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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Kaposvár, Szent 
Imre u. 14. szám alatti hivatali helységében 2014. november 12-én 15.00 órakor megtartott 
rendkívüli üléséről. 
 
Kovács Márk elnök: Köszöntötte a megjelenteket, a Polgármesteri Hivatal jelenlévő  
dolgozóit. Megállapította, hogy az ülés három fővel határozatképes. A jelenléti ívet az 1. 
számú melléklet tartalmazza. Kérte a meghívóban szereplő napirend kiegészítését az Egyebek 
napirendi ponttal és a módosított napirend megszavazását. A meghívót a 2. számú melléklet  
tartalmazza. 
 
42/2014.(XI. 12.) 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 2014. november 29.-én rendezendő Horvát Nap megszervezéséről 

(szóbeli) 
Előterjesztő: Kovács Márk elnök   
 

2. Egyebek 
Előterjesztő: Kovács Márk elnök   

 
 

Kovács Márk elnök: Elmondta, hogy Csúcs Tibor korábbi elnök becsületsértő és rágalmazó 
kijelentéseket tett az ő személyére, illetve más képviselők személyére, és a horvát közösség 
egyes tagjaira. Ezek valótlanok, és kérte, hogy határolódjanak el.  
Javasolta, hogy a testület vizsgálja felül az előző ciklusban kötött együttműködési 
megállapodásokat és azokat folytassa, amelyek gyümölcsözőek, a többit sorvassza el. 
Kérte, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
43/2014.(XI. 12.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata úgy döntött, hogy 
felülvizsgálja az előző ciklusban kötött együttműködési megállapodásokat és azokat folytatja, 
amelyek gyümölcsözőek. 
Szavazati arány:  2  igen 

-     nem 
1  tartózkodás 

 
1.Előterjesztés a 2014. november 29.-én rendezendő Horvát Nap megszervezéséről 
(szóbeli) 
Előterjesztő: Kovács Márk elnök   
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Kovács Márk elnök: Elmondta, hogy az átadás-átvételkor olyan tájékoztatást kapott a HNÖ 
pénzügyi helyzetéről, hogy még 492.880 Ft rendelkezésre áll. Ezzel szemben azóta több 
számlakivonat is érkezett, illetve  egyeztetett a Gondnokságvezetővel, és kiderült, hogy az 
esedékes költségek kifizetése után kb. 100e Ft marad maradványként. A november 29.-re 
tervezett Horvát Nap lebonyolításáról kellene dönteni, milyen formában és pénzügyi 
megvalósítással történjen, figyelembe véve az önkormányzat lehetőségeit. 
Somlainé Ferincz Judit irodavezető: Tájékoztatta a képviselőket, hogy reprezentációs adó 
terheli a rendezvények költségeit, ezt negyedévente fizetik, és emiatt 260e Ft befizetése 
történik meg az augusztusi rendezvény után. A tiszteletdíjakat minden hónap 20. napjáig kell 
fizetni, és 2015. január hónap végén várható csak az állami támogatás. 
Kovács Márk elnök: Elmondta, egy szerényebb rendezvényt javasol az Országos Magyar - 
Horvát Baráti Társasággal közösen, ahol három fellépő lenne 20-20 perces műsorral, 
moderátornak Kárász László elnökhelyettest kéri fel. Helyszín a Szent Imre Székház 
Díszterme, s vendégül csak a fellépőket és a szervezőket látják a költségtakarékosság 
nevében.  Ajándék nem lesz. 
Arató Józsefné képviselő: Javasolta emléklap átadását a fellépő csoportoknak. 
Kovács Márk elnök: Egyetértett a javaslattal, megköszönte. Jelezte, hogy Ivan Pal 
elnökhelyettes is érkezik Kaproncáról, aki Somogy megyei kollégáival találkozik a 
rendezvényen. 
Javasolja, hogy a rendezvény lebonyolítását az Országos Magyar - Horvát Baráti Társaság 
támogassa anyagilag, és a 2015. évben, költségvetése stabilizálódásakor az önkormányzat 
nyújtson 100e Ft támogatást az Országos Magyar - Horvát Baráti Társaság részére.  
Szavazást kért a javaslatról. 
 
44/2014.(XI. 12.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata úgy döntött, hogy a 2014. 
11.29.-én rendezendő Horvát Napot az Országos Magyar - Horvát Baráti Társaság pénzügyi 
támogatásával rendezi meg.  
 
Szavazati arány:  3  igen 

-     nem 
-    tartózkodás 
 

Felelős: Kovács Márk elnök 
Határidő: 2014. november 29. 
 

2. Egyebek 
 
Kovács Márk elnök: Tájékoztatta a képviselőket az alakuló ülés óta elvégzett munkáról. 
Elmondta, hogy az alakuló ülésen tett ígéretéhez híven dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
beszereztette a kért páncélszekrényt és a hivatali helységben már elhelyezésre került. 
 2014. 11.04.-én hivatalos delegáció tagjaként Dér Tamás alpolgármesterrel Kaproncára 
utazott és részt vett Kapronca Városnapi ünnepén, ahol a horvát miniszterelnök mellett két 
miniszter és három miniszterhelyettes is tiszteletét tette. 
2014.11.07.-én Pap Antal jelezte, hogy Kapronca-Krizsevác megyéből Ivan Pal úr 
kapcsolatfelvételt szeretne somogyi kollégáival, amelyet felvállalt. 
2014.11.11.-én érkezett a meghívó az Országos Horvát Napra, amely 11.15.én lesz, autóbusz 
érkezik az utazók részére Barcsról. Nagy probléma, hogy ennyire későn jelezték az eseményt, 
sokaknak más programja van már, a testület tagjai közül nem tud senki részt venni.  



2014.11.28. 9:45:24            N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\BIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYVEK\20141112_hno.doc        dr. Bendli Attila            3. oldal, összese n: 3 
 

2014.11.12.-én (ma) Vesna Haluga pécsi főkonzul látogatott Kaposvárra, találkozott a testület 
tagjaival és fogadta Szita Károly polgármester. A programot szervezte és kísért Kovács Márk 
elnök, illetve a képviselők. 
Emellett javasolta, hogy a hivatali helységben lévő vezetékes telefon előfizetését mondják le, 
senki sem használja, ehelyett az Országos Magyar - Horvát Baráti Társaság szolgálati kártyás 
telefonhasználati költségeihez járuljanak hozzá, negyedévente 10e forinttal. 
Szavazást kért a javaslatról. 
 
45/2014.(XI. 12.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata úgy döntött, hogy 2015. 
január 1.-től negyedévente 10e Ft támogatást nyújt Országos Magyar - Horvát Baráti Társaság 
részére, az egyesület kapcsolattartásának elősegítésére. 
 
Szavazati arány:  3  igen 

-     nem 
-    tartózkodás 
 

Felelős: Kovács Márk elnök 
Határidő: 2015. január 1.-től folyamatos 
 
 
 
Több napirend nem lévén az elnök az ülést lezárta. 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

           Kovács Márk      Arató Józsefné 
                         elnök            képviselő,  

                                                       jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


