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Jegyzőkönyv 
 
Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Kaposvár, Szántó u. 5. 
szám alatti hivatali helyiségében 2021. június 15. napján 14.00 órakor megtartott rendkívüli 
üléséről. 
 
Kovács Márk elnök: Köszöntötte a megjelenteket, a Polgármesteri Hivatal jelenlévő dolgozóit. 
Megállapította, hogy 3 fő képviselő jelen van, a testület teljes, az ülés határozatképes.  A jelenléti 
ívet az 1. számú melléklet tartalmazza.  
Kérte a meghívóban szereplő napirendi pontot fogadják el. A meghívót a 2. számú melléklet 
tartalmazza.  
 
30/2021. (VI. 15.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata napirendjét a kiküldött meghívó 
szerint elfogadta. 
 
Szavazati arány: 3  igen 

0 nem 
0 tartózkodás 

Napirend: 
 

1. Egyéb: a képviselő-testület tájékoztatása a pandémiát követő időszakról, valamint 
rendkívüli beszámoló az aktualitásokról. 

       Előterjesztő:    Kovács Márk elnök 
 
Napirend tárgyalása  
 

 
1. Egyéb: a képviselő-testület tájékoztatása a pandémiát követő időszakról, valamint 

rendkívüli beszámoló az aktualitásokról. 
        Előterjesztő:    Kovács Márk elnök 
 
Kovács Márk elnök: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a pandémiát követően milyen rendezvények 
lesznek, valamint a veszélyhelyzet alatt hozott döntések eredményeiről: 
 

- dr. Fürjes Balázs helyettes államtitkár úr levélben tájékoztatta 2020. novemberében a Horvát 
Nemzetiségi Önkormányzatot, hogy nem kell éves 4 testületi ülés hanem elegendő 2 és a 
közmeghallgatás megtartása sem szükséges, enélkül is elfogadják a testület munkáját. 
Tavaly 3 szervezett testületi ülés volt, sajnos a közmeghallgatást nem tudták megtartani a 
világjárvány miatt, azonban így is megfeleltek az elvárásnak. Új emberek kerültek a 
Minisztériumba és újabb ellenőrzést tartanak a már korábban leellenőrzött anyagokat 
illetően, melyen megállapították, hogy még 2018. évről 20.000,-Ft visszafizetési 
kötelezettség keletkezett, melyet vissza is fizetett a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat. Ezt 
követően levélben tájékoztatta a Minisztérium a Horvát Nemzetiségi Önkormányzatot, hogy 
rendben van a működésük. 2019 év ellenőrzése folyamatban van, melynek az eredménye 
ezután várható. 

- 2021. április 21.-én dr. Törzsökné Csap Klaudia nemzetiségi referens közreműködésével a 
veszélyhelyzetre való tekintettel elnöki határozatban a tavalyi év ellenőrzését, illetve a 
pénzügyi beszámolót elkészítették, elküldésre került a megfelelő helyekre, melyet 
elfogadták. Rendezvények nem voltak, a rendelkezésre álló támogatások megmaradtak. 

- 2020. november végén kereste meg Kovács Márk elnököt Matoricz Jószef színművész, hogy 
a pécsi pedagógus Pávics György részére kérjenek anyagi támogatást, egy tévés műsorral 
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egybekötött felvétel megvalósulásához. Kérte, hogy forduljanak az Országos Horvát 
Önkormányzathoz. Tudomása szerint mindenki tudott segíteni. 50.000,-Ft ot kértek, 
azonban 30.000,-Ft támogatást tudtak adni. 2021. januárban megkapták elküldték a 
támogatást, azonban hogy mi lett a felvételből, arról nincs információ. Tervek szerint  
áprilisra tervezték, de a veszélyhelyzet miatt módosították az időpontot júniusra, de azóta 
nem kapott további tájékoztatást a megvalósítással, felhasználással kapcsolatban. Sajnos 
Pávics György időközben elhunyt. 

- Fodor Tamással  a Magyar Horvát baráti társaság elnökével felvette a kapcsolatot a 
programtervezéssel kapcsolatban, melyekről még egyeztetni szükséges a későbbiekben. 
Tavalyi évről van pénzmaradványa a Horvát Nemzetiségi Önkormányzatnak, melyet a 
tervezett 2021. szeptember első hetében tartandó Bjelovár nemzetközi vásárral történő 
utazásra fel tudnának használni, valamint november hónapra szeretne egy horvát napot 
rendezni.  

- Megvitatásra kínálja a Horvát Köztársaság Pécsi Konzulátusa által küldött idei évre 
vonatkozó kulturális programokat, valamint a Dráva menti Horvátok Szövetsége Somogy 
megyei, Baranya megyei önkormányzatok testületeinek programjait, melyen részt lehet 
venni. A KMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzat szeptemberi, illetve novemberi 2 
program lehetőségét 2021. június 12-én elküldte a Dráva menti Horvátok Szövetsége 
Somogy megyei, Baranya megyei önkormányzatok részére.  

- Februárban a költségvetés elfogadásakor nem volt ismert a 2020. évi maradvány pontos 
összege, de ma már tudják, hogy maradt 499e Ft, melyet fel tudnak használni a 
programokra. 

- Konzulátus által küldött programok:  
2021. október 08-án 19:00 h Kulturális program lesz a Pécsi színházban Rucner család 
zenei programja, mikrobusz költség bérlés és útiköltséget /kb 80.000,-Ft /kellene csak 
finanszírozni, döntenek róla augusztusban a rendkívüli ülésen 
2021. október 21-én Filmek éjszakája program lesz Pécsen, a Miroslav Krleza Horvát 
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban 

- Dráva menti horvátok szövetsége programjai:  
2021. június 19.-én Domolosi Tavon horgászverseny (Szigetvár mellett) 
2021. június 26.-án Iván napi rendezvény Felsőszentmártonban 
2021. július 02. Gasztro és Sport Fesztivál, éjszakai fociverseny Potonyban 
2021. július 03. lakócsai búcsú  
2021. július 15. Szentborbás búcsú 
2021. július 24. búcsú Tótújfalun 
2021. július 31. Falunap Darányban 
2021. augusztus 06. Sellye horvát nap 
2021. augusztus 07. országos rendezvény 3 napot Szentborbáson és kispályás verseny 
Lakócsa 
2021. augusztus 15. horvát nap, Kastélyosdombó 
2021. augusztus 17. országos bicikli túra az őrvidéki horvátoknál (Gradišće) 
 

- 2021. szeptember első hétvégéjén lesz egy nyílt nemzetközi vásár Bjelováron, melyen 
általában 25 állam vesz részt, köztük Magyarország is. 
2019-ben a Mezőgazdasági Miniszter volt a rendezvény díszvendége, a rendezvény a                     
mezőgazdaság és növénytermesztés, állattenyésztés és gépgyártás témakörben kerül 
megrendezésre. Rendszerint a Köztársasági elnök nyitja meg, várhatóan idén is a 
Köztársasági elnök úr nyitja meg. Erre a rendezvényre csak útiköltséget kellene tervezniük 
250 km-es útra. Az útiköltséggel kapcsolatosan a következő rendkívüli ülésen, várhatóan 
2021. augusztus elején hoznak döntés. 
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- November végén tartják az országos horvát napot, november közepén, várhatóan 16-án lesz 
a KMJV Horvát Nemzetiségi önkormányzati nap, melyre a Zalaiakat, a Baranyaiakat, a 
Somogyiakat hívjuk. A helyszínt és költségeket még egyeztetni kell. Augusztus elején a 
rendkívüli testületi ülésen pontosítás lesz ezzel kapcsolatban. 

 
Összefoglalva az idei évre 6 programot szeretnének: 
2021. augusztus 28-án gasztronómiai rendezvény megszervezése 
2021. szeptember 17. Bjelovár nemzetközi vásárra elutazni 
2021. október 08-án 19:00 h kulturális programon részt venni a Pécsi színházban Rucner 
család zenei programján 
2021. október 21-én Filmek éjszakáján részt venni 
2021. novemberben a horvát nap szervezése 
2021. decemberben ádventi kirándulás Zágrábba 
 

 
 
Huszár Anett pénzügyi ügyintéző: elmondja, hogy a 2020. évi feladatalapú támogatás 
maradványa 499e Ft, és a 2021. évi teljes összeg rendelkezésre áll, mely 606e Ft.  
 
Kovács Márk elnök: elmondja, hogy a 2020. évi maradvány összeget 2021. december 31. napjáig 
lehet felhasználni, tehát a programokon való részvétel megszavazását javasolja. Javasolja a Bjelovár 
nemzetközi vásár megtekintését, illetve a Fodor Tamás elnök által szervezett programon történő 
részvételt, nekik van 250e Ft, a Horvát Nemzetiségi Önkormányzatnak 200e Ft támogatása, mely 
összesen 450 e Ft, melyből egy nagyobb rendezvény szervezésére van lehetőség. Javaslata szerint 
meg kellene hívni a nagykövetet és a konzult is, a gasztronómiai programra, melynek időpontja 
2021. augusztus 28. lesz. Dönteni kell a 2021. augusztus 28. ára tervezett programmal kapcsolatban. 
 
Kárász László elnökhelyettes: elmondja, hogy ha a Fodor Tamás elnök hozzá tudna járulni 250e 
Ft-tal a 2021. augusztus 28-i rendezvényhez, akkor egy főzőversennyel egybekötött kulturális 
találkozót szerveznek, melyre a meghívottakkal kapcsolatosan egyeztetni kell a későbbiekben. 
 
Kovács Márk elnök: elmondja, hogy véleménye szerint meg kellene hívni a Zágrábiakat, 
tekintettel arra, hogy alakult egy országos horvát magyar baráti társaság a közreműködésükkel, 
akikkel nagyon jó a kapcsolatuk. Az elnök magyar ajkú erdészmérnök és magyar ajkú pedagógus a 
titkáruk. Továbbá a  kaproncaiakat és bjelováriakat is meg kellene hívni. 
 
Kárász László elnökhelyettes: elmondja, hogy egyetért az elnök által felsorolt meghívottakkal, 
tekintettel arra is, hogy elöregszik a népesség és egyre kevesebben tudnak részt venni a 
rendezvényeiken. 
 
Molik Mária képviselő: is egyetért az elnök és az elnökhelyettes véleményével a meghívottakkal 
kapcsolatosan. 
 
Kovács Márk elnök: elmondja, hogy meg kell hívni a nagykövetet és a Pécsi konzulátust, 
melyekre kellene plusz költséggel számolni. 
 
Kárász László elnökhelyettes: kéri, hogy a 2021. augusztus 28.-i rendezvényen legyen egy külön 
személy, aki levezeti a műsort, mert ő nem tudja vállalni a szervezést és a lebonyolítást is. Javasolja 
Mészáros Krisztián felkérését erre a feladatra, így a tolmácsolással sem lesz probléma. Bizonyos 
költséget jelentene, de a lebonyolítást nagyban segítené. 
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Kovács Márk elnök: egyetért a javaslattal. Elkülönítenek erre a költségvetésből és számla 
ellenében kifizetik a felmerült költségeket.  
 
Kárász László elnökhelyettes: javasolja, hogy erre a feladatra tervezzenek 100e Ft -ot 
elkülöníteni. 
 
Huszár Anett pénzügyi ügyintéző: a 2020. évi feladatalapú támogatásból, egyéb szolgáltatásból   
100 e Ft ot. 
 
Kérdés, hozzászólás a továbbiakban nem volt, ezt követően szavazást kért Kovács Márk elnök a 
100e Ft ra vonatkozó javaslatról. 
 
 
31/2021. (VI. 15.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a 2021. augusztus 28. ára tervezett gasztronómia rendezvény költségeire a 2020. 
évi feladatalapú támogatásból 100e Ft ot különít el.  
 
Felelős:    Kovács Márk elnök 
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 
Határidő:    2021. szeptember 30. 
 
Szavazati arány: 3  igen 

0 nem 
0 tartózkodás 

 
 
 
 
Több napirend nem lévén az elnök az ülést 14.25 órakor berekesztette. 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

           Kovács Márk      Molik Mária 
                         elnök            képviselő,  

                                                jegyzőkönyv-hitelesítő 


