
Jegyzőkönyv 
 
Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Kaposvár Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth tér 1. alatti hivatali helyiségben 2018. 
november 20. napján 14.00 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. 
 
47/2018. (XI.20.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata a meghívóban szereplő 
napirendet elfogadta. 
 
Szavazati arány:  3  igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
Napirend: 
 

1. Horvát Est programjának aktualizálása (szóbeli) 
Előterjesztő:     Kovács Márk elnök 
 

2. A 2019. évi pályázatok megvitatása (szóbeli) 
Előterjesztő:     Kovács Márk elnök 

 
Napirend tárgyalása  
 
1. Horvát Est programjának aktualizálása (szóbeli)      

Előterjesztő:     Kovács Márk elnök 
 
Kovács Márk elnök: Elmondta, hogy 2018. november 24-én rendezik Horvát Est elnevezésű 
programjukat a Castello Étterem és Rendezvényházban. Folyamatosan jelzik részvételi 
szándékukat a meghívottak. A rendezvényen részt vesz Gugán István az Országos Horvát 
Önkormányzat elnöke, Drago Horvat pécsi konzul és helyettese, Madaras Zoltán a Baranya 
Megyei Közgyűlés Elnöke, Biró Norbert a Somogy Megyei Közgyűlés Elnöke, és Bjelovar 
vármegye alispánja is. Mladen Andrlić a Horvát Köztársaság magyarországi nagykövete még 
nem tudott biztos választ adni a részvételéről. 
Kovács Márk elnök részletesen ismertette a programokat. Elmondta, hogy a rendezvény 16.00 
órakor kezdődik a magyar és a horvát himnusszal. Levezető elnöknek javasolta Kárász László 
képviselőtársát és felkérte az üdvözlő beszéd elmondására, melyet kivetítőn fényképekkel és 
videóval színesítenek. A beszédben beszámolnak az elmúlt évről, a nemzetiségi önkormányzat 
tevékenységéről, az általa szervezett, illetve finanszírozott eseményekről. Kérte javaslata 
elfogadását. 
 
48/2018. (XI.20.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 
elfogadta Kovács Márk elnök javaslatát arról, hogy a 2018. november 24-én tartandó Horvát Est 
elnevezésű rendezvény levezető elnöke Kárász László képviselő legyen. 
 
 



Szavazati arány:  3  igen 
-     nem 
-     tartózkodás 

 
Kovács Márk elnök: Elmondta, hogy a beszéd után következik az elismerések átadása azoknak, 
akik valamilyen formában támogatták a nemzetiségi önkormányzatot, segítették tevékenységét. 
Plakettet adnak át többek között Rumszauer Miklós plébános úrnak, illetve a Szent Margit-
templom diakónusa és felesége részére egy kis figyelmességgel (a feleség részére: szál virág, a 
férj részére: egy üveg bor) kedveskednek. Köszönetüket fejezik ki mindazoknak, akik tevékenyen 
támogatták az önkormányzat tevékenységét. 
Ismertette a műsorban fellépő szereplőket: Matoricz József színművész, a „Dráva-Gyöngyei” 
Tamburazenekar Drávasztáráról, a Liszt Ferenc Zeneiskola növendékei, a Szivárvány-Híd 
Énekkar és a Lipikről érkező vendégek is fellépnek. Felkérte Arató Józsefné képviselőt, hogy 
kísérje a lipiki vendégeket, kb. délben érkeznek. Nézzék meg a várost, a Corner Étteremben 
ebédelnek. 
A műsor után közös vacsorára hívják vendégeiket. 
 
49/2018. (XI.20.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 
elfogadta Kovács Márk elnök tájékoztatóját a 2018. november 24-én tartandó Horvát Est 
elnevezésű rendezvény programjairól. 
 
Szavazati arány:  3  igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
Kovács Márk elnök: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az esemény összes költsége 350 eFt, 
melyet javasolt az alábbiak szerint felosztani: 

- a 2017. évi feladatalapú támogatás maradványának terhére 70 eFt a zenekar fellépti díjára; 
- a 2018. évi működési támogatás terhére 70 eFt a meghívott színművész fellépti díjára; 
- a 2018 évi feladatalapú támogatásból reprezentációs kiadásokra a fennmaradó költségeket. 

A reprezentációs költségek fedezéséhez a Baráti Társaság is hozzájárul. 
Kérte javaslata elfogadását. 
 
50/2018. (XI.20.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy 
határozott, hogy a 2018. november 24-én tartandó Horvát Est rendezvény 350e Ft összes 
költségéből 70 eFt-ot a zenekar fellépti díjára, 70 eFt-ot a meghívott színművész fellépti díjára, a 
fennmaradó költségeket reprezentációs kiadásokra használja fel a 2017. évi feladatalapú 
támogatás maradványának, a 2018. évi működési támogatás, valamint a 2018. évi feladatalapú 
támogatás terhére. 
 

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

 
Szavazati arány:  3  igen 

-     nem 
-     tartózkodás 
 
 

 



2. A 2019. évi pályázatok megvitatása (szóbeli) 
Előterjesztő:     Kovács Márk elnök 

Kovács Márk elnök: Elmondta, hogy a 2019. évi pályázatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
kezeli. Az új szervezet 2018.11.13-án tartott tájékoztatót a változásokról. A pályázatot 
2018.11.26-ig kell elkészíteni.  
 
Kárász László képviselő: Elmondta, hogy a pályázat nagy részét már elkészítette. 1,2 millió 
forint adható ezen a pályázaton. A pályázatok benyújtásához 3.000,-Ft szükséges, kérte ennek  
megállapítását. 
 
51/2018. (XI.20.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata elfogadta Kovács Márk elnök 
tájékoztatóját a 2019. évi pályázatokról és úgy határozott, hogy a pályázatok benyújtásához 
szükséges 3.000 Ft-ot a működési kiadásokból finanszírozza. 
 

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

 
Szavazati arány: 3 igen 

   -  nem 
   - tartózkodás 
 

Kovács Márk elnök: Elmondta, hogy a Horvát Nemzetiségi Gasztronómiai és Kulturális 
Fesztiválra elnyert 600e Ft-ból nem használtak fel 30.088,-Ft-ot, melyet vissza kell utalni az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma részére. Az utalást igazoló bizonylatra szükség van a 
későbbiekben is a beszámoló elkészítésénél. 
 
52/2018. (XI.20.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata úgy határozott, hogy a Horvát 
Nemzetiségi Gasztronómiai és Kulturális Fesztiválra a NEMZ-KUL-18-1629 azonosítószámú 
pályázaton elnyert 600 eFt-ból a fel nem használt 30.088,-Ft-ot visszautalja az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma részére.   
 

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

 
Szavazati arány: 3 igen 

   -  nem 
   - tartózkodás 

 
Kovács Márk elnök: Elmondta, hogy a legutóbbi, 2018.09.18-i ülés óta az alábbi események 
történtek: 

- Látogatást szerveztek Lipikbe, 48 fővel utaztak. A polgármester fogadta őket; 
- 10.20.: Nagykanizsán 20 éves fennállását ünnepelte az ottani horvát önkormányzat. Részt 

vettek az ünnepségen; 
- 10.27.: A Horvát-Magyar Baráti Társaság tagjai Okucaniba látogattak; 
- 11.05.: Oláh Lajosné alpolgármester asszonnyal Kaproncára utaztak. Találkoztak Mladen 

Markac tábornokkal, aki négy éve lett Kapronca díszpolgára; 



- 11.13.: A Bethlen Gábor Alapkezelőnél vett részt a jövő évi pályázattal kapcsolatos 
tájékoztatón. 
 

 
53/2018. (XI.20.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata elfogadta Kovács Márk elnök 
beszámolóját az előző ülés óta történt eseményekről. 
 
Szavazati arány: 3 igen 

   -  nem 
   - tartózkodás 

 
Gyönyörűné Pleck Krisztina gondnoksági iroda vezetője: Tájékoztatta a testületet, hogy az 
„Aranyvölgy” elnevezésű pályázaton elnyert összeggel (3.500,-kuna) kapcsolatban a kuna 
árfolyamváltozása miatt különbözet keletkezett. Emiatt javasolta 2e Ft átcsoportosítását a 
működési költségeken belül a dologi kiadásokból az egyéb pénzügyi műveletekre. 
 
Kovács Márk elnök: Kérte a javaslat elfogadását. 
 
54/2018. (XI.20.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata úgy határozott, hogy az 
„Aranyvölgy” elnevezésű pályázaton elnyert 3.500,-kuna árfolyamváltozása miatti különbözet 
kezelésére 2e Ft-ot csoportosít át a működési költségeken belül a dologi kiadásokból az egyéb 
pénzügyi műveletekre. 
 

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

 
Szavazati arány: 3 igen 

   -  nem 
   - tartózkodás 

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

K. m. f. 
 
 
 
 

           Kovács Márk      Arató Józsefné 
                         elnök            képviselő,  

                                                jegyzőkönyv-hitelesítő 


