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Napirendi pontok: 
 

1. Komló Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának 2019. évi zárszámadása 

2. Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület támogatása 

3. Kásádért Egyesülettel együttműködési megállapodás 

4. A közművelődési feladatokról szóló önkormányzati rendelet véleményezése 

5. 2020. évi költségvetési előirányzat módosítási javaslat 

 



JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalójában 
Komló Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Testületének 

2020. június 24-én tartott üléséről 
 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Sarkadi László a nemzetiségi önkormányzat elnöke köszöntötte a megjelenteket. 
Megállapította, hogy mind a 3 képviselő megjelent, az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv 
hitelesítésére Madjaric Julianna Iboljkát, valamint Deák Imrénét javasolta. Ismertette a 
napirendi pontokat. 
Szavazás után megállapította, hogy a fentieket a testület elfogadta. 
 
 

1.sz. napirend 
Komló Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának 2019. évi zárszámadása 

 
Sarkadi László: A pénzügyi iroda összeállította a 2019. évi gazdálkodásról szóló beszámolót, 
valamint a 2019. évi zárszámadást. Javaslom, fogadjuk el a beszámolót és a 2019. évi 
zárszámadást. Döntenünk kell még a pénzmaradványról is, amit reprezentáció és járulékaira, 
valamint támogatási célra javaslok felhasználni. Kérdezi van-e más javaslat? 
 
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.  
 
A testület tagjai 3 igen szavazattal elfogadták a javaslatot, és az alábbi határozatot hozták: 

 
 

8/2020. (VI.24.) HNÖ. sz. határozat 
 

1. A Nemzetiségi Önkormányzat a 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 
megtárgyalta. Zárszámadási határozatát 3 037 762 Ft bevételi, 2 120 622 Ft kiadási, 
917 140 Ft maradvány előirányzat mellett jóváhagyja. 
 

2. A Nemzetiségi Önkormányzat a Magyar Államkincstárnak megküldött beszámoló 
tartalmát részleteiben megismerte és azt tudomásul veszi. 

 
3. Az 917 140 Ft pénzmaradványból 517 140. Ft-ot reprezentációra és járulékaira, 400 

000 Ft-ot pedig működési célú pénzeszköz átadás fedezetére szolgáló 
céltámogatásként hagy jóvá. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sarkadi László elnök 
 

 
2.sz. napirend 

Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület támogatása 
 
Sarkadi László: Köszöntötte Szarka Elemér elnök urat. 
 
Szarka Elemér: Tájékoztatta a testületet, hogy a Honismereti és Városszépítő Egyesület 
hagyományosan immár 34. alkalommal szervezi meg a Nemzetközi Ifjúsági Környezetvédő 



Tábort, amelyhez anyagi támogatást kér. Elmondja, hogy a táborra pályázati támogatás is 
rendelkezésre áll, azonban ez csak részben elegendő a megvalósításhoz.  
 
Sarkadi László: Nagyon hasznosnak tartja a Nemzetközi Ifjúsági Környezetvédő Tábor 
megrendezését. A tábor a nemzetiségi lét és kultúra gazdagítását és megismertetését nagyon 
jól szolgálja. Javasolja a testületnek, hogy a tábor megvalósítását 100.000,-Ft-al támogassuk. 
Amennyiben nincs kérdés, vélemény, hozzászólás, kérem a testület tagjait szavazzunk.  
 
A testület tagjai 3 igen szavazattal elfogadták a javaslatot, és az alábbi határozatot hozták: 
 

 
9/2020. (VI.24.) HNÖ. sz. határozat 

 
Komló Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata a Komlói Honismereti és Városszépítő 
Egyesület szervezésében megvalósuló 34. Nemzetközi Ifjúsági és Környezetvédő tábort, mely 
a nemzetiségi lét és kultúra gazdagítását és megismertetését szolgálja, 100.000,-Ft-al 
támogatja. 
 
Felkéri az elnököt, hogy a döntésről a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási irodát tájékoztassa. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sarkadi László elnök 
 
 

3.sz. napirend 
Kásádért Egyesülettel együttműködési megállapodás 

 
Sarkadi László: Bosnyák Zoltán Lyubinkó a Kásádért Egyesület elnöke keresett meg a 
közelmúltban, hogy a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében a 2020. évben 
meghirdetett „civil közösségi tevékenységek és feltételinek támogatás” című felhívásra 
támogatási igénylést nyújtanak be. A projekt céljainak megvalósítása érdekében szeretnének 
együttműködési megállapodást kötni önkormányzatunkkal. 
Amennyiben ezzel egyetértünk, kérem szavazzunk.  
 
A testület tagjai 3 igen szavazattal elfogadták a javaslatot, és az alábbi határozatot hozták: 
 

 
10/2020. (VI. 24.) HNÖ. sz. határozat 

 
Komló Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata a Kásádért Egyesülettel az 1. sz. melléklet 
szerinti együttműködési megállapodást köti a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap 
keretében 2020. évben meghirdetett „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek 
támogatása” című projekt céljainak megvalósítása érdekében. 
 
Felkéri az elnököt az együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal  

Felelős:  Sarkadi László Alajos elnök 



1. sz. melléklet 
 
 
 
 
 
 
 

Együttműködési megállapodás 
 

 

A megállapodás az alábbi szervezetek között létesül: 

Támogatást igénylő:   Kásádért Egyesület 

Székhely:    7827 Kásád, Kossuth u. 31/A 

Adószám:    18292916-1-02 

Aláírásra jogosult képviselője: Bosnyák Zoltán Lyubinkó 

 

Intézmény/szervezet neve: Komlói Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Székhely:    7300 Komló, Városház tér 1.  

Adószám:    15790305-1-02 

Aláírásra jogosult képviselője: Sarkadi László Alajos 

 

(továbbiakban: Felek) 

 

Jelen együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a felek 

kijelentik, hogy a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében 2020.évben meghirdetett 

„civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című Felhívás tartalmát 

megismerték. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy támogatási igénylés megvalósítására 

irányuló támogató döntés esetén, a projekt céljainak megvalósítása érdekében, a megvalósítás 

időtartama alatt együttműködnek. 

 

Az együttműködés tárgyát képező támogatható tevékenység megnevezése, rövid leírása: 

- Közreműködés az események, illetve táboroztatás, családi napok megszervezésében, 

és lebonyolításában (Nemzetiségi táborok, gyermekeknek események megszervezése), 

amelyek elősegítik az önkéntes szolgálat népszerűsítését 

- Együttműködés a nagyobb események megszervezésében 

- Családi rendezvények megvalósításában való közreműködés 



- Közösségi aktivitást erősítő események, és rendezvények lebonyolításában, illetve a 

közösséget segítő programok megszervezésében, és lebonyolításában 

Jelen Megállapodás nem lép hatályba, ha a támogatás igénylés nem részesül támogatásban. 

A Felek a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt írják alá. 

 

 

Támogatást igénylő:     Együttműködő szervezet: 

 

………………………………   ……………………………… 

Bosnyák Zoltán Lyubinkó    Sarkadi László Alajos 

Kásádért Egyesület Komlói Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

Aláírás dátuma:       Aláírás dátuma:   

 

 



 
4.sz. napirend 

A közművelődési feladatokról szóló önkormányzati rendelet véleményezése 
 
Sarkadi László Polgármester úr felkérte önkormányzatunkat, hogy véleményezzük az 
önkormányzat közművelődési rendelet-tervezetét. Jogszabályi előírásoknak megfelelve 
szükséges a Közösségek Háza intézmény nevének módosítása. Az intézmény neve a 
következő megnevezésre módosul: Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza és Színház 
Művelődési Központ.  
 
Amennyiben ezzel egyetértünk, kérem szavazzunk.  
 
A testület tagjai 3 igen szavazattal elfogadták a javaslatot, és az alábbi határozatot hozták: 

 
 

11/2020. (VI. 24.) HNÖ. sz. határozat 
 
Komló Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata megtárgyalta és jóváhagyja az 
önkormányzat közművelődési feladatairól szóló rendelet tervezetét.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:   Sarkadi László elnök 
 
 

5.sz. napirend 
2020. évi költségvetési előirányzat módosítási javaslat 

 
Sarkadi László: A Pénzügyi iroda elkészítette a május havi előirányzat módosítását, melyet a 
mellékletek szerint javaslok elfogadásra. 
 
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.  
 
A testület tagjai 3 igen szavazattal elfogadták a javaslatot, és az alábbi határozatot hozták: 
 
 

12/2020. (VI.24.) HNÖ. sz. határozat 
 
Komló Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata az 5/2020.(III.09.) HNÖ határozatának 2. 
számú mellékletének helyébe a következők lépnek: 

 
A Komló Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 5/2020.(III.09.) HNÖ határozatának 
módosítását a mellékletek szerint jóváhagyja. 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1. sz. melléklet 
tartalmazza az alábbiak szerint:  
 
a./ bevétel főösszege: 2 781 868 Ft-ra 
b./ kiadás főösszege: 2 781 868 Ft-ra 
 
Az Államháztartásról szóló 2011. CXCV. Tv. 23. § bekezdésében előírt kiemelt előirányzatok 
az alábbiak: 
 
 



1. személyi jellegű kiadások 250 000 Ft 
2. munkaadókat terhelő járulékok 63 000 Ft 
3. dologi jellegű kiadások 479 232 Ft 
4. Egyéb működési kiadások  1 989 636 Ft 
 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás, vélemény nem lévén Sarkadi László megköszönte a testület mai 
munkáját és az ülést bezárta. 

K.m.f. 
 

 
 
Sarkadi László  Madjaric Julianna    Deák Imréné 

elnök   jegyzőkönyv-hitelesítő  jegyzőkönyv-hitelesítő 
 
 

jegyzőkönyvvezető 


