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Jegyzőkönyv 
 

 
Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent 
Imre u. 14.  alatti székhelyén 2014. szeptember 3-án 15.30-kor megtartott üléséről.  
 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint 
 
Csúcs Tibor elnök: Köszöntötte képviselőtársait és a Polgármesteri Hivatal jelenlévő  
dolgozóit. Megállapította, hogy 4 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. 
Szavazást kért a napirendről. 
 
27/2014.(IX. 03.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata a napirendet elfogadta. 
Szavazati arány:  4  igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 

Napirend: 

 

1.Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzata költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 2014. évi költségvetési 
határozatának módosításáról  
Előterjesztő:   Csúcs Tibor elnök 
Közreműködik:   Somlainé Ferincz Judit irodavezető  
 
2.A négyéves ciklus lezárása, az elvégzett munka értékelése, illetve az 
önkormányzati választásokkal kapcsolatos feladatok megbeszélése 
Előterjesztő:   Csúcs Tibor elnök 
 
3.Egyebek   
Előterjesztő:   Csúcs Tibor elnök 

 
Napirend tárgyalása: 

 
1.Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 
költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 2014. évi költségvetési határozatának 
módosításáról  
Előterjesztő:   Csúcs Tibor elnök 
Közreműködik:   Somlainé Ferincz Judit irodavezető  
 
Csúcs Tibor elnök: A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi módosított 
költségvetésének főösszege mind a bevételek, mind a kiadások esetében 2.371 eFt-ban került 
elfogadásra. 2014. év első félévében a bevételi előirányzat 76,63 %-ban teljesült, a kiadási 
előirányzat 34,88 %-ban került felhasználásra. Az előirányzatok első féléves teljesítését az 1. 
számú melléklet tartalmazza. 
A 2014. évi 1-6. havi teljesítés alapján Kaposvár MJV Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzatának költségvetési határozatát nem kívánja módosítani.  
Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás. Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazást kért a 
határozati javaslatról. 
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28/2014.(IX. 03.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
1.Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 
megtárgyalta és jóváhagyta a nemzetiségi önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről szóló beszámolót. 
 
Felelős:   Csúcs Tibor Kaposvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 
Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2014. szeptember 30. 
 
Szavazati arány:  4  igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
2.A négyéves ciklus lezárása, az elvégzett munka értékelése, illetve az önkormányzati 
választásokkal kapcsolatos feladatok megbeszélése 
Előterjesztő:   Csúcs Tibor elnök 
Csúcs Tibor elnök: Elmondta, hogy nehéz négy év áll a testület háta mögött, a körülmények 
nem voltak mindig könnyűek. A munkatervben vállalt feladatokat és még azon felül is  
teljesítette a testület. A költségvetést mindig betartotta, nem lépte túl lehetőségeit, a vállalt  
feladatokra is mindig jutott pénz. Eljutottak hozzá olyan vádak, hogy elherdálták a pénzt - de 
ez nem igaz, mert saját magán spórolt a testület, így jutott rendezvényekre is. Ez sértő, mert 
12 éves képviselősége és 7 éves elnöksége alatt egyáltalán nem vett fel tiszteletdíjat, a 
költségvetésben maradt ez az összeg, ennyivel többel gazdálkodhattak. 
Nehézséget okozott az is, hogy az elmúlt években, az utóbbi időszakban erősebben is 
támadásoknak volt kitéve a testület, főleg az elnök. Ezek a támadások alaptalanok és  
jogszerűtlenek voltak, s elsősorban az Országos Magyar-Horvát Baráti Társaság elnöke és  
elnökségi tagjai részéről érkeztek, amelynek ő maga alelnöke. Meg szeretné még említeni az  
egyik képviselőt, Arató Józsefnét, aki az elmúlt években többször változtatta az álláspontját, 
többször lemondott a kórus vezetéséről, nem tud kritikát gyakorolni. Az énekkar szintén 
többször hátba támadta, ellenben nem tettek le az asztalra semmit, pályázatokon nem indultak, 
csak anyagi támogatást vártak. Összegezve ezek a támadások önös érdekeket szolgáltak és  
öncélúak voltak. 
Arató Józsefné képviselő: Visszautasította az elmondottakat, hozzátéve, hogy ő érezte magát  
többször megtámadva. Újra indul képviselőként, az új ciklusban másképpen szeretne 
dolgozni. Megköszönte a munkát és a segítséget, és elhagyta a termet, a testület ezek után 
három fővel folytatta az ülést. 
Csúcs Tibor elnök: Elmondta, hogy a kórus részére a ruhák és viseletek készítésének 
költségeit a testület vállalta, ennek ellenére külföldiek előtt is megtámadták, egyébként 
pályázni nem pályáztak, holott minden évben lett volna lehetőség mind népviseletre, mind 
hangszerbeszerzésre pályázni. 
Az új testület felelőssége lesz a megkezdett munka folytatása. Megköszönte minden 
képviselőtársának az elvégzett munkát, az együttműködést a Polgármesteri Hivatal 
dolgozóinak. 
 
29/2014.(IX. 03.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata a négyéves ciklus  
lezárásáról, az elvégzett munka értékeléséről szóló beszámolót elfogadta. 
Szavazati arány:  3  igen 

-     nem 
-     tartózkodás 
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3.Egyebek   
Előterjesztő:   Csúcs Tibor elnök 
 
Csúcs Tibor elnök: Ismertette a legutóbbi ülés óta eltelt időszakban lezajlott rendezvényeket, 
eseményeket, amelyek a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat közreműködésével és  
részvételével zajlottak. 
06.08.-09.-án Buzsák és Kéthely települések tartottak falunapot, illetve pünkösdi rendezvényt, 
amelyen Kaptol és Gargevac delegációi vettek részt a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 
koordinálásban. 
06.13.-án Bjelováron zajlott a Terezijana kulturális rendezvény, ahol a kaposvári Magyar 
Hagyományőrző Huszáregyesület is felvonult. 
06.14.-én a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat delegációja részt vett a Gerlováci Magyar 
Egyesület kulturális ünnepségén Gerlovacon. 
06.21.-én Igalban az önkormányzat fogadta a kapellai delegációt, a Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzat közreműködésével. 
06.23.-án Pécsett az Államiság Ünnepe alkalmából rendezett fogadáson vett részt a Horvát 
Nemzetiségi Önkormányzat, melyet a Pécsi Horvát Főkonzulátus szervezett. 
06.27.-én a Veliko Pisanicai falunapon vett részt a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 
delegációja. 
06.27.-28.-án zajlott Somogyváron a Szent László Napi ünnepségsorozat, amelyen a roviscsei 
delegáció vett részt, a szervezésben és tolmácsolásban közreműködött a Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzat. 
07.05.-én Nagyatádon rendezték a Somogy Megyei Labdarúgó Szövetség és a Bjelovári 
Labdarúgó Szövetség barátságos labdarúgó mérkőzését, itt szervezésben és tolmácsolásban 
közreműködött Csúcs Tibor elnök. 
07.19.-én Szőlősgyörök delegációja vett részt Kaptolban kulturális rendezvényen, a Horvát 
Nemzetiségi Önkormányzat közreműködésével. 
07.30.-án került sor a Jutában a Juta-Zrinski Topolovac testvérkapcsolat első rendezvényére, s 
azóta egy közös EU-s pályázatot is beadtak. 
08.02.-án Sandrovac delegációja járt Somogyváron és Buzsákon, a szervezésben és 
tolmácsolásban közreműködött a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat. 
08.09.-én Szőlősgyörökön a falunapon részt vett Kaptol delegációja, koordinált a HNÖ. 
08.10.-én Buzsákon a búcsún részt vett Kaptol és Veliko Gergevac delegációja, a koordinálást 
a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat végezte. 
08.05.-én Kéthely delegációja utazott Nova Raca-ra és vett részt a Nagyboldogasszony 
Napján rendezett ünnepségen, ezt is a HNÖ szervezte  
08.20.-21. Igalban Kupolaavató ünnepet rendeztek, ezen Lipik testvértelepülés delegációja 
vett részt. A szervezésben és tolmácsolásban közreműködött a Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzat. 
08.23.-án zajlott a Jutai Falunap, amelyen részt vett Zrinski Topolovac delegációja is. 
08.22.-24. között rendezték Kaposváron a Huszártalálkozót és a Nemzeti Vágta helyi futamát. 
Erre érkezett a Bjelovári Határőr Huszárezred delegációja, akik felvonultak a városban. A 
rendkívül színvonalas rendezvényen jelentős tömeg volt ott, de sajnálatos, és többen szóvá 
tették, hogy a városközpontban nem volt lehetőség megállni és köszönteni a közönséget. 
08.30.án került megrendezésre a Horvát Kulturális Nap megrendezésre a Meistro tanyán.  
20 csapat vett részt a főzőversenyen, a kulturális műsor 15,30-kor indult, az alábbi fellépők 
adtak 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. Köszöntőt mondott Szita Károly, Kaposvár polgármestere, 
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s Gelencsér Attila közgyűlési elnök, országgyűlési képviselő. Számos magas rangú horvát és 
magyar vendég érkezett. 
A vendégek összlétszáma meghaladta a 400 főt, a helyi sajtó megfelelően tájékoztatta a 
közvéleményt a rendezvényről. Kiváló visszhangja volt a szervezésnek, nagyszerű volt a 
hangulat. 
Balazin Irén Éva képviselő: Elmondta, hogy a jelenlévő horvát vendégek a színpadon 
fejezték ki köszönetüket Csúcs Tibor elnök úr 12 éves, a horvát és magyar nép közti 
kapcsolatok erősítése érdekében kifejtett munkájáért. Megható pillanatok voltak, a két nép 
közti barátság valódi megtestesülése. Hiányozni fog Csúcs elnök úr odaadó és áldozatkész 
munkája. 
Gordan Filipovics elnök-helyettes: Elmondta, hogy az összes költség 616.860 forint lett, ez 
a végösszeg, és bemutatta a képviselőknek a számlákat is megtekintésre. 
Csúcs Tibor elnök: javasolta, hogy a végső költségvetés ismeretében a rendezvényre 
lebonyolítására a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat a már megszavazott 600e forint felett 
még 16.860 forintot biztosítson. 
30/2014.(IX. 03.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata úgy döntött, hogy a 
Horvát Kulturális Nap megrendezésének költségeire a korábban megszavazott 600e forint 
támogatás felett még 16.860 forintot biztosít, ezen felül elfogadja, hogy dologi kiadásokra mai 
napig bezárólag 92.483 forintot fordít.  
 
Szavazati arány:  3  igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

Felelős: Csúcs Tibor elnök 
Határidő: 2014.09.30. 
 
Csúcs Tibor elnök: Elmondta még, hogy 2014.09.04.-07. között került megrendezésre a 
Bjelovári Nemzetközi Kiállítás és Vásár, ahol Somogy megyét a Lengyeltóti Kistérség 
képviselte. A rendezvényt megtisztelte a horvát államelnök úr és a miniszterelnök úr is. A 
szombati napon került sor a Somogy Megyei Labdarúgó Szövetség és a Bjelovári Labdarúgó 
Szövetség barátságos labdarúgó mérkőzésére is, a résztvevőket üdvözölte Bjelovar megye 
főispánja és alispánjai. 
Megkérdezte, van-e kiegészítés, hozzászólás, majd szavazást kért a beszámolóról. 
31/2014.(IX. 03.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata a HNÖ közreműködésével 
a legutóbbi ülés óta lezajlott rendezvényekről szóló beszámolót elfogadta 
Szavazati arány:  3  igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
Csúcs Tibor elnök: Ezúton megköszönte mindenkinek a végzett munkát, és további sok 
sikert kívánt. 
Több napirend nem lévén az elnök az ülést berekesztette. 
 

K. m. f. 
 
 

          Csúcs Tibor           Balazin Irén Éva  
elnök       képviselő,jegyzőkönyv-hitelesítő 


