
Jegyzőkönyv 
 
Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatnak Kaposvár, 
Szent Imre u. 14. szám alatti hivatali helyiségében 2017. november 28. napján 15.15 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. Kérte a meghívóban 
szereplő napirend megszavazását. A meghívót a 2. számú melléklet tartalmazza.  
 
54/2017. (XI.28.) 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 
2017. évi költségvetésének I.-III. negyedéves teljesítéséről és a 3/2017 (II. 7.) 
költségvetési határozatának módosításáról  
Előterjesztő:     Knollné Hidasy Erzsébet elnök 
Közreműködik:    Balogh Beáta igazgató 

 
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi 

Önkormányzatának 2018. évi ellenőrzési munkatervéről 
Előterjesztő:     dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:    Kiss Brigitta irodavezető 

 
3. Előterjesztés ingatlan használatba adásáról, a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 
módosításáról és a települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött 
megállapodások felülvizsgálatáról 
Előterjesztő:     Szita Károly polgármester 
Közreműködik:    dr. Gróf Regina irodavezető 

 
4. Egyéb: beszámoló a legutóbbi ülés óta végzett munkáról, aktualitásokról. 

Előterjesztő:    Knollné Hidasy Erzsébet elnök 
 

Napirend tárgyalása: 
 

1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. 
évi költségvetésének I.-III. negyedéves teljesítéséről és a 3/2017 (II. 7.) költségvetési 
határozatának módosításáról (a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) 

 Előterjesztő:     Knollné Hidasy Erzsébet elnök 
     Közreműködik:                               Balogh Beáta igazgató képviseletében  

Laki-Lukácsné Blinczki Andrea ügyintéző 



Laki-Lukácsné Blinczki Andrea: Ismertette az előterjesztés szöveges tartalmát, azt szóban 
kiegészítette azzal, hogy a 33/2017. (V.23.) számú önkormányzati határozattal az Őszi gála 
terembérleti díjára jóváhagyott 100 eFt-ról beérkezett a számla, de mivel a terembérbeadó 
alanyi adómentes, nem került felszámításra általános forgalmi adó, ezért 21 eFt 
átcsoportosítása szükséges a bérleti díj előirányzatára az előzetesen felszámított áfa 
előirányzatáról. A kiadási főösszeg az írásbeli előterjesztésben rögzítetthez képest nem 
változik. 

Knollné Hidasy Erzsébet elnök: Javasolta, hogy fogadják el a beszámolót, valamint a 2. 
határozati javaslatot a jegyzőkönyvhöz 4. szám alatt csatolt melléklet szerinti bontásban.  

Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazást kért a határozati javaslatokról. 

55/2017. (XI.28.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 

Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót. 

 
Felelős:   Knollné Hidasy Erzsébet elnök 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:   2017. december 20. 

   
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata képviselőtestülete 

megtárgyalta a nemzetiségi önkormányzat 20/2017 (IV.11.), 33/2017. (V.23.) és 
45/2017. (IX.19.) számú határozatokkal módosított 3/2017 (II.7.) számú költségvetési 
határozatának módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy tárgyévi 
bevételeit és kiadásait 3.977 eFt-ra módosítja a jegyzőkönyv 4. számú melléklete 
szerinti bontásban. 

Felelős:              Knollné Hidasy Erzsébet elnök   
Közreműködik:             Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:     2017. december 20. 

 
Szavazati arány:  3  igen 

   -     nem 
   -    tartózkodás 

 
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 

2018. évi ellenőrzési munkatervéről (a jegyzőkönyv 5. sz.  melléklete) 
Előterjesztő:    dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:    Kiss Brigitta irodavezető 

 
Knollné Hidasy Erzsébet elnök: Ismertette az előterjesztést és javasolta a 2018. évi 
ellenőrzési munkaterv jóváhagyását. 
 
56/2017. (XI.28.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy 
határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2018. 
évi ellenőrzési munkatervét jóváhagyja. 
 
Felelős:   dr. Csillag Gábor jegyző 



Közreműködik:  Kiss Brigitta irodavezető 
Határidő:  2017. december 30.  
 
Szavazati arány:  3  igen 

     -   nem 
     -   tartózkodás 

 
 
3. Előterjesztés ingatlan használatba adásáról, a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 
módosításáról és a települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások 
felülvizsgálatáról (Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
Előterjesztő:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:    dr. Gróf Regina irodavezető 

 
Knollné Hidasy Erzsébet elnök: Ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a megállapodás 
módosítására a székhelyváltozás miatt van szükség. 
 
Az előterjesztéshez kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el. 
 
57/2017. (XI.28.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete az 
ingatlan használatba adásáról, a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról és a települési nemzetiségi 
önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálatáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta, a határozati javaslatokat és a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a 
Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány a rendelet-tervezetre:  3 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
 

Szavazati arány a határozati javaslatokra:  3 igen 
0 tartózkodás 
0 nem 

 
4. Egyéb: beszámoló a legutóbbi ülés óta végzett munkáról, aktualitásokról. 
    Előterjesztő:   Knollné Hidasy Erzsébet elnök 
 
Éder Erzsébet képviselő: Elmondta, hogy az elmúlt időszakban több fellépése is volt az 
énekkarnak. Csepelen a Német Nemzetiségi Önkormányzat meghívására léptek fel és 
Almamelléken is szerepeltek, mindkét esemény jól sikerült. Az országos szervezésű Népek 
zenéje, tánca elnevezésű rendezvényen is részt vett a kórus és a citerás is. Októberben 
rendezték az Őszi Gálát, ez most nem volt olyan nagyszabású, mint korábban, de jól sikerült. 
 
58/2017. (XI.28.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 
elfogadta Éder Erzsébet képviselő beszámolóját az elmúlt időszakban történt eseményekről. 
 
Szavazati arány:  3  igen 



     -   nem 
     -   tartózkodás 

 
Éder Erzsébet képviselő: Jelezte, hogy szükségük lenne egy diktafonra a szöveges anyagok 
felvételéhez. Javasolta, hogy ennek költségeire 30e Ft-ot állapítson meg a nemzetiségi 
önkormányzat.  
 
59/2017. (XI.28.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy 
határozott, hogy 30e Ft-ot biztosít diktafon vásárlására működési támogatásból a dologi 
kiadások terhére. 
 
Felelős:                Knollné Hidasy Erzsébet elnök   
Közreműködik:   Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:    2017. december 31. 
 
Szavazati arány:  3  igen 

     -   nem 
     -   tartózkodás 

 
Knollné Hidasy Erzsébet elnök: Elmondta, hogy 2017. október 17. és október 19. között 
Baján Országos Német Nemzetiségi Önkormányzati ülésen vett részt, mint megyei elnök. A 
választásokról volt szó, a német nemzetiség szeretné, hogy német nemzetiségű képviselő is 
legyen az országgyűlési képviselők között. 
 

60/2017. (XI.28.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 
elfogadta Knollné Hidasy Erzsébet elnök beszámolóját az Országos Német Nemzetiségi 
Önkormányzati ülésről. 
 
Szavazati arány:  3  igen 

     -   nem 
     -   tartózkodás 
 

Knollné Hidasy Erzsébet elnök: Elmondta, hogy az önkormányzatnak a következő évben is 
kiemelt feladata a helyi nemzetiségi közösség történelmi múltjával, kulturális örökségének 
ápolásával kapcsolatos teendők ellátása, ezért folytatni kívánják az együttműködést az 
„Örökségtárral”. Javasolta, hogy a testület bízza meg az elnököt a szükséges szerződések 
aláírására. Szavazást kért a javaslatról.  

 
61/2017. (XI.28.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata  kiemelt feladatának 
tekinti saját helyi nemzetiségi közösség történelmi múltjával, kulturális örökségének 
ápolásával kapcsolatos teendőket. E feladat keretében a 2018-as évben a következő tétel 
elektronikus közzétételét és terjesztését kívánja megvalósítani az „Örökség-Kultúra” Oktatási 
E-Könyvtár különleges infrastruktúrája segítségével:   
 
Videó életút-interjú készítése a kaposvári Bauer Andrásnéval, a múltját/jelenét jól 
ismerő, (el)ismert, azt megélő személlyel, személyekkel. 
 



A Szerkesztőség munkájának egyszeri költsége: bruttó 90e Ft. 
A testület megbízza az elnököt, hogy vegye fel a kapcsolatot az Örökség-Kultúra 
szerkesztőségével és felhatalmazza a szerződés megkötésére a fentiekben megadott és 
megjelentetni kívánt tartalommal és a megjelentetés részleteivel, feltételeivel kapcsolatban. 
Az önkormányzat elnöke a megjelenést követően igazolja a teljesítést és engedélyezi a 
szerkesztőség átutalásos számlájának kifizetését. 
 
Felelős:                Knollné Hidasy Erzsébet elnök   
Közreműködik:   Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:                      A kulturális tartalom megjelenítése az „Örökségtárban” 2018.  

  augusztus 31-ig történjen meg. 
 
Szavazati arány:  3  igen 

     -   nem 
     -   tartózkodás 

 
Knollné Hidasy Erzsébet elnök: Elmondta, hogy az Őszi Gálán szereplő Németh Tibor 
stájer citerás fellépti díja 20e Ft volt, kéri ennek a számlának az elfogadását és a költség 
megtérítését. 
 
62/2017. (XI.28.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy 
határozott, hogy a stájer citerás fellépésére az Őszi Gálán 20e Ft-ot állapít meg működési 
támogatásból a dologi kiadások terhére. 
 
Felelős:                Knollné Hidasy Erzsébet elnök   
Közreműködik:   Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:    2017. december 31. 
 
Szavazati arány:  3  igen 

     -   nem 
     -   tartózkodás 

 
Knollné Hidasy Erzsébet elnök: Tájékoztatta képviselőtársait, hogy karácsonyi 
rendezvényüket decemberben tartják. A rendezvény költségeire kéri 41eFt megállapítását. 
 

63/2017. (XI.28.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy 
határozott, hogy karácsonyi rendezvényükre 41e Ft-ot állapít meg a működési kiadásokból a 
reprezentációs kiadások terhére. 
 
Felelős:                Knollné Hidasy Erzsébet elnök   
Közreműködik:   Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:    2017. december 31. 
 
Szavazati arány:  3  igen 

     -   nem 
     -   tartózkodás 

 



Éder Erzsébet képviselő: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy énekkaruk 2017.12.05-én 
szerepel a Pajta-színházban. 
Elmondta, hogy néprajzi gyűjteményük vonatkozásában az Egyetemmel szeretnének 
együttműködési megállapodást kötni, már tárgyaltak a Művészeti Kar docensével és felveszik 
a kapcsolatot a Pedagógiai Karral is. 
 
Több napirend nem lévén az elnök az ülést 16.00 órakor berekesztette. 
 

K. m. f. 
 

 
 
 
Knollné Hidasy Erzsébet                     Éder Erzsébet 
               elnök         jegyzőkönyv-hitelesítő 


