
Jegyzőkönyv 
 
Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatnak Kaposvár, 
Szent Imre u. 14. szám alatti hivatali helyiségében 2017. április 11. napján 15.00 órakor 
megtartott üléséről. 
 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint (1. számú melléklet) 
 
Knollné Hidasy Erzsébet elnök: Köszöntötte képviselőtársait, az állandó meghívottakat és a 
Polgármesteri Hivatal dolgozóit az ülésen. Megállapította, hogy 3 fő képviselő jelen van, így 
az ülés határozatképes. A jelenléti ívet az 1. számú melléklet tartalmazza.  
 
Éder Erzsébet képviselő jelezte, hogy a következő hetekben távol lesz, ezért javasolta, hogy 
a jegyzőkönyv hitelesítője Virányi Zoltán Árpádné legyen. Kérte javaslata elfogadását. 
 
17/2017. (IV.11.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata elfogadta Éder Erzsébet 
javaslatát, miszerint a jegyzőkönyv hitelesítője Virányi Zoltán Árpádné lesz. 
 
Szavazati arány:  3  igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
Knollné Hidasy Erzsébet elnök: Kérte a meghívóban szereplő napirend megszavazását. A 
meghívót a 2. számú melléklet tartalmazza.  
 
18/2017. (IV.11.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a napirendet elfogadta. 
 
Szavazati arány:  3  igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
Napirend: 
 

1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 
2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról 
Előterjesztő:      Knollné Hidasy Erzsébet elnök 
Közreműködik:     Molnár György igazgató 

 
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 

2017. évi 3/2017. (II. 07.) költségvetési határozatának módosításáról 
Előterjesztő:     Knollné Hidasy Erzsébet elnök 
Közreműködik:    Molnár György igazgató 
 

3. Előterjesztés Kaposvár MJV Német Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi 
ellenőrzési jelentéséről  
Előterjesztő:     dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:    Kiss Brigitta irodavezető 
 



4. Egyéb: képviselő-testületünk tájékoztatása a legutóbbi ülés óta végzett munkáról, 
aktualitásokról. 
Előterjesztő:    Knollné Hidasy Erzsébet elnök 

 

Napirend tárgyalása: 
 

1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2016. 
évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról (a jegyzőkönyv 
3. sz. melléklete) 
Előterjesztő:     Knollné Hidasy Erzsébet elnök 
Közreműködik:                              Molnár György igazgató képviseletében Gyönyörűné   
                                                    Pleck Krisztina irodavezető 
 
Knollné Hidasy Erzsébet elnök: Az előterjesztést áttanulmányozta, azzal egyetért. Javasolta, 
hogy az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatról szavazzanak. 
 
19/2017. (IV.11.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 
megtárgyalta a 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést és úgy 
határozott, hogy 4.439 eFt bevétellel, 3.031 eFt kiadással a beszámolót az 1. számú melléklet 
szerinti részletezésben elfogadja. A nemzetiségi önkormányzat a pénzmaradványt 1.408 eFt 
összeggel fogadja el, melyből 145 eFt-ot személyi juttatásra, 673 eFt-ot dologi kiadásra, 10 
eFt-ot támogatásra (Jakob Bleyer Egyesület), valamint 580 eFt-ot felhalmozási célú kiadásra 
(kitelepítettek emlékműve) használ fel.  

Felelős:   Knollné Hidasy Erzsébet elnök 
Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2017. április 30. 
 
Szavazati arány:  3  igen 

   -     nem 
   -    tartózkodás 

 
 
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2017. 
évi 3/2017. (II. 07.) költségvetési határozatának módosításáról (a jegyzőkönyv 4. sz. 
melléklete) 
Előterjesztő:     Knollné Hidasy Erzsébet elnök 
Közreműködik:    Molnár György igazgató képviseletében 
                                                    Gyönyörűné Pleck Krisztina irodavezető 
 
Knollné Hidasy Erzsébet elnök: Ismertette az írásbeli előterjesztést és azt szóban az 
alábbiakkal egészítette ki. Az előterjesztésben szereplő egyéb rendezvényre elkülönített 22 
eFt-ot a 2017.05.12. napján tartandó emléktábla avatásához kapcsolódó meghívók készítésére 
javasolta felhasználni. A fenti átvezetéseket követően a kiadási főösszeg az írásbeli 
előterjesztésben rögzítetthez képest nem változik. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, ezt követően szavazást kért a javaslatról. 
 
 



20/2017. (IV.11.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata képviselőtestülete 
megtárgyalta a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi 3/2017.(II. 07.) számú költségvetési 
határozatának módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy tárgyévi bevételeit és 
kiadásait 3.305 eFt-ra módosítja, az előirányzat növekményt személyi, dologi, beruházási 
kiadásokra, valamint a Jakob Bleyer Egyesület működési támogatására használja fel a 
jegyzőkönyv 5. számú melléklet szerinti bontásban. 

Felelős:              Knollné Hidasy Erzsébet elnök   
Közreműködik:   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:    2017. április 30. 
 
Szavazati arány:  3  igen 

   -     nem 
   -    tartózkodás 
 

3. Előterjesztés Kaposvár MJV Német Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi 
ellenőrzési jelentéséről (a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete) 
Előterjesztő:     dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:    Kiss Brigitta irodavezető 
 
Knollné Hidasy Erzsébet elnök: Javasolta a 2016. évi ellenőrzési jelentés elfogadását. 
 
21/2017. (IV.11.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 
megtárgyalta és elfogadta a 2016. évi ellenőrzési jelentést. 
 
Felelős:   Knollné Hidasy Erzsébet elnök 
Közreműködik:  Kiss Brigitta belső ellenőrzési vezető 
Határidő:  2017. április 30.  
 
Szavazati arány:  3  igen 

-    nem 
-    tartózkodás 

 
4. Egyéb: képviselő-testületünk tájékoztatása a legutóbbi ülés óta végzett munkáról, 
aktualitásokról (szóbeli) 
Előterjesztő:    Knollné Hidasy Erzsébet elnök 
 
Knollné Hidasy Erzsébet elnök: Elmondta, hogy a közösségi szolgálat két iskolával 
kapcsolatban működik, a Táncsics Mihály Gimnáziummal és a Széchenyi István 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolával. Az iskolákból 4-4 tanulónak biztosít 
lehetőséget a nemzetiségi önkormányzat, hogy közösségi szolgálatot végezzenek. A tanulók 
segítenek a különböző rendezvényeken és az adventi időszakban is segítettek a szervezésben. 
Ez a tevékenység folyamatos és továbbra is jól működik ezekkel az iskolákkal. 
 
22/2017. (IV.11.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 
elfogadta Knollné Hidasy Erzsébet elnök beszámolóját a közösségi szolgálatról. 
 
 



Szavazati arány:  3  igen 
     -   nem 
     -   tartózkodás 

 
Knollné Hidasy Erzsébet elnök: Elmondta, hogy a Kisfaludy iskolában német szép kiejtési 
versenyt rendeztek, melyen 16 fő vett részt. A résztvevő gyerekek írószerből álló 
ajándékcsomagot kaptak. Elmondta, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat továbbra is 
támogatja a versenyt, de ő a későbbiekben nem szeretne ebben részt venni. 
 
23/2017. (IV.11.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 
elfogadta Knollné Hidasy Erzsébet elnök beszámolóját a német szép kiejtési versenyről. 
 
Szavazati arány:  3  igen 

     -   nem 
     -   tartózkodás 
 

Éder Erzsébet képviselő: Véleménye szerint az emlékmű avatásakor nincs szükség hosszú 
műsorra. Elegendő, ha néhány vezető - a város, a megyei nemzetiségi önkormányzat, esetleg a 
többi nemzetiségi önkormányzat részéről - rövid beszédet mond, a kórus énekel pár dalt, és 
elhangzik egy vers németül.  
 

24/2017. (IV.11.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 
elfogadta Éder Erzsébet képviselő javaslatát az emlékműállításhoz kapcsolódó műsorról. 
 
Szavazati arány:  3  igen 

     -   nem 
     -   tartózkodás 

 
Knollné Hidasy Erzsébet elnök: Elmondta, hogy Soroksárról jelezte a német nemzetiség, 
hogy május 21-én jönnének Kaposvárra. Minden évben ellátogatnak ide, mert a Nyugati 
temetőben helyezték el a soroksári svábok hamvait, ezért rendszeresen megemlékezést 
tartanak. Ebben az évben a kórusuk is eljönne, szívesen megismerkednének a kaposvári 
kórussal. Véleménye szerint egy közös ebéddel egybekötött beszélgetés még szorosabb 
együttműködés kialakulásához vezethet. 
 
25/2017. (IV.11.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata elfogadta Knollné Hidasy 
Erzsébet elnök beszámolóját a soroksári német nemzetiséggel való együttműködésről. 
 
Szavazati arány: 3 igen 

   -  nem 
                        - tartózkodás 
 
Virányi Zoltán Árpádné képviselő: Elmondta, hogy a kórus minden hétfőn és szerdán tart 
próbát, de a szerdai próbákon zenész nélkül gyakorolnak. Szükség lenne egy szintetizátorra, 
használt is megfelelne. Javasolta, hogy a nemzetiségi önkormányzat bízza meg Éder Erzsébet 
képviselőt, hogy hangszerüzletben érdeklődjön ennek költségéről. 
 



26/2017. (IV.11.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy 
határozott, hogy megbízza Éder Erzsébet képviselőt, hogy hangszerüzletben érdeklődjön 
szintetizátor vásárlásának költségéről. 
 
Szavazati arány: 3 igen 

   -  nem 
                        - tartózkodás 
 
Virányi Zoltán Árpádné képviselő: Elmondta, hogy hivatali helyiségükben minden 
szerdán15.00-16.30. óráig német nyelvoktatást tart felnőttek részére, minden órán más témát 
érintenek. 
 
27/2017. (IV.11.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 
elfogadta Virányi Zoltán Árpádné képviselő beszámolóját a német nyelvoktatásról. 
 
Szavazati arány: 3 igen 

   -  nem 
                        - tartózkodás 
 
Éder Erzsébet képviselő: Elmondta, hogy az Egészségügyi Szakiskolából a szabadon 
választható társadalomismeret tantárgy keretein belül diákok látogatnak el hozzájuk, hogy 
láthassák kiállításukat és gyűjteményüket. Összegyűjtött babáikat pedig tanév végéig a 
Kisfaludy iskolában állítják ki. 
 
28/2017. (IV.11.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 
elfogadta Éder Erzsébet képviselő beszámolóját a kiállításról és a gyűjteményről. 
 
Szavazati arány: 3 igen 

   -  nem 
                        - tartózkodás 
 
Knollné Hidasy Erzsébet elnök: Az előbbiekhez kapcsolódva elmondta, hogy február 
közepén Pécsett a postán rendezték meg a népviseletbe öltöztetett babák kiállítását, ahol a 
német nemzetiség is bemutatott egy babát a gyűjteményéből. 
 
29/2017. (IV.11.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 
elfogadta Knollné Hidasy Erzsébet elnök beszámolóját a babakiállításról. 
 
Szavazati arány: 3 igen 

   -  nem 
                        - tartózkodás 
 
Éder Erzsébet képviselő: Elmondta, hogy az Észak-magyarországi régióból kaptak e-mailt, 
hogy német nemzetiségi táncoktatásra van lehetőség. Az egynapos rendezvény május végén 
kerül megrendezésre Solymáron.  



Az ingyenes oktatáson tanárok vehetnek részt, akik továbbadják a tánctudást, amit itt 
elsajátítanak. Az utazás költségeihez javasolja 20 eFt támogatás megállapítását. 
 
30/2017. (IV.11.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy 
határozott, hogy a Solymáron megrendezendő német nemzetiségi táncoktatásra történő utazás 
költségeihez 20 eFt-ot állapít meg a dologi kiadások terhére. 
 
Felelős:              Knollné Hidasy Erzsébet elnök   
Közreműködik:   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:    2017. május 31. 
 
Szavazati arány: 3 igen 

   -  nem 
                        - tartózkodás 
 
Éder Erzsébet képviselő: Jelezte, hogy kevés a kórus által a kották lefűzésére használt 
mappák száma, ebből szeretnének néhányat vásárolni. Javasolta, hogy mappák vásárlására 
állapítson meg a nemzetiségi önkormányzat 10 eFt-ot. 
 
31/2017. (IV.11.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy 
határozott, hogy a kórus részére mappák vásárlására 10 eFt-ot állapít meg a dologi kiadások 
terhére. 
 
Felelős:              Knollné Hidasy Erzsébet elnök   
Közreműködik:   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:    2017. május 31. 
 
Szavazati arány: 3 igen 

   -  nem 
                        - tartózkodás 
 
Több napirend nem lévén az elnök az ülést 16.00 órakor berekesztette. 
 

K. m. f. 
 

 
 
Knollné Hidasy Erzsébet              Virányi Zoltán Árpádné 
               elnök         jegyzőkönyv-hitelesítő 


