
2014.04.30. 14:45 C:\temp\!\20140219_hno.doc Mogyorósiné F. Kinga

Jegyzőkönyv 
 

 
Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent 
Imre u. 14. I/1. sz. alatti székhelyén 2014. február 19-én 17.00-kor megtartott 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. Szavazást kért a napirendről. 
 
5/2014.(II. 19.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata a napirendet elfogadta. 
Szavazati arány:  4  igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
Napirend: 

 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
Előterjesztő:       Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  

 
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 2013. 

évi költségvetési határozatának módosításáról 
Előterjesztő:       Csúcs Tibor elnök 
Közreműködik:  Molnár György igazgató  
 
3.Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 2014. 
évi munkatervéről 
Előterjesztő:       Csúcs Tibor elnök 
Közreműködik:  Mogyorósiné Futó Kinga titkár 
  
4.Egyebek, aktualitások 
Előterjesztő:          Csúcs Tibor elnök  
 
 
Napirend tárgyalása: 

 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
Előterjesztő:       Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  

 
 
Csúcs Tibor elnök: Megkérdezte, van-e kérdés, hozzászólás. Kérdés, hozzászólás nem lévén, 
szavazást kért a napirendről. 
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6/2014.(II. 19.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata az önkormányzat 2013. 
évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést támogatta és a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 4 igen 
     -  nem 

  -  tartózkodás 
 
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 2013. 

évi költségvetési határozatának módosításáról 
Előterjesztő:       Csúcs Tibor elnök 
Közreműködik:  Molnár György igazgató  
 
Csúcs Tibor elnök: Ismertette az előterjesztést. 
A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése mind a bevételek, 
mind a kiadások esetében 3.278 e Ft-ban került elfogadásra.  
A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 3.320e Ft-ra módosul. 
A működési bevétel előirányzata 3e Ft kiegészítő állami támogatással illetve 39e Ft 
kamatbevétellel 1.934e Ft-ra, a kiadási elő irányzaton belül a dologi és egyéb folyó kiadások 
2.751e Ft-ra módosulnak. 
Megkérdezte, van-e kérdés, hozzászólás. Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazást kért a 
napirendről. 
 
7/2014.(II. 19.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete 

megtárgyalta és jóváhagyta a nemzetiségi önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak összegét 3.278e Ft-ról 3.320e Ft-ra 

módosítja az 1. számú melléklet szerinti bontásban. 
 

Felelős:  Csúcs Tibor Kaposvár MJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2014. február 

 
Szavazati arány: 4 igen 
     -  nem 

  -  tartózkodás 
 

3.Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 2014. 
évi munkatervéről 
Előterjesztő:       Csúcs Tibor elnök 
Közreműködik:  Mogyorósiné Futó Kinga titkár 
 
Csúcs Tibor elnök: Ismertette az előterjesztést, elmondta, hogy a nemzetiségi önkormányzat 
tagjai a 2013. évi munkatervhez most, illetve év közben is tehetnek javaslatot. Megkérdezte, 
kíván-e valaki javaslatot tenni, a nemleges válasz után kérte a következő pontok felvételét a 
munkatervbe: 
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JÚNIUS 5. 
 

1. Együttműködési megállapodások felülvizsgálata és végrehajtásuk  
Előterjesztő:   Csúcs Tibor elnök 

 
2. Egyebek 

Előterjesztő:   Csúcs Tibor elnök 
 
AUGUSZTUS  28. 

 
1. A négyéves ciklus lezárása, az elvégzett munka értékelése, illetve az önkormányzati 

választásokkal kapcsolatos feladatok megbeszélése 
Előterjesztő:   Csúcs Tibor elnök 
 

2. Előterjesztés a Nemzetiségi Napon történő elismerésekrő l (zárt) 
Előterjesztő:   Csúcs Tibor elnök 

 
3. Egyebek  

Előterjesztő:   Csúcs Tibor elnök 
 
Egyéb kérdés, kiegészítés nem lévén az elnök szavazást kért a napirendről. 
 
8/2014.(II. 19.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 2014. évi munkatervérérő l 
szóló előterjesztést a fenti kiegészítésekkel elfogadta. 
 
Szavazati arány:  4   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 
 

Felelős( közlésért) : Csúcs Tibor elnök 
Közreműködik: Mogyorósiné Futó Kinga titkár 
Határidő: 2014.március 1. 
 
4.Egyebek, aktualitások 
Előterjesztő:          Csúcs Tibor elnök  
 
Csúcs Tibor elnök: Javasolja, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzata állandó nemzetiségi kiállítást szervezzen a horvát nemzetiség 
népművészetének bemutatása és ápolása tárgyában a Szent Imre utcai székházában. A 
bemutatott tárgyak magántulajdont képeznek, melyeket Arató Józsefné tulajdonos a kiállítás  
időtartamára kölcsönöz a Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzatának.    
A kiállítás célja a horvát közösség életének, szokásainak, népművészetének bemutatása a 
kiállított tárgyakon keresztül. 
 
9/2014.(II. 19.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata úgy döntött, hogy állandó 
nemzetiségi kiállítást szervez a horvát nemzetiség népművészetének bemutatása és ápolása 
tárgyában a Szent Imre utcai székházában. A bemutatott tárgyak magántulajdont képeznek, 
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melyeket Arató Józsefné tulajdonos a kiállítás időtartamára kölcsönöz a Kaposvár Megyei 
Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának.    
A kiállítás célja a horvát közösség életének, szokásainak, népművészetének bemutatása a 
kiállított tárgyakon keresztül. 
 
Felelős: Csúcs Tibor elnök és Arató Józsefné képviselő 
Határidő: 2014. március 1. 
 
 Csúcs Tibor elnök: Felkérte Balazsin Irén képviselőt, hogy ismertesse az Országos Horvát 
Önkormányzat tájékoztatóját a nemzetiségi regisztrációval és a 2014. évi választásokkal 
kapcsolatban. 
Balazsin Irén képviselő: A 2014. évi országgyűlési választások során a nemzetiségeknek – 
így a magyarországi horvát közösségnek is - első alkalommal lesz lehetőségük saját jogon 
országgyűlési képviselőt juttatni a Parlamentbe.  
A választási törvény lehetővé teszi  a horvát  nemzetiségi lista állítását, a képviselőket a 
magyarországi horvát közösség választópolgárai választhatják meg. Ehhez - a választást 
megelőző 15. napig - kérni kell a horvát nemzetiségi névjegyzékbe való felvételt az 
országgyűlési képviselők választására is kiterjedően.  
Ha a nemzetiségi lista eléri vagy meghaladja a választási eredmények alapján megállapított 
kedvezményes kvótát, egy képviselői mandátumot szerez.  
Csúcs Tibor elnök: Kérte képviselőtársait, hogy folytassanak beszélgetést a helyi horvát 
közösség tagjaival és buzdítsanak a regisztrációra. 
Ezután tájékoztatta képviselőtársait, hogy 2014. év januárjában is elkészült a Polgármesteri 
Hivatal munkatársainak közreműködésével a vagyonleltár. A leltározás felvételekor ő is jelen 
volt, ezt aláírásával hitelesítette. Javasolta, hogy a képviselő-testület fogadja el a leltárt és 
hozzon határozatot a hivatali helységek és az önkormányzatnak használatra átadott és saját 
eszközök használatáról. 
 
10/2014.(II. 19.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata vagyonleltárával 
kapcsolatban a következő határozatokat hozta: 
 
1.  Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata vagyonleltárát a 

2014. évben felvett és a jegyzőkönyvhöz mellékelt leltárfelvételi ív alapján fogadja el. 
 

Felelős: Csúcs Tibor elnök 
Közreműködik: Somlainé Ferincz Judit irodavezető 
Határidő: 2014. március 1. 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város  Horvát Nemzetiségi Önkormányzata törzsvagyona körébe 

nem sorol vagyontárgyakat. A nemzetiségi önkormányzat tulajdonát képező, valamint a 
települési önkormányzattól használatba kapott ingó vagyontárgyakat a nemzetiségi 
önkormányzat helyiségeiben rendeltetésszerűen a nemzetiségi önkormányzat képviselő-
testületének tagjai, valamint az Országos Magyar-Horvát Baráti Társaság elnöke, 
elnökhelyettese és főtitkára használhatják. 

 
Felelős: Csúcs Tibor elnök 
Közreműködik: Somlainé Ferincz Judit irodavezető 
Határidő: 2014. március 1. 
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3. Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata úgy határozott, hogy a 
települési önkormányzat által a nemzetiségi önkormányzat használatába adott 
irodahelységek (7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.) elsősorban a nemzetiségi 
önkormányzat képviselő-testületi működésére szolgálnak. Az irodahelyiségeket a 
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének külön engedélye nélkül használhatják a 
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének tagjai fogadóóráik megtartásához, 
hivatalos teendőik intézéséhez, valamint az Országos Magyar-Horvát Baráti Társaság 
tisztségviselői egyesületi tevékenységükhöz. 

 
Felelős: Csúcs Tibor elnök 
Közreműködik: Somlainé Ferincz Judit irodavezető 
Határidő: 2014. március 1. 

 
Szavazati arány:  3  igen 

        -   nem 
        1  tartózkodás 

 
Csúcs Tibor elnök: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az állami támogatás az önkormányzat 
részére 2014. évre 270e Ft, amely már megérkezett az önkormányzat számlájára. A város  
részéről ellenben még nem utalták át a működési támogatás összegét, habár az új szabályok 
miatt ezt meg kellett volna tenniük. 
Arató Józsefné képviselő: Megkérdezte, hogy változik-e a Szivárvány-Híd énekkar 
támogatása.  
Csúcs Tibor elnök: Konkrét ügyekben születik mindig a kórus támogatásáról, amely esetén 
határozattal dönt a testület, mint az eddigiekben. 
Arató Józsefné képviselő: Megkérdezte, hogy a zenészek támogatása marad-e. 
Csúcs Tibor elnök: Jelezte, hogy ugyanebben a formában marad a támogatás: az 
önkormányzat saját rendezvényein ingyen, más helyen, ha fellépnek, akkor kérhetnek díjat a 
fellépésekért, amennyiben ezt hajlandó kifizetni a másik fél. Támogatást megszavazott 
határozat és számla ellenében fizetnek ki. 
Csúcs Tibor elnök: Megkérdezte, hogy az OMHBT szervezésében hogyan sikerültek a 
rendezvények. 
Arató Józsefné képviselő: Elmondta, hogy volt kirándulás és lesz batyus bál, de azt nem ő 
szervezi. 
Csúcs Tibor elnök: Elmondta, hogy hiányolja a tájékoztatást a képviselőasszony részéről a 
fellépésekkel és rendezvényekkel kapcsolatban, ezeket elvárja. Jelezte, hogy az OMHBT 
részéről több támadás is érte az elmúlt időszakban, amelyet méltánytalannak érez. Emellett 
Balazsin Irén képviselőt is kizárták a soraikból, és tagok részéről és nagy az elégedetlenség, 
amely már most súlyos problémákra utal. 
 
Több napirend nem lévén az elnök az ülést berekesztette. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

           Csúcs Tibor       Balazsin Irén 
                         elnök            képviselő,  

                                                       jegyzőkönyv-hitelesítő 


