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Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának 4/2022. (II.16.) 
költségvetési határozatának 2. számú módosításáról 

 
 
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetése mind a bevételek, mind a kiadások 

esetében 3.513e Ft-ban került elfogadásra. 

 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. adminisztrációs hibára való hivatkozással csökkentette a 

közzétett 2022. évi feladatalapú támogatások 1 pontra eső támogatási összegét. Az új közzétett 

támogatói okirat alapján a 2022. évi feladatalapú támogatás összege 594.800,-Ft-ban került 

megállapításra. Javaslom a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi feladatalapú 

támogatás bevétel, valamint az egyéb dologi kiadások előirányzatát 9e Ft-tal csökkenteni. 

 

A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat egyéb működési bevétele 2e Ft-tal nőtt, mely a 

bankszámla kamat bevételből és a NAV felé fizetendő adóterhek ezer forintra történő kerekítési 

különbözetéből adódik. Ugyanezen összeggel a kiadási előirányzaton belül az egyéb dologi 

kiadások előirányzatát javaslom megemelni. 

 

A kiküldetésekre tervezett 30e Ft-os keret az év elején megrendezésre kerülő horvát kulturális 

programokon való részvétel miatt felhasználásra került, így javaslom a működési támogatás 

egyéb dologi kiadások előirányzat terhére további 50e Ft átcsoportosítását a kiküldetések 

előirányzatra. 

 

A nemzetiségi önkormányzat a 2022 április 19-ei ülésén az alábbiakról döntött: 

 

A 34/2022. (IV.19.) számú határozatában döntött arról, hogy a 2022. május 26-án 

megrendezésre kerülő államiság napjával összefüggő kulturális programra történő utazás 

költségre 80e-Ft-ot és a kötelezően fizetendő 33,04% adóra 26e-Ft-ot használ fel. 

Mivel a kulturális programon a nemzetiségi önkormányzat nem vesz részt, ezért javaslom a 

határozat visszavonását. 

 

A 35/2022 (IV.19.) számú határozatában döntött arról, hogy a 2022. június 11-én Grbavac 

településen megrendezésre kerülő kulturális napra saját gépkocsival történő utazás költségére 

20e Ft –ot használ fel. 

 

A 2022. évi feladatalapú támogatás 252e Ft egyéb dologi kiadásokra elkülönített összegéből 

• 78e Ft-ot a 2022. június 19.-ére tervezett Nemzetiségi Összetartozás Napja alkalmából 

Zágrábba történő utazás buszköltségének kiegészítésére és reprezentációs adójára, 



• 174e Ft-ot a 2022. december 17.-én megrendezésre kerülő Nemzetiségek napja 

reprezentációs költségeire és annak adójára javaslok elkülöníteni.  

 

Ezzel a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 3.506e Ft-ra 

módosul az 1. számú melléklet szerinti bontásban.  

 

Kaposvár, 2022. május 11. 

            Kovács Márk 
                                      elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának 

képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a 28/2022 (IV.19.) számú határozattal 

módosított 4/2022. (II.16.) költségvetési határozat módosításáról szóló előterjesztést és 

úgy határozott, hogy a 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát 3.506e 

Ft-ra módosítja az 1. számú mellékletek szerinti bontásban. 

Felelős: Kovács Márk elnök                    

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő: 2022. június 30. 

 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának 

képviselőtestülete úgy határozott, hogy a várható Horvát kulturális programokat 

figyelembe véve kiküldetésre további 50e Ft-ot használ fel a működési támogatás egyéb 

dologi kiadások előirányzat terhére. 

 

Felelős: Kovács Márk elnök                    

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő: 2022. június 30. 

 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának 

képviselőtestülete úgy határozott, hogy a 34/2022. (IV.19.) számú határozatát 

visszavonja. 

 

Felelős:  Kovács Márk elnök                    

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:  2022. június 30. 

 

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának 

képviselőtestülete úgy határozott, hogy a 2022. évi feladatalapú támogatás egyéb dologi 

kiadásokra elkülönített 261e Ft összegű maradványából  

• 78e Ft-ot a 2022. június 19.-ére tervezett Nemzetiségi Összetartozás Napja 

alkalmából Zágrábba történő utazás buszköltségének kiegészítésére és 

reprezentációs adójára, 

• 174e Ft-ot a 2022. december 17.-én megrendezésre kerülő Nemzetiségek napja 

reprezentációs költségeire és annak adójára használja fel. 

 

Felelős: Kovács Márk elnök                    

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:  2022. június 30. 



 


