
 
Jegyzőkönyv 

 
 
Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Kaposvár Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth tér 1. alatti hivatali helyiségben 2019. 
március 29. napján 13.00 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 meghívóban szereplő napirendi pontokat azzal a módosítással fogadják el, hogy az 1. 
és 2. napirendi pontot felcserélik. A meghívót a 2. számú melléklet tartalmazza.  
 
16/2019. (III.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. Az önkormányzati együttműködés és diplomáciai kapcsolatépítés céljából 
tartandó fogadás szervezése és költségei (szóbeli) 
Előterjesztő:     Kovács Márk elnök 

 
 
Napirend tárgyalása  
 

1. Az önkormányzati együttműködés és diplomáciai kapcsolatépítés céljából 
tartandó fogadás szervezése és költségei (szóbeli) 
Előterjesztő:     Kovács Márk elnök 

 
Kovács Márk elnök: Elmondta, hogy szombaton, 2019. március 30-án rendezik az 
önkormányzati együttműködés és diplomáciai kapcsolatépítés céljából tartandó fogadást. A 
2018. évi önkormányzati működési pénzmaradványból a vendéglátáshoz kapcsolódó 
költségekre javasolja 70e Ft megállapítását a reprezentációs kiadások terhére, valamint 30e Ft 
megállapítását az ehhez kapcsolódó adó megfizetésére. Kérte javaslata elfogadását. 
 
17/2019. (III.29.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 
elfogadta Kovács Márk elnök javaslatát és úgy határozott, hogy a 2019. március 30-án az 
önkormányzati együttműködés és diplomáciai kapcsolatépítés céljából tartandó fogadás 
kapcsán a 2018. évi önkormányzati működési pénzmaradványból vendéglátás költségeire 70 e 
Ft-ot állapít meg a reprezentációs kiadások terhére, valamint 30e Ft-ot állapít meg a 
reprezentációs kiadásokat terhelő adók megfizetésére. 
 

 



Felelős:  Kovács Márk elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2019. március 31. 

 
Szavazati arány:  2  igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
 
Több napirend nem lévén az elnök az ülést 13.30 órakor berekesztette. 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

           Kovács Márk      Kárász László 
                         elnök            képviselő,  

                                                jegyzőkönyv-hitelesítő 


