségi önkormányzatot érintő 

fontosabb eseményekről szóló elnöki beszámolóról 

 

1. A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az 

elnök beszámolóját a nemzetiségi önkormányzatot érintő közelmúltbeli fontosabb 

eseményekről, illetve nemzetiségi programokról, így  

 

− a 2022. június 10-én megrendezett horvátországi baráti találkozóról, 

− a Szent Anna-nap alkalmából megtartott búcsúról és szentmiséről, valamint 

− a 72. Vasutasnap rendezvényen való részvételről. 

 

2. A Képviselő-testület jóváhagyja az 1. pont szerinti rendezvényekkel összefüggésben 

az elnök által tett kötelezettségvállalásokat. 

 

 

Dombóvár, 2022. november 9. 

 

 

 Varga-Stadler Gábor sk. 

 elnök 
 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

november 16-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

25/2022. (XI. 16.) számú határozat 

 

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

támogatásáról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 

horvát anyanyelvű nevelés-oktatást, melynek érdekében a képviselő-testület a Miroslav 

Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium horvát nemzetiségi 

nevelési-oktatási tevékenységének fejlesztésére, tárgyi eszközök vásárlására, 

tanulmányi kirándulások, csereprogramok szervezésére 120.000,- Ft összegű vissza 

nem térítendő támogatást biztosít. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt az intézménnyel való egyeztetésre és a 

támogatási szerződés aláírására az alábbi feltételekkel: 

 

a) A támogatás 2023. március 31-ig használható fel, a támogatott köteles a 

támogatás felhasználásáról 2023. május 31-ig beszámolót és pénzügyi 

elszámolást benyújtani. 

b) A támogatott köteles a fel nem használt vagy nem rendeltetésszerűen felhasznált 

támogatást a támogató részére visszautalni. 

c) Tilos a támogatást más szervezetnek vagy személynek támogatásként továbbadni. 

 

 

Dombóvár, 2022. november 16. 

 

 

 Varga-Stadler Gábor sk. 

 elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

november 16-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

26/2022. (XI. 16.) számú határozat 

 

a nemzetiségi önkormányzat adventi műsoráról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. december 

6-án 18:00 órai kezdettel karácsonyi nemzetiségi kulturális programot szervez a 

dombóvári Tinódi Ház pinceszínházában. 

 

Az adventi programon a Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium 

és Kollégium a műsorával mutatja be a horvát nemzetiségi adventi hagyományokat, 

szokásokat, a horvát nemzetiségre jellemző zene és a tánc stílusjegyeit. 

 

A rendezvényre az alábbi díszvendégek kerülnek meghívásra: 

 

- Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, 

- Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnöke, 

- Gugán Iván, az Országos Horvát Önkormányzat elnöke, 

- Dr. Németh Tímea, Dombóvár Város Önkormányzatának alpolgármestere, és 

- Dr. Mándityné Zsifkovics Ágnes, a Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános 

Iskola, Gimnázium és Kollégium intézményvezetője. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a rendezvénnyel összefüggő 

kötelezettségvállalások megtételére 250.000,- Ft keretösszeg erejéig, illetve a Miroslav 

Krleza Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium útiköltségének 

megtérítésére 120.000,- Ft keretösszeg erejéig. 

 

 

Dombóvár, 2022. november 16. 

 

 

 Varga-Stadler Gábor sk. 

 elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

november 16-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

27/2022. (XI. 16.) 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 2022. december 24-én 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, 2022. november 16. 

 

 

 Varga-Stadler Gábor sk. 

 elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

november 16-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

28/2022. (XI. 16.) 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 2022. december 16-

án, és vállalja a részvétellel összefüggő költségeket. 

 

A Képviselő-testület a rendezvényszervezés költségeihez 60.000,- Ft-tal kíván 

hozzájárulni. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a Pécsi Horvát Önkormányzattal történő 

megállapodás aláírására, valamint a szükséges intézkedések és kötelezettségvállalások 

megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2022. november 16. 

 

 

 Varga-Stadler Gábor sk. 

 elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

november 16-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

29/2022. (XI. 16.) 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 

2022. december 9-én, és vállalja a részvétellel összefüggő költségeket. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések és 

kötelezettségvállalások megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2022. november 16. 

 

 

 Varga-Stadler Gábor sk. 

 elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

november 16-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

30/2022. (XI. 16.) számú határozat 

 

a nemzetiségi önkormányzat karácsonyi adománygyűjtési akciójáról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete karácsonyi 

adománygyűjtési akciót szervez a 2022. évi adventi időszakban. 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, 2022. november 16. 

 

 

 Varga-Stadler Gábor sk. 

 elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

november 16-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

31/2022. (XI. 16.) számú határozat 

 

az országos jótékonysági vadászathoz való csatlakozásról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik az 

Országos Jótékonysági Vadászat Közhasznú Nonprofit Kft. által 2022. december 27-én 

megrendezésre kerülő országos jótékonysági vadászathoz Varga-Stadler Máté képviselő 

nevezése által, ezáltal támogatva a jótékonysági szervezet célját, a Tolna Megyei 

Balassa János Kórház gyermekosztálya eszközparkjának fejlesztését. 

 

A Képviselő-testület hozzájárul az 50.000,- Ft-os nevezési díj kifizetéséhez és 

felhatalmazza az elnököt a szükséges kötelezettségvállalás megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2022. november 16. 

 

 

 Varga-Stadler Gábor sk. 

 elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

november 16-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

32/2022. (XI. 16.) számú határozat 

 

a horvát nyelv használatának erősítése érdekében a Hrvatski Glasnik horvát nyelvű 

hetilap előfizetéséről és a Hrvatski Kalendar horvát nyelvű évkönyv megrendeléséről 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a horvát nyelv 

használatának erősítése érdekében és a Földi István Könyvtár nemzetiségi 

gyűjteményének gyarapítása céljából jóváhagyja a Hrvatski Glasnik horvát nyelvű 

hetilap egy évre szóló előfizetését, valamint a 2023. évi Hrvatski Kalendar horvát nyelvű 

évkönyv megrendelését több példányban. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges kötelezettségvállalás 

megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2022. november 16. 

 

 

 Varga-Stadler Gábor sk. 

 elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

november 16-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

33/2022. (XI. 16.) számú határozat 

 

a Franjo Vlasic-díj adományozásának mellőzéséről 

 

1. A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évben 

nem adományoz Franjo Vlasic-díjat. 

 

2. A Képviselő-testület jóváhagyja az elnök 2022. évi megrendelésit – oklevéltervezés, 

mellszobor-készítés – a Franjo Vlasic-díj átadáshoz kapcsolódóan, valamint a 

Franjo Vlasic horvát bánt ábrázoló portré elkészíttetése, illetve a Franjo Vlasic 

udvar közterületen elhelyezett emlékmű felújíttatása iránti kötelezettségvállalásait. 

 

 

Dombóvár, 2022. november 16. 

 

 

 Varga-Stadler Gábor sk. 

 elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

november 16-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

34/2022. (XI. 16.) számú határozat 

 

a nemzetiségi önkormányzat 2023-2026. évekre szóló stratégiai belső ellenőrzési 

tervéről, valamint a 2023. évi belső ellenőrzési tervéről 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi 

önkormányzat 2023-2026. évi stratégiai belső ellenőrzési tervével, valamint a 2023. évi 

belső ellenőrzési tervével egyetért. 

 

 

Dombóvár, 2022. november 16. 

 

 

 Varga-Stadler Gábor sk. 

 elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

november 16-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

35/2022. (XI. 16.) számú határozat 

 

a nemzetiségi önkormányzat zágrábi megemlékezésről 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. november 

17-én megemlékezést tart a horvátországi Zágrábban a Franjo Tuđman horvát elnök 

tiszteletére felállított szobornál a honvédő háború vukovári áldozatainak emlékére a 

horvát nemzeti gyászhét programjaihoz kapcsolódva. 

 

A megemlékezés során az elnök beszédet mond az emléknapról, a jelenlévők egyperces 

csenddel emlékeznek, illetve mécseseket gyújtanak a csata horvát áldozatainak 

emlékére. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a megemlékezés szervezésével kapcsolatos 

intézkedések lebonyolítására és a szükséges kötelezettségvállalások megtételére 

60.000,-  Ft összegű keret erejéig. 

 

 

Dombóvár, 2022. november 16. 

 

 

 Varga-Stadler Gábor sk. 

 elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

november 16-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

36/2022. (XI. 16.) számú határozat 

 

a nemzetiségi önkormányzat képviselőinek zágrábi látogatásáról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tagjai révén 2022. 

november 17-én részt kíván venni a diaszpórában élő horvátok összetartozását erősítő, 

horvát népzenét játszó Najbolji hrvatski tamburaši zenekar zágrábi jubileumi 

koncertjén. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a koncerten való részvétel 

megszervezésével kapcsolatos intézkedésekre és a szükséges kötelezettségvállalások 

megtételére 60.000,-  Ft összegű keret erejéig. 

 

 

Dombóvár, 2022. november 16. 

 

 

 Varga-Stadler Gábor sk. 

 elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

november 16-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

37/2022. (XI. 16.) számú határozat 

 

a zágrábi adventi vásáron való részvételről 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a horvát 

anyanyelv ápolása és fejlesztése, a horvát kultúra és hagyományok megismerése, 

valamint az összetartozás-tudat erősítése érdekében tagjai révén részt vesz a zágrábi 

adventi vásáron. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a karácsonyi vásáron való részvétellel 

kapcsolatos intézkedések lebonyolítására és a szükséges kötelezettségvállalások 

megtételére 60.000,-  Ft összegű keret erejéig. 

 

 

Dombóvár, 2022. november 16. 

 

 

 Varga-Stadler Gábor sk. 

 elnök 



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Dombóvár 

 

 

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

november 16-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

38/2022. (XI. 16.) számú határozat 

 

a 2022. évi Szilveszteri Futás elnevezésű városi rendezvény támogatásáról 

 

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 2022. 

december 31-én a Dombóvár Város Önkormányzata által megrendezésre kerülő 

Szilveszteri Futás 2022 elnevezésű városi sportrendezvényt egy tombolatárgy 

megvásárlása által. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges kötelezettségvállalások 

megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2022. november 16. 

 

 

 Varga-Stadler Gábor sk. 

 elnök 
 


