
Jegyzőkönyv 
 
Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Kaposvár, Szent Imre 
u. 14. szám alatti hivatali helységében 2017. augusztus 07. 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.  
Kérte a 2. számú melléklet szerinti meghívó elfogadását. Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
28/2017. (VIII.07.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata a meghívóban szereplő 
napirendet elfogadta. 
 
Szavazati arány:  2  igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
Napirend: 
 

1. „Újra Együtt 2017.” - „Ponovno Zajedno” Fesztivál (szóbeli) 
Előterjesztő:     Kovács Márk elnök 

 
2. Részvétel az Országos Horvát Önkormányzat által szervezett „Cro-tour” 

kerékpártúrán (szóbeli) 
Előterjesztő:     Kovács Márk elnök 
 

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

Napirend tárgyalása  
 
1. „Újra Együtt 2017.” - „Ponovno Zajedno” Fesztivál (szóbeli)      
Előterjesztő:     Kovács Márk elnök 
 
Kovács Márk elnök: Elmondta, hogy a rendezvényre elfogadta a meghívást Szita Károly 
Kaposvár MJV polgármestere, Neven Marčić, a HK pécsi konzuli tanácsnoka és Lipik város 
magyar nemzetiségi kultúrcsoportja. A rendezvény helyszíne valószínűleg a Sportcsarnok lenne, 
de ezzel kapcsolatban még folynak az egyeztetések. A fesztivál megrendezéséhez 149e Ft-ot 
pályázaton nyertek, javasolta még ezen kívül 50e Ft elkülönítését a költségek fedezéséhez. 
 
29/2017. (VIII.07.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy 
határozott, hogy az „Újra Együtt 2017.” - „Ponovno Zajedno” Fesztivál költségeire 50e Ft-ot 
használ fel a fesztivál alapanyagköltségeire a működési támogatásból az egyéb szolgáltatások 
előirányzatából átcsoportosítva. Az Emet-től kapott 149e Ft összegű támogatás a Fesztivál 
főzőverseny alapanyagainak beszerzésére kerül fel használásra. 
 

Felelős:             Kovács Márk elnök                    
Közreműködik:            Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:              2017. augusztus 31. 



 
Szavazati arány:  2  igen 

-     nem 
-     tartózkodás 
 

2. Részvétel az Országos Horvát Önkormányzat által szervezett „Cro-tour” kerékpártúrán 
(szóbeli) 

Előterjesztő:     Kovács Márk elnök 
 
Kovács Márk elnök: Elmondta, hogy a 3 napos kerékpártúra Kaposvárról indul 2017.08.25-én. 
Az Országos Horvát Önkormányzat kérte segítségüket a megnyitó és a start megszervezésében. A 
megnyitó 10.00 órakor kezdődik, melyen részt vesz az énekkar is egy kisebb zenekarral. 
Javasolta, hogy a 21/2017. (V.23.) számú határozattal az énekegyüttest kísérő 4 zenész 2017. évi 
fellépési díjára elkülönített 80 eFt-ból ezen a rendezvényen 40e Ft-ot használjanak fel. 
Ezen kívül ismertette a kerékpártúra részletes útvonalát és programjait. 
 
30/2017. (VIII.07.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy 
határozott, hogy a 21/2017. (V.23.) számú határozattal az énekegyüttest kísérő 4 zenész 2017. évi 
fellépési díjára a feladatalapú támogatásból elkülönített 80 eFt-ból a „Cro-tour” kerékpártúra 
megnyitóján 40e Ft-ot használ fel a dologi kiadások terhére.  
 

Felelős:                        Kovács Márk elnök                    
Közreműködik:           Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő: 2017. augusztus 31. 

 
Szavazati arány:  2  igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

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

Kovács Márk elnök: Tájékoztatást adott az előző ülés óta történt eseményekről: 
 
- 06.01-én SKIK „Külpiaci lehetőségek: Ausztria, Horvátország, Szlovénia értekezleten 

képviselte önkormányzatukat. 
 
- 06.07-én a HK Budapesti Nagykövetsége szervezésében rendezett fogadáson vett részt, dr. 

Gordan Grlić Radman „leköszönő”nagykövet búcsúztatásán.  
(Az új nagykövet: dr. Mladen Andrilić, a zágrábi Diplomáciai Akadémia igazgatója lesz, aki 
szeptember 16-tól látja el beosztását.) 

 
- 06.09-én Veliko Trojstvo Önkormányzatának ünnepi közgyűlésén képviselte 

önkormányzatukat. 
  
- 06.10-én Magyaregres falunapján működtünk közre, a horvát önkormányzat „színében” 

működtetett Szivárvány – Híd Énekkar adott műsort.    
 



- 06.29-én a Horvát Államiság Napja alkalmából rendezett fogadáson vett részt Pécsen, 
valamint telefonon kultúrprogramról, illetve szentmisén való közreműködésről egyeztetett a 
horvátországi Lipik város magyar egyesület vezetőjével. 

 
- 07.31-én az Országos Horvát Önkormányzat szervezésében megrendezésre kerülő CRO 

TOUR 2017 megbeszélésen vett részt Szentborbáson. 
 

- 08.03-án a lipiki kultúrcsoport írásban megerősítette részvételét az augusztus 26-i 
kultúrprogramon, illetve az azt követő Margit templomban celebrált Istentiszteleten való 
közreműködést.  

 
31/2017. (VIII.07.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata elfogadta Kovács Márk elnök 
tájékoztatóját az előző ülés óta történt eseményekről. 
 
Szavazati arány: 2 igen 

   -  nem 
   - tartózkodás 

 
Több napirend nem lévén az elnök az ülést 15.30 órakor berekesztette. 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

           Kovács Márk      Kárász László 
                         elnök            képviselő,  

                                                jegyzőkönyv-hitelesítő 


