
Jegyzőkönyv 
 
Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatnak Kaposvár, Szántó 
u. 5. szám alatti hivatali helyiségében 2018. szeptember 18. napján 15.00 órakor megtartott 
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 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.  
 
43/2018. (IX.18.) 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 Önkormányzat 
2018. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről és a 3/2018. (II. 6.) költségvetési 
határozatának módosításáról 
Előterjesztő:     Knollné Hidasy Erzsébet elnök 
Közreműködik:    Balogh Beáta igazgató 

 
2. 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 Önkormányzat 2018. évi 
költségvetésének első félévi teljesítéséről és a 3/2018. (II. 6.) költségvetési határozatának 
módosításáról 
Előterjesztő:     Knollné Hidasy Erzsébet elnök 
Közreműködik:     Balogh Beáta igazgató 

 
Knollné Hidasy Erzsébet elnök: Az előterjesztést áttanulmányozta, azzal egyetért. Javasolta, 
hogy az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatról szavazzanak. 
 
44/2018. (IX.18.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 

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

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



2. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata képviselőtestülete 
megtárgyalta a nemzetiségi önkormányzat 16/2018. (IV.10.) és 28/2018. (V.29.) számú 
határozatokkal módosított 3/2018. (II.06.) számú költségvetési határozatának 
módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy tárgyévi bevételeit és kiadásait 
3.179 eFt-ra módosítja a 2. számú melléklet szerinti bontásban. 

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

 
Szavazati arány:  3  igen 

   -     nem 
   -    tartózkodás 

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

aktualitásokról (szóbeli) 
Előterjesztő:    Knollné Hidasy Erzsébet elnök 

 
Éder Erzsébet képviselő: Elmondta, hogy Bauer Andrásné tiszteletére Mária-napon egy kis 
ünnepséget szerveztek. 
Knollné Hidasy Erzsébet elnök: Elmondta, hogy 2018.09.15-én a Szulok-Fest elnevezésű 
rendezvényen vettek részt. Az ünnepség német nyelvű misével kezdődött, melyen minden 
meghívott vendég népviseletbe öltözött. A gyülekezet német dalt is énekelt közösen, mely 
nagyon szépen hangzott és megható volt. A templomtól a Kultúrházhoz vonultak a népviseletbe 
öltözött fellépők, itt színvonalas műsort adtak a kórusok. A Herbstrosen kórus volt az első 
fellépő, vidám dalokat énekeltek. A műsor után megvendégelték őket. 
Tájékoztatta képviselőtársait, hogy az utazáshoz kapcsolódóan a buszok bérleti díja 30 eFt 
helyett 40 eFt lett, ezért kéri korábbi döntésük módosítását. 
 
45/2018. (IX.18.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 
elfogadta Knollné Hidasy Erzsébet elnök beszámolóját a Szulok-Fest rendezvényről és a 
42/2018. (IX.11.) számú határozatot akként módosítja, hogy a Szulok-Festre történő utazáshoz 
kapcsolódóan 40 eFt-ot állapít meg a buszok bérleti díjára, 10 eFt-ot üzemanyagköltségre, 
melynek fedezetét a feladatalapú támogatás helyett a működési támogatás terhére biztosítja. 
 

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

 
Szavazati arány:  3  igen 
                             -  nem 

     -  tartózkodás 
 

Knollné Hidasy Erzsébet elnök: Elmondta, hogy az Őszi Gála rendezvényüket 2018.10.05-én 
tartják a Szivárvány Kultúrpalotában. A plakátok elkészültek, ezeket már több helyre (Agóra, 
Szivárvány Kultúrpalota, Tourinform Iroda) megküldték és kérték elhelyezésüket, illetve a 
közzétételt. Szeretnének minél nagyobb nézőközönséget szervezni. Véleménye szerint több 
meghívottat kell vendégül látniuk, ezért javasolta, hogy korábbi döntéseiket úgy módosítsák, 
hogy a rendezvény meghirdetésére nem fordítanak pénzt, így a 70 eFt másra fordítható és a 
vendéglátás, étkezés költségeire 60 eFt helyett 150 eFt-ot állapítsanak meg. 



46/2018. (IX.18.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy 
határozott, hogy a 39/2018. (IX.11.) számú határozatot akként módosítja, hogy az Őszi Gála 
elnevezésű rendezvényhez kapcsolódó vendéglátás, étkezés költségeire 150 eFt-ot állapít meg a 
feladatalapú támogatás terhére, melyre a bérleti díjak előirányzatából 72 eFt-ot csoportosít át az 
egyéb külső személyi juttatások előirányzatára, valamint a 40/2018. (IX.11.) számú határozatot 
akként módosítja, hogy Őszi Gála elnevezésű rendezvény meghirdetésére nem fordít 
pénzösszeget. 

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

 
Szavazati arány:  3  igen 
                             -  nem 

     -  tartózkodás 
 
Knollné Hidasy Erzsébet elnök: Elmondta, hogy a Somogy Megyei Német Nemzetiségi 
Önkormányzat támogatásával kirándulást szerveznek egy német ajkú településre, a támogatás 
összege 100 eFt. Terveik szerint Hajósra utaznak, amely megőrizte régi arculatát, van egy 
pincefalu része is. Őseink letelepedése itt kezdődött. Építészetében is megőrizte az értékeket és 
múzeum is található a településen. 
 
47/2018. (IX.18.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 
elfogadta Knollné Hidasy Erzsébet elnök tájékoztatóját a tervezett kirándulásról és úgy 
határozott, hogy a Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat által a kirándulás 
költségeihez biztosított 100 eFt összegű támogatással emeli a bevételi előirányzatát, melyet 
buszköltségre és belépődíjakra. 
 

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

 
Szavazati arány:  3  igen 
                             -  nem 

     -  tartózkodás 
 
Gyönyörűné Pleck Krisztina gondoksági irodavezető elmondta, hogy a működési kiadások 
szolgáltatásaira szükséges előirányzatot átcsoportosítani. 
 
48/2018. (IX.18.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy 
határozott, hogy a működési kiadások egyéb külső személyi juttatás előirányzatából 50 eFt-ot 
csoportosít át az egyéb szolgáltatásként felmerülő költségek fedezetére pl. bank, posta stb. 
 

Felelős:              Knollné Hidasy Erzsébet elnök   
Közreműködik:             Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:   2018. október 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                     Éder Erzsébet 
               elnök         jegyzőkönyv-hitelesítő 


