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Jegyzőkönyv 
 
Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent 
Imre u. 14.  alatti székhelyén 2014. szeptember 3-án 15.00-kor megtartott üléséről.  
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint 
 
Knollné Hidasy Erzsébet elnök: Köszöntötte képviselőtársait és a hivatal dolgozóit a 
választások előtti utolsó ülésen. Megállapította, hogy 4 fő képviselő jelen van, így az ülés 
határozatképes. Szavazást kért a napirendről. 
 
24/2014.(IX. 3.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a napirendet elfogadta. 
Szavazati arány:  4  igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
Napirend: 

1.Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 
költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 2014. évi költségvetési határozatának 
módosításáról  
Előterjesztő:       Knollné Hidasy Erzsébet elnök  
Közreműködik:  Somlainé Ferincz Judit irodavezető  
 
2.Egyéb: beszámoló a legutóbbi ülés óta végzett munkáról, aktualitásokról  
Előterjesztő: Knollné Hidasy Erzsébet elnök  
 
Napirend tárgyalása: 
 
1.Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 
költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 2014. évi költségvetési határozatának 
módosításáról  
 
Knollné Hidasy Erzsébet elnök: Kérte az előterjesztőt, tájékoztassa a képviselőket. 
Oláhné Pásztor Andrea főmunkatárs: Elmondta, hogy az előterjesztés tartalmazza a 2014. 
évi költségvetés módosításának bemutatását, illetve az I. félévi változtatásokat. A 
reprezentációs kiadások miatt történtek technikai változtatások. 
Knollné Hidasy Erzsébet elnök: Megkérdezte, van-e kérdés, hozzászólás.  
Éder Erzsébet elnökhelyettes: Megkérdezte, mi minősül reprezentációs költségnek. 
Mogyorósiné Futó Kinga titkár: Jelezte, hogy a Gondnokság erről készít egy anyagot, az  
megkapja majd az NNÖ is. 
Éder Erzsébet elnökhelyettes:2014. október 11.-én lesz a Német Kulturális Nap, 
amennyiben másnap 10.12.-én az elnököt nem választják képviselővé, a számlák kifizetését ki 
intézi majd, az aláírási jog hova kerül? 
Mogyorósiné Futó Kinga titkár: Amennyiben egy képviselőt nem választanak meg újra, 
mandátuma 10.12.-ével megszűnik, az új testület megalakulásáig és az új elnök 
megválasztásáig nincs aláíró. Az esetlegesen emiatt felmerülő problémát jelzi a Gondnokság 
felé. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazást kért a napirendről. 
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25/2014.(IX. 3.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 

Képviselőtestülete megtárgyalta és jóváhagyta a nemzetiségi önkormányzat 2014. évi 

költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót. 

 
Felelős:   Knollné Hidasy Erzsébet Kaposvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 
    Elnöke 
Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2014. szeptember 30. 
 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 

Képviselőtestülete megtárgyalta a Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi 

költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést és a bevételi és kiadási előirányzat 
összegének változatlanul hagyása mellett jóváhagyta a 2. számú melléklet szerinti 

bontásban. 

 
Felelős:   Knollné Hidasy Erzsébet Kaposvári Német Nemzetiségi Önkormányzat  
   Elnöke 
Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2014. szeptember 30. 
 
Szavazati arány:  4  igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
3.Egyéb: beszámoló a legutóbbi ülés óta végzett munkáról, aktualitásokról  
 
Knollné Hidasy Erzsébet elnök: Megköszönte , hogy a  Német Nemzetiségi Önkormányzat 
nagyobb helységet kap az önkormányzattól, a felújítás tulajdonképpen lezajlott, hamarosan 
felkerülnek a függönyök is.  Szükség van egy vízcsap és mosogató beszerelésére, mert a 
rendezvények után méltatlanok a körülmények a mosogatásra, ezt a belső szobákban nem 
lehet, mert ott a múzeumi helységek vannak, az előírások nem teszik lehetővé, de meg fogják 
ezt oldani. 
A belső szoba alatt van egy portásfülke, amelynek teteje nagyon koszos, ennek eltávolítására 
lenne szükség, mert a kosz beszennyezi a felette lévő helységet is. 
Felkéri a Gondnokságot, hogy vizsgálja meg a helyzetet és tegyen intézkedést a megoldásra, 
lehetőleg távolítsák el a tetőt. Szavazást kért a javaslatról. 
 
26/2014.(IX. 3.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata felkéri a Gondnoksági 
Irodát, hogy vizsgálja meg a NNÖ hivatali helysége alatti portásfülke tetejének állapotát és 
intézkedjen annak eltávolításáról. 
. 
Szavazati arány:  4  igen 

-     nem 
-     tartózkodás 
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Éder Erzsébet elnökhelyettes: Elmondta, hogy a felújításkor megrepedt egy ablak is.  
Megkérdezte, hogy van-e biztosítása az épületnek és ez mire terjed ki. 
Mogyorósiné Futó Kinga titkár: Jelezte, hogy a Gondnokság felé továbbítja a kérdést. 
Éder Erzsébet elnökhelyettes: Elmondta, hogy a Herbstrosen Kórus 2014.06.06.-án 
Rodewisch-be utazott, ahol regionális kórustalálkozón vett részt.  Az útról fotók és CD is 
készült. Nagyon nagy sikerrel szerepeltek és óriási szeretetet tapasztaltak a meghívók 
részéről, sok időt és energiát szántak a kórus vendéglátására, sok szép élménnyel 
gazdagodtak. A dalokat tartalmazó CD most készül, amit tanulásra i fel lehet használni. 
A Herbstrosen Kórus egész nyáron dolgozott és próbált, a dalok tanulása mellett a helységek 
rendbetételén is dolgoztak. Bauer Andrásnénak ezúton köszöni meg az NNÖ, hogy a 
babamúzeum tárgyait rendbetette, mosott és vasalt, viseletet készített. 
A kórus 10.13.-án Szulokban fog fellépni, egy regionális találkozón. Az útiköltséget  szuloki 
szervezők fizetik. 
A Német Kulturális Est 2014. október 11.-én lesz. Ezen a szuloki tánccsoport, zenekar és 
kórus lép fel a Herbstrosen kórus és más egyéni szereplők mellett. 2 órás program lesz, utána 
a szulokiakat megvendégelik az Agóra éttermében, másoknak fogadás nem lesz. A szereplő 
gyermekek édességet kapnak.  A szuloki fellépők útiköltségére is kell fizetni. 
Javasolta, hogy a Kulturális Est költségeihez a Német Nemzetiségi Önkormányzat 300 
forinttal járuljon hozzá. Szavazást kért a javaslatról. 
 
27/2014.(IX. 3.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata úgy döntött, hogy a  
Német Kulturális Est költségeihez 300e forinttal hozzájárul. 
Szavazati arány:  4  igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
Éder Erzsébet elnökhelyettes:Elmondta, hogy az Egyesület pályázott népviselet 
készíttetésére is, informális döntésről kapott tájékoztatót. Eszerint 18 db viselet felújítására 
nyertek pénzt, ehhez a Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatását várják az önrésszel 
kapcsolatban, 90e forintot. 
Knollné Hidasy Erzsébet elnök: Elmondta, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
szeretne zászlót készíttetni ( német és magyar zászlót) a rendezvényekhez, illetve egy üdvözlő 
hímzett feliratot ( „Herzlich willkommen! szöveggel.) Javasolta, hogy ennek költségeihez  
150e forinttal járuljon hozzá a testület. 
28/2014.(IX. 3.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város  Német Nemzetiségi Önkormányzata úgy döntött, hogy a német  
és magyar zászló, illetve üdvözlő felirat készítésének költségeihez 150e forinttal hozzájárul. 
Szavazati arány:  4  igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
Több napirend nem lévén az elnök az ülést berekesztette. 
 

K. m. f. 
 
 

           Knollné Hidasy Erzsébet         Virányi Zoltánné 
  elnök       képviselő,  

                                                jegyzőkönyv-hitelesítő 


