
Jegyzőkönyv 
 

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

5. szám alatti hivatali helységében 2020. január 21. napján 14.00 órakor megtartott üléséről. 

 

Kovács Márk elnök: Köszöntötte a megjelenteket, a Polgármesteri Hivatal jelenlévő dolgozóit. 

Megállapította, hogy 3 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes.  A jelenléti ívet az 1. 

számú melléklet tartalmazza.  

Kérte a 2. számú melléklet szerinti meghívó elfogadását. Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

1/2020. (I.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 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kaposvár Megyei 

Jogú Város nemzetiségi önkormányzatai között kötött megállapodások 

felülvizsgálatáról 

      Előterjesztő:    Szita Károly polgármester 

      Közreműködik:    dr. Gróf Regina irodavezető 

 

2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 

2020. évi munkatervéről 

Előterjesztő:    Kovács Márk elnök 

Közreműködik:   Lévainé Flórián Marianna titkár 

 

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

aktualitásokról. 

       Előterjesztő:   Kovács Márk elnök 

 

Napirend tárgyalása  

 

1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kaposvár Megyei Jogú 

Város nemzetiségi önkormányzatai között kötött megállapodások felülvizsgálatáról (Az 

előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

      Előterjesztő:    Szita Károly polgármester 

      Közreműködik:    dr. Gróf Regina irodavezető 

 

Kovács Márk elnök: Az előterjesztést áttanulmányozta, azzal egyetért. Ismertette az 

előterjesztést és kérte, hogy az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatról 

szavazzanak.  

A jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

2/2020. (I.21.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kaposvár Megyei Jogú Város nemzetiségi 



önkormányzatai között kötött megállapodások felülvizsgálatáról szóló előterjesztést 

megtárgyalta, a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 

 

Szavazati arány:  3  igen 

-     nem 

-   tartózkodás 

 

2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 2020. 

évi munkatervéről (a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) 

Előterjesztő:    Kovács Márk elnök 

Közreműködik:   Lévainé Flórián Marianna titkár 

 

Kovács Márk elnök: Az előterjesztés a 2020. évi testületi ülések napját és tervezett napirendi 

pontjait tartalmazza. Pályázatok miatt szeretné ezt bővíteni, ebben az évben két pályázat 

várható. A munkatervet az alábbi kiegészítésekkel javasolja elfogadni: 

 

- 2020.08.25. napjára is kéri nemzetiségi önkormányzati ülés tartását az alábbi napirendi 

pontokkal: 

„1. Előterjesztés a „Mura-Dráva-Száva menti horvátok és magyarok találkozója” 

elnevezésű 2020.08.29-i rendezvény szervezéséről” 

„2. Előterjesztés a horvátországi Dubrovnikba, a boszniai Medjugorje-be és Mostarba 

2020.09.11-09.13. között tervezett népismereti, hitéleti látogatás szervezéséről”. 

 

- 2020.12.15. napjára is kéri nemzetiségi önkormányzati ülés tartását az alábbi napirendi 

ponttal: 

„1. Előterjesztés a „Horvát Nemzetiségi Nap” elnevezésű 2020.12.19-i rendezvény 

szervezéséről”. 

 

Kérte a nemzetiségi önkormányzatot, hogy a munkatervet a felsorolt módosításokkal fogadja el. 

 

3/2020. (I.21.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségi önkormányzat 

2020. évi munkatervét az alábbi módosításokkal fogadta el: 

 

- 2020.08.25. napján is tart a horvát nemzetiségi önkormányzat ülést az alábbi napirendi 

pontokkal: 

„1. Előterjesztés a „Mura-Dráva-Száva menti magyarok találkozója” elnevezésű 

2020.08.29-i rendezvény szervezéséről” 

„2. Előterjesztés a horvátországi Dubrovnikba, a boszniai Medjugorje-be és Mostarba 

2020.09.11-09.13. között tervezett népismereti, hitéleti látogatás szervezéséről”. 

 

- 2020.12.15. napján is tart a horvát nemzetiségi önkormányzat ülést az alábbi napirendi 

ponttal: 

„1. Előterjesztés a „Horvát Nemzetiségi Nap” elnevezésű 2020.12.19-i rendezvény 

szervezéséről” 

 

Felelős:  Kovács Márk elnök 

Közreműködő: Lévainé Flórián Marianna 

Határidő:  közlés (azonnal) 

 

 



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. november 27-i ülése óta az alábbi események történtek: 

 

- 2019.12.18. „Nemzetiségek Napja” rendezvényen vettek részt a Cser Vendéglőben, 

melyet a Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezett. Az eseményen részt vettek 

mindegyik kaposvári nemzetiség képviselői, de a megyéből is érkeztek vendégek. 

Színvonalas, jó program volt. 

- 2019.12.19. Pécsi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat meghívására Pécsett Karácsonyi 

koncerten vettek részt Kárász László képviselővel.  

- 2020.01.15. Budapesten a Nagykövetségen rendezett ünnepségen vett részt, melyet abból 

az alkalomból rendeztek, hogy 2020. január 1-jén Horvátország veszi át az Európai 

Unió Tanácsának elnökségét. A vendég Varga Judit igazságügyi miniszter volt. 

 

4/2020. (I.21.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata képviselő-testülete elfogadta 

Kovács Márk elnök beszámolóját az elmúlt időszakban történt eseményekről. 

 

 Szavazati arány:  3 igen 

  -     nem 

  -     tartózkodás 

 

Kárász László képviselő: Tájékoztatta képviselő társait, hogy a 2019. évi pályázatok 

elszámolását készíti. 

 

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

 

K. m. f. 

 

 

 

 

           Kovács Márk      Molik Mária 

                         elnök            képviselő,  

                                                jegyzőkönyv-hitelesítő 


