
Jegyzőkönyv 
 
Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Kaposvár, Szent Imre 
u. 14. szám alatti hivatali helységében 2017. május 23. napján 14.00 órakor megtartott üléséről. 
 
Kovács Márk elnök: Köszöntötte a megjelenteket, a Polgármesteri Hivatal jelenlévő dolgozóit. 
Elmondta, hogy Arató Józsefné kórházi vizsgálat miatt van távol. Megállapította, hogy az ülés két 
fővel határozatképes. A jelenléti ívet az 1. számú melléklet tartalmazza.  
Kérte a 2. számú melléklet szerinti meghívó elfogadását. Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
20/2017. (V.23.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata a meghívóban szereplő 
napirendet elfogadta. 
 
Szavazati arány:  2  igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
Napirend: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 4/2017. (II. 7.) 
számú költségvetési határozatának 2. számú módosításáról 
Előterjesztő:     Kovács Márk elnök 
Közreműködik:    Molnár György igazgató 
 

2. Egyéb: képviselő-testületünk tájékoztatása a legutóbbi ülés óta végzett munkáról, 
aktualitásokról. 
Előterjesztő:    Kovács Márk elnök 

 
Napirend tárgyalása  
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 4/2017. (II. 7.) számú 
költségvetési határozatának 2. számú módosításáról (a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)      
Előterjesztő:     Kovács Márk elnök 
Közreműködik:  Molnár György igazgató képviseletében Gyönyörűné Pleck 

Krisztina irodavezető 
 
Kovács Márk elnök: Az előterjesztést áttanulmányozta, azzal egyetért. Javasolta, hogy az 
előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatról szavazzanak. 
 
21/2017. (V.23.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata képviselőtestülete 

megtárgyalta a nemzetiségi önkormányzat számú határozattal 12/2017. (IV.11.) módosított 
4/2017. (II.07.) számú költségvetési határozatának módosításáról szóló előterjesztést és úgy 
határozott, hogy tárgyévi bevételeit és kiadásait 2.346 eFt-ban határozza meg, az előirányzat 
növekményéből 25 eFt-ot reprezentációs kiadásokra, 11 eFt-ot munkaadót terhelő járulékra, 
289 eFt-ot dologi kiadásra, 25 eFt-ot beruházásra használ fel az 1. számú melléklet szerinti 
bontásban. 

 
Felelős:             Kovács Márk elnök                    
Közreműködik:            Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:              2017. június 30. 



 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata képviselőtestülete 

megtárgyalta a feladatalapú támogatás felhasználási javaslatáról szóló előterjesztést és úgy 
határozott, hogy feladatalapú támogatást az alábbiak szerint használja fel: 

− Az év során felmerülő reprezentációs kiadásokra 25 eFt-ot biztosít (pl. érkező horvát vendégek 
vendégül látása, kiutazáskor apró ajándék vendégül látó részére),  

− Reprezentációs adóra 11 eFt-ot biztosít, 
− Az anyaországgal való kapcsolattartás útiköltségére 170 eFt-ot biztosít (30 eFt kiküldetés, 140 

eFt szolgáltatásként igénybeveendő (AM)), 
− A rendezvényeken fellépő horvát énekegyüttest kísérő 4 zenész 2017. évi fellépési díjára 80 

eFt-ot biztosít, 
− Külső winchester vásárlásra 25 eFt-ot biztosít, 
−   Az év során tartandó kisebb rendezvényekre 37 eFt-ot biztosít későbbi önkormányzati 

döntések alapján. 
 
 Felelős:              Kovács Márk elnök                    
 Közreműködik:            Molnár György gazdasági igazgató 
 Határidő:              2017. június 30. 
 
Szavazati arány:  2  igen 

-     nem 
-     tartózkodás 
 

2. Egyéb: képviselő-testületünk tájékoztatása a legutóbbi ülés óta végzett munkáról, 
aktualitásokról (szóbeli) 
Előterjesztő:     Kovács Márk elnök 
 
Kovács Márk elnök: Elmondta, hogy az énekkar 2017.04.22-én Skopje-ben szerepelt, de a 
horvátországi Svinjavec-be is kaptak meghívást. Javasolta, hogy az anyaországgal való 
kapcsolattartás útiköltségére elkülönített keretből Svinjavec-be történő utazás útiköltségre 20e Ft 
támogatást állapítson meg a testület.  
 
22/2017. (V.23.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy 
határozott, hogy a feladatalapú támogatásból az anyaországgal való kapcsolattartás útiköltségére 
elkülönített keretből Svinjavec-be történő utazás útiköltségre 20e Ft támogatást állapít meg a 
dologi kiadások terhére. 
 
Felelős:                        Kovács Márk elnök                    
Közreműködik:           Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő: 2017. augusztus 31. 

 
Szavazati arány:  2  igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
Kovács Márk elnök: Elmondta, hogy a 2016. évi feladatalapú támogatásból 5 eFt-ért 2GB 
pendrive vásárlására került sor, és ezzel bezárólag a kapott támogatás teljes összege 
felhasználásra került. Kérte, az USB elszámolását a dologi kiadások terhére. 
 
 
 



23/2017. (V.23.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy 
határozott, hogy 2GB pendrive vásárlására az üzemeltetési anyagok előirányzatán rendelkezésre 
álló 1 eFt-hoz a munkaadót terhelő járulékok előirányzatából 2 eFt, az egyéb szolgáltatások 
előirányzatából 2 eFt átcsoportosításával 4eFt+ÁFA összeget biztosít feladatalapú támogatásból a 
dologi kiadások terhére. 
 
Felelős:                        Kovács Márk elnök                    
Közreműködik:           Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő: 2017. augusztus 31. 

 
Szavazati arány:  2  igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
Kovács Márk elnök: Elmondta, hogy dr. Csillag Gábor jegyző úr kérésére tájékozódott arról, 
hogy hol kaphatna új helyet a nemzetiségi önkormányzat. Már egyeztetett Biró Norberttel, a 
Somogy Megyei Közgyűlés Elnökével, aki tájékoztatta, hogy tudnának egy helyiséget biztosítani 
a horvát nemzetiségi önkormányzat részére a megyeháza épületében. Itt is található egy 
nagyterem, amit évente néhány alkalommal használhatnának.  
 
24/2017. (V.23.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata elfogadta Kovács Márk elnök 
tájékoztatóját a lehetséges új helyiséggel kapcsolatban. 
 
Szavazati arány: 2 igen 

   -  nem 
   - tartózkodás 

 
Kovács Márk elnök: Elmondta, hogy a nagykövetségtől kaptak meghívást egy rendezvényre. 
Budapesten 2017.05.23-án piaci termékbemutatót tartanak, erre hívták meg a képviselőket. 
Kovács Márk jelezte a meghívóknak, hogy nem tudnak részt venni a programon.  
 
25/2017. (V.23.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata elfogadta Kovács Márk elnök 
tájékoztatását a 2017.05.23. napján rendezendő piaci termékbemutatóra szóló meghívással 
kapcsolatban. 
 
Szavazati arány: 2 igen 

   -  nem 
   - tartózkodás 

 
Kovács Márk elnök: Tájékoztatást adott arról, hogy 2017.06.17-én és 06.18-án a Kaposfüred SC 
30 éves évfordulója alkalmából rendezendő ünnepség keretein belül egy horvát csapattal 
játszanak a kaposfüredi labdarúgók. 
 
26/2017. (V.23.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata elfogadta Kovács Márk elnök 
tájékoztatását a 2017.06.17. és 06.18. napján rendezendő ünnepségről és mérkőzésről. 
 
Szavazati arány: 2 igen 

   -  nem 



   - tartózkodás 
 
Kovács Márk elnök: Elmondta, hogy 2017.08.25-én indul a Cro-Tour nevű nyílt kerékpártúra, 
mely Kaposvárról indul és több települést – köztük Dráva-menti falvakat – is érint. Az indulásnál 
kértek segítséget a horvát nemzetiségi önkormányzattól abban, hogy az indulók részére ételt és 
italt biztosítsanak. Javasolta, hogy ennek költségeire 25e Ft-ot állapítson meg az önkormányzat. 
 
27/2017. (V.23.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata úgy határozott, hogy a 
2017.08.25-én Kaposvárról induló kerékpártúra résztvevőinek biztosítandó étel és ital költségeire 
25e Ft összeget állapít meg a feladatalapú támogatásokból a reprezentációs kiadások terhére. 
 
Felelős:                        Kovács Márk elnök                    
Közreműködik:           Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő: 2017. augusztus 31. 
 
Szavazati arány: 2 igen 

   -  nem 
   - tartózkodás 

 
 
Több napirend nem lévén az elnök az ülést 14.30 órakor berekesztette. 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

           Kovács Márk      Kárász László 
                         elnök            képviselő,  

                                                jegyzőkönyv-hitelesítő 


