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Jegyzőkönyv 
 

Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent 
Imre u. 14 sz. alatti székhelyén 2013. március 14-én 16.00-kor megtartott rendkívüli üléséről.  
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint. 
 
Knollné Hidasy Erzsébet elnök: Köszöntötte képviselőtársait, a Hivatal megjelent  
képviselőjét, megállapította, hogy 4 fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes. Javasolta 
napirendre venni A kaposvári németek kulturális anyagainak oktatási célú, elektronikus 
terjesztése az "Örökség - Kultúra" Oktatási E-Könyvtár program infrastruktúrája 
segítségével napirendi pontot.  
 
20/2013.(III. 14.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a napirendet elfogadta. 
  
Szavazati arány: 4   igen 

- nem 
- tartózkodás 

 
 
Napirend: 
 
1. A kaposvári németek kulturális anyagainak oktatási célú, elektronikus terjesztése az 
"Örökség - Kultúra" Oktatási E-Könyvtár program infrastruktúrája segítségével 
Előterjesztő:   Knollné Hidasy Erzsébet elnök 
 
Napirend tárgyalása: 
 
1. A kaposvári németek kulturális anyagainak oktatási célú, elektronikus terjesztése az 
"Örökség - Kultúra" Oktatási E-Könyvtár program infrastruktúrája segítségével 
Előterjesztő:   Knollné Hidasy Erzsébet elnök 
 
 
Knollné Hidasy Erzsébet elnök: Elmondta, hogy 2013. március 14-én Somfai Judit az 
„Örökség – Kultúra” Oktatási E-Könyvtár Szerkesztősége, 
a KIM, az EMMI, a TIT, az Önk. Szövetségek és a Sulinet Szakreferens Irodájának 
főmunkatársa "A helyi nemzetiségi önkormányzat és az „Örökségtár” Szerkesztőség 
"Együttműködési megállapodása" érdekében kereste meg a nemzetiségi önkormányzatot. 
 
Tájékoztatott arról, hogy "A helyi nemzetiségi önkormányzat és az „Örökségtár” 
Szerkesztőség "Együttműködési megállapodása" költségeket természetesen tartalmaz, de nem 
szerződés erejű. A konkrét feladat megvalósítása csak abban az esetben indul el, amennyiben 
a kapott pontérték forintosítása fedezi. Ellenkező esetben a partnerek rész-teljesítésben is 
megállapodhatnak, vagy akár a teljes feladatot átütemezhetik a következő évre.  
Somfai Judit megerősítette, hogy a 2013. február-márciusban született "együttműködési 
megállapodás" nem róhat olyan anyagi terhet az önkormányzatra, amely annak szándékával 
ellentétes." 
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A megállapodás keretén belül: 

• Bemutatni kívánják a helyi német közösség tárgyi-szellemi örökségét, hogy a lehető  
legszélesebb iskolai, könyvtári környezetet elektronikus úton elérve – oktatók, kutatók és 
a tanuló ifjúság országhatároktól függetlenül – bekapcsolva azokat a magyar anyanyelvű 
és német tannyelvű oktatás-ismeretterjesztés vérkeringésébe, kiegészítve az egységes  
magyar kultúráról alkotott képet.  

• Saját értékgyűjtéseink esetében a leghatékonyabb megoldásnak a Szerkesztőség általi 
digitalizálást, egyedi összeszerkesztést és terjesztést tartjuk. Megjelenítésük a magyar 
közoktatási portálon a milliós látogatottságú Sulineten, majd letöltésük a Kárpát-medencei 
iskolák és könyvtárak belső szervereire a legszélesebb tömegek elérésével biztosítják, 
hogy mielőbb elektronikus-tananyagsegédletté válhassanak.  

• Az elkészült E-állományokat az önkormányzat mint a tartalom gazdája is megkapja, hogy 
saját honlapjára is feltehesse. 

Az „Örökség-Kultúra” Oktatási E-Könyvtár Szerkesztősége a korábbi egyeztetések alapján 
vállalja, hogy a számára átadott kulturális tartalmakat az „Örökségtár” E-
tananyagrendszerében 2013. november 15-ig megjeleníti. Az igazolt teljesítést követően a 
Szerkesztőség által kiállított számla ellenértékét az önkormányzat 10 napon belül átutalással 
kiegyenlíti. 

Javasolta, hozzanak határozatot. 
 
 
21/2013.(III. 14.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
 

A Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata kiemelt feladatának 

tekinti saját helyi nemzetiségi közösségének történelmi múltjával, kulturális örökségének 

ápolásával kapcsolatos teendőket. E feladat keretében a 2013-as évben a következő tételek 

elektronikus közzétételét és terjesztését kívánja megvalósítani az „Örökség-Kultúra” Oktatási 

E-Könyvtár különleges infrastruktúrája segítségével. 

Maria Bauer: „Gedichte, bekenntnisse und Volkstümliche Geschehnisse” c. kötet 

(2003; 152 oldal)       60.000 Ft + 27% ÁFA 

Maria Bauer: „Igaz történetek I.; Wahre Geschehnisse” c. kötet 

(magyar és német nyelven 46 és 47 oldal)    35.000 Ft + 27% ÁFA 

Maria Bauer: „Igaz történetek II. Wahre Geschehnisse” c. kötet 

(magyar és német nyelven 152 oldal)    60.000 Ft + 27% ÁFA 

Összesen:  br. 196.850 Ft 

A Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata megbízza az elnököt, 

hogy vegye fel a kapcsolatot Örökség-Kultúra szerkesztőségével és kössön szerződést a 

fentiekben megadott és megjelentetni kívánt tartalom és a megjelentetés részleteivel,  

feltételeivel kapcsolatban. Az önkormányzat elnöke a megjelenést követően igazolja a 

teljesítést és engedélyezi a szerkesztőség átutalásos számlájának kifizetését. 
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Felelős:  Knollné Hidasy Erzsébet KMJVNNÖ elnök 

Határidő: A kulturális tartalom megjelenítése az „Örökségtárban” 2013. november 15-ig 

történjen meg. 

 
 
Szavazati arány: 4   igen 

- nem 
-    tartózkodás 

 
 
 

K. m. f. 
  
 
Knollné Hidasy Erzsébet Virányi Zoltánné 
                elnök         képviselő 
        jegyzőkönyv-hitelesítő 


