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Jegyzőkönyv 
 

 
Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent 
Imre u. 14.  alatti székhelyén 2014. augusztus 26-án 15.30-kor megtartott üléséről.  
 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint 
 
Csúcs Tibor elnök: Köszöntötte képviselőtársait és a titkárt, megállapította, hogy 3 fő  
képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. Javasolta, hogy a napirend a következő 
pontokból álljon: 
1.Előterjesztés a Horvát Kulturális Napon történő elismerésekről (zárt) 

Előterjesztő:   Csúcs Tibor elnök 
 

2.Tájékoztató Horvát Kulturális Nap rendezéséről 
Előterjesztő:   Csúcs Tibor elnök 
 
 
 
Szavazást kért a napirendről. 
 
24/2014.(VIII. 26.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet 
elfogadta. 
Szavazati arány:  3  igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
Napirend: 

 

1.Előterjesztés a Horvát Kulturális Napon történő elismerésekről (zárt) 
Előterjesztő:   Csúcs Tibor elnök 
 

2.Tájékoztató Horvát Kulturális Nap rendezéséről 
Előterjesztő:   Csúcs Tibor elnök 
 
Napirend tárgyalása: 

 
2.Tájékoztató Horvát Kulturális Nap rendezéséről 
Előterjesztő:   Csúcs Tibor elnök 
 

 
Csúcs Tibor elnök: Elmondta, hogy a Horvát Kulturális  Nap 2014. augusztus 30.-án délután 
kerül megrendezésre a Meistro tanyán. Tájékoztatta a képviselőket, hogy megkereste Kovács 
Márk, az OHMBT elnöke azzal, hogy a szervezet közgyűlését ugyanarra a napra szeretné 
összehívni. Ő kérte, hogy a rendezvényre való tekintettel ez más időpontban legyen, de ez 
teremegyeztetetési gondok miatt nem valósulhatott meg. Így a közgyűlés délelőtt 11 órakor 
kezdődik, a Horvát Kulturális Nap 13,00 órakor indul a főzőversennyel, amikorra a közgyűlés  
befejeződik. A közgyűlésen lesz a nemzetiségi képviselő-jelöltállítás is. 
Ismertette a Horvát Kulturális Nap menetrendjét: 
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Várhatóan 18-20 csapat vesz részt a főzőversenyen, ők 13,00-kor kezdenek és 3,5 óra áll 
rendelkezésre. A húst és a tűzifát a HNÖ, a többi alapanyagot és eszközöket a versenyzők 
hozzák. 
Az elkészült ételeket szakértő zsűri bírálja el, és az első három helyezett díjazásban részesül. 
A kulturális műsor 15,30-kor indul, az alábbi fellépők adnak színvonalas műsort: 
Veliko Pisanica, Veliko Pisanica „Sloga”  csoportja, Grubisno Polje, Gerlovac és Bjelovar 
magyar közösségeinek csoportja, a Lipiki Magyar Közösség tagjai és a buzsáki 
„Boszorkányos” néptáncegyüttes. 
17,00-kor kerül sor az elismerések átadására, a hivatalos program szerint köszöntőt mond 
Szita Károly, Kaposvár polgármestere, s Gelencsér Attila közgyűlési elnök, országgyűlési 
képviselő. 
Számos magas rangú horvát és magyar vendég érkezik, köztük Buzsák, Somogyvár, Igal,  
Juta, Kaposfő, illetve Kapronca, Zágráb, Veliko Trojstvo, Kaptol, Lipik, Nova Raca vezetői, 
magyar kisebbségi képviselők. 
A vendégek összlétszáma várhatóan meghaladja a 300 főt. 
Gordan Filipovics elnök-helyettes: Elmondta, hogy a tavalyi évhez hasonlóan ő szerzi be a 
szükséges italokat, kenyeret, poharakat, szalvétát és ajándékokat. A tavalyi évhez képest 
nagyobb mennyiségeket kell vásárolni a nagyobb létszám miatt, ez most kerül meghatározásra 
a létszámnak megfelelően. 
Csúcs Tibor elnök: Felkérte a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat minden képviselőjét, hogy 
a megrendezésre kerülő Kulturális Napon házigazdaként vegyenek észt és közreműködjenek a 
rendezvény sikeres és színvonalas lebonyolításában. 
Javasolta, hogy a rendezvényre lebonyolítására a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 600e 
forintot biztosítson. 
 
26/2014.(VIII. 26.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata úgy döntött, hogy a 
Horvát Kulturális Nap megrendezésének költségeire 600e forintot biztosít. 
 
Szavazati arány:  3  igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

Felelős: Csúcs Tibor elnök/Molnár György igazgató 
Határidő: 2014.08.30. 
 
 
 
Több napirend nem lévén az elnök az ülést berekesztette. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

           Csúcs Tibor           Balazin Irén Éva  
elnök         képviselő,  

                                             jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


