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Jegyzőkönyv 
 

 
Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzat Kaposvár, Szent 
Imre u. 14. II/21. sz. alatti székhelyén 2011. augusztus 1-én megtartott rendkívüli üléséről.  
 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint 
 
Csúcs Tibor elnök: Köszöntötte képviselőtársait és a hivatal dolgozóját, megállapította, hogy 
4 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. Egyebek napirendi pont felvétele mellett 
a napirendet elfogadásra javasolta. 
 
34/2011. (VIII. 1.) Horvát Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata a módosított napirendet 
elfogadta. 
 
Szavazati arány:  4   igen 

-     nem 
- tartózkodás 

 
Napirend: 

 
1.  Horvát Nap előkészítésének megbeszélése 
 Előterjesztő:      Csúcs Tibor elnök 
 
2.  Egyebek 
 
Napirend tárgyalása: 
 
1.  Horvát Nap előkészítésének megbeszélése 
 Előterjesztő:      Csúcs Tibor elnök 
 
Csúcs Tibor elnök: Elmondta, hogy több lehetőségük van a Horvát Kulturális Nap 
megrendezésére, azonban anyagi forrásaik csökkentek. Lényegesen kevesebb lesz a 
feladatalapú támogatás összege. Kérte, hogy jövőbeli rendezvényeiket ennek figyelembe 
vételével rendezzék meg.  
 
Tájékoztatta a testület arról, hogy Gyócsi László a Történelmi Ösvényeken Somogyban - egy 
menekülő történelmi család a Jankovicsok írója megkereste a kisebbségi önkormányzatot, egy 
lehetséges könyvbemutató megtartásának céljából. Kérte, hogy foglaljanak állást abban a 
kérdésben, hogy a Kulturális Nap keretén belül tartsák-e meg a könyvbemutatót, vagy egy 
másik időpontot, helyszínt javasolnak a képviselők.  
 
Elmondta, hogy a tavalyi helyszínen ismét megrendezhetik a Horvát Kulturális Napot, kérdés, 
hogy kérjenek-e lovas bemutatót vagy sem. Javasolta, hogy horvát nyelvű szentmisével 
kezdődjön a rendezvény. Megkérdezte a képviselőket, hogy ragaszkodnak-e a korábbi 
elképzelésekhez, ill. tesznek-e javaslatot a Kulturális Nap szervezéséhez. Kérte, hogy 
döntsenek a rendezvény időpontját illetően. 
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A testület egyetértett abban, hogy 2011. szeptember 4-én rendezzék meg a Horvát Kulturális 

Napot, melynek keretén belül könyvbemutatóra kerül sor, azt követi a horvát nyelvű 

szentmise, majd a Meistro tanyán folytatódik a program, zenei és táncbemutatókkal. 

 
35/2011. (VIII. 1.) Horvát Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata úgy határozott, hogy a 
2011. évi Horvát Kulturális Napot 2011. szeptember 4-én rendezi meg. 
 
Felelős:  Csúcs Tibor elnök 
Határidő:  2011. szeptember 4. 
 
Szavazati arány:  4   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
36/2011. (VIII. 1.) Horvát Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata úgy határozott, hogy a 
2011. évi Horvát Kulturális Nap keretén belül, horvát nyelvű szentmisét szervez a kaposvári 
Szent Imre Templomban. 
 
Felelős:  Csúcs Tibor elnök 
Határidő:  2011. szeptember 4. 
 
Szavazati arány:  4   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
37/2011. (VIII. 1.) Horvát Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata úgy határozott, hogy a 
2011. évi Horvát Kulturális Nap keretén belül megszervezi Gyócsi László: Történelmi 
Ösvényeken Somogyban - egy menekülő történelmi család a Jankovicsok - könyvbemutatóját. 
 
Felelős:  Csúcs Tibor elnök 
Határidő:  2011. szeptember 4. 
 
Szavazati arány:  4   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
2. Egyebek 
 
Arató Józsefné elnökhelyettes: Elmondta, hogy segítettek magyaros ruhát varratni a 
Lipikieknek, amiben augusztus 20-án lépnek majd fel Igalban. Beszámolt arról, hogy 2011. 
július 31-én Őrtiloson lépett fel a „Szivárvány Énekkar” a zenekarral együtt.  
 
Tájékoztatta a testületet, a horvátországi eszékiek őszre tervezett magyarországi programjáról 
- az Eszéki Iskola a Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskolával közös programot, 
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kirándulást tervez az ősz folyamán. Kérte, hogy a felmerülő költségekhez a kisebbségi 
önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten járuljon hozzá. 
 
Csúcs Tibor elnök: Elmondta, hogy csak bejegyzett szervezetnek tudnak támogatást adni. 
Javasolta, hogy a horvátországi eszéki vendégek magyarországi programját 40.000.-Ft-tal 
támogassák abban az esetben, ha a támogatást a Noszlopy Gáspár Közgazdasági 
Szakközépiskola hivatalos képviselőjével tudják megkötni. 
 
 
38/2011. (VIII. 1.) Horvát Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata úgy határozott, hogy a 
horvátországi eszéki vendégek magyarországi programját 40.000.-Ft-tal támogatja abban az 
esetben, ha a támogatást a Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola hivatalos 
képviselőjével tudja megkötni. 
 
Felelős:  Csúcs Tibor elnök 
Határidő:  2011. szeptember 20. 
 
Szavazati arány:  4   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
Több napirend nem lévén az elnök az ülést berekesztette. 
 

K. m. f. 
 
 
 

Farkas Beáta                       Csúcs Tibor         
                   titkár                                                                   elnök  
 
 
 
 

Balazsin Irén   
képviselő, 

jegyzőkönyv-hitelesítő 
 
 


