Emlékeztetõ
A 2005. november lS-én me2tartott közme!!hall!!atásról
Jelenvannak:

SkrapitsLászló elnök
HenriknéHaklits Zsuzsannaelnökhelyettes
Kalmár Istvánnéképviselõ
SolyrnosiZsolt kisebbségiésbizottságiügyintézõ

Távol maradt:

HergovichVince ésHorváth Vilmos képviselõk.
Távolmaradásukokát nemjelezték.

SkrapitsLászló köszöntötte a közmeghallgatáson
megjelenteket/ 25 fó / és megállapította,
hogy a meghallgatáson
is többségébenazok vannakitt, akik egyébkéntis rendszereslátogatói
a kisebbségiönkormányzatnak.Szerettevolna, ha olyanokis eljönnek,akik csakhallomásból
ismerik az itt folyó munkát, és akkor nem fordulna elõ olyan, hogy valótlan dolgokat
állítanak.
Tájékoztatta a jelenlévõket, hogy az önkormányzat2005. évi gazdálkodásának
helyzetérõl
Kalmár Istvánné képviselõ számol be. A pályázatimunkák eredményeirõlpedig Henrikné
Haklits Zsuzsannaelnökhelyettes.
FelkérteKalmár Istvánnéképviselõtbeszámolójának
megtartására.
A gazdálkodásszámokkalalátámasztvaelég száraztéma, ezért próbáltamúgy rendszereznia
dolgokat, hogy elsõsorban érthetõ legyen, másodsorbanne legyen unalmas, kezdte
beszámolójátKalmár Istvánnéképviselõ.
Mibõl gazdálkodhatunk?
2005-ben3.280.000,-Ft, ebbõl668.000Ft-ot pályázatonnyertünk.
Mivel gyarapodtunk?
2 db komplett férfi öltöny
1 db nadrág
5 db mellény

I Djurdjice énekkarI

A Djurdjice énekkar10 évesjubileumárakészíttettük:
35 db férfi póló
35 db nõi póló
35 db táska
1 db parti sátor
2 db nagy+3 db kicsi zászló,zászlótartóval/magyar,
horvát,uniós!
Ezek összesköltsége:356.000,-Ft.
Kikettámogattunk?
MesevárÓvoda:
Váci Mihály ÁltalánosIskola:
Horváth Éva horvát gimn. tanuló:

100.000,- Ft
100.000,- Ft

Összesen:

219.000,-Ft

19.000,-Ft

Kötelezõkiadásaink:
Személyijuttatások+járulék
Telefon
Bérleti díj
Internetügyelet
Szállításiszolgáltatások
Összesen:

985.000,-Ft

Meghívások,ésannakútiköltsége:
/Kimle, Bük, Perenye,Egyházashetye,
Szentpéterfa,
Rum,Dümbach/

242.000,- Ft

Horvátország/Podsused/két naposkirándulás:

259.000,-Ft

Vendéglátás
PécsiHorvát Színház
Kutina /Horvátországi
SzentpéterfaiszÍnjátszók

123.000,-Ft

Rendezvényeink
Nemzetiséginap
10 évesjubileum
Advent
Karácsony

Mindösszesen

390.000,-Ft
300.000,-Ft

2.874.000.-Ft

A beszámolóa teljességigényenélkültartalmazzaa nagyobbösszegûkiadásokat.
A különbözet406.000,-Ft, ami egyébdologi kiadásokatfoglal magában2005. évben- fejezte
be beszámolójátKalmár Istvánnéképviselõ.
A 2005. évi pályázatokon668.412,-Ft-ot nyertünk, számoltbe HenriknéHaklits Zsuzsanna
elnökhelyettes.
Ebbõl 600.000,- Ft-ot az MNEKK pályázatán, 68.412,- Ft-ot az Országos Horvát
Önkormányzattól.
Szinténaz OrszágosHorvát Önkormányzattólnyert a Váci Mihály ÁltalánosIskola 100.000,Ft-ot. Az iskolában 13 tanuló sajátíthatjael a horvát nyelvet, azonkívül felnõtt oktatás is
folyik. Az idén berendeztünk és felszereltünk egy horvát tantermet, szintén pályázati
pénzekbõl.Ez nagybansegíti munkánkat,és biztosítja, hogy tanulóink olyan környezetben
tanulhatnak,ahol az oktatáshozmindenfeltételbiztosított.
Itt szeretnémmegköszönniaz önkormányzattámogatását,a 3 számítógépet,
az asztalokat,ésa
100.000,-Ft-ot, amit a Váci Mihály ÁltalánosIskolánakadományozott.
Bízom abban,hogy ez a tanulói létszámbõvülni fog, hiszencsak így maradhatfenn a horvát
anyanyelvünk,ha gyermekeinkmegtanulják,és tovább ápolják - fejezte be beszámolójátaz
elnökhelyettes.
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Skrapits László elnök megköszönte a beszámolókat, majd megkérdezte, hogy van-e
hozzászóló?
Teklits Konrád hozzászólásábankifejtette, hogy miért csak három tagja van jelen a
képviselõtestületneka közmeghallgatáson
- véleményeszerint azért vannak megválasztva,
hogy képviseljék a horvátokat, és munkájukkal segítsék, hogy a nyelv és a kultúra
fennmaradjon.
Mivel több hozzászólásnemvolt, az elnök megköszönteajelenlétet.
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Henrikné Haklits Zsuzsanna

jegyzõkönyv- hitelesítõ

