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Jegyzőkönyv 
 
Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Kaposvár, Rippli-Rónai 
u. 15. szám alatti Igazgatói Iroda helyiségében 2021. augusztus 10. 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.  
 
32/2021. (VIII. 10.) 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. Döntés a Belovár vásár látogatásáról 
       Előterjesztő:    Kovács Márk elnök 

 
 

2. 2021. szeptember 04. napján tartandó gasztronómiai találkozó megvalósítása 
       Előterjesztő:    Kovács Márk elnök 

 
 
Napirend tárgyalása  
 

 
1. Döntés a Belovár vásár látogatásáról 
        Előterjesztő:    Kovács Márk elnök 
 
Kovács Márk elnök elmondja, hogy: a Belovár vásárra szóbeli meghívást kaptak, mely 3 napos 
lesz, tervezetten 7 fő megy a rendezvényre, a 3 Horvát Nemzetiségi Önkormányzati képviselő a 
házastársával, valamint Fodor Tamás a Magyar Horvát baráti társaság elnöke. Látogatás célja 
Önkormányzati civil szervezetek közötti kapcsolatok megújítása, bővítése, tapasztalatcsere, 
együttműködési kapcsolatok kiépítésé. A megyei Ispán személye változott, akit bemutatnak a 
KMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselőinek is.  
Tervezett költségek: utazási költség 75.000,-Ft, belépőjegyek 2.000,-Ft/fő, továbbá 10.000,-Ft 
ajándék vásárlás. 
A 2020. évi feladatalapú támogatásból felhasznál 75.000,-Ft-ot a buszköltségre, 14.000-Ft-ot 
belépődíjra, 10.000,-Ft-ot ajándék vásárlásra valamint a 17,7% adófizetési kötelezettség 
finanszírozására 18.000,-Ft-ot.  
Kérdés, hozzászólás nem volt, szavazást kért Kovács Márk elnök az utazási költség, a belépő díjra 
és az ehhez kapcsolódó adófizetési kötelezettségre vonatkozó javaslatról. 
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33/2021. (VIII. 10.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata a Belovár vásár látogatás 
buszköltségére 75.000 Ft-ot, a belépődíjra 14.000,-Ft-ot, ajándékvásárlásra 10.000,-Ft-ot valamint a 
kötelezően fizetendő 17,7%-os adóra 18.000,-Ft-ot használ fel a 2020. évi feladatalapú támogatás 
terhére. 
 
Felelős:    Kovács Márk elnök                             
Közreműködik:   Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:  2021. szeptember 30. 
 

Szavazati arány: 3 igen 

   -  nem 

   - tartózkodás 

 
 
2. 2021. szeptember 04. napján tartandó gasztronómiai találkozó megvalósítása 
            Előterjesztő:    Kovács Márk elnök 
 
Kovács Márk elnök elmondja, hogy 2021. szeptember 04.-én lesz a „Terítéken a kultúra Magyar-
Horvát találkozó Kaposváron”. A meghívó készítése folyamatban, melyre az időszerű logó kerül 
fel. A rendezvényt az Országos Magyar -Horvát baráti társasággal együtt szervezik és rendezik. A 
költségmegoszlás szerint a KMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzata pályázati támogatásból 
200.000,-Ft-tal, az Országos Magyar-Horvát baráti társaság 250.000,-Ft- tal járul hozzá a 
rendezvényhez. 
A szervezéssel kapcsolatban átadta a szót Kárász László elnökhelyettes részére. 
 
Kárász László elnökhelyettes elmondta, hogy a meghívó már elkészült. A főzőverseny 13:30 h 
kor kezdődik 6 csapattal. A helyszín a Castello Rendezvényház, a program két részből áll, 
főzőversenyből és kulturális rendezvényből. Fellép a nagykanizsai Horvát kórus, a Fiatal 
tamburások, a Fityeházi asszony kórus és Biseri Drave. A fellépések másfél órát vesznek igénybe. 
Mészáros Krisztián lesz a megbízott speaker, aki a fordítást és a műsorvezetést bonyolítja. A 
tolmács díjazása az Országos Magyar-Horvát baráti társaság költsége lesz. 
Főzőverseny eredményhirdetésre ajándékot vesznek, minden csapat kap ajándékot. 18:00h-20h-ig 
zenél a Biseri Drave. A rendezvény alatt lesz hidegtál a vendégek részére, akik Zagrábból és Dráva 
mentéről érkeznek. A 100 fős rendezvény program költségei: élelmiszervásárlásra/nyersanyagra: 
100.000,-Ft, bérleti díjra 80.000,-Ft, promóciós ajándékra 20.000,-Ft + 4.000,-Ft adó, ahol az adó 
összege a 2021. évi működési támogatásból kerül felhasználásra. Feliratos köténykészítésre 60.000-
Ft-ot ennek az adója 11.000,-Ft-ot, terembérlethez 50.000-Ft-ot, melyek a 2020. évi feladatalapú 
támogatásból kerül felhasználásra. A Castello bérleti díja 290.000-Ft összesen, melynek költségét 
az Országos Magyar-Horvát baráti társasággal együtt finanszírozzák. A fellépők finanszírozására 
100.000,-Ft-ot, élelmiszerre 20.000,-Ft-ot a 2020. évi feladatalapú támogatásból vesznek igénybe. 
Nyersanyagot kézpénzzel vásárolja meg, a többi költség átutalással történik. 
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34/2021. (VIII. 10.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata a 29/2021.(VI.4) elnöki döntést 
úgy módosítja, hogy a 2021. szeptember 04.-én megrendezésre kerülő „Terítéken a kultúra Magyar-
Horvát találkozó Kaposváron” programra az NKUL-KP-1-2021/1-000723 számú támogatás terhére 
élelmiszervásárlásra/nyersanyagra: 100.000,-Ft-ot, bérleti díjra és hangtechnikára 80.000-Ft-ot, 
média és reklámajándékra 20.000 Ft-ot használ fel. A reklámajándék után kötelezően fizetendő 
17,7%-os adóra 4.000-Ft-ot 2021. évi működési támogatás terhére számolja el.  
A 24/2021.(IV.30.) elnöki döntést, és a 31/2021.  (VI.15.) önkormányzati határozatot úgy 
módosítja, hogy 2020. évi feladatalapú támogatás terhére feliratos köténykészítésre 60.000-Ft-ot, 
kötelezően fizetendő 17,7%-os adóra 11.000-Ft-ot, terembérlethez 50.000-Ft-ot, a fellépők 
finanszírozása 100.000,-Ft-ot, élelmiszerre 20.000,-Ft-ot használ fel. 
 
 
 
Kovács Márk elnök elmondja, hogy a horvát származású Rucner család zenei kulturális  
programja lesz 2021. október 08-án a Pécsi-Horvát színházban, részvételükkel erősítenék a 
diplomáciai kapcsolatokat. A programra történő utazás költsége 70.000,-Ft, és a kötelezően 
fizetendő 17,7% adóra 13.000,-Ft mely a 2020. évi feladatalapú támogatás terhére kerül 
felhasználásra. 

 
 
35/2021. (VIII. 10.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata úgy döntött, hogy a 2021. 
október 08-án Pécsi-Horvát színházban megrendezésre kerülő Rucner család zenei kulturális 
programra történő utazás költségre 70.000,-Ft és a kötelezően fizetendő 17,7% adóra 13.000,-Ft-ot 
használ fel a 2020. évi feladatalapú támogatás terhére. 
 
 
Kovács Márk elnök elmondja, hogy 2021. október 21-én Filmek éjszakája program lesz Pécsen, a 
Miroslav Krleza Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban, melyről később 
döntenek. 
2021. novemberben 16.-án lesz az Országos horvát nap, mellyel kapcsolatban később döntenek. 
Tájékoztatta a képviselő- testületet, hogy  2021. novemberben 16.-án lesz a közmeghallgatás is. 

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

K. m. f. 
 
 
 
 
 

           Kovács Márk      Molik Mária 
                         elnök            képviselő,  

                                                jegyzőkönyv-hitelesítő 


