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Jegyzőkönyv 
 
Készült a Kaposvári Polgármesteri Hivatalban, Kaposvár, Kossuth tér 1. szám alatt, Kaposvár 
Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzata 2010. október 15-én megtartott 
alakuló üléséről. 
 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint. 
 
 

1. Tájékoztató a kaposvári települési kisebbségi önkormányzati választások 
eredményéről, megbízólevelek átadása, eskütétel 
Előterjesztő:  dr. Gálosi Vera HVB elnök 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán HVI vezető 

 
 
Dr. Gálosi Vera HVB elnök: Köszöntötte a megjelenteket, külön gratulált a megválasztott 
képviselőknek. A Kaposvári Helyi Választási Bizottság elnökeként ismertette a német  
kisebbségi önkormányzati képviselő választás eredményét. 
 
A német kisebbségi választói jegyzéken a szavazás napján szerepelt:   78 fő. 
Szavazóként megjelentek száma:        49 fő. 
Érvényes szavazólapok száma:        49 db. 
 
A képviselő-jelöltekre leadott szavazatok sorrendjében a megválasztott képviselők a 
következők: 
 

Knollné Hidasy Erzsébet 39 szavazat 
Éder Erzsébet   31 szavazat 
Bauer Andrásné  29 szavazat 
Virányi Zoltán Árpádné 17 szavazat 

 
Dr. Kéki Zoltán HVI vezető: Kérte a megválasztott képviselőket, hogy dr. Gálosi Vera 
elnök asszony jelenlétében tegyék le a törvényben előírt esküt. 
 
Az eskü letételét követően dr. Gálosi Vera, a Helyi Választási Bizottság elnöke átadta a 
kisebbségi képviselők megbízóleveleit. 
 
Juhász Tibor alpolgármester: Gratulált a megválasztott képviselőknek. A kaposváriak 4 
kisebbségi önkormányzat létrehozása mellett döntöttek. Mindig is a Német Kisebbségi 
Önkormányzat volt a német hagyományok leggondosabb kaposvári ápolója. Sokat tettek 
Glinde testvérvárosunkkal történő kapcsolatok fejlesztéséért. Kiemelkedő sikereket értek el a 
pályázati források megszerzésében. Biztos benne, hogy a kiegyensúlyozott, jó együttműködés 
Kaposvár és az Német Kisebbségi Önkormányzat között folytatódni fog. Külön köszöntötte a 
németországi kórustagokat, és röviden szólt pár szóban bemutatta a várost. 
 
 

2. A Kaposvári Német Kisebbségi Önkormányzat elnökének, elnökhelyettesének 
megválasztása 
Előterjesztő:  Virányi Zoltánné korelnök 
Közreműködik: dr. Gálosi Vera HVB elnök 
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dr. Kéki Zoltán HVI vezető 
 
 

Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: A törvény alapján az alakuló ülést a legidősebb 
képviselő, mint korelnök vezeti, megállapítja az ülés határozatképességét, megszavaztatja a 
napirendet. 
 
Virányi Zoltánné korelnök: Köszöntötte a megjelent képviselőket, megállapította, hogy az 
ülés 4 fővel határozatképes. Kérte a meghívóban szereplő napirend elfogadását. 
 
 
50/2010. (X. 15.) Német Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzata a napirendet elfogadta.  
 
Szavazás: 4 igen 

 - nem 
 - tartózkodás 

 
Virányi Zoltánné korelnök: Felkérte dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző urat, hogy 
ismertesse az elnök, elnökhelyettes választás szabályait. 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: A törvény szerint az alakuló ülésen a települési 
kisebbségi önkormányzat testülete a tagjai közül társadalmi megbízatású elnököt, az elnök 
helyettesítésére, munkájának segítésére társadalmi megbízatású elnökhelyettest választ. 
 
Összeférhetetlenségi szabályok röviden: Nem lehet a települési kisebbségi önkormányzat 
elnöke köztisztviselő, bíró, ügyész, közjegyző, bírósági végrehajtó, a fegyveres erők, 
rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagja, a területileg illetékes területfejlesztési tanács 
munkaszervezetének tagja.   
 
A korábbi szabályoktól eltérően az elnök nem hívható vissza, megbízatása 4 évre szól. Az 
elnök, elnökhelyettes személyének megválasztásához minősített többség szükséges. Legalább 
három egyező szavazat kell. 
 
Lehetőség van arra, hogy a testület eldöntse, titkos vagy nyílt ülésen akarja-e elnökét, 
elnökhelyettesét megválasztani. 
 
Virányi Zoltánné korelnök: Kérte képviselőtársait, döntsenek a szavazás módjáról,  hogy 
nyílt vagy titkos legyen. 
 
 
51/2010. (X. 15.) Német Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzata elnökének, és  
elnökhelyettesének személyéről nyílt szavazással kíván dönteni.  
 
Szavazás: 4 igen 

 - nem 
 - tartózkodás 
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Virányi Zoltánné korelnök: Kérte képviselőtársait, tegyék meg javaslataikat az elnök 
személyére. 
 
Bauer Andrásné képviselő: Knollné Hidasy Erzsébetet javasolta. 
 
Virányi Zoltánné korelnök: Megállapította, hogy az elnöki tisztségre egy javaslat érkezett. 
Megkérdezte a jelöltet, hogy a jelölést elfogadja-e? 
 
Knollné Hidasy Erzsébet: Igen.  
 
 
52/2010. (X. 15.) Német Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzata elnökévé Knollné Hidasy 
Erzsébetet választotta.  
 
Szavazás: 3 igen 

 -  nem 
 1 tartózkodás 

 
 
Virányi Zoltánné korelnök: Megállapította, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Német  
Kisebbségi Önkormányzata elnökévé Knollné Hidasy Erzsébetet választotta meg, amelyet a 
kisebbségi önkormányzat határozatában is rögzít. Felkérte a megválasztott elnököt, hogy 
vegye át az ülés vezetését. 
 
Knollné Hidasy Erzsébet elnök: Kérem képviselőtársaimat, tegyék meg javaslataikat az 
elnökhelyettes személyére. Elsőként Éder Erzsébetet javasolta, aki az előző ciklusban is  
végezte ezt a feladatot. 
 
Knollné Hidasy Erzsébet elnök: Megállapította, hogy az elnökhelyettesi tisztségre egy 
javaslat érkezett. Megkérdezte a jelöltet, hogy a jelölést elfogadja-e? 
 
Éder Erzsébet képviselő: igen, köszönettel elfogadta. 
 
  
53/2010. (X. 15.) Német Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzata elnökhelyettesévé Éder 
Erzsébetet választotta.  
 
Szavazás: 3 igen 

 - nem 
 1 tartózkodás 

 
  

3. Előterjesztés a jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztásáról 
Előterjesztő:  Knollné Hidasy Erzsébet elnök  
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
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Knollné Hidasy Erzsébet elnök: Javasolta Virányi Zoltánné képviselőt jegyzőkönyv-
hitelesítőnek.  
 
 
54/2010. (X. 15.) Német Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzata a testületi ülések 
jegyzőkönyveinek hitelesítésével Virányi Zoltánné képviselő asszonyt választotta meg. 
 
Felelős:  Knollné Hidasy Erzsébet elnök 
Közreműködik: Virányi Zoltánné képviselő 
Határidő:  folyamatos 
 
Szavazás: 4 igen 

 - nem 
 - tartózkodás 

 
Több napirend nem lévén az elnök az ülést berekesztette. 
 
 

Kmf. 
 

 

    Knollné Hidasy Erzsébet                                                        dr. Tóth Györgyné 

                   elnök                                                                        titkár  
 

 

Virányi Zoltánné 

képviselő, 
 jegyzőkönyv-hitelesítő 


