
Jegyzőkönyv 
 
Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Kaposvár, Szántó u. 
5. szám alatti hivatali helységében 2018. május 29. napján 14.00 órakor megtartott üléséről. 
 
Kovács Márk elnök: Köszöntötte a megjelenteket, a Polgármesteri Hivatal jelenlévő dolgozóit. 
Elmondta, hogy Arató Józsefné igazoltan 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. 
 
23/2018. (V.29.) 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 Önkormányzata 
2/2018. (II.06.) számú költségvetési határozatának 2. számú 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 

 
Napirend tárgyalása  
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 2/2018. 

(II.06.) számú költségvetési határozatának 2. számú módosításáról 
Előterjesztő:     Kovács Márk elnök 
Közreműködik:     Balogh Beáta igazgató 

 
Kovács Márk elnök: Az előterjesztést áttanulmányozta, azzal egyetért. Megkérdezte a 
Képviselő-testületet, van-e valakinek hozzáfűzni valója az előterjesztéshez. Hozzáfűzni való 
híján, javasolta, hogy az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatról szavazzanak. 
 
24/2018. (V.29.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata képviselőtestülete 
megtárgyalta a nemzetiségi önkormányzat 14/2018. (IV.10.) számú határozattal 
módosított 2/2018. (II.06.) számú költségvetési határozatának módosításáról szóló 
előterjesztést és úgy határozott, hogy tárgyévi bevételeit és kiadásait 2.744 eFt-ban 
határozza meg az 1. számú melléklet szerinti bontásban. 
 
Felelős:             Kovács Márk elnök                    
Közreműködik:            Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:                       2018. 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: 
− a decemberi Horvát Nap nyílt rendezvény reprezentációs kiadásaira 250 eFt-ot 

biztosít, 
− az anyaországgal való kapcsolattartás útiköltségére 86 eFt-ot biztosít (36 eFt 

kiküldetés, 50 eFt szolgáltatásként igénybeveendő: szeptemberi blejovári vásárra 
(AM)). 

 
Felelős:             Kovács Márk elnök                    
Közreműködik:            Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:            2018. június 30. 
 

Szavazati arány:  2  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 a legutóbbi, 2018.04.10-i ülés óta az alábbi események 
történtek: 

- 04.14. Látogatást tett Kaposváron Ivan Bušić miniszeri biztos, Mladen Andrlić, a HK 
budapesti nagykövetét képviselte. 
- 04.17. Horvát napon és Tavaszi Fesztiválon vett részt, a Pécsi Horvát Konzulátus és a 
Janus Pannonius Tudományegyetem szervezésében Pécsen. 
- 04.20. Rippl-Rónai kiállításon vettek részt Zágrábban a Polgármesteri Hivatal 
munkatársai társaságában. 
- 04.27. A Kaposi Mór Oktató Kórház déli tömbjének rekonstrukciója alapkőletételén vett 
részt, a polgármester úr meghívására. 
- 05.11. Látogatást tett Kaposváron Neven Marčić konzuli tanácsos, Vesna Haluga, a HK 
pécsi főkonzulját képviselte. 
- 05.13. Színházi gálaműsoron vett részt a Pécsi Horvát Színházban (Puccini – Gianni 
Schicchi opera), amelyet Eszék – Pécs városok 45 éves kapcsolatának tiszteletére 
rendeztek. 
- 05.18. Kaposvár Megyei Jogú Város intermodális pályaudvar és a hozzá kapcsolódó 
közösségi közlekedés fejlesztésének alapkőletételi ünnepségén vett részt, a polgármester 
úr meghívására. 
-  05.27. Énekkaruk Nagykanizsán szerepelt, 13 kórus adott műsort a templomban. 
- 05.28. Az első világháborúban életüket vesztett magyar és más nemzetek katonái 
felújított hadisírjainak ünnepélyes átadásán vett részt, Kaposváron a Hősök temetőjében, 
a polgármester úr meghívására. 
 

25/2018. (V.29.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata elfogadta Kovács Márk elnök 
beszámolóját az előző ülés óta történt eseményekről. 
 
Szavazati arány: 2 igen 

   -  nem 
   - tartózkodás 
 



Kovács Márk elnök: Elmondta, hogy dr. Szép Tamás, a Polgári Casino elnöke tájékoztatta, hogy 
2018.06.22-én, pénteken 18.00 órától „Szentivánéji vigasságok a Rippl-Rónai Villa kertjében” 
elnevezésű rendezvényt tartanak. Hagyományos programot terveznek: egytálétel ex-főjegyző 
módra. Kérte, hogy a Hajnalig Band és a Duga énekkar szerepeljen a rendezvényen, de nem 
tudnak fellépni. 
 
26/2018. (V.29.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata elfogadta Kovács Márk elnök 
tájékoztatóját a 2018.06.22-én, pénteken 18.00 órától „Szentivánéji vigasságok a Rippl-Rónai 
Villa kertjében” elnevezésű rendezvénnyel kapcsolatban. 
 
Szavazati arány: 2 igen 

   -  nem 
   - tartózkodás 

 
Kovács Márk elnök: Elmondta, hogy meghívás érkezett Versend település Horvát 
Önkormányzatától, a településen 5. alkalommal megrendezésre kerülő „Horvát Piknik” 
rendezvényen való részvételre. A rendezvényen a Baráti Társaság közreműködésével vesznek 
részt. 
 
27/2018. (V.29.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata elfogadta Kovács Márk elnök 
tájékoztatóját a Versenden 5. alkalommal megrendezésre kerülő „Horvát Piknik” elnevezésű 
rendezvényről. 
 
Szavazati arány: 2 igen 

   -  nem 
   - tartózkodás 

 
Kovács Márk elnök: Elmondta, hogy a nemzetközi rendezvényeken való részvételhez 
szükségük lenne Kaposvár címeres, feliratos városi zászlóra rúddal együtt. Kérte ennek 
beszerzését. 
 
28/2018. (V.29.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata elfogadta Kovács Márk elnök 
javaslatát Kaposvár címeres, feliratos városi zászló beszerzéséről. 
 
Szavazati arány: 2 igen 

   -  nem 
   - tartózkodás 
 

Kovács Márk elnök: Elmondta, hogy a városi zászlón kívül szükséges a Kaposvári 
Egyházmegye zászlójának beszerzése is a „Szivárvány-Híd/Most-Duga” énekkar templomi 
fellépéseihez. Ezt a horvát nemzetiségi önkormányzat támogatná. 
 
29/2018. (V.29.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata elfogadta Kovács Márk elnök 
javaslatát a Kaposvári Egyházmegye zászlójának beszerzéséről. 
 
Szavazati arány: 2 igen 

   -  nem 
   - tartózkodás 



Kárász László képviselő: Elmondta, hogy 2018.06.09-én a Nemzeti Összetartozás Napja 
alkalmából rendezett ünnepségre utazik Zágrábba 35 diákkal, ahol bemutatják a somogyi 
népviseletet is. A buszköltség nagy részét a Rákóczi Szövetség pályázatán nyert összegből 
fedezik, azonban a teljes összegre ez nem elegendő. Kérte, hogy a nemzetiségi önkormányzat  
50e Ft-tal támogassa az utazást. 
 
30/2018. (V.29.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata úgy határozott, hogy a 
2018.06.09. napján Zágrábba történő utazás buszköltségéhez 50e Ft-tal járul hozzá a működési 
támogatásból az egyéb szolgáltatások terhére. 
 
Felelős:                Kovács Márk elnök   
Közreműködik:   Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:    2018. június 30. 
 
Szavazati arány:  2  igen 

     -   nem 
     -   tartózkodás 

 
Több napirend nem lévén az elnök az ülést 14.35 órakor berekesztette. 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

           Kovács Márk      Kárász László 
                         elnök            képviselő,  

                                                jegyzőkönyv-hitelesítő 


