
Jegyzőkönyv 
 
 
Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Kaposvár, Szent 
Imre u. 14. szám alatti hivatali helységében 2016. január 27. napján 15.00 órakor megtartott  
rendkívüli üléséről. 
 
Kovács Márk elnök: Köszöntötte a megjelenteket, a Polgármesteri Hivatal jelenlévő  
dolgozóit. Megállapította, hogy az ülés két fővel határozatképes. A jelenléti ívet az 1. számú 
melléklet tartalmazza.  
Arató Józsefné távollétében felkérte Kárász László elnökhelyettest a mai ülésen jegyzőkönyv-
hitelesítőnek.  
Kárász László elnökhelyettes: Elfogadta a jegyzőkönyv-hitelesítőnek jelölést.  
Kovács Márk: Kérte, hogy szavazzanak a jegyzőkönyv-hitelesítőről. 
 
1/2016.(I. 27.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Kárász László 
elnökhelyettest a mai rendkívüli ülésre jegyzőkönyv-hitelesítőnek választotta. 
Szavazati arány:  2  igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
Kovács Márk: Kérte a meghívóban szereplő napirend megszavazását. A meghívót a 2. számú 
melléklet tartalmazza. 
 
2/2016.(I. 27.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata a napirendet elfogadta. 
Szavazati arány:  2  igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
Napirend: 
 

1. Horvát farsang megrendezésének támogatása. (szóbeli) 
Előterjesztő:     Kovács Márk elnök 

 
2. Egyéb aktualitások. (szóbeli) 

Előterjesztő:     Kovács Márk elnök 
 

Napirend tárgyalása  
 
1. Horvát farsang megrendezésének támogatása.  
Előterjesztő:     Kovács Márk elnök 
 
Kovács Márk elnök: Február 12-én pénteken vagy 13-án szombaton a környéken élő horvát 
ajkúak és a határ menti horvát állampolgárok részére farsangi rendezvényt kívánunk 
szervezni. A meghívott vendégek között vannak a külképviselet tisztségviselő i is.  
A rendezvény célja a horvát kultúra, hagyomány ápolása, a horvát ételek és zene segítségével, 
továbbá a személyes kapcsolatok elmélyítése.  Javasolta, hogy a rendezvény lebonyolításához 



a zenekar költségeinek viselésével 20e. forint+Áfa összegig járuljon hozzá az önkormányzat. 
Kérdés, hozzászólás nem volt, ezt követően szavazást kért a javaslatról. 
 
3/2016.(I. 27.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata úgy döntött, hogy a 
február második hétvégéjén tartandó Horvát Farsang lebonyolításához 20e. forint + Áfa 
összeggel járul hozzá, a fellépő zenekar költségeihez, a dologi kiadások előirányzat terhére. 
Felelős:            Kovács Márk elnök 
Közreműködik:          Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:           2016. február 15. 

Szavazati arány:  2  igen 
-     nem 
-     tartózkodás 

 
2. Egyéb aktualitások. (szóbeli) 
Előterjesztő:     Kovács Márk elnök 

 
Kovács Márk elnök: Elmondta, hogy  április 2-án tartja a Baráti Társaság az éves  
közgyűlését a pártok háza nagytermében. Javasolja, hogy az önkormányzat járuljon hozzá a 
rendezvény lebonyolításához 170e. forint összegig. Kérdés, hozzászólás nem volt, ezt 
követően szavazást kért a javaslatról. 
 
4/2016.(I. 27.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata úgy döntött, hogy  a Baráti 
Társaság  április 2-án tartandó éves közgyűlésének lebonyolításához 170e. forint összeggel 
járul hozzá a reprezentációs kiadások terhére. 

Felelős:            Kovács Márk elnök 
Közreműködik:          Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:           2016. április 15. 

Szavazati arány:  2  igen 
-     nem 
-     tartózkodás 

 
Kovács Márk elnök: Elmondta, hogy  az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő közétette a 
nemzetiségi önkormányzatok számára erre az évre biztosított működési költségvetési 
támogatás összegét, amely esetükben 782e Ft.  

Kárász László elnökhelyettes: Elmondta, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma, 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2016. évi 
költségvetési támogatására pályáztak 924.120,- Ft értékben. A pályázat címe: Horvát ízek a 
Mura-Dráva régióban. 
 
Több napirend nem lévén az elnök az ülést 15.30 órakor berekesztette. 
 

K. m. f. 
 

           Kovács Márk      Kárász László 
                         elnök            képviselő,  

                                                       jegyzőkönyv-hitelesítő 


