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Jegyzőkönyv 
 
Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzat Kaposvár, Szent 
Imre u. 14. II/21. sz. alatti székhelyén 2009. március 3-án megtartott rendkívüli üléséről.  
 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint 
 
Kovács Márk elnök: Köszöntötte képviselőtársait, elmondta, megállapította, hogy 5 fő 
képviselő jelen van, így az ülés határozatképes.   
Javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.  
 
 
15/2009. (III. 03.) Horvát Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
  
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata az írásban kiküldött 
napirendeket elfogadta. 
  
Szavazati arány: 5   igen 

-    nem 
-    tartózkodás  

 
 
 Napirendek: 
  

 
1. A Kaposvári Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnökének lemondása   

Előterjesztő:       Kovács Márk elnök  
 
2. A Kaposvári Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnökének, elnökhelyettesének 

megválasztása 
Előterjesztő: Csúcs Tibor elnökhelyettes 

 
 
Napirendek tárgyalása: 

 
 

1. A Kaposvári Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnökének lemondása   
Előterjesztő:       Kovács Márk elnök  

 
 
Kovács Márk elnök: tájékoztatta a megjelenteket, hogy országos hatáskörű, Budapesti 
székhelyű intézmény kérte fel munkatársának, így köztisztviselő lesz. A jogszabályok alapján 
le kell mondania az elnöki tisztségéről, valamint a kisebbségi képviselői mandátumáról is.  
 
 
16/2009. (III. 03.) Horvát Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
  
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata Kovács Márk elnöki 
tisztségéről, valamint képviselői mandátumáról történő lemondását tudomásul vette.   
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Szavazati arány: 4   igen 
 -    nem 
 -    tartózkodás  

 
 
Csúcs Tibor elnökhelyettes: megköszönte Kovács Márk elnök úr eddig végzett munkáját. 
Egyértelműen neki köszönhető a kisebbség tevékenységének pozitív megítélése. Munkájához 
sok sikert kívánt, és kérte a továbbiakban is viselje szívén a horvát kisebbségi élet minél 
szélesebb körű megismertetését. 
Felkérte dr. Farkas Edit aljegyzőt, hogy ismertesse az elnökválasztás szabályait. 
 
Dr. Farkas Edit aljegyző: A törvény szerint az alakuló ülésen a települési kisebbségi 
önkormányzat testülete a tagjai közül társadalmi megbízatású elnököt, az elnök 
helyettesítésére, munkájának segítésére társadalmi megbízatású elnökhelyettest választ.  

Nem lehet a települési kisebbségi önkormányzat elnöke köztisztviselő, bíró, ügyész, 
közjegyző, bírósági végrehajtó, a fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományú 
tagja, a területileg illetékes területfejlesztési tanács munkaszervezetének tagja.   

A korábbi szabályoktól eltérően az elnök nem hívható vissza, megbízatása 4 évre szól. Az 
elnök, elnökhelyettes személyének megválasztásához minősített többség szükséges. Legalább 
három egyező szavazat kell. Az elnök lemondása esetén ugyanezen szabályok alkalmazandók. 
 
Lehetőség van arra, hogy a testület eldöntse, titkos vagy nyílt ülésen akarja-e elnökét 
megválasztani. A demokratikus választás elősegítése érdekében javasolom a titkos szavazást.  
 
Csúcs Tibor elnökhelyettes: Kérte képviselőtársait, döntsenek a szavazás módjáról. 
Javasolta a nyílt szavazást. 
 
 
 
15/2009. (III. 03.) Horvát Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
  
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata elnökének személyéről nyílt 
szavazással kíván dönteni. 
 
Szavazati arány: 4   igen 

-    nem 
-    tartózkodás  
 
 

Csúcs Tibor elnökhelyettes: Kérte képviselőtársait, tegyék meg javaslataikat az elnök 
személyére. 
 
Balazsin Irén képviselő: Csúcs Tibort javasolta elnöknek megválasztani. 
 
Csúcs Tibor elnökhelyettes: Megállapította, hogy az elnöki tisztségre Csúcs Tibor Zoltán 
elnökhelyettes személyében egy javaslat érkezett. A jelölést elfogadja. 
 
 A képviselők 3 igennel, 1 tartózkodás mellett a Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnökévé 
Csúcs Tibor Zoltánt megválasztotta. 
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16/2009. (III. 03.) Horvát Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata elnökének Csúcs Tibor 
Zoltánt választotta. 
 
Szavazati arány: 3   igen 

 -    nem 
 1    tartózkodás  

 
 

Csúcs Tibor elnök: megköszönte a bizalmat, igyekezni fog megfelelni az elnöki munka által 
támasztott követelményeknek. 
Megválasztásával a megüresedett elnökhelyettesi tisztség betöltésére – az elnökválasztással 
megegyezően nyílt szavazással – javasolta Arató Józsefné megválasztását.  
Megkérdezte, hogy a jelölést elfogadja-e? 
 
Arató Józsefné képviselő: megtiszteltetésnek vette, és köszönettel elfogadta. 
 
 
16/2009. (III. 03.) Horvát Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata elnökhelyettesének Arató 
Józsefné képviselőt választotta. 
 
Szavazati arány: 3   igen 

 -    nem 
 1    tartózkodás  

 
 
Több napirend nem lévén a levezető elnök az ülést a rendkívüli ülést berekesztette. 
 

K. m. f. 
 
 
 

dr. Tóth Györgyné                 Csúcs Tibor         
    titkár                                                               elnök  
 
 
 
 

Balazsin Irén   
képviselő, 

jegyzőkönyv-hitelesítő 


