
Jegyzőkönyv 
 
Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Kaposvár, Szántó u. 
5. szám alatti hivatali helységében 2019. szeptember 17. 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 meghívóban szereplő napirend kiegészítését azzal, hogy a 2. 
napirendi pont elé az alábbi napirendi pont kerüljön: 
2.  Előterjesztés belső ellenőrzési jelentésről  
 
Kérte, hogy a napirendi pontokat ezzel a módosítással fogadják el.   
 
47/2019. (IX.17.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata az alábbi napirendi ponttal 
kiegészített meghívóban szereplő napirendet elfogadta:   
2.  Előterjesztés belső ellenőrzési jelentésről  
 
Szavazati arány:  2  igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
Napirend: 
 

1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 
2019. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről és a 2/2019. (II. 19.) számú 
költségvetési határozatának 3. 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 Önkormányzat 
2019. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről és a 2/2019. (II. 19.) számú 
költségvetési határozatának 3. számú módosításáról (a jegyzőkönyv 3. sz. 
melléklete)      
Előterjesztő:   Kovács Márk elnök 
Közreműködik:   Balogh Beáta igazgató 

 
Kovács Márk elnök: Ismertette az előterjesztést, azzal egyetért. Megkérdezte képviselőtársát, 
van-e hozzáfűzni valója az előterjesztéshez. Hozzáfűzni való híján kérte, hogy az 
előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatokról szavazzanak. 
 
 
 



48/2019. (IX.17.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata képviselőtestülete 
megtárgyalta és elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2019. évi költségvetésének első félévi 
teljesítéséről szóló beszámolót. 

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

 
Szavazati arány:  2  igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
49/2019. (IX.17.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata képviselőtestülete 
megtárgyalta és elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 33/2019. (V.21.) és 24/2019. (IV.09.) 
számú határozatokkal módosított 2/2019. (II.19.) számú költségvetési határozatának 
módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy tárgyévi bevételeit és kiadásait 3.473e 
Ft-ra módosítja a 2. számú melléklet szerinti bontásban. 
 

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

 
Szavazati arány:  2  igen 

-     nem 
-     tartózkodás 
 

2. Előterjesztés belső ellenőrzési jelentésről (a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete) 
Előterjesztő:    dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:   Kiss Brigitta belső ellenőrzési vezető 

 
Baksa Veronika belső ellenőr: Ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a gazdálkodási 
jogköröket vizsgálta, ennek kapcsán javasolt néhány módosítást, melyeket a jelentésben 
rögzített. 
 
Kovács Márk elnök: Javasolta a belső ellenőrzési jelentés elfogadását. 
 
50/2019. (IX.17.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete 
megtárgyalta és elfogadta a 2019. évben lefolytatott belső ellenőrzésről készült ellenőrzési 
jelentést. 
 

Felelős:    dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:   Kiss Brigitta belső ellenőrzési vezető 
Határidő:    2019. december 31. 

 
Szavazati arány:  2  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. augusztus 21-i ülése óta az alábbi események történtek: 
 

- 08.23. A Drávamenti Horvátok Egyesületének elnökétől meghívást kaptak Potonyba. A 
meghívásnak 08.26-án eleget tettek. 

- 08.29. Regisztráltattam be az OM – HBT-ot, mint országos jelölőszervezetet.  
- 08.31. „Mura és Dráva-menti horvát települések kulturális és gasztronómiai találkozója 

Kaposváron” elnevezésű rendezvényüket tartották. 
- 09.03. megtörtént a képviselőjelöltek bejelentése; 
- 09.06. megtörtént a jelöltek nyilvántartásba vétele; 
- 09.12-15. között Dalmáciában kirándultak Pag-szigeten. A kiránduláson 33 fő vett részt. 

 
51/2019. (IX.17.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata képviselőtestülete elfogadta 
Kovács Márk elnök beszámolóját az előző ülés óta történt eseményekről. 
 
 Szavazati arány:  2 igen 

  -     nem 
  -     tartózkodás 

 
Kárász László képviselő: Elmondta, hogy gasztronómiai rendezvényük jól sikerült. A 
programon részt vett a horvátországi Horvát-Magyar Baráti Társaság baráti köre és a delegáció, 
a Lipiki Magyarok Közössége, valamint látogatást tett Horvátország pécsi konzulja és első 
titkára. 
Elmondta továbbá, hogy 2019. szeptember 12-én a konzul és az első titkár látogatást tett a 
Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolában. Beszéltek az 
ERASMUS+ programról, melynek keretében idén az Isztriai-félszigeten teljesítették a tanulók a 
szakmai gyakorlatot. 
 
52/2019. (IX.17.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata képviselőtestülete elfogadta 
Kárász László képviselő beszámolóját az előző ülés óta történt eseményekről. 
 
 Szavazati arány:  2 igen 

  -     nem 
  -     tartózkodás 

 
Kovács Márk elnök: Elmondta, hogy a „Mura és Dráva-menti horvát települések kulturális és 
gasztronómiai találkozója Kaposváron” rendezvény költségeit illetően szükséges néhány 
korábbi határozat módosítása a tényleges felhasználásnak megfelelően.  
Tájékoztatta a képviselő testületet, hogy a 2019.08.29-ei rendelkező levéllel átcsoportosítás 
történt a 2018. évi feladatalapú támogatás terhére, az egyéb dologi kiadások összeg 41 eFt-tal 
csökkent, a reprezentációs kiadásokat pedig 41 eFt-tal növelték.  
 
 
 



53/2019. (IX.17.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata képviselőtestülete a 43/2019. 
(VIII.21.) számú határozat és a 2019.08.29-ei rendelkező levél alapján úgy határozott, hogy a 
2018. évi feladatalapú támogatás terhére 136 eFt-ot a 2019. augusztus 31-én megrendezendő 
„Mura és Dráva-menti horvát települések kulturális és gasztronómiai találkozója Kaposváron” 
rendezvény megvalósítására használ fel az alábbiak szerint:  
 

- reprezentációs kiadások: 102 eFt; 
- munkáltatói járulék: 5 eFt; 
- üzemeltetési anyag: 1 eFt; 
- áfa: 28 eFt. 

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

 
Szavazati arány:  2  igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
Kovács Márk elnök: Elmondta, hogy a Gasztronómiai Találkozóra elnyert 400 eFt 
felhasználásáról szóló 38/2019. (V.21.) számú határozatot is a tényleges felhasználásnak 
megfelelően szükséges módosítani.  
 
54/2019. (IX.17.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata képviselőtestülete a 38/2019. 
(V.21.) számú határozatot úgy módosítja, hogy a „Mura és Dráva-menti horvát települések 
kulturális és gasztronómiai találkozója Kaposváron” rendezvény megvalósítására elnyert 400 
eFt összeget az alábbiak szerint használja fel: 
 

- hirdetés: 31 eFt; 
- reprezentációs kiadások: 116 eFt; 
- áfa: 72 eFt; 
- szolgáltatások: 150 eFt; 
- üzemeltetési anyag: 31 eFt. 

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

 
Szavazati arány:  2  igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
Kovács Márk elnök: Elmondta, hogy a 35/2019. (V.21.) számú határozatban megállapított 185 
eFt-ot nem használták fel a horvátországi Vlasityiba, Zadarba 2019. szeptember 12-15-ére 
tervezett népismereti látogatás, a horvát önkormányzat választási konferencia útiköltségére. 
Javasolta, hogy a 2019. évi feladatalapú támogatásból 97 eFt-ot használjanak fel a „Mura és 
Dráva-menti horvát települések kulturális és gasztronómiai találkozója Kaposváron” rendezvény 
költségeire (Privát Húsfeldolgozó Kft-nél vásárolt húsáruk többletköltségére, illetve a Dráva 
Gyöngyei Tamburazenekar fellépési költségére) 



55/2019. (IX.17.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata képviselőtestülete a 34/2019. 
(V.21.) és a 35/2019. (V.21.) számú határozatokat úgy módosítja, hogy a 2019. évi feladatalapú 
támogatásból a „Mura és Dráva-menti horvát települések kulturális és gasztronómiai találkozója 
Kaposváron” rendezvény költségeire mindösszesen 197e Ft-ot használ fel az alábbiak szerint: 
 

-  reprezentációs kiadások: 13 eFt (melyet az egyéb dologi kiadásokból történő 
átcsoportosítással biztosít); 

-  szolgáltatások: 180 eFt; 
-  áfa: 4 eFt. 

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

 
Szavazati arány:  2  igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

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

K. m. f. 
 
 
 
 

           Kovács Márk      Kárász László 
                         elnök            képviselő,  

                                                jegyzőkönyv-hitelesítő 


