
Jegyzőkönyv 
 
Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Kaposvár, Szántó u. 
5. szám alatti hivatali helységében 2018. szeptember 18. napján 14.00 órakor megtartott üléséről. 
 
Kovács Márk elnök: Köszöntötte a megjelenteket, a Polgármesteri Hivatal jelenlévő dolgozóit. 
Elmondta, hogy Kárász László 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. 
 
36/2018. (IX.18.) 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 2018. 
évi költségvetésének első félévi teljesítéséről és a 2/2018. (II. 6.) számú 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 

 
Napirend tárgyalása  
 

1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2018. 
évi költségvetésének első félévi teljesítéséről és a 2/2018. (II. 6.) számú költségvetési 
határozatának módosításáról (a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) 
Előterjesztő:     Kovács Márk elnök 
Közreműködik:    Balogh Beáta igazgató 

 
Kovács Márk elnök: Az előterjesztést áttanulmányozta, azzal egyetért. Ismertette az 
előterjesztést és megkérdezte a Képviselő-testületet, van-e valakinek hozzáfűzni valója az 
előterjesztéshez. Hozzáfűzni való híján, javasolta, hogy az előterjesztésben megfogalmazott 
határozati javaslatról szavazzanak. 
 
37/2018. (IX.18.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 
megtárgyalta és elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetésének első 
félévi teljesítéséről szóló beszámolót. 

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



2. Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 
megtárgyalta a nemzetiségi önkormányzat 14/2018. (IV.10.) és 24/2018. (V.29.) számú 
határozatokkal módosított 2/2018. (II.06.) számú költségvetési határozatának módosításáról 
szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy tárgyévi bevételeit és kiadásait 2.930 eFt-ra 
módosítja a 2. számú melléklet szerinti bontásban. 

 
Felelős:              Kovács Márk elnök   
Közreműködik:             Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2018. szeptember 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 a legutóbbi, 2018.08.21-i rendkívüli ülés óta az alábbi 
események történtek: 

- 08.26. A Horvát Nemzetiségi Gasztronómiai és Kulturális Fesztivál részeként a Margit 
templomban a Medjugorje-i plébános tartott szentmisét, mely nagyon színvonalas volt és 
sok vendég vett részt. 
- 09.01. a Castello Rendezvényházban tartották a Fesztivál kulturális rendezvény részét és 
a főzőversenyt, melynek több, mint száz résztvevője volt. A rendezvényen megjelent 
Horvátország nagykövete és Szita Károly polgármester úr is. 
- 09.17. Drago Horvat pécsi konzul keresi a kapcsolatot a nemzetiségi önkormányzattal is, 
valamint szeretne Szita Károly polgármester úrral találkozni, ebben kért segítséget.  
 

38/2018. (IX.18.) 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 2018.09.01-én felkereste Schlichter Györgyné, a 
Kaposvári Német Közhasznú Egyesület elnöke és kérte, hogy a Szivárvány-Híd énekkar lépjen 
fel az egyesület rendezvényén. Elmondta, hogy a legitim német nemzetiségi önkormányzatot 
támogatja és ismeri el, a Közhasznú Egyesület elnökének kérését nem támogatja, javasolta ennek 
elfogadását. 
 
39/2018. (IX.18.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
Schlichter Györgyné, a Kaposvári Német Közhasznú Egyesület elnökének kérését nem 
támogatja, a Szivárvány-Híd énekkar nem lép fel a Kaposvári Német Közhasznú Egyesület 
rendezvényén. 
 
Szavazati arány: 1 igen 

    -  nem 
   1 tartózkodás 



Arató Józsefné képviselő: Elmondta, hogy Lipikbe utaznak, ahol próbálják megbeszélni a 
karácsonyi koncertet. 
Jelezte, hogy véleménye szerint Rumszauer Miklós plébános nagyon sokat tesz a magyar-horvát 
kapcsolatok fenntartásáért, mindig vendégül látta a horvát vendégeket, együttműködési 
megállapodásuk is van a templommal. Javasolta, hogy munkáját ajándékkal köszönjék meg. 
 
Kovács Márk elnök: Támogatta a kezdeményezést. Javasolta, hogy egy szép plakettel köszönjék 
meg a plébános úr munkáját és segítségét, kérte erre 15 eFt átcsoportosítását az üzemeltetési 
költségekből. 
 
40/2018. (IX.18.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
Rumszauer Miklós plébános részére plakettet ajándékoz és ennek fedezetére a működési 
támogatások terhére 15 eFt-ot (8e Ft egyéb külső személyi juttatások, 2 eFt áfa, 5 eFt munkaadói 
járulék) csoportosít át az üzemeltetési anyagok előirányzatából. 
 
Felelős:                Kovács Márk elnök   
Közreműködik:   Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:    2018. október 31. 
 
Szavazati arány:  2  igen 

     -   nem 
     -   tartózkodás 

 
Kovács Márk elnök: Tájékoztatást adott a tervezett rendezvényekről: 

- 10.14.: Kirándulást szerveztek a horvátországi Aranyvölgybe. A kapcsolódó költségeket 
(utazási költség, étkezés Daruváron, belépőjegyek) pályázatból fedezik, a Horvát Állam 
által kiírt pályázaton nyertek 150 eFt-ot. A kiránduláson azok vehetnek részt, akik a 
választásokon támogatták a horvát nemzetiségi önkormányzatot, illetve tettek valamit a 
horvát önkormányzatért. 

- 11.17.: Ekkor rendezik meg az Országos Horvát Napot Pécsett, melynek költségeit az 
országos horvát nemzetiségi önkormányzat fedezi. 

 
41/2018. (IX.18.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata úgy határozott, hogy a Horvát 
Államtól az „Aranyvölgy” elnevezésű pályázaton elnyert 3.500,- kuna (150 eFt) összeggel emeli 
a bevételi előirányzatát, melyet kisvasútra, belépőjegyekre, étkezésre, fizetendő adóterhekre 
használ fel.  
 
Szavazati arány: 2 igen 

   -  nem 
   - tartózkodás 

 
Kovács Márk elnök: Elmondta, hogy a Horvát Napot 2018.11.24-én rendezik, több vendéget és 
színművészeket is szeretne meghívni. Tájékoztatta a testületet, hogy amennyiben a horvát 
nemzetiségi önkormányzatnak nem áll rendelkezésére elegendő forrás a kiadások fedezéséhez, a 
Magyar-Horvát Baráti Társaság segít a költségek fizetésében. 
 
Gyönyörűné Pleck Krisztina gondnoksági iroda vezetője: Tájékoztatta a testületet, hogy a 
Horvát Nemzetiségi Gasztronómiai és Kulturális Fesztiválra nyert 600 eFt-ból, megmaradt 
100.088,-Ft az étkezésre kalkulált összegből, melyet vissza kell fizetni.  



Elmondta továbbá, hogy a pólók vásárlása kapcsán 12.300,-Ft adóköltség merült fel, javasolta az 
összeg átcsoportosítását az üzemeltetési költségekből és kérte erről a testület döntését. 
 
Kovács Márk elnök: Elmondta, hogy a visszafizetés kapcsán levelet írtak a minisztériumhoz, 
melyben kérték, hogy a saját költségvetésük terhére a „Dráva Gyöngyei Tamburazenekar” részére 
kifizetett 70 eFt-ot elszámolhassák a pályázat terhére. Választ még nem kaptak, javasolta, hogy 
most a visszafizetésről döntsön a testület. 
A pólók vásárlása kapcsán tett javaslatot támogatja, kérte annak elfogadását.  
 
42/2018. (IX.18.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata úgy határozott, hogy a 
32/2018. (VIII.21.) számú határozatot úgy módosítja, hogy a Horvát Nemzetiségi Gasztronómiai 
és Kulturális Fesztiválra a NEMZ-KUL-18-1629 azonosítószámú pályázaton elnyert 600 eFt-ból 
a fel nem használt 100.088,-Ft-ot visszautalja az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére.   
 
Felelős:                Kovács Márk elnök   
Közreműködik:   Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:    2018. október 31. 
 
Szavazati arány:  2  igen 

     -   nem 
     -   tartózkodás 

 
43/2018. (IX.18.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata úgy határozott, hogy a 
működési kiadások terhére az üzemeltetési költségekből 12.300,-Ft csoportosít át a pólók 
vásárlása kapcsán felmerült adóköltség fedezetére. 
 
Felelős:                Kovács Márk elnök   
Közreműködik:   Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:    2018. október 31. 
 
Szavazati arány:  2  igen 

     -   nem 
     -   tartózkodás 

 
Kovács Márk elnök: Elmondta, hogy a szeptemberi horvátországi út költségeit a Horvát-Magyar 
Baráti Társaság finanszírozta, így a 2017. évi feladatalapú támogatás maradványának terhére 
tervezett 131 eFt útiköltség nem került felhasználásra. 
 
44/2018. (IX.18.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata úgy határozott, hogy a 
14/2018. (IV.10.) számú határozatot úgy módosítja, hogy a 2017. évi feladatalapú támogatás 
maradványának terhére tervezett 131 eFt-ot a november 24-i Horvát Nap fellépő díjára használja 
fel. 
 
Felelős:                Kovács Márk elnök   
Közreműködik:   Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:    2018. október 31. 
 
Szavazati arány:  2  igen 

     -   nem 



     -   tartózkodás 
 
Kovács Márk elnök: Elmondta, hogy a 2018. évi feladatlapú támogatásból a bjelovári vásárra 
tervezett 50 eFt-ot nem használta fel. . 
 
45/2018. (IX.18.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata úgy határozott, hogy a 
24/2018. (V.29.) számú határozatot úgy módosítja, hogy a 2018. évi feladatalapú támogatás 
terhére tervezett 50 eFt-ot a november 24-i Horvát Nap költségeire használja fel. 
 
Felelős:                Kovács Márk elnök   
Közreműködik:   Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:    2018. október 31. 
 
Szavazati arány:  2  igen 

     -   nem 
     -   tartózkodás 

 
Gyönyörűné Pleck Krisztina gondnoksági iroda vezetője: Tájékoztatta a testületet, hogy a 
Horvát Nemzetiségi Gasztronómiai és Kulturális Fesztivál megrendezése során felmerült 
gázpalack vásárlás fedezetét (4 eFt) a minisztériumi támogatás terhére az egyéb külső személyi 
juttatásokból az üzemeltetési anyagokra történő átcsoportosításával kell biztosítani. 
 
46/2018. (IX.18.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata úgy határozott, hogy a 
32/2018. (VIII.21.) számú határozatot úgy módosítja, hogy a minisztériumi támogatás terhére az 
egyéb külső személyi juttatásokból 4 eFt-ot az üzemeltetési anyagokra (gázpalack vásárlás) 
csoportosít át. 
 
Felelős:                Kovács Márk elnök   
Közreműködik:   Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:    2018. október 31. 
 
Szavazati arány:  2  igen 

     -   nem 
     -   tartózkodás 

 
Több napirend nem lévén az elnök az ülést 14.40 órakor berekesztette. 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

           Kovács Márk      Arató Józsefné 
                         elnök            képviselő,  

                                                jegyzőkönyv-hitelesítő 


