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Jegyzőkönyv 
 
Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Kaposvár, Kossuth tér 
1. szám alatti hivatali helyiségében 2021. szeptember 07. napján 13.30 órakor megtartott rendkívüli 
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 pontot fogadják el. A meghívót a 2. számú melléklet 
tartalmazza.  
 
36/2021. (IX. 07.) 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. Beszámoló Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 2021. 
évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 2021. évi költségvetési határozatának 
módosításáról  
Előterjesztő:    Kovács Márk elnök 
Közreműködik:    Balogh Beáta igazgató  

 
2. Egyéb: képviselő-testületünk tájékoztatása az aktualitásokról 
 

Előterjesztő:    Kovács Márk elnök 
 
Napirend tárgyalása  
 

 
1.       Beszámoló Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 

2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 2021. évi költségvetési 
határozatának módosításáról (a jegyzőkönyv 3. számú melléklete) 
 

Előterjesztő:    Kovács Márk elnök 
Közreműködik:    Balogh Beáta igazgató  

 
Kovács Márk elnök: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát, mellyel egyetért. Javasolta az 
előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot fogadják el. 
A jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
37/2021. (IX. 07.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete 

megtárgyalta és elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetésének első félévi 

teljesítéséről szóló beszámolóját. 
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Felelős: Kovács Márk elnök                    

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

 
           Szavazati arány: 2  igen 

           0 nem 
     0 tartózkodás 

 

 

           38/2021. (IX. 07.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete 

megtárgyalta és elfogadta a nemzetiségi önkormányzat a 22/2021. (IV.30.) és a 

28/2021.(VI.04.) számú határozatokkal módosított 3/2021.(II.25.) elnöki döntés 

módosításáról szóló előterjesztést, a tárgyévi bevételeit és kiadásait 3.744e Ft-ra módosítja a 

2. számú melléklet szerinti bontásban. 

Felelős: Kovács Márk elnök                    

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

 
           Szavazati arány: 2  igen 

0 nem 
     0 tartózkodás 

 

 

           39/2021. (IX. 07.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete 

úgy határozott, hogy alszámlát nyit a bankkártyás fizetési mód bevezetéséhez és elfogadja 

az erről szóló 3. számú melléklet szerinti szabályokat, mely a Pénzkezelési szabályzatban 

kerül rögzítésre. A képviselőtestület vállalja a bankkártya bevezetése és fenntartása kapcsán 

felmerülő költségek finanszírozását. A testület döntése alapján a bankkártya Kovács Márk 

elnök nevére szólóan kerül megrendelésre. 

Felelős: Kovács Márk elnök                    

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

 
 
           Szavazati arány: 2  igen 

0 nem 
     0 tartózkodás 
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2. Egyéb: képviselő-testületünk tájékoztatása az aktualitásokról 
 

Előterjesztő:    Kovács Márk elnök 
 
 

Kovács Márk elnök: Elmondta, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a 
továbbiakban Njtv.) 103.§-a a nemzetiségi önkormányzati képviselők számára vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettséget ír elő. E kötelezettségüknek a nemzetiségi önkormányzati képviselőknek 
minden év január 1-jétől számított 30 napon belül kell eleget tenniük. A vagyonnyilatkozat 
tételének elmulasztása esetén – annak benyújtásáig – a nemzetiségi önkormányzati képviselő e 
tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, költségtérítést 
nem kaphat. 
 A nemzetiségi önkormányzati képviselő a saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele 
közös háztartásban élő házastársának vagy élettársának, valamint gyermekének az Njtv. szerinti 
vagyonnyilatkozatát is. 
 
 
Az Njtv. fenti rendelkezése alá tartozó nemzetiségi önkormányzati képviselők a törvényben 
meghatározott vagyontnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek határidőben (2021. január 31-ig) eleget 
tettek, ezért kérte, hogy a tájékoztatást fogadják el.  
 
 
40/2021. (IX. 07.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről szóló tájékoztatást tudomásul vette, azt 
elfogadta. 
 
Szavazati arány: 2  igen 

0 nem 
0    tartózkodás 

 
 
Kovács Márk elnök: Elmondta, hogy a munkaterv szerinti soron következő ülés időpontja 2021. 
szeptember 14. napja lenne, azonban a testületi tagok egyéb elfoglaltsága miatt erre nem kerül sor, 
ezért a munkaterv módosítását javasolta. Elfogadásra javasolta a munkaterv módosítását a 2021. 
szeptember 14. napjára tervezett ülés időpontját érintően. (a jegyzőkönyv 4. számú melléklete) 
 
 
41/2021. (IX. 07.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi 
munkatervét módosítja azzal, hogy a 2021. szeptember 14. napjára tervezett ülés időpontját kiveszi 
a munkatervéből. 
 
Szavazati arány: 2    igen 

0 nem 
0 tartózkodás 

 
 
Kovács Márk elnök: Tájékoztatta a képviselő-testületet a 2021. szeptember elején Bjelováron 
megtartott nyílt nemzetközi vásárlátogatás tapasztalatairól. Elmondta, hogy nyílt téren volt, 10 
külföldi ország vett részt a rendezvényen, hazai forgalmazók voltak a vásáron. Nívós esemény és 
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közvetlen házigazdák voltak a rendezők. Beszéltek a terveikről, várható pályázatokról. Megyei 
vezetőkkel, az Ispánnal, illetve a helyi polgármesterrel találkoztak. 
A külföldi utazások során történő fizetéssel kapcsolatban -a későbbi fennakadások elkerülése miatt- 
javasolta a pénzkezelési szabályzat kiegészítését azzal, hogy a jövőben bankkártyás fizetéssel 
történhessen a felmerülő költségek kiegyenlítése.  
 
Gyönyörűné Pleck Krisztina Gondnoksági Iroda irodavezetője elmondta: hogy a kártyával 
történő fizetés alkalmanként nem haladhatja meg a 100 e Ft-ot. A bankkártya készítéshez szükséges 
alszámlát nyitni, melyen nincs fedezet, addig amíg a kötelezettségvállaló nem igényelte meg, illetve 
a pénzügyi ellenjegyző írásban jóvá nem hagyta a felhasználni kívánt összeget. Elmondja, hogy 
bankkártyát kizárólag a kártyatulajdonos használhatja, jelen esetben Kovács Márk elnök. A 
felhasznált összegről a nemzetiségi önkormányzat nevére és címére kiállított eredeti számlák 
alapján lehet elszámolni a jóváhagyott költségvetés szerint.  Kétféle kártya létezik: dombornyomott 
11.000,- Ft éves költséggel és nem dombornyomott 3.600,- Ft költséggel. Kéri, hogy az 
elektronikus számlákat a nemzetiseg@kaposvar.hu email címre küldjék. 
 
 
 Kovács Márk elnök: kéri, hogy fogadja el a testület alszámla nyitását, a bankkártya készíttetést és 
a fentiekkel kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozását. 
 
 
42/2021. (IX. 07.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a későbbi utazások helyi kiadásainak zökkenőmentesítése miatt alszámlát nyit, 
melyhez nem dombornyomott bankkártyát igényel. 
 
 
Szavazati arány: 2    igen 

0 nem 
0 tartózkodás 

 
 
Kovács Márk elnök: elmondta, hogy a pénzmaradványuk az adventi időszakra tervezett utazás 
buszköltségére kívánják felhasználni, az utazással kapcsolatban a soron következő 2021. novemberi 
ülésen fognak dönteni. 
 
Kárász László elnökhelyettes: tájékoztatta a testületet, hogy rendben lezajlott a szeptember 4-i 
„Terítéken a kultúra” című rendezvény. Több mint 100 fő vett részt a rendezvényen, 6 csapat indult 
a főzőversenyen. Képviseltette magát Drágó Horvát horvátországi pécsi konzulja, Neven Márcsics 
konzuli tanácsos és Mláden Skrilin személyi testőr is. A rendezvénnyel kapcsolatban a Sonline és a 
Kapos TV tájékoztatta a lakosságot, valamint a horvátok sajtó képviselője is készített egy cikket a 
Hrvátszki Glásznik újságba. Részt vettek horvát vendégek, valamint Zágrábból Szekeres Péter 
horvát magyar baráti társaság titkára.  
 
Több napirend nem lévén az elnök az ülést 14.00 órakor berekesztette. 
 
 

K. m. f. 
 

           Kovács Márk      Molik Mária 
                         elnök            képviselő,  

                                                jegyzőkönyv-hitelesítő 


