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Készült: Komló Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Testületének 
2020. szeptember 21-én tartott üléséről 

 
 

 
Az ülés helye:  Komlói Közös Önkormányzati Hivatal II. emeleti tárgyaló 
   7300 Komló, Városház tér 3. 
 
 
 
 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

2. Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata 

 



JEGYZŐKÖNYV 
 

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

2020. szeptember 21-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 
Együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

 
Sarkadi László: Az együttműködési megállapodás a Nektv. módosításaira tekintettel a 
szerződés felülvizsgálatra került, tartalmi változtatásra, kiegészítésre nem volt szükség, 
viszont a törvényi változás indokolja a megnevezés módosítását közigazgatási szerződésre. 
 
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.  
 
A testület tagjai 3 igen szavazattal elfogadták a javaslatot, és az alábbi határozatot hozták: 

 
 

18/2020. (IX. 21.) HNÖ. sz. határozat 
 
Komló Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata megtárgyalta az „Együttműködési 
megállapodás felülvizsgálata” tárgyú szóbeli előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Képviselő-testület a közigazgatási szerződést a melléklet szerinti tartalommal 

elfogadja.  
 

2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a jóváhagyott szerződés aláírására. 
 
Határidő:  értelem szerint  
Felelős:   Sarkadi László elnök 
 
 

2. sz. napirend 
Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata 

 
Sarkadi László: A Szervezeti és Működési Szabályzatunk 1. sz. függeléke az Együttműködési 
megállapodás, ezért értelemszerűen ott is át kell vezetni, a megnevezést közigazgatási 
szerződésre. 
 
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.  
 



A testület tagjai 3 igen szavazattal elfogadták a javaslatot, és az alábbi határozatot hozták: 
 

19/2020. (IX. 21.) HNÖ. sz. határozat 
 
Komló Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata megtárgyalta a „Szervezeti és Működési 
Szabályzat felülvizsgálata” tárgyú szóbeli előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

 
1. A Képviselő-testület utasítja az elnököt, hogy a közigazgatási szerződést a képviselő-

testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 46/2019. (XII.16.) HNÖ számú 
rendelet 1.sz. függelékében való átvezetésére 

 
Határidő:  értelem szerint  
Felelős:   Sarkadi László elnök 
 
 
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 


