
Jegyzőkönyv 
 
Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Kaposvár, Szent Imre u. 
14. szám alatti hivatali helységében 2017. szeptember 19. napján 14.00 órakor megtartott üléséről. 
 
Kovács Márk elnök: Köszöntötte a megjelenteket, a Polgármesteri Hivatal jelenlévő dolgozóit. 
Megállapította, hogy az ülés két fővel határozatképes. Jelezte, hogy Arató Józsefné később érkezik, 
így a jegyzőkönyvet Kárász László írja alá. A jelenléti ívet az 1. számú melléklet tartalmazza.  
Kérte a 2. számú melléklet szerinti meghívó elfogadását. Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
32/2017. (IX.19.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata a meghívóban szereplő 
napirendet elfogadta. 
 
Szavazati arány:  2   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

Napirend: 
 

1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2017. 
évi költségvetésének első félévi teljesítéséről és a 4/2017 (II. 7.) költségvetési 
határozatának módosításáról 
Előterjesztő:     Kovács Márk elnök 
Közreműködik:    Balogh Beáta igazgató 

 
2. Egyéb: képviselő-testületünk tájékoztatása a legutóbbi ülés óta végzett munkáról, 

aktualitásokról. 
Előterjesztő:    Kovács Márk elnök 

 
14.05. perckor megérkezett Arató Józsefné. 
 
Napirend tárgyalása  
 
1.Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének első félévi teljesítéséről és a 4/2017 (II. 7.) költségvetési határozatának 
módosításáról (a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)      
Előterjesztő:     Kovács Márk elnök 
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató képviseletében Gyönyörűné Pleck 

Krisztina irodavezető 
 
Kovács Márk elnök: Ismertette az előterjesztés szöveges tartalmát, majd azt szóban az alábbiakkal 
egészítette ki. 
Az írásbeli előterjesztés elkészítése után megtörtént a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól az „Újra 
Együtt 2017.” – „Ponovno Zajedno” Fesztivál költségeire kapott támogatás elszámolásának 
önkormányzathoz történő benyújtása. A nemzetiségi önkormányzat a 29/2017. (VIII.07.) számú 
határozatában a támogatás teljes összegét reprezentációs kiadásokra hagyta jóvá. A 149e Ft 
támogatásból azonban 10e Ft dologi kiadásokra (műanyag evőeszközök) került felhasználásra. A 
költségek fedezete a reprezentációs kiadások előirányzatából történő átcsoportosítással biztosított, a 
kiadási főösszeg az írásbeli előterjesztésben rögzítetthez képest nem változik. 
Javasolta, hogy fogadják el a beszámolót, valamint a 2. határozati javaslatot a jegyzőkönyvhöz 4. 
szám alatt csatolt melléklet szerinti bontásban. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazást kért a határozati javaslatokról. 
 



33/2017. (IX.19.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 

megtárgyalta és elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetésének első félévi 
teljesítéséről szóló beszámolót. 

 

Felelős:              Kovács Márk elnök   
Közreműködik:             Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2017. szeptember 30. 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 

megtárgyalta a nemzetiségi önkormányzat 12/2017. (IV.11.) és 21/2017. (V.23.) számú 
határozatokkal módosított 4/2017. (II.07.) számú költségvetési határozatának módosításáról 
szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy tárgyévi bevételeit és kiadásait 2.638 eFt-ra 
módosítja a 4. számú melléklet szerinti bontásban. 

 
Felelős:              Kovács Márk elnök   
Közreműködik:             Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2017. szeptember 30. 

 
Szavazati arány:  3  igen 

-     nem 
-     tartózkodás 
 

1. Egyéb: képviselő-testületünk tájékoztatása a legutóbbi ülés óta végzett munkáról, 
aktualitásokról (szóbeli) 
Előterjesztő:     Kovács Márk elnök 
 
Kovács Márk elnök: Elmondta, hogy legutóbb 2017.08.07-én tartottak rendkívüli ülést, azóta 
lezajlottak az akkor említett események.  
2017.08.12. napján az Országos Horvát Önkormányzat a Nyári Fesztivál elnevezésű programot 
rendezett Szentborbáson. A rendezvényen a hazai horvátajkú lakóság képviselői mellett az 
intézmények vezetői és a diplomácia képviselői vettek részt, a műsorban horvátországi fellépők 
szerepeltek.   
 
34/2017. (IX.19.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata elfogadta Kovács Márk elnök 
tájékoztatóját a Nyári Fesztiválról. 
 
Szavazati arány:   3  igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
Kovács Márk elnök: Elmondta, hogy a „Cro-tour” kerékpártúrán részt vevőknek induláskor 
pogácsát és ásványvizet biztosítottak. 
Az „Újra Együtt 2017.” - „Ponovno Zajedno” Fesztiválon részt vett Szita Károly, Kaposvár MJV 
polgármestere is. 
Mindkét program jól sikerült, zökkenőmentesen zajlott minden. 
 
35/2017. (IX.19.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata elfogadta Kovács Márk elnök 
tájékoztatóját a „Cro-tour” kerékpártúrával és az „Újra Együtt 2017.” - „Ponovno Zajedno” 
Fesztivállal kapcsolatban. 
 



Szavazati arány:  3  igen 
-     nem 
-     tartózkodás 

 
Kovács Márk elnök: Elmondta, hogy 2017.09.12-én részt vett a Corvinus Egyetemen Kolinda 
Grabar Kitarović, a Horvát Köztársaság elnöke, díszdoktor avatásán, illetve a rendezvényen 
elköszönt Gordan Grlić Radman korábbi nagykövettől, valamint üdvözölte az új nagykövetet, 
Mladen Andrlić urat.   
 
36/2017. (IX.19.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata elfogadta Kovács Márk elnök 
tájékoztatóját a Corvinus Egyetemen történt eseményekről. 
 
Szavazati arány: 3 igen 

   -  nem 
   - tartózkodás 

 
Kovács Márk elnök: Elmondta, hogy 2017.09.16-án Lipikre látogattak az ottani magyarokhoz. A 
megbeszélésen több magyar szervezet is képviseltette magát. Megállapodtak, hogy közösen vesznek 
részt pályázatokon és megjelennek egymás rendezvényein. A találkozón jelen volt Jankovity Róbert, 
a horvát szábor magyar nemzetiségi képviselője is, akivel áttekintették az együttműködés 
lehetőségeit. 
 
37/2017. (IX.19.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata elfogadta Kovács Márk elnök 
tájékoztatóját a Lipiken történt látogatásról. 
 
Szavazati arány: 3 igen 

   -  nem 
   - tartózkodás 

 
Kovács Márk elnök: Elmondta, hogy a lipiki énekkar karácsonykor idelátogat és karácsonyi 
koncertet ad. Javasolta, hogy a nemzetiségi önkormányzat bízza meg Arató Józsefnét ennek 
megszervezésével. 
 
38/2017. (IX.19.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata úgy határozott, hogy megbízza 
Arató Józsefnét a lipiki énekkar látogatásának és karácsonyi koncertjének megszervezésével. 
 
Szavazati arány: 3 igen 

   -  nem 
   - tartózkodás 

 
Kovács Márk elnök: Jelezte, hogy a nemzetiségi önkormányzat ASUS típusú laptopjában 
tönkrement az akkumulátor, új vásárlására van szükség. Javasolta 25e Ft megállapítását ennek 
költségére. 
  
39/2017. (IX.19.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy 
határozott, hogy a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonát képező ASUS típusú laptophoz 
akkumulátor vásárlására 25e Ft-ot állapít meg a dologi kiadások terhére. 
 
 



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

 
Szavazati arány:  3  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 


