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Jegyzőkönyv 
 
Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Kaposvár, Szántó u. 5. 
szám alatti hivatali helyiségében 2020. szeptember 15. napján 14.00 órakor megtartott üléséről. 
 
Kovács Márk elnök: Köszöntötte a megjelenteket, a Polgármesteri Hivatal jelenlévő dolgozóit. 
Megállapította, hogy 2 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes.  A jelenléti ívet az 1. 
számú melléklet tartalmazza.  
Kérte a meghívóban szereplő napirendi pontokat fogadják el. A meghívót a 2. számú melléklet 
tartalmazza.  
 
35/2020. (IX. 15.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata napirendjét a kiküldött meghívó 
szerint elfogadta. 
 
Szavazati arány: 2  igen 

0 nem 
0 tartózkodás 

Napirend: 
 

1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2020. 
évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 7/2020. (II. 18.) számú költségvetési 
határozatának 3. számú módosításáról 

      Előterjesztő:     Kovács Márk elnök 
       Közreműködik:    Balogh Beáta igazgató 
 
2. Előterjesztés belső ellenőrzési jelentésről 

Előterjesztő:     dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:   Kiss Brigitta irodavezető 

 
3. 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 2020. évi 

költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 7/2020. (II. 18.) számú költségvetési 
határozatának 3. számú módosításáról (a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)       

Előterjesztő:     Kovács Márk elnök 
Közreműködik:   Balogh Beáta igazgató 

 
Kovács Márk elnök: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát, mellyel egyetért. Javasolta, 
hogy az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot fogadják el.  
A jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
36/2020. (IX. 15.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete 
megtárgyalta és elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetésének első 
félévi teljesítéséről szóló beszámolót. 
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Felelős: Kovács Márk elnök                    
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő: 2020. szeptember 30. 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete 

megtárgyalta és elfogadta, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től pályázat meghiúsulása 
miatt visszaérkezett 3e Ft összegű részvételi díj összegével megemeli az egyéb működési 
bevételt és az egyéb dologi kiadásokat. 

Felelős: Kovács Márk elnök                    
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő: 2020. szeptember 30. 
 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete 
megtárgyalta és elfogadta, hogy a 42e Ft 2019. évi feladatalapú támogatást egyéb dologi 
kiadásokból egyéb működési célú áfa előirányzatára csoportosítja át, mivel a kiadások áfa 
mentesen kerültek megtervezésre. 

Felelős: Kovács Márk elnök                    
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő: 2020. szeptember 30. 

 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete 

megtárgyalta és elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 28/2020. (VI.23.) és 
27/2020.(VI.23.) számú határozatokkal módosított 7/2020. (II. 18.) számú költségvetési 
határozatának módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy tárgyévi bevételeit 
és kiadásait 3.492e Ft-ra módosítja a 2. számú melléklet szerinti bontásban. 

Felelős: Kovács Márk elnök                    
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő: 2020. szeptember 30. 

 
Szavazati arány: 2  igen 

0 nem 
0 tartózkodás 

 
2. Előterjesztés belső ellenőrzési jelentésről (a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete) 

Előterjesztő:    dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  Kiss Brigitta irodavezető 

 
Kovács Márk elnök: Ismertette az ellenőrzési jelentés tartalmát, kifejtette, hogy a megállapításokat 
el tudják fogadni, és a testület igyekszik a jelentésben foglalt ajánlások szerint működni. Javasolta a 
jelentés elfogadását. 
A jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
37/2020. (IX. 15.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta, és elfogadta a 2020. évben lefolytatott belső ellenőrzésről készült ellenőrzési 
jelentést. 
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Felelős:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  Kiss Brigitta belső ellenőrzési vezető 
Határidő:  2020. december 31. 
 
Szavazati arány: 2  igen 

0 nem 
0 tartózkodás 
 

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

        Előterjesztő:    Kovács Márk elnök 
 
Kovács Márk elnök: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a nemzetiségi önkormányzat előző, 2020. 
június 23-i rendkívüli ülése óta az alábbi események történtek: 
 

- Még abban a hónapban elszámoltak a Horvát állam felé az önkormányzat és a baráti társaság 
pályázatáról. A Horvát állam az elszámolást elfogadta. 

- 08.24. Horvát Köztársaság nagykövete Tihanyban rendezett egy szimpóziumot. Főként a 
koronavírus járványról és az abból fakadó problémákról esett szó. 

- 08.28. Városházán tartották a baráti társaság éves közgyűlését, amely egyben tisztújító 
közgyűlés is volt. Új elnöke lett a szervezetnek. 

 
38/2020. (IX. 15.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta 
Kovács Márk elnök beszámolóját az elmúlt időszakban történt eseményekről. 
 
 Szavazati arány: 2  igen 

0 nem 
0 tartózkodás 

 
Kovács Márk elnök: tájékoztatta a testületet, hogy egy telefonos előfizetéses csomagot vásárolt, 
amelyről döntenie kell a testületnek. 
 
39/2020. (IX. 15.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy hozzájárul egy az önkormányzat részére vásárolt és önkormányzati célra használt 
SIM kártya beszerzéséhez, amelynek költsége az adó vonzattal együtt havonta legfeljebb 10.000, -
Ft lehet. Az ehhez szükséges fedezetet a működési kiadásokon belül az informatikai és 
kommunikációs szolgáltatásokra kiküldetések előirányzatából 80e Ft-ot, a szolgáltatások 
előirányzatából 100e Ft-ot csoportosít át. 
 
Felelős:    Kovács Márk elnök 
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 
Határidő:    folyamatos 
 
Szavazati arány: 2  igen 

0 nem 
0 tartózkodás 
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Gyönyörűné Pleck Krisztina irodavezető: tájékoztatta a testületet, hogy egyéb bevételre, valamint 
közvetített szolgáltatásra 2-2000, -Ft előirányzatot kell képeznie az önkormányzatnak. 
 
 
40/2020. (IX. 15.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy 2020. évi költségvetés egyéb működési bevételét, valamint a közvetített 
szolgáltatások előirányzatát 2-2000, -Ft-tal megemeli.  
 
Felelős:    Kovács Márk elnök 
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 
Határidő:    2020. október 31. 
 
Szavazati arány: 2  igen 

0 nem 
0 tartózkodás 

 
Gyönyörűné Pleck Krisztina irodavezető: tájékoztatta a testületet, hogy az elmaradt 
rendezvényekre szánt a 2019. évi feladatalapú támogatás 457.000, -Ft összegű maradványát 
kizárólag ebben az évben van lehetősége az önkormányzatnak felhasználni. 
 
 
 
Több napirend nem lévén az elnök az ülést 14.25 órakor berekesztette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

           Kovács Márk      Molik Mária 
                         elnök            képviselő,  

                                                jegyzőkönyv-hitelesítő 


