
Jegyzőkönyv 
 
Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Kaposvár, Szántó u. 5. 
szám alatti hivatali helyiségben 2018. szeptember 14. 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.  
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a nemzetiségi önkormányzat elfogadott munkaterve szerint 2018. 
szeptember 17-én esedékes ülést, a testületi tagok elfoglaltsága miatt kellett a mai napon 
megtartani. 
Kérte a meghívóban szereplő napirend megszavazását. A meghívót a 2. számú melléklet 
tartalmazza.  
 
42/2018. (IX. 14.) Lengyel Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a munkatervben szeptember 
17-i ülésnap helyett szeptember 14-én megtartott ülés napirendjét a kiküldött meghívó szerint 
elfogadta.  
 
Szavazati arány:  3  igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
Napirend: 
 

1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 2018. 
évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 3/2018. (II. 05.) költségvetési 
határozatának módosításáról  
Előterjesztő:     Cserti Istvánné elnök 
Közreműködik:    Balogh Beáta igazgató 

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

aktualitásokról. 
Előterjesztő:    Cserti Istvánné elnök 

 
Napirend tárgyalása: 

 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi 
költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 3/2018. (II. 05.) költségvetési határozatának 
módosításáról (a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)  
Előterjesztő:     Cserti Istvánné elnök 
Közreműködik:    Balogh Beáta gazdasági igazgató  
 
Cserti Istvánné elnök: Az előterjesztést áttanulmányozta, azzal egyetért. Javasolta, hogy az 
előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot szavazza meg a testület. 
 
Az előterjesztéshez kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el. 
 
 
 



43/2018. (IX. 14.) Lengyel Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 
megtárgyalta és elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetésének első 
félévi teljesítéséről szóló beszámolót. 

Felelős:           Cserti Istvánné elnök                             
Közreműködik:          Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2018. szeptember 30. 
 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 
megtárgyalta a Nemzetiségi Önkormányzat 11/2018.(IV.09.), 23/2018 (V.28) számú 
határozatokkal módosított 3/2018.(II. 05.) számú költségvetési határozatának módosításáról 
szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy tárgyévi bevételi és kiadási előirányzatát 2.178 
eFt-ra módosítja a 2. számú melléklet szerinti bontásban. 

 
Felelős:              Cserti Istvánné elnök 
Közreműködik:             Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:             2018. szeptember 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: Tájékoztatta a testületet a 2018.06.15-én megtartott 
tanévzáró ünnepségről. Elmondta, hogy az ünnepségen a nyelviskolában tanuló diákok és szüleik 
vettek részt, a gyerekek szerepeltek, majd megkapták a bizonyítványokat és a könyvutalványt.  
 
44/2018. (IX. 14.) Lengyel Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata elfogadta Zajáczné Ryst 
Liliana Iwona képviselő beszámolóját a nyelviskola tanévzáró ünnepségéről. 
 
Szavazati arány: 3 igen 

 -  nem 
 - tartózkodás 

 
Zajáczné Ryst Liliana Iwona képviselő: Tájékoztatta a testületet, hogy 2018.06.16-tól 
2018.06.22-ig Rabka-ban táborozott négy gyermekkel, akik a nyelviskola tanulói. A táborozáson 
több gyermek vett részt, akik több városból érkeztek, leginkább Budapestről. A programot a 
Fővárosi Lengyel Önkormányzat szervezte. 
 
45/2018. (IX. 14.) Lengyel Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata elfogadta Zajáczné Ryst 
Liliana Iwona képviselő beszámolóját a Rabka-i táborozásról. 
 
Szavazati arány: 3 igen 

 -  nem 
 - tartózkodás 
 



Zajáczné Ryst Liliana Iwona képviselő: Elmondta, hogy 2018.07.23. és 2018.07.29. között 
Belgiumban szervezett tábort a Lengyel Anyanyelvi Iskola. Ez egy nemzetközi ifjúsági tábor volt 
Brüsszel mellett a lengyel gyerekeknek. Repülővel utazott két gyermekkel a kaposvári 
nyelviskolából. A gyerekek jól érezték magukat. 
 
46/2018. (IX. 14.) Lengyel Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata elfogadta Zajáczné Ryst 
Liliana Iwona képviselő beszámolóját a Brüsszel melletti nemzetközi ifjúsági táborról. 
 
Szavazati arány: 3 igen 

 -  nem 
 - tartózkodás 
 

Cserti Istvánné elnök: Elmondta, hogy ebben az évben ünneplik Lengyelország Függetlenségének 
100. évfordulóját. A lengyel nemzetiségi szószóló „Függetlenségi Stafétát” szervezett, mely 
2018.07.29-én indult Derenk-ből, majd 2018.11.11-én zárul Budapesten a központi ünnepséggel. A 
zászló hetente vándorol egyik városból a másikba, 24 város érintésével. Kaposvár 09.15-én veszi át 
Pécstől, majd egy hét múlva adja tovább Balatonboglárnak. A központi ünnepségen részt vesz 
Stanislaw Karczewski, a lengyel Szenátus elnöke, Ewa Rónay lengyel nemzetiségi szószóló és 
Kövér László Házelnök Úr. 
Kaposváron 09.15-én 11 órakor kezdődik a rendezvény, a Városháza előtt találkoznak a résztvevők. 
Egy rövid futás után a Katolikus Gimnáziumban folytatódnak a programok, ahol terembérleti díjat 
kell fizetni, melyre 20 eFt-ot javasol. Arról is tájékoztatta a testületet, hogy a Függetlenség Napja 
ünnepségsorozatról Andrzej Polak filmet szeretne forgatni, ehhez kapcsolódóan kéri 20 eFt 
megállapítását.  
Elmondta, hogy a rendezvényt hirdetik a Somogyi Hírlapban, a Kapos Extrában és a Kapos Tv-ben 
is. 
Javasolta, hogy a 23/2018. (V.28.) számú határozatban a lakiteleki lengyel találkozó útiköltségére 
elkülönített 100 eFt-ot a kaposvári Lengyel Függetlenség Napi programokra csoportosítsák át az 
alábbiak szerint: 

- 20 eFt-ot állapít meg a terembérlet díjára, 
- 20 eFt-ot filmkészítésre használ fel, 
- a fennmaradó 60 eFt-ról a későbbiekben döntenek. 

 
47/2018. (IX. 14.) Lengyel Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata elfogadta Cserti Istvánné elnök 
beszámolóját a Függetlenség Napja rendezvénysorozatról és úgy határozott, hogy 23/2018. (V.28.) 
számú határozatban a feladatalapú támogatásból a lakiteleki lengyel találkozó útiköltségére 
elkülönített 100 eFt-ot a kaposvári Lengyel Függetlenség Napi programokra csoportosítja át az 
alábbiak szerint: 

- 20 eFt-ot állapít meg a terembérlet díjára, 
- 20 eFt-ot filmkészítésre használ fel, 
- a fennmaradó 60 eFt-ról a későbbiekben dönt. 
 

Felelős:    Cserti Istvánné elnök                             
Közreműködik:   Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2018. szeptember 30. 
 
Szavazati arány: 3 igen 

 -  nem 
 - tartózkodás 

 



Cserti Istvánné elnök: Elmondta, hogy a Függetlenség Napja rendezvénysorozat keretein belül 
2018.10.21-én érkezik egy 9 tagú lengyel jazz együttes, akik részére szállást kell biztosítani. Még 
egyeztetések folynak arról is, hogy hol lépjen fel a zenekar, szóba került a Vigasságok tere vagy 
esetleg a Zenesiskola. Kérte, hogy 2018.09.20-án tartsanak rendkívüli ülést, melyen a részletekről 
beszélnének. 
 
48/2018. (IX. 14.) Lengyel Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata elfogadta Cserti Istvánné elnök 
beszámolóját a lengyel jazz zenekar fellépéséről. 
 
Szavazati arány: 3 igen 

 -  nem 
 - tartózkodás 

 
Zajáczné Ryst Liliana Iwona képviselő: Elmondta, hogy 2018.10.06-án Sportnapot tartanak 
Budapesten, ahol a gyerekek a családtagjaikkal együtt futnak, de barátokat, ismerősöket is 
hívhatnak. Az utazáshoz egy mikrobuszt bérelnének, a költségeket az iskola fedezi. 
 
49/2018. (IX. 14.) Lengyel Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata elfogadta Zajáczné Ryst 
Liliana Iwona képviselő beszámolóját a budapesti Sportnapról. 
 
Szavazati arány: 3 igen 

 -  nem 
 - tartózkodás 

 

Cserti Istvánné elnök: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a hagyományos lengyel karácsony ebben 
az évben december15-én vagy december16-án kerül megrendezésre. A terem bérleti díjára már 
korábban elkülönítettek 50e Ft-ot . 
 

50/2018. (IX. 14.) Lengyel Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata elfogadta Cserti Istvánné elnök 
beszámolóját a lengyel karácsonyról. 
 
Szavazati arány: 3 igen 

 -  nem 
 - tartózkodás 

 
Több napirend nem lévén az elnök az ülést 10.15-kor berekesztette. 
 

K. m. f. 
 

 
 

 
Cserti Istvánné                 Zajáczné Ryst Liliana Iwona 
         elnök  jegyzőkönyv-hitelesítő 


