
Jegyzőkönyv 
 

Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Kaposvár, Szántó u. 

5. szám alatti hivatali helységében 2019. május 21. 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. 

 

32/2019. (V.21.) 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 

2/2019. (II.19.) 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 

2/2019. (II.19.) számú költségvetési határozatának 2. számú módosításáról (a 

jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)      

Előterjesztő:     Kovács Márk elnök 

Közreműködik:     Balogh Beáta igazgató 

 

Kovács Márk elnök: Az előterjesztést áttanulmányozta, azzal egyetért. Ismertette, hogy a 2019. 

évi 735.330,-Ft feladatalapú támogatást miként javasolja felhasználni. Megkérdezte a 

Képviselő-testületet, van-e valakinek hozzáfűzni valója az előterjesztéshez. Hozzáfűzni való 

híján kérte, hogy az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatokról szavazzanak, 

valamint, hogy a 2019. évi feladatalapú támogatás felhasználásáról tételenként külön 

határozatban döntsön a nemzetiségi önkormányzat. 

 

33/2019. (V.21.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata képviselőtestülete 

megtárgyalta és elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 24/2019.(IV.09.) számú határozattal 

módosított 2/2019. (II. 19.) számú költségvetési határozatának módosításáról szóló előterjesztést 

és úgy határozott, hogy tárgyévi bevételeit és kiadásait 3.295 eFt-ra módosítja az 1. számú 

melléklet szerinti bontásban. 



Felelős:             Kovács Márk elnök                    

Közreműködik:            Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő: 2019. június 30. 

 

Szavazati arány:  2  igen 

-     nem 

-     tartózkodás 

 

34/2019. (V.21.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata képviselőtestülete 

megtárgyalta a 2019. évi feladatalapú támogatás felhasználásáról szóló előterjesztést és úgy 

határozott, hogy a 735 eFt összegű feladatalapú támogatásból 100 eFt-ot a 2019. augusztus 31-

én tartandó „Mura és Dráva-menti horvát települések kulturális és gasztronómiai találkozója 

Kaposváron” rendezvényen fellépők díjazására, illetve egyéb szolgáltatások igénybevételére (79 

eFt-szolgáltatás, 21 eFt-áfa) használ fel. 

 

Felelős:   Kovács Márk elnök 

Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:   2019. április 30. 

 

Szavazati arány:  2  igen 

-     nem 

-     tartózkodás 

 

35/2019. (V.21.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata képviselőtestülete 

megtárgyalta a 2019. évi feladatalapú támogatás felhasználásáról szóló előterjesztést és úgy 

határozott, hogy a 735 eFt összegű feladatalapú támogatásból 185 eFt-ot a horvátországi 

Vlasityiba, Zadarba 2019. szeptember 12-15-ére tervezett népismereti látogatás, a horvát 

önkormányzat választási konferencia útiköltségére (146 eFt-szolgáltatás, 39 eFt-áfa) használ fel. 

 

Felelős:   Kovács Márk elnök 

Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:   2019. április 30. 

 

Szavazati arány:  2  igen 

-     nem 

-     tartózkodás 

 

Kovács Márk elnök: Jelezte, hogy a bajai országos horvát nap időpontja megváltozott, nem 

2019. november 30-án tartják, ahogy a határozati javaslatban szerepel, hanem 2019. november 

16-án. Kérte, hogy a határozatot ezzel a pontosítással fogadja el a nemzetiségi önkormányzat. 

 

36/2019. (V.21.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata képviselőtestülete 

megtárgyalta a 2019. évi feladatalapú támogatás felhasználásáról szóló előterjesztést és úgy 

határozott, hogy a 735 eFt összegű feladatalapú támogatásból 100 eFt-ot a 2019. november 16-ai 

bajai országos horvát napon való részvétel utazási költségére (79 eFt-szolgáltatás, 21 eFt-áfa) 

használ fel. 

 

 



 

Felelős:   Kovács Márk elnök 

Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:   2019. április 30. 

 

Szavazati arány:  2  igen 

-     nem 

-     tartózkodás 

 

Kovács Márk elnök: Elmondta, hogy 2019. november 30-án a „Horvát nap” Kaposváron kerül 

megrendezésre, kérte, hogy ez is szerepeljen a határozatban és a nemzetiségi önkormányzat 

ezzel a kiegészítéssel fogadja el a határozati javaslatot. 

 

37/2019. (V.21.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata képviselőtestülete 

megtárgyalta a 2019. évi feladatalapú támogatás felhasználásáról szóló előterjesztést és úgy 

határozott, hogy a 735 eFt összegű feladatalapú támogatásból 350 eFt-ot a 2019. november 30-ai 

Kaposváron megrendezésre kerülő „Horvát nap” kiadásaira (egyéb dologi kiadás) használ fel, 

melynek tételes felhasználásáról később születik döntés. 

 

Felelős:   Kovács Márk elnök 

Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:   2019. április 30. 

 

Szavazati arány:  2  igen 

-     nem 

-     tartózkodás 

 

38/2019. (V.21.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata képviselőtestülete 

megtárgyalta a „Mura és Dráva-menti horvát települések kulturális és gasztronómiai találkozója 

Kaposváron” rendezvény megvalósítására elnyert támogatásról szóló előterjesztést és úgy 

határozott, hogy a 400 eFt összeget az alábbiak szerint használja fel: 

 

- Pr, marketing költségek 40 eFt (31,5 eFt-szolgáltatás, 8,5 eFt-áfa) 

- rendezvényszervezés költsége és részvételi díj 190 eFt (150 eFt-szolgáltatás, 40 eFt-áfa) 

- étkezés és élelmiszer költsége 130 eFt (102 eFt-reprezentációs kiadás, 28 eFt-áfa) 

- egyéb beszerzések, szolgáltatások 40 eFt (31,5 eFt-szolgáltatás, 8,5 eFt-áfa). 

 

Felelős:             Kovács Márk elnök                    

Közreműködik:            Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:  2019. június 30. 

 

Szavazati arány:  2  igen 

-     nem 

-     tartózkodás 

 

 

 

 



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

aktualitásokról. 

Előterjesztő:    Kovács Márk elnök 

 

Kovács Márk elnök: Elmondta, hogy legutóbb ülnökválasztás miatt rendkívüli ülést tartottak 

2019.04.26-án.  

Még az ülést megelőzően, 2019.04.23-án az önkormányzat által menedzselt énekkar vezetője, 

Miszlang János jelezte, hogy lehet, hogy feloszlik az énekkar. A nemzetiségi önkormányzat 

anyagilag csak abban tud segíteni az énekkarnak, hogy a hangszerek vásárlását támogatja, 

illetve az önkormányzati célokat szolgáló utazási költségeket finanszírozza. 

 

A rendkívüli ülés óta történt események: 

- 05.06.: Az énekkar fellépett volna Kásárdon, de ott történt haláleset miatt lemondták a 

programot; 

- 05.17.: A Pécsi Horvát Konzulátus küldött meghívót a Tramuntana nevezetű vokálegyüttes 

fellépésére, melyet a Pécsi Nemzeti Színházban rendeztek. 

 

39/2019. (V.21.) 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 felkereste Mogyorósiné Futó Kinga nemzetközi referens, 

aki elmondta, hogy 2019.05.31-én a Rippl-Rónai Fesztivál keretén belül Borhi Zsombor 

alpolgármester úr társaságában megtekinthetnék a Kaposvár Arénát és a Csik Ferenc 

Versenyuszodát. Ezt követően a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat a Szántó utcai irodában 

fogadja a kaproncai alpolgármester asszonyt, kabinetfőnököt.  

 

40/2019. (V.21.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata elfogadta Kovács Márk 

elnök tájékoztatóját a kaproncai alpolgármester asszony látogatásáról.   

 

 Szavazati arány:  2 igen 

  -     nem 

  -     tartózkodás 

 

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

 

K. m. f. 

 

 

 

 

           Kovács Márk      Kárász László 

                         elnök            képviselő,  

                                                jegyzőkönyv-hitelesítő 


