
Jegyzőkönyv 
 
Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatnak Kaposvár Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth tér 1. alatti hivatali helyiségben 2018. szeptember 11. 
napján 14.30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint (1. számú melléklet) 
 
Knollné Hidasy Erzsébet elnök: Köszöntötte képviselőtársát, az állandó meghívottakat és a 
Polgármesteri Hivatal dolgozóit az ülésen. Megállapította, hogy 2 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.  
 
37/2018. (IX.11.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a napirendet elfogadta. 
 
Szavazati arány:  2  igen 

-    nem 
-    tartózkodás 
 

Napirend: 
 

1. Az Őszi Gála költségei 
Előterjesztő:     Knollné Hidasy Erzsébet elnök 

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

aktualitásokról. 
Előterjesztő:    Knollné Hidasy Erzsébet elnök 

 

Napirend tárgyalása: 
 

1. Az Őszi Gála költségei 
Előterjesztő:     Knollné Hidasy Erzsébet elnök 

 
Knollné Hidasy Erzsébet elnök: Knollné Hidasy Erzsébet elnök: Elmondta, hogy a 2018.10.05. 
napján tartandó Őszi Gála lebonyolításához kapcsolódóan a Szivárvány Kultúrpalota adott árajánlatot. 
A Gálát a Szivárvány Kultúrpalotában szeretnék megrendezni, mert itt van különterem, bár több az 
összköltség. Elmondta, hogy az ajánlat alapján az összes költség 151.500,-Ft, kérte ennek elfogadását. 
Ezen kívül a Corner Étteremmel történt egyeztetés alapján a vendéglátás, étkezés költségeire 60 eFt 
magállapítását javasolja.  Kérte továbbá, hogy a nemzetiségi önkormányzat az Őszi Gála 
meghirdetésére állapítson meg 70 eFt-ot. A megyében működő német nemzetiségi önkormányzatokat 
mindenképp szeretnék meghívni, valamint kérte Éder Erzsébet képviselőt, hogy vegye fel a 
kapcsolatot az Egyesülettel és hívja meg a tagjait.  
A rendezvény 2018.10.05 napján pénteken 18.00 órakor lesz. 
 
38/2018. (IX.11.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata képviselőtestülete úgy határozott, 
hogy az Őszi Gála lebonyolításához kapcsolódó rendezvény helyszínéül szolgáló terem bérleti díjára 
151.500,-Ft-ot állapít meg a feladatalapú támogatás terhére. 

Felelős:              Knollné Hidasy Erzsébet elnök   
Közreműködik:             Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:   2018. október 31. 



 
Szavazati arány:  2  igen 
                             -  nem 

     -  tartózkodás 

39/2018. (IX.11.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata képviselőtestülete úgy határozott, 
hogy az Őszi Gála elnevezésű rendezvényhez kapcsolódó vendéglátás, étkezés költségeire 60 eFt-ot 
állapít meg a feladatalapú támogatás terhére. 

Felelős:              Knollné Hidasy Erzsébet elnök   
Közreműködik:             Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:   2018. október 31. 

 
Szavazati arány:  2  igen 
                             -  nem 

     -  tartózkodás 

40/2018. (IX.11.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata képviselőtestülete úgy határozott, 
hogy az Őszi Gála elnevezésű rendezvény meghirdetéséhez kapcsolódó költségekre 70 eFt-ot állapít 
meg a feladatalapú támogatás terhére. 

Felelős:              Knollné Hidasy Erzsébet elnök   
Közreműködik:             Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:   2018. október 31. 

 
Szavazati arány:  2  igen 
                             -  nem 

     -  tartózkodás 

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

aktualitásokról (szóbeli) 
Előterjesztő:    Knollné Hidasy Erzsébet elnök 

 
Knollné Hidasy Erzsébet elnök: Elmondta, hogy az Országos Német Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke elhunyt. Javasolta, hogy a nemzetiségi önkormányzat adományként utaljon át 10 eFt-ot az Otto 
Heinek halálát követően létrehozott adományszámlára. 
 
41/2018. (IX.11.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy 
határozott, hogy adományként átutal 10 eFt-ot az Otto Heinek halálát követően létrehozott 
adományszámlára, mely összeg a működési kiadásokon belül az egyéb szolgáltatásokról az egyéb 
működési célú támogatásokra kerül átcsoportosításra. 
 

Felelős:              Knollné Hidasy Erzsébet elnök   
Közreműködik:             Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:   2018. szeptember 30. 
 

Szavazati arány:  2  igen 
     -   nem 
     -   tartózkodás 
 



Éder Erzsébet képviselő: Elmondta, hogy az elmúlt hétvégén a kórus szerepelt a Miénk a város 
rendezvényen a Vigasságok terén. 
Elmondta továbbá, hogy kórusuk meghívást kapott a 2018.09.15-én tartandó Szulok-Fest elnevezésű 
rendezvényre. Az énekkar népviseletben vesz részt egy német nyelvű misén, majd énekelnek. Az 
utazáshoz két 9 személyes kisbuszt bérelnek. Egy busz bérleti díja 15 eFt. A bérleti díj költségeire kéri 
30 eFt megállapítását, üzemanyagköltségre 10 eFt megállapítását. 
 
42/2018. (IX.11.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy 
határozott, hogy a Szulok-Festre történő utazáshoz kapcsolódóan 30 eFt-ot állapít meg a buszok 
bérleti díjára, valamint üzemanyagköltségre 10 eFt-ot állapít meg az a feladatalapú támogatás terhére. 
 

Felelős:              Knollné Hidasy Erzsébet elnök   
Közreműködik:             Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:   2018. szeptember 30. 
 

Szavazati arány:  2  igen 
     -   nem 
     -   tartózkodás 

 
Éder Erzsébet képviselő: Elmondta, hogy a tavaszi baba kiállításokat követően megkereste őt egy úr, 
és elmondta, hogy a szülei elhunytak, házukban nagyon sok tárgyi emlék van, melyeket szeretne 
átadni a nemzetiségi önkormányzatnak. A nemzetiségi önkormányzat ezt örömmel venné, de sajnos 
nem tudják sehol tárolni ezeket a tárgyakat. Szeretnének egy helyet találni, ahol a jelenlegi 
gyűjteményüket is tárolhatnák. 
 
Több napirend nem lévén az elnök az ülést 15.00 órakor berekesztette. 
 

K. m. f. 
 

 
 
 
Knollné Hidasy Erzsébet                             Éder Erzsébet 
               elnök              jegyzőkönyv-hitelesítő 


