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Jegyzőkönyv 
 

 
Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent 
Imre u. 14. II/21. sz. alatti székhelyén 2013. június 26-án 17.00-kor megtartott rendkívüli 
üléséről.  
 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint 
 
Csúcs Tibor elnök: Köszöntötte képviselőtársait és a hivatal dolgozóit, megállapította, hogy 
4 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. Kérte napirendre venni, hogy a testület 
döntsön a 06.30.-án Kaproncára kiutazó hivatalos önkormányzati delegációban való 
részvételről és szavazást kért a módosított napirendről. 
 
30/2013.(VI. 26.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet 
elfogadta. 
 
Szavazati arány:  4   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
 
Napirend: 

 

1. Döntés a 2012. évi feladatalapú támogatás maradványának felhasználásáról, 
kötelezettségvállalásról (szóbeli) 
Előterjesztő:    Csúcs Tibor elnök 
Közreműködik:  Somlainé Ferincz Judit irodavezető 
 

2.  Tájékoztató a Kaposvári Horvát Kulturális Nap előkészítéséről ( szóbeli) 
Előterjesztő:   Balazsin Irén képviselő 

Gordan Filipovics elnökhelyettes 
 

3. Meghívás a Kapronca horvát testvérvárosba utazó delegációban való részvételre  
(szóbeli) 
Előterjesztő:    Csúcs Tibor elnök 

 
 
Napirend tárgyalása: 

 
1. Döntés a 2012. évi feladatalapú támogatás maradványának felhasználásáról, 

kötelezettségvállalásról (szóbeli) 
Előterjesztő:    Csúcs Tibor elnök 
Közreműködik:  Somlainé Ferincz Judit irodavezető 

 
Csúcs Tibor elnök: Jelezte, hogy a Gondnokság által készített összesítés szerint 106.848 
forintról kell dönteni, ill. kötelezettséget vállalni 2013.06.30.-ig. 
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Kulcsár Tímea, Gazdasági Igazgatóság: Elmondta, hogy a kimutatásban nem szerepel a 
reprezentációs adó, amely 2012. január 1.-én került bevezetésre és kb. 50%-kal emeli meg a 
költségeket, utólagosan kerül elszámolásra Tehát ezek alapján a 2012. évi feladatalapú 
támogatásból  maradványösszeg nincs.  
Csúcs Tibor elnök: Tájékoztatta képviselőtársait, hogy a 2013. évi feladatalapú támogatás  
pontszámait közzétették,  Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 
42 pontot ért el, kicsit meglepő, hogy más nemzetiségi önkormányzatok magasabb pontot 
kaptak. A pontszámok forintosítására július első felében kerül várhatóan sor. Reméli, hogy a 
tavalyi évhez hasonló összeget kap majd az önkormányzat. 
A 2013.06.12.-i számlakivonat alapján 1.157486 Ft van a számlán, kötelezettség vállalásáról 
dönteni most nem kell. 
 
2.Tájékoztató a Kaposvári Horvát Kulturális Nap előkészítéséről ( szóbeli) 
Előterjesztő:   Balazsin Irén képviselő 

Gordan Filipovics elnökhelyettes 
 
Csúcs Tibor elnök: Két időpontot javasolt a lebonyolításra: 2013.08.31., illetve 2013. 
szeptember. A lebonyolítással kapcsolatban két alternatívát vázolt: 

1. Szabadtéri program színpaddal, főzőversennyel (5- 6 csapat), alapanyagot a HNÖ 
biztosítja. 

2. Együd Kulturális Központ színházterme, majd az előtérben fogadás, mellyel egy céget  
bíznak meg árajánlat alapján. 

 
Vendégek száma 150-160 fő, a műsor színes, változatos legyen, ének- és táncbemutatók 
vegyesen, például a Szivárvány kórus, a Bjelovári Férfikar, a Veliko Picanicai kultúrcsoport 
és a Kórógyi Magyar Egyesület kulturális csoportja. A horvát vendégeknek Kaposvár 
bemutatása és megismerése is szerepeljen a programjában, amelyre a műsor előtt kerüljön sor.  
Szabadtéri helyszínként felmerül a Meistro Lovastanya, esetleg a Matula Tanya, 
Sportcsarnok. 
 
Kérte képviselőtársai véleményét a dátummal és a helyszínekkel kapcsolatban.  
Balazsin Irén képviselő: Véleménye szerint a helyszínben kell megállapodni, majd utána 
lehet a többiről beszélni. A főzőverseny jó program, Fontos, hogy hőség, ill. eső esetén is  
lebonyolítható legyen a rendezvény. 
Gordan Filipovics elnökhelyettes: Javasolta, hogy a tavalyitól eltérően csak egyféle ételt  
kínáljanak, mindenki végig vegyen részt a rendezvényen. 
Véleménye szerint a Sportcsarnok nem alkalmas a lebonyolításra, mivel váltócipő szükséges a 
csarnokban. 
Csúcs Tibor elnök: Javasolta, hogy a testület bízza meg Balazsin Irén képviselőt és Gordan 
Filipovics elnökhelyettest, hogy kérjenek árajánlatot a Meistro Lovastanyától főzőversennyel 
egybekötött rendezvényre és az Együd Árpád Kulturális Központtól 150-160 fő vendég 
megvendégelésére, a tervezett pénzkeret 300-350e Ft.  
Kérdés, hozzászólás nem lévén, az elnök szavazást kért a napirendi pontról. 
 
31/2013.(VI. 26.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata megbízza Balazsin Irén 
képviselőt és Gordan Filipovics elnökhelyettest, hogy kérjenek árajánlatot a Meistro 
Lovastanyától főzőversennyel egybekötött rendezvényre és az Együd Árpád Kulturális 
Központtól 150-160 fő vendég megvendégelésére, a tervezett pénzkeret 300-350e Ft.  
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Szavazati arány:  4   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 
 

Felelős: Balazsin Irén képviselő 
Gordan Filipovics elnökhelyettes 

Határidő:  2013. július 5. 
 
Csúcs Tibor elnök: Tájékoztatta képviselőtársait, hogy emailt kapott Hreljinből, az ottani 
kulturális csoport vezetőjétől. 2013. október 11.-13. között látogatást szeretnének Kaposváron 
tenni, a program megszervezéséhez kérnek segítséget – szeretnék a város nevezetességeit, a 
fürdőt megnézni, ill. fellépni is, ebben minden képviselőnek lesz feladata is. 50 fős kórus 
érkezik Kaposvárra. 
A szállás és étkezés megszervezését magárra vállalta, ez a Kaposvári Egyetemen lesz. 
2013.10.11.-én délután vásárlás  lesz a program, 2013.10.12.-én délelőtt látogatás a Kaposvári 
Fürdőben, délután kóruspróba és 18,00-kor fellépés. 2013.10.13.-én vasárnap délelőtt 
városnézés idegenvezetővel, majd ebéd után hazautazása. Kérése az, hogy folyamatosan 
legyen a csoporttal valaki a képviselők közül, mindenki vegyen részt. 
Arató Józsefné képviselő: Vállalta, hogy megérdeklődi a kórus fellépési lehetőségét a Margit  
templomban. 
Balazsin Irén képviselő: Vállalta, hogy megérdeklődi a kórus fellépési lehetőségét az Együd 
Árpád Kulturális Központban. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, az elnök szavazást kért a napirendi pontról. 
 
32/2013.(VI. 26.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata megbízza Balazsin Irén és  
Arató Józsefné képviselőt, hogy egyeztessenek az Együd Árpád Kulturális Központtal és a 
Margit templom plébánosával a hreljini kórus 2013.10.11.-i fellépési lehetőségéről, és felkéri 
Mogyorósiné Futó Kinga titkárt, hogy kérjen árajánlatot 3 órás kaposvári idegenvezetésre 
2013. 10.12.-re. 
 
Szavazati arány:  4   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
Felelős: Balazsin Irén képviselő 
  Arató Józsefné képviselőt 

  Mogyorósiné Futó Kinga titkár 
 
Határidő:  2013. július 31. 
 
 

3. Meghívás a Kapronca horvát testvérvárosba utazó delegációban való részvételre  
(szóbeli) 
Előterjesztő:    Csúcs Tibor elnök 

 
Csúcs Tibor elnök: Tájékoztatta képviselőtársait, hogy felkérés érkezett Kaposvár Megyei 
Város önkormányzata részéről, hogy a Kaproncára 2013. június 30.-án kiutazó hivatalos 
delegációba Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata delegáljon 



2013.10.16. 15:11 C:\temp\biz\20130626_hno.doc Mogyorósiné F. Kinga    

egy képviselőt. Kaposvár horvát testvérvárosa a Podravinai Motívumok és Horvátország 
európai unós csatlakozása alkalmából kapott meghívást.  
Hozzátette, hogy ugyanebben az időpontban Pécsen vesz részt egy ünnepségen Gordan 
Filipovics elnökhelyettessel, amelyet szintén Horvátország európai unós csatlakozása 
alkalmából rendeznek. 
Felkérte Arató Józsefné képviselőt, hogy vegyen részt a kiküldetésen, amelyet a képviselő 
elfogadott. 
 
33/2013.(VI. 26.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata  felkéri Arató Józsefné 
képviselőt, hogy vegyen részt a Kaproncára 2013. június 30.-án kiutazó hivatalos  
delegációban, amely a Podravinai Motívumok rendezvény és Horvátország európai unós  
csatlakozása alkalmából kapott meghívást  
 
Szavazati arány:  4   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 
 

Felelős: Arató Józsefné képviselő ( részvételért) 
Határidő: 2013. június 30. 
 
 
Több napirend nem lévén az elnök az ülést berekesztette. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
 
 

            Csúcs Tibor       Balazsin Irén 
                         elnök            képviselő,  

                                                       jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


