
 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 
Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 

 

Ikt. szám: 30.032-8/2015. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
Kecskemét Megyei Jogú Város 

Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 

2015. november 18-án megtartott közmeghallgatásáról 

 

 

Az ülés helye:   Kecskemét, Batthyány u. 2. 

 

Az ülés időpontja: 17 óra  

 

Jelen vannak :  Sibalin István      elnök 

 Jelity Mária     elnök-helyettes 

 Berwinkl Aranka     képviselő 

 Somlyai-Beregszászi Anikó    referens 

 a közmeghallgatáson megjelent polgárok a jelenléti ív szerint 

 

Sibalin István:  
Köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket.   

Megállapítja, hogy az ülés 3 fővel határozatképes. Az ülést 17 órakor megnyitja.  

 

Sibalin István: 

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Jelity Mária elnökhelyettest javasolja.  

 

Jelity Mária: 

Bejelenti érintettségét, és azt, hogy a szavazásban nem kíván részt venni.  

 

Sibalin István:  
Megkérdezi, van-e valakinek más javaslata? 

 

Szavaztatás után megállapítja, hogy a testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  

 

 

22/2015. (XI. 18.) HTNÖ számú határozat 

Jegyzőkönyv-hitelesítő jelölése 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2015. 

november 18-i közmeghallgatás jegyzőkönyv-hitelesítőjének Jelity Mária elnökhelyettest 

jelölte ki.  

 
A határozatról értesülnek 

1. A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

2. Irattár 

 



 

 

 

 

 

Sibalin István:  
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy törvényi kötelezettségnek tesznek eleget azzal, hogy 

közmeghallgatást tartanak. Amennyiben ennek nem tennének eleget, nem kapnák meg a 

feladatalapú támogatást. 

Röviden összefoglalja a 2015. évet.  

Elmondja, hogy ebben az évben több sajnálatos esemény bekövetkezése miatt 2015. 

szeptember hónapban időközi választásokat írtak ki. 2015. januárjában Hodován István 

képviselőtársuknak le kellett mondania összeférhetetlenség miatt, majd 2015. május 26-án Dr. 

Ispánovity Illés Sándor elnökhelyettes úr elhalálozott. A szeptemberi választás után felállt az 

új testület. Sajnos a néhány hónapos szünet miatt jó néhány rendezvényük elmaradt.  

Az idei évben először – augusztus 15-én - a város a Hírös Hét keretében megrendezte a 

Nemzetiségi napot, melyen véleménye szerint egy nagyon színvonalas műsorral vett részt a 

horvát nemzetiségi önkormányzat. 

Legnagyobb rendezvényüket a Horvát Estet ebben az évben is megrendezik, november 28-án. 

Mivel igen hosszú ideig nem volt működőképes a testület, a pénz felhasználását fel kell 

gyorsítaniuk, mivel az állami működési támogatást és az önkormányzati támogatást ebben az 

évben fel kell használni. Ennek köszönhetően a Horvát Esthez való hozzájárulás mértékét 

csökkentették. 

Elmondja, hogy ebben az évben anyagi gondjaik nem voltak. A városban a nemzetiségi 

önkormányzatok közül ők kapták a legmagasabb összegű feladatalapú támogatást, mellyel az 

állam elismerte munkájukat. Ennek köszönhetően viszont a várostól kevesebbet kaptak. 

Megköszöni mindenkinek az egész éves munkáját és segítségét. 

Kéri, hogy mondják el véleményüket, kérdéseiket, javaslataikat. 

 

Hodován István: 

Javasolja, hogy az elmaradt programokat mindenképpen pótolják be. 

 

Hozzászóló: 

Az erre az évre tervezett pécsi kirándulást mindenképpen szervezzék meg. 

 

Sibalin István: 

Mindenképpen megszervezik ezeket jövőre.  

Elmondja, hogy az idei Horvát Esten nem lesznek vendégeik az országos vezetők közül, mert 

ugyanakkor lesz egy 25. éves jubileumi rendezvénye az horvát szövetségnek. Nem tartja 

szerencsésnek, hogy két héten belül kettő országos rendezvény kerül megrendezésre. 

  

Sibalin István: 

Megköszöni a megjelentek a részvételt és a közmeghallgatást 17 óra 30 perckor bezárja.  

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

      Jelity Mária     Sibalin István 

jegyzőkönyv-hitelesítő              elnök 


