
Jegyzőkönyv 
 

Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatnak Kaposvár, Szántó 

u. 5. szám alatti hivatali helyiségében 2019. május 21. napján 15.00 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.  

 

44/2019. (V.21.) 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 

8/2019. (II. 19.) számú költségvetési határozatának 2. számú 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 Önkormányzata 

8/2019. (II. 19.) számú költségvetési határozatának 2. számú módosításáról (a 

jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) 

Előterjesztő:     Knollné Hidasy Erzsébet elnök 

Közreműködik:    Balogh Beáta igazgató 

 

Knollné Hidasy Erzsébet elnök: Az előterjesztést áttanulmányozta. A feladatalapú támogatás 

felhasználására vonatkozóan módosításokat javasol. Kérte, hogy az előterjesztésben 

megfogalmazott határozati javaslatokról külön szavazzanak. 

 

45/2019. (V.21.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestülete 

megtárgyalta és elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 30/2019.(IV.09.) számú határozattal 

módosított 8/2019. (II. 19.) számú költségvetési határozatának módosításáról szóló előterjesztést 

és úgy határozott, hogy a tárgyévi bevételeit és kiadásait 3.481 eFt-ban állapítja meg a 

jegyzőkönyv 4. számú melléklete szerinti bontásban. 

 

Felelős:   Knollné Hidasy Erzsébet elnök 

Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:   2019. június 30. 



 

Szavazati arány:  3  igen 

   -     nem 

   -    tartózkodás 

 

Knollné Hidasy Erzsébet elnök: Elmondta, hogy a 2019. évi 784 eFt összegű feladatalapú 

támogatást az alábbiak szerint szeretnék felhasználni: 

- Szerveznek egy rendezvényt, mellyel bemutatják kulturális és hagyományőrző 

tevékenységüket, kórusuk is fellép. A rendezvény televíziós felvételére 190 eFt-ot kér 

átcsoportosítani.  

- A Sváb bált a Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen szeretnék 

megszervezni. Ennek költségeire 300 eFt-ot kér átcsoportosítani. 

- A fennmaradó 294 eFt-ot a 2019. szeptember elején Burgenlandba tervezett egy napos 

kirándulás buszköltségére kéri megállapítani. A kirándulást a német nyelvórák résztvevői 

kezdeményezték elsősorban a német nyelv gyakorlása céljából. 

 

Kérte, hogy a határozatokat ennek megfelelően, ezekkel a módosításokkal fogadja el a 

nemzetségi önkormányzat. 

 

46/2019. (V.21.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata képviselőtestülete 

megtárgyalta a 2019. évi feladatalapú támogatás felhasználásáról szóló előterjesztést és úgy 

határozott, hogy a 784 eFt összegű feladatalapú támogatásból 190 eFt-ot kulturális, 

hagyományőrző rendezvényük televíziós felvételére használ fel.  

 

Felelős:   Knollné Hidasy Erzsébet elnök 

Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:   2019. június 30. 

 

Szavazati arány:  3  igen 

   -     nem 

   -    tartózkodás 

 

47/2019. (V.21.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata képviselőtestülete 

megtárgyalta a 2019. évi feladatalapú támogatás felhasználásáról szóló előterjesztést és úgy 

határozott, hogy a 784 eFt összegű feladatalapú támogatásból 300 eFt-ot a 2020. évi Sváb bál 

lebonyolítására használ fel.  

 

Felelős:   Knollné Hidasy Erzsébet elnök 

Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:   2019. június 30. 

 

Szavazati arány:  3  igen 

   -     nem 

   -    tartózkodás 

 

48/2019. (V.21.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata képviselőtestülete 

megtárgyalta a 2019. évi feladatalapú támogatás felhasználásáról szóló előterjesztést és úgy 



határozott, hogy a 784 eFt összegű feladatalapú támogatásból 294 eFt-ot a 2019. szeptember 

elején Burgenlandba tervezett egy napos kirándulás buszköltségére használ fel.  

Felelős:   Knollné Hidasy Erzsébet elnök 

Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:   2019. június 30. 

 

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 2019.04.27-re Toponáron tervezett Kistérségi 

rendezvény haláleset miatt elmaradt. 

2019.05.12-én Somberekbe utaztak Minősítő Versenyre, ahol kórusuk ezüst minősítést kapott. 

 

49/2019. (V.21.) 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 

 

Éder Erzsébet képviselő: Elmondta, hogy a Szuloki Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

felkérte a kórust, hogy a 2019.08.03-án megrendezendő Szuloki Nemzetiségi Napon lépjenek fel, 

amely egy kórustalálkozó is. A kórus örömmel vette a meghívást, részt vesznek a rendezvényen. 

Az utazás költségeihez kérte 60 e Ft megállapítását. 

 

50/2019. (V.21.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy 

határozott, hogy a 2019.08.03. napján megrendezendő Szuloki Nemzetiségi Napi fellépésre 

történő utazáshoz 60 eFt-ot biztosít a működési költségekből. 

 

Felelős:   Knollné Hidasy Erzsébet elnök 

Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:   2019. július 30. 

 

Szavazati arány:  3  igen 

   -     nem 

   -    tartózkodás 

 

Knollné Hidasy Erzsébet elnök: Elmondta, hogy megkereste egy sváb környezetben működő 

társaság, a Vértesi Erdőgazdaság képviselője. Erdei tanösvényt szeretnének létrehozni néhány 

településen keresztül. A Somogyi Erdőgazdasággal is kapcsolatban állnak és sváb településekkel, 

közöségekkel is keresik a kapcsolatot. Látogatásukkor megnézték a kaposvári német nemzetiségi 

önkormányzat gyűjteményét, valamint Kaposfőre is ellátogattak és találkoztak az ottani német 

nemzetiségi önkormányzat képviselőivel. Máj Péter hagyományőrző Kardosfán tartott előadást a 

vendégeknek. 



 

 

 

51/2019. (V.21.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 

elfogadta Knollné Hidasy Erzsébet elnök tájékoztatóját a Vértesi Erdőgazdaság képviselőinek 

látogatásáról.  

 

Szavazati arány:  3 igen 

     -   nem 

     -   tartózkodás 

 

Knollné Hidasy Erzsébet elnök: Már az előző ülésen is említette, hogy Soroksárról május 26-án 

érkezik a német nemzetiség Kaposvárra. A Nyugati temetőben megemlékezést tartanak, koszorút 

helyeznek el. Ezt követően a Desedát és a Fekete István Látogatóközpontot nézik meg, vagy a 

Rippl-Rónai Villába látogatnak. Délelőtt érkeznek, a programot ebéd után tervezik. 

 

52/2019. (V.21.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 

elfogadta Knollné Hidasy Erzsébet elnök tájékoztatóját a Soroksárról érkező német 

nemzetiséggel kapcsolatban. 

 

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 


