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

1. Közösségek Házában működő Díszítőművészeti Műhely támogatása 

2. Honismereti és Városszépítő Egyesület támogatása 

3. 2021. évi Horvát kalendárium rendelése 

4. Év végi ajándékozás 

5. 2020. évi költségvetési előirányzat módosítási javaslat 

 



JEGYZŐKÖNYV 
 

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

2020. október 26-án 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 
Közösségek Házában működő Díszítőművészeti Műhely támogatása 

 
Sarkadi László: Kincses Ágnes a Komlói Díszítőművészeti Műhely vezetője levélben fordult 
önkormányzatunkhoz, melyben támogatásunkat kérte a hímzéseiket bemutató albumhoz. Az 
albumot ez év végén szeretnék megjelentetni. A nyomdaköltségek drágulása miatt újabb 
támogatást szeretnének kérni. A Díszítőművészeti Műhely munkáinak 80 %-át a nagyon 
különleges horvát hímzések teszik ki. Úgy gondolom mindenképpen támogatnunk kell a 
Díszítőművészeti Műhely munkáját, hiszen ezzel az albummal értéket mentenek, értéket őriznek, 
széles körben teszik ismertté a horvát hímzéseket, a hagyományokat. 
 
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.  
 
A testület tagjai 3 igen szavazattal elfogadták a javaslatot, és az alábbi határozatot hozták: 

 
 

20/2020. (X. 26.) HNÖ. sz. határozat 
 
Komló Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata támogatási szerződés alapján 70.000,-Ft-al 
támogatja a Közösségek Házában működő Díszítőművészeti Műhely ez év végén kiadásra kerülő 
hímzéseiket bemutató albumát.   
 
A Képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy a döntésről a Pénzügyi irodát tájékoztassa.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:   Sarkadi László elnök 
 

2.sz. napirend 
Honismereti és Városszépítő Egyesület támogatása 

 
Sarkadi László: Szarka Elemér a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület elnöke levélben 
fordult önkormányzatunkhoz, melyben támogatásunkat kérte a Borbála hét eseménysorán belül a 
30. Településtörténeti Konferencia megrendezéséhez. Úgy gondolom mindenképpen 
támogatnunk kell a Honismereti és Városszépítő Egyesület rendezvényének megszervezését, már 
annak okán is, hogy az egyesület és az önkormányzatunk között szoros együttműködés van, 
egymás programjainak segítése, egymás programjain való aktív részvételt tűztünk ki célul.  Ezzel a 
rendezvénnyel értéket őriznek, a város múltját és jelenét széles körben teszik ismertté, ezért 
javaslom a támogassuk a rendezvény lebonyolítását. 
 
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.  



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

21/2020. (X.26.) HNÖ sz. határozat 
 
Komló Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata együttműködési megállapodás alapján 
a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület szervezésében a Borbála hét 
eseménysorán belül a 30. Településtörténeti Konferencia megrendezéséhez 80.000,-Ft 
támogatást biztosít, melyen a horvát közösség is részt vesz.  
 
Felkéri az elnököt, hogy a döntésről a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Irodát 
tájékoztassa. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Sarkadi László elnök 
 

 
3.sz. napirend 

2021. évi Horvát kalendárium rendelése 
 
Sarkadi László: A Croatica Nonprofit Kft. ismét megjelentette a horvát kalendáriumot, melyből 
javaslom 10 db-ot rendeljünk, ahogy azt a korábbi években is tettük. 
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.  
 
A testület tagjai 3 igen szavazattal elfogadták a javaslatot, és az alábbi határozatot hozták: 
 
 

22/2020. (X. 26.) HNÖ. sz. határozat 
 
A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat a Croatica Nonprofit Kft. 2021. évi horvát 
kalendáriumából 10 db évkönyvet rendel a 2020. évi költségvetés terhére. 
 
Felkéri az elnököt, hogy a döntésről a pénzügyi és vagyongazdálkodási irodát tájékoztassa.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Sarkadi László elnök 
 

4.sz. napirend 
Év végi ajándékozás 

 
Sarkadi László javasolja, hogy az év végi reprezentációs költségekre különítsenek el keretet. 
Kérem a testület tagjait szavazzunk.  
 
A testület tagjai 3 igen szavazattal elfogadták a javaslatot, és az alábbi határozatot hozták: 
 
 

23/2020. (X. 26.) HNÖ. sz. határozat 
 
Komló Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata karácsonyi ajándékozás céljára a 2020. évi 
költségvetéséből 300.000,-Ft + járulékait különít el. 
 
Felkéri az elnököt, hogy a döntésről a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Irodát tájékoztassa. 



 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Sarkadi László elnök 
 
 

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

 
Sarkadi László: A Pénzügyi iroda elkészítette az e 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: 
 

24/2020. (X. 26.) 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 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: 3 207 264 Ft-ra 
b./ kiadás főösszege: 3 207 264 Ft-ra 
 
Az Államháztartásról szóló 2011. CXCV. Tv. 23. § bekezdésében előírt kiemelt előirányzatok 
az alábbiak: 
 
1. személyi jellegű kiadások 263 760 Ft 
2. munkaadókat terhelő járulékok 63 000 Ft 
3. dologi jellegű kiadások 521 140 Ft 
4. Egyéb működési kiadások  2 359 364 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 


