
Jegyzőkönyv 
 
Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Kaposvár, Szántó u. 
5. szám alatti hivatali helységében 2019. augusztus 21. napján 14.00 órakor megtartott üléséről. 
 
Kovács Márk elnök: Köszöntötte a megjelenteket, a Polgármesteri Hivatal jelenlévő dolgozóit. 
Megállapította, hogy az ülés három fővel határozatképes. A jelenléti ívet az 1. számú melléklet 
tartalmazza.  
Kérte a 2. számú melléklet szerinti meghívó elfogadását. Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
41/2019. (VIII.21.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata a meghívóban szereplő 
napirendet elfogadta. 
 
Szavazati arány:  3  igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
Napirend: 
 

1. Előterjesztés a „Mura és Dráva-menti horvát települések kulturális és 
gasztronómiai találkozója Kaposváron” elnevezésű 2019.08.31-i rendezvény 
szervezéséről 
Előterjesztő:     Kovács Márk elnök 

 
2. Előterjesztés a horvátországi Vlasityibe, Zadarba tervezett népismereti látogatás 

szervezéséről 
Előterjesztő:     Kovács Márk elnök 
 

3. Egyéb: képviselő-testületünk tájékoztatása a legutóbbi ülés óta végzett munkáról, 
aktualitásokról. 
Előterjesztő:    Kovács Márk elnök 

 
Napirend tárgyalása  
 

1. Előterjesztés a „Mura és Dráva-menti horvát települések kulturális és 
gasztronómiai találkozója Kaposváron” elnevezésű 2019.08.31-i rendezvény 
szervezéséről (szóbeli) 

     Előterjesztő:     Kovács Márk elnök 
 
Kovács Márk elnök: Elmondta, hogy gasztronómiai rendezvényüket 2019.08.31-én rendezik a 
Castello Étterem és Rendezvényházban. A pályázati támogatás augusztus 10-én érkezett 
számlájukra. Tételenként ismertette az összeg cél szerinti felhasználását: 
- 40e Ft: PR, marketing - promóciós ajándék költsége; 
- 190e Ft: Rendezvényszervezés költsége és részvételi díj - hangosítás, színpadtechnika, 

terem és sátor bérlése; 
- 130e Ft: Szállás, étkezés és élelmiszer költsége - fellépők, résztvevők étkeztetése, 

nyersanyag biztosítása a főzőversenyre; 
- 40e Ft: Egyéb beszerzések, szolgáltatások - kis értékű tárgynyeremények, oklevelek, 

plakettek, dekoráció. 
 



Elmondta, hogy a rendezvényen fellép a Dráva Gyöngyei Tamburazenekar és a Fityeházi 
asszonykórus. Egy színművészt is szeretnének meghívni, az ő fellépti díját a Horvát-Magyar 
Baráti Társaság fizeti. 
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a főzőversenyre több csapat is jelentkezett, mindegyik leadta 
nyersanyag igényét a versenyre. A résztvevők közül az első három helyezettet díjazzák. 
 
Kovács Márk elnök: Kérte, hogy az egyéb felmerülő költségeket a nemzetiségi önkormányzat 
a 2018. évi feladatalapú támogatás fel nem osztott maradványából fedezze, 136e Ft 
felhasználásával. 

 
42/2019. (VIII.21.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata képviselőtestülete elfogadta 
Kovács Márk elnök tájékoztatóját a „Mura és Dráva-menti horvát települések kulturális és 
gasztronómiai találkozója Kaposváron” elnevezésű 2019.08.31-i rendezvényről. 

Felelős:             Kovács Márk elnök                    
Közreműködik:            Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő: 2019. szeptember 30. 

 
Szavazati arány:  3  igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
43/2019. (VIII.21.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata képviselőtestülete a 19/2019. 
(IV.9.) számú határozatát úgy módosítja, hogy a 2018. évi feladatalapú támogatás fel nem 
osztott maradványából 136e Ft-ot a 2019. augusztus 31-én megrendezendő „Mura és Dráva-
menti horvát települések kulturális és gasztronómiai találkozója Kaposváron” rendezvény 
megvalósítására használ fel. 
 

Felelős:   Kovács Márk elnök 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:   2019. szeptember 30. 

 
Szavazati arány:  3  igen 

-     nem 
-     tartózkodás 
 

2. Előterjesztés a horvátországi Vlasityibe, Zadarba tervezett népismereti látogatás 
szervezéséről (szóbeli) 
Előterjesztő:     Kovács Márk elnök 

 
Kovács Márk elnök: Elmondta, hogy Vlasityibe és Zadarba utaznak. A népismereti látogatás - 
Kaposvár MJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Testületének és az Országos Magyar – 
Horvát Baráti Társaság vezetőségének közös ülésével, önkormányzati választási fórummal 
egészül ki. A rendezvény 2019. szeptemberében 12-15. között a horvátországi Vlašići Hotel 
Zavičaj-ban (Pag-sziget) kerül megrendezésre. Részletesen ismertette a tervezett programot. 
Javasolta, hogy a nemzetiségi önkormányzat a 2018. évi feladatalapú támogatás fel nem osztott 
maradványából 105e Ft-ot használjon fel a rendezvény reprezentációs kiadásaira és annak 
járulékaira. 
 
 



 
44/2019. (VIII.21.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata képviselőtestülete a 19/2019. 
(IV.9.) számú határozatát úgy módosítja, hogy a 2018. évi feladatalapú támogatás fel nem 
osztott maradványából 105e Ft-ot a 2019. szeptember 12-15. között Vlasityibe és Zadarba 
történő népismereti látogatás reprezentációs kiadásaira és annak járulékaira használ fel. 
 

Felelős:   Kovács Márk elnök 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:   2019. szeptember 30. 

 
Szavazati arány:  3  igen 

-     nem 
-     tartózkodás 
 

Kovács Márk elnök: Elmondta, hogy a nemzetiségi önkormányzat a Horvát Államtól 4000 
kuna támogatást kap, melyet az „Aranyvölgy szépségei és ízei” elnevezésű horvátországi 
kulturális, hagyományőrző, népismereti kirándulás költségeire használnak fel. Javasolta, hogy a 
támogatást az alábbiak szerint használja fel a nemzetiségi önkormányzat: 
- 50e Ft buszköltségre; 
- 91e Ft reprezentációs kiadásokra; 
- 36e Ft járulékokra. 
 
Kérte a kirándulásra vonatkozó javaslata elfogadását. 

 
45/2019. (VIII.21.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata képviselőtestülete úgy 
határozott, hogy a Horvát Állam által adott 4000 kuna (~177e Ft) támogatást az „Aranyvölgy 
szépségei és ízei” elnevezésű horvátországi kulturális, hagyományőrző, népismereti kirándulás 
költségeire használja fel az alábbiak szerint:  
- bruttó 50e Ft buszköltségre (szolgáltatás 39e Ft, áfa 11e Ft); 
- 91e Ft reprezentációs kiadásokra (egyéb külső személyi juttatás 91e Ft); 
- 36e Ft járulékokra. 

 
Felelős:   Kovács Márk elnök 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:   2019. szeptember 30. 
 

Szavazati arány:  3  igen 
-     nem 
-     tartózkodás 

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

aktualitásokról. 
Előterjesztő:    Kovács Márk elnök 

 
Kovács Márk elnök: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a nemzetiségi önkormányzat előző, 
2019. május 21-i ülése óta az alábbi események történtek: 
 



- 05.31. A Rippl – Rónai Fesztiválon, illetve Kaposvár MJV Önkormányzata 
rendezvényein Testületük tagjaként részt vett a kaproncai (testvértelepülési) delegáció 
kalauzolásában.  

- 06.20. Államiság napja rendezvényen képviselte a nemzetiségi önkormányzatot a Pécsi 
Horvát Konzulátus rendezvényén. 

- 07.06. OHÖ rendkívüli ülése zajlott Budapesten, amelyre szanatóriumi ellátás miatt nem 
tudott megjelenni, illetve telefonon egyeztetett Osztrogonác Józseffel a közelgő 
helyhatósági választási koncepcióról. 

- 07.20. A Beremendi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Horvát Est rendezvényén 
képviselte Testületüket. 

 
46/2019. (VIII.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:  3 igen 

  -     nem 
  -     tartózkodás 

 
Több napirend nem lévén az elnök az ülést 14.50 órakor berekesztette. 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

           Kovács Márk      Arató Józsefné 
                         elnök            képviselő,  

                                                jegyzőkönyv-hitelesítő 


