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Jegyzőkönyv 
 

 
Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent 
Imre u. 14.  alatti székhelyén 2014. április 17-én 17.00-kor megtartott üléséről.  
 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint 
 
Csúcs Tibor elnök: Köszöntötte képviselőtársait és a hivatal dolgozóit, megállapította, hogy 
3 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. Szavazást kért a napirendről. 
 
13/2014.(IV. 17.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata a napirendet elfogadta.  
Szavazati arány:  3  igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
Napirend: 

 

1.Előterjesztés az önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2013. évi 
pénzmaradvány megállapításáról 
Előterjesztő:       Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  

 
2. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról  
Előterjesztő:       Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
3. Beszámoló Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 2013. 

évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány alakulásáról 
Előterjesztő:       Csúcs Tibor elnök 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
  
4. Beszámoló Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 2014. 

évi költségvetési határozatának módosításáról 
Előterjesztő:    Csúcs Tibor elnök 
Közreműködik:   Molnár György igazgató 

 
5.Tájékoztatás a 2014. évi horvát nyelvű hitéleti tevékenységről, valamint a Szivárvány-
Híd Nemzetiségi Énekkar 2014. évi tervezett programjairól 

Előterjesztő:   Arató Józsefné képviselő 
 

6.Egyéb: képviselő-testületünk tájékoztatása a legutóbbi ülés óta végzett munkáról, 
aktualitásokról. 

Előterjesztő:   Csúcs Tibor elnök 
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Napirend tárgyalása: 

 
1.Előterjesztés az önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2013. évi 
pénzmaradvány megállapításáról 
Előterjesztő:       Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
 
Csúcs Tibor elnök: Elmondta, hogy az előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város 2013. évi 
költségvetésének végrehatásáról szól. 
Megkérdezte, van-e kérdés, hozzászólás. Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazást kért a 
napirendről. 
 
14/2014.(IV. 17.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata az önkormányzat 2013. 
évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2013. évi pénzmaradvány megállapításáról szóló 
előterjesztést támogatta és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
. 
Szavazati arány:  3  igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
2.Előterjesztés az önkormányzat 2014. 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. 
 
15/2014.(IV. 17.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata az önkormányzat 2014. 
évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést és rendeletmódosítást 
támogatta és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány:  3  igen 

-     nem 
-     tartózkodás 
 

3.Beszámoló Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 2013. 
évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány alakulásáról 
Előterjesztő:       Csúcs Tibor elnök 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 
Csúcs Tibor elnök: Ismertette az előterjesztést. A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 
költségvetési bankszámlájának 2013. évi záró egyenlege 775 eFt, a pénztárban 81 eFt maradt, 
így összességében 856 eFt a záró pénzkészlet. 
Az aktív és passzív pénzügyi elszámolás záró egyenlege -406 eFt, amely a december 
hónapban kifizetett személyi juttatások és a kifizetőt terhelő adók elszámolásából adódik, így 
a költségvetési záró pénzmaradvány 450 eFt. A pénzmaradványt a nemzetiségi önkormányzat 
dologi kiadásra, ezen belül egyéb dologi kiadásra a testvérvárosi kapcsolatok építésére 
kívánja felhasználni. 
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Megkérdezte, van-e kérdés, hozzászólás. Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazást kért a 
napirendről. 
 
16/2014.(IV. 17.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 3.328 eFt bevétellel, 2.875 eFt kiadással,  
az előterjesztés 1. számú melléklet szerinti részletezésben elfogadja. A nemzetiségi 
önkormányzat a pénzmaradványt 450 eFt összeggel fogadja el,  amelyet dologi kiadásokra 
kíván felhasználni.  
 
Szavazati arány:  3  igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
Felelős:   Csúcs Tibor elnök 
Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2014. április 30. 
 
4.Beszámoló Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 2014. 
évi költségvetési határozatának módosításáról 

Előterjesztő:    Csúcs Tibor elnök 
Közreműködik:   Molnár György igazgató 

 
Csúcs Tibor elnök: Ismertette az előterjesztést. 
A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetése mind a bevételek, mind a 
kiadások esetében 873 eFt-ban került elfogadásra. 
Mivel a költségvetés összeállítása a szokásosnál korábban történt, így a központi támogatás  
tényleges összege nem volt ismert. A bázis szinten tervezett 222 eFt helyett a támogatás  
tényleges összege 271 eFt. A 428/2012. (XII.29.) kormányrendelet rendelkezései alapján az  
emberi erőforrások minisztere, mit Támogató meghozta a települési és területi nemzetiségi 
önkormányzatok feladatalapú költségvetési támogatásáról szóló döntést, amelynek alapján 
Kaposvár MJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 999.020 Ft összegű támogatásban 
részesült. A nemzetiségi önkormányzat pénzmaradványa 450 eFt. Ezen összegekkel a Horvát 
Nemzetiségi Önkormányzat mind a bevételi,  mind a kiadási elő irányzata 2.371 eFt-ra 
módosul. A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat a fenti összegekkel személyi juttatásának 
összegét 1056e Ft-ra (reprezentációs kiadások) dologi kiadásának összegét 1.202 eFt-ra 
(egyéb dologi kiadás) javasolja módosítani.  
 
17/2014.(IV. 17.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata képviselőtestülete 
megtárgyalta a nemzetiségi önkormányzat 2014. évi költségvetési határozatának 
módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy tárgyévi bevételeit és kiadásait  
2.371 eFt-ban határozza meg, az előirányzat növekményét személyi juttatásra 600 eFt-ot, 
dologi kiadásokra 1.202 eFt-ot kíván felhasználni az 1. számú melléklet szerinti bontásban. 
 
Szavazati arány:  3  igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
Felelős:              Csúcs Tibor elnök 
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Közreműködik:             Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:              2014. április 30. 
 
5.Tájékoztatás a 2014. évi Horvát nyelvű hitéleti tevékenységről, valamint a Szivárvány-
Híd Nemzetiségi Énekkar 2014. évi tervezett programjairól 

Előterjesztő:   Arató Józsefné képviselő 
 
Csúcs Tibor elnök: Arató Józsefné képviselő távolléte miatt a napirendi pontot a következő 
ülésre javasolta halasztani. 
 
6.Egyebek 
Előterjesztő:          Csúcs Tibor elnök  
 
Csúcs Tibor elnök: Tájékoztatta képviselőtársait, hogy a Gazdasági Igazgatóság levelet 
küldött az új adózási és járulékfizetési kötelezettségekről, amelyet ismertetett. 
A Tapsonyi Roma Önkormányzat megkereséséről is tájékoztatta képviselőtársait, miszerint 
2014. május 31.-én szervezendő rendezvényre hívták meg őket, amelyet más programjaik 
miatt nem tudnak elfogadni. 
Tájékoztatta képviselőtársait, hogy 03.22.-én Veliko Pisanicán koszorúzott Knézich Károly 
tábornok emléktáblájánál Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzatának elnöke és helyettese, Gordan Filipovics. 
2014.03.28.-03.02. között részt vett Buzsákon a Kulturális Napon, ahol falusi hagyományos 
disznóölés is volt, horvát vendégek részvételével és közreműködésével. Jelen volt Veliki 
Grdevac , Veliki Pisanica és a Zágrábi Magyar Kisebbség több képviselője, illetve horvát  
fellépők adtak kiváló kulturális műsort. 
2014.03.28.-30. között Csúcs Tibor elnök részt vett a Bjelovári Nemzetközi Vásáron, magyar 
stand is volt, ahol Somogyvár, Buzsák, Szőlősgyörök  és Igal is bemutatkozott. A standot 
meglátogatta Josipovics államelnök úr is.    
2014.03.29.-én zajlott le az Országos Horvát-Magyar Baráti Társaság éves közgyűlése, ahol  
részt vett és felszólalt Horvátország magyarországi nagykövete is. A közgyűlésen más 
kötelezettségeik miatt a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat tagjai nem tudtak részt venni. 
2014.04.11.-12. között Csúcs Tibor elnök Kaptolban vett részt egy rendezvényen Somogyvár, 
Buzsák, Szőlősgyörök és Igal polgármestereivel, ahol Pozega-Szlavón megye főispánja is 
fogadta a delegációt, ahol megyeközi együttműködést is kezdeményeztek. 
2014.04.16-án Kaposváron járt Anton Tursic és Ivo Eskinja turisztikai igazgatók, akik 
találkoztak a Tourinform Iroda vezetőjével, Mayerné Bocska Ágnessel, akivel Kaposvár 
idegenforgalmának horvátországi fellendítéséről tárgyaltak, meghívást adtak át Biograd Na 
More városban, a tengerparton rendezendő idegenforgalmi kiállításra, ahol a turisztikai 
ajánlatok mellett helyi termékekkel is meg lehet jelenni. A részvétel nagyon kedvezményes, a 
szállás is 50% kedvezménnyel elérhető. 
Tursic úr jelezte, hogy 2014. június 13.-16. között lesz Bjelováron a Terezijana Városnapi 
ünnepségsorozat, ahol az első nap Magyar Nap lesz. Kaposvár részére felajánlott egy standot 
is ingyenesen a bemutatkozáshoz, illetve elmondta, hogy Kaposvárról lovas huszárok is részt 
vesznek a rendezvényen. 
Kaposváron megtekintették a Kaposvári Virág Fürdőt is, ahol Bíró Éva marketingreferens  
mutatta be a létesítményt és vállalta, hogy konkrét programcsomagot készít Mayerné Bocska 
Ágnes Tourinform vezetővel.  
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18/2014.(IV. 17.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata képviselőtestülete  Csúcs 
Tibor elnök beszámolóját a legutóbbi ülés óta eltelt munkáról megtárgyalta és elfogadta. 
Szavazati arány:  3  igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
 
Több napirend nem lévén az elnök az ülést berekesztette. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

           Csúcs Tibor              Balazin Irén Éva 
elnök         képviselő,  

                                                jegyzőkönyv-hitelesítő 
 
 


