
Jegyzőkönyv 
 
Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatnak Kaposvár 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth tér 1. alatti hivatali helyiségben 
2019. január 11. napján 13.15 órakor megtartott rendkívüli 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.  
 
1/2019. (I.11.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a napirendet elfogadta. 
 
Szavazati arány:  3  igen 

-    nem 
-    tartózkodás 
 

Napirend: 
 

1. A Sváb Bál szervezése és költségei (szóbeli) 
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. A Sváb Bál szervezése és költségei (szóbeli) 
Előterjesztő:     Knollné Hidasy Erzsébet elnök 

 
Knollné Hidasy Erzsébet elnök: Elmondta, hogy a Sváb Bál költségeihez összesen 500e Ft-
ot különítettek el. A szükséges árajánlatokat megkérték. A zenekar költsége 220e Ft lesz, a két 
hirdetés költsége bruttó 101.600,-Ft, a jogdíjra 6e Ft-ot kell fizetni. Elmondta, hogy 
meghívják a Szuloki táncosokat is, és az énekkar is részt vesz a rendezvényen. A táncosok, az 
énekkar és kísérőik étel és ital fogyasztására szeretnék fordítani a fennmaradó 172.400,-Ft-ot. 
A létszámról egy héttel a bál előtt tud pontos tájékoztatást adni.  
A rendezvény 2019.02.02 napján lesz. 
 
2/2019. (I.11.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata képviselőtestülete úgy 
határozott, hogy a Sváb Bál költségeit az alábbiak szerint osztja fel: 

- 220e Ft a zenekar költségeire az egyéb szolgáltatás terhére; 
- 101.600,-Ft a két hirdetés költségére reklám- és propaganda kiadások terhére; 
- 6e Ft a jogdíj költségére az egyéb kommunikációs szolgáltatások terhére; 
- 172.400,-Ft étel- és italfogyasztásra a 2018. évi feladatalapú támogatás terhére. 

 



Felelős:              Knollné Hidasy Erzsébet elnök   
Közreműködik:             Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:   2019. február 28. 
 

Szavazati arány:  3  igen 
                             -  nem 

     -  tartózkodás 

2. Egyéb: képviselő-testületünk tájékoztatása a legutóbbi ülés óta végzett munkáról, 
aktualitásokról. 
Előterjesztő:    Knollné Hidasy Erzsébet elnök 

 
Éder Erzsébet képviselő: Elmondta, hogy a Karácsonyi Koncert rendezvény keretein belül a 
kaposfői fellépésük nagyon jól sikerült, pozitív visszajelzéseket kaptak. 
Az ádventi áhitat, a karácsonyi ebéd is jó hangulatban zajlott. 
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 2019.01.10. napján a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
által létrehozott múzeumot ünnepélyes keretek között beválasztották a Somogy Megyei 
Értéktárba. Az ünnepségen fellépett a kórus, a Somogyi Hírlapban pedig megjelent erről egy 
cikk.  
Elmondta, hogy az énekkar rendszeres próbái elkezdődtek. 
 
3/2019. (I.11.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 
elfogadta Éder Erzsébet képviselő beszámolóját az elmúlt időszak eseményeiről. 
 
Szavazati arány:  3  igen 
                             -  nem 

     -  tartózkodás 
 

Virányi Zoltán Árpádné képviselő: Elmondta, hogy a német nyelvoktatás továbbra is 
működik. 
 
Knollné Hidasy Erzsébet elnök: Elmondta, hogy Kisfaludy Utcai Tagiskola megkereste 
azzal, hogy vegyenek részt a Szépkiejtési Versenyen. A versenyt február utolsó hetében 
rendezik, melyen kb. 30 gyermek vesz részt. Javasolta, hogy fogadják el a felkérést és 
vegyenek részt a versenyen. 
 
4/2019. (I.11.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy 
határozott, hogy elfogadja a Kisfaludy Utcai Tagiskola felkérését és részt vesz a Szépkiejtési 
Versenyen. 

 
Szavazati arány:  3  igen 

     -   nem 
     -   tartózkodás 
 

Knollné Hidasy Erzsébet elnök: Elmondta, hogy több éve végzik a nemzetiségi 
önkormányzati képviselő megbízatással járó munkát. Több költséget önerőből fedeznek, ezért 
kéri, hogy a 2019. évi keretből telefonköltségeikre állapítson meg az önkormányzat évi 72e 
Ft-ot. 
 



5/2019. (I.11.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy 
határozott, hogy a 2019. évi költségvetés készítésekor 72 eFt-ot telefonköltségre használnak 
fel. 
 

Felelős:              Knollné Hidasy Erzsébet elnök   
Közreműködik:             Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:   2019. február 28. 
 

Szavazati arány:  3  igen 
     -   nem 
     -   tartózkodás 

 
Több napirend nem lévén az elnök az ülést 14.00 órakor berekesztette. 
 

K. m. f. 
 

 
 
 
Knollné Hidasy Erzsébet                             Éder Erzsébet 
               elnök              jegyzőkönyv-hitelesítő 


