
Jegyzőkönyv 
 
Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatnak Kaposvár 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth tér 1. szám alatti hivatali 
helyiségben 2017. május 22. napján 9.00 órakor megtartott üléséről. 
 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint. 
 
Cserti Istvánné elnök: Köszöntötte képviselőtársait és a Polgármesteri Hivatal dolgozóit, 
megállapította, hogy 3 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. A jelenléti ívet az 1. 
számú melléklet tartalmazza. Kérte a meghívóban szereplő napirend megszavazását. A 
meghívót a 2. számú melléklet tartalmazza.  
 
24/2017. (V.22.) Lengyel Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a napirendet elfogadta.  
 
Szavazati arány:  3  igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
Napirend: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 3/2017. (II. 
3.) számú költségvetési határozatának 2. számú módosításáról   
Előterjesztő:     Cserti Istvánné elnök 
Közreműködik:    Molnár György igazgató 

 
2. Egyéb: képviselő-testületünk tájékoztatása a legutóbbi ülés óta végzett munkáról, 

aktualitásokról. 
Előterjesztő:    Cserti Istvánné elnök 

 
Napirend tárgyalása: 

 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 3/2017. (II. 3.) 
számú költségvetési határozatának 2. számú módosításáról (a jegyzőkönyv 3. sz. 
melléklete)  
Előterjesztő:     Cserti Istvánné elnök 
Közreműködik:    Molnár György igazgató képviseletében   
                                                    Gyönyörűné Pleck Krisztina irodavezető 
 
Cserti Istvánné elnök: Az előterjesztést áttanulmányozta, azzal egyetért. Javasolta, hogy az 
előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatról szavazzanak. 
 
25/2017. (V.22.) Lengyel Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata képviselőtestülete 

megtárgyalta a nemzetiségi önkormányzat 16/2017.(IV.11.) számú határozattal módosított 
3/2017.(II. 03.) számú költségvetési határozatának módosításáról szóló előterjesztést és 
úgy határozott, hogy tárgyévi bevételeit és kiadásait 1.463 eFt-ban határozza meg, az 
előirányzat növekményéből 40e Ft-ot reprezentációs kiadásokra, 17 eFt-ot munkaadót 



terhelő járulékra, 371 eFt-ot dologi kiadásra használ fel az 1. számú melléklet szerinti 
bontásban. 
 
Felelős:             Cserti Istvánné elnök                    
Közreműködik:             Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:              2017. június 30. 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata képviselőtestülete 

megtárgyalta a feladatalapú támogatás felhasználási javaslatáról szóló előterjesztést és 
úgy határozott, hogy feladatalapú támogatásból az alábbi programokat valósítja meg: 

− Lengyel nyelviskola működtetéséhez szükséges anyagokra, eszközökre 30 eFt-ot biztosít, 
− lengyelországi tanulmányút útiköltségére 100 eFt-ot biztosít, 
− Lengyel karácsonyi rendezvény terembérleti díjára 50 eFt-ot biztosít, 
− Lengyel farsangi rendezvény terembérleti díjára 50 eFt-ot biztosít, 
− kisebb rendezvények reprezentációs kiadásaira 40 eFt-ot biztosít, 
− Reprezentációs adóra 17 eFt-ot biztosít, 
− II. János Pál pápa emléktáblájának születésének és pápává választásának évfordulója 

alkalmából történő koszorúzására 5 eFt-ot biztosít. 
− keleti temetőben nyugvó II. világháborús pilóta sírjának gondozására 5 eFt-ot biztosít, 
− az év során tartandó kisebb rendezvényekre későbbi önkormányzati döntések alapján 131 

eFt-ot biztosít. 
 

Felelős:             Cserti Istvánné elnök                    
Közreműködik:             Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:              2017. június 30. 

 
Szavazati arány: 3 igen 

 -  nem 
 -  tartózkodás 

 
2. Egyéb: képviselő-testületünk tájékoztatása a legutóbbi ülés óta végzett munkáról, 
aktualitásokról (szóbeli) 
Előterjesztő:    Cserti Istvánné elnök 
 
Zajáczné Ryst Liliana Iwona képviselő: Elmondta, hogy a lengyel nyelvoktatási iskola 
tanulói 2017.03.25-én lengyel irodalmi versenyen vettek részt. Több kategóriában is 
versenyeztek a gyerekek. A kaposvári diákok egy hosszabb verset adtak elő, műsorukat 
zenével és énekkel tették színesebbé. Szereplésüket díjjal jutalmazták. A verseny után 
ellátogattak a Csodák Palotájába, ahol a gyerekek mindent kipróbálhattak és egy filmet is 
megnéztek a bolygókról. 
 
26/2017. (V.22.) Lengyel Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata elfogadta Zajáczné Ryst 
Liliana Iwona képviselő beszámolóját a lengyel irodalmi versenyről. 
 
Szavazati arány: 3 igen 

 -  nem 
 - tartózkodás 

 



Cserti Istvánné elnök: Elmondta, hogy 2017.05.03-án részt vettek Budapesten a Pesti 
Vigadóban a Lengyel Alkotmány Napja alkalmából rendezett ünnepségen. A rendezvényen 
megjelentek diplomáciai testületek, a tiszteletbeli konzul, különböző egyesületek, lengyel 
szervezetek is. Ez a nap a nemzeti lobogó és a diaszpórában élő lengyelek, a Polonia napja 
Lengyelországban. 
 
27/2017. (V.22.) Lengyel Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata elfogadta Cserti Istvánné 
elnök beszámolóját a Lengyel Alkotmány Napja alkalmából rendezett ünnepségről. 
 
Szavazati arány: 3 igen 

 -  nem 
 - tartózkodás 

 

Cserti Istvánné elnök: Elmondta, hogy a lengyel majális 2017.05.27-én kerül megrendezésre 
a Tókaji parkerdőben. A rendezvényen részt vesznek a lengyel nyelviskola tanulói és 
családjuk, lengyel családok, valamint a Magyar-Lengyel Baráti Társaság tagjai családjukkal. 
Kérte a majálishoz kapcsolódó kiadásokra 30e Ft költség megállapítását. 
 

28/2017. (V.22.) Lengyel Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata úgy határozott, hogy a 

2017.05.27-én megrendezésre kerülő lengyel majális reprezentációs kiadásaira 30e Ft és 
járulékai költséget állapít meg a feladatalapú támogatásokból, a reprezentációs kiadások és a 
munkaadót terhelő járulékok terhére.  
 
Felelős:                    Cserti Istvánné elnök                             
Közreműködik:           Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő: 2017. május 31. 
 
Szavazati arány: 3 igen 

 -  nem 
 - tartózkodás 

 

Cserti Istvánné elnök: Kérte Zajáczné Ryst Liliana Iwona képviselőt, hogy tájékoztassa a 
testületet a Lengyel nyelviskola tanévzárójáról. 
 
Zajáczné Ryst Liliana Iwona képviselő: Tájékoztatta a képviselőket, hogy 2017.06.17. 
napjára tervezik a tanévzárót a Lengyel nyelviskolában. A gyermekek könyvutalványt kapnak 
a 22/2017. (IV. 26.) számú határozattal elfogadott keretösszeg terhére. Kérte a tanévzáróhoz 
kapcsolódó egyéb költségekre 5e Ft megállapítását. 
 

29/2017. (V.22.) Lengyel Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata elfogadta Zajáczné Ryst 
Liliana Iwona képviselő beszámolóját a Lengyel nyelviskola tanévzárójáról és a tanévzáró 
reprezentációs kiadásaira 5e Ft és járulékai költséget állapít meg a feladatalapú 
támogatásokból, a reprezentációs kiadások és a munkaadót terhelő járulékok terhére.  
 
Felelős:                    Cserti Istvánné elnök                             
Közreműködik:           Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő: 2017. június 30. 



 
Szavazati arány: 3 igen 

 -  nem 
 - tartózkodás 

 
Zajáczné Ryst Liliana Iwona képviselő: Elmondta, hogy a nyelviskola tanulóival és 
szüleikkel 05.28-án a Fekete István Látogatóközpontba mennek, ahol a természetről tart egy 
tanórát a gyerekeknek lengyel nyelven. A kiránduláshoz kapcsolódóan kérte 5e Ft 
magállapítását. 
 
30/2017. (V.22.) Lengyel Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata úgy határozott, hogy a 
nyelviskola tanulóinak a Fekete István Látogatóközpontba történő kirándulás reprezentációs 
kiadásaira 5e Ft és járulékai költséget állapít meg a feladatalapú támogatásokból, a 
reprezentációs kiadások és a munkaadót terhelő járulékok terhére.  
 
Felelős:                    Cserti Istvánné elnök                             
Közreműködik:           Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő: 2017. május 31. 
 
Szavazati arány: 3 igen 

 -  nem 
 - tartózkodás 

 

Cserti Istvánné elnök: Elmondta, hogy lengyelországi tanulmányút helyett lengyel tábort 
szerveznek. A lengyel tábor 2017.08.21-től 2017.08.26-ig tart Lengyelországban. A táborban 
4 iskola, összesen 30 diákja vesz részt, a Lengyel nyelviskola, a Nagyboldogasszony Római 
Katolikus Gimnázium és Általános Iskola, a Toldi Lakótelepi Tagiskola és a kadarkúti Jálics 
Ernő Általános Iskola és Szakképző Iskola tanulói. Javasolta, hogy a lengyelországi 
tanulmányútra tervezett összeget, vagyis 100e Ft-ot a lengyel tábor utazási költségeire 
állapítson meg a testület. 
 

31/2017. (V.22.) Lengyel Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata úgy határozott, hogy a 
2017.08.21-től 2017.08.26-ig napjáig tartó lengyel táborhoz kapcsolódó utazási költségekre - 
a lengyelországi tanulmányútra tervezett összeget, - 100e Ft-ot állapít meg a feladatalapú 
támogatásból a dologi kiadások terhére. 
 
Felelős:                    Cserti Istvánné elnök                             
Közreműködik:           Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő: 2017. augusztus 31. 
 
Szavazati arány: 3 igen 

 -  nem 
 - tartózkodás 

 
Fekete Balázs elnökhelyettes: Elmondta, hogy 2017.08.05-én Kadarkúton szerveznek egy 
főzőversenyt. A településen ápolják a lengyel hagyományokat, a főzőversenyen hagyományos 
lengyel ételeket főznek. A felmerülő költségeket a Magyar-Lengyel Baráti Társaság fedezi. 
 



32/2017. (V.22.) Lengyel Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata elfogadta Fekete Balázs 
elnökhelyettes tájékoztatását a főzőversenyről. 
 
Szavazati arány: 3 igen 

 -  nem 
 - tartózkodás 

 
Több napirend nem lévén az elnök az ülést 10.00-kor berekesztette. 
 

K. m. f. 
 

 
 

 
Cserti Istvánné                 Zajáczné Ryst Liliana Iwona 
         elnök  jegyzőkönyv-hitelesítő 


