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Jegyzőkönyv 
 
Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatnak Kaposvár, 
Szántó u. 5. szám alatti hivatali helyiségében 2019. november 13. napján 14.45 órakor 
megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint (1. számú melléklet) 
 
dr. Máté Ernő György elnök: Köszöntötte képviselőtársait és a Polgármesteri Hivatal 
dolgozóit az ülésen. Megállapította, hogy 5 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.  
 
76/2019. (XI.13.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a meghívóban szereplő 
napirendet elfogadta. 
 
Szavazati arány:  5  igen 

-    nem 
-    tartózkodás 

Napirend: 
 

1. A 2019. november 23-án tartandó Gálaest szervezése és költségei (szóbeli) 
Előterjesztő:     dr. Máté Ernő György elnök 

 
2. Egyéb: képviselő-testületünk tájékoztatása az aktualitásokról. 

Előterjesztő:    dr. Máté Ernő György elnök 
 

Napirend tárgyalása: 
 

1. A 2019. november 23-án tartandó Gálaest szervezése és költségei (szóbeli) 
Előterjesztő:     dr. Máté Ernő György elnök 

 
dr. Máté Ernő György elnök: Elmondta, hogy az önkormányzat feladata, célja a német 
hagyományok, a német nyelv és kultúra ápolása. Ezt a célt szolgálja a Német Gálaest 
rendezvényük is, melyet 2019. november 23-án, 15.00 órakor tartanak a Németh Antal 
Színházművészeti és Kulturális Központban.  
A korábbiakhoz képest ünnepélyesebb, szebb lesz az idei rendezvény, melyre választóikat is 
szeretnék meghívni, megköszönve ezzel, hogy rájuk szavaztak. Tartalmas, hosszabb 
programot szerveznek, melyet állófogadás követ. A közel kétórás kulturális bemutatón 
különböző hagyományőrző csoportok lépnek fel, többek között kórusok, tánccsoportok, 
zenekarok, énekesek, egyéni fellépők, akik német nyelven mutatják be műsorukat. Külön 
öröm, hogy a fellépők között gyerekcsoportok is szerepelnek. Fontosnak tartják, hogy az 
előzetes írásos anyagok – meghívók, programismertetők – is két nyelven készültek, valamint 
a beszédek, köszöntők németül is elhangzanak.  
 
Tájékoztatta képviselőtársait, hogy terembérleti díjat nem kell fizetniük, de étel-, 
italfogyasztásra szánt költségek (pogácsa, alapanyag szendvicsekhez és italok) és 
nyomdaköltségek (emléklapok, új molinó) felmerülnek.  
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Javasolta ezen költségekre összesen 150e Ft megállapítását. Megkérdezte képviselőtársait, 
hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, véleménye. 
 
Boldizsár Balázs képviselő: Támogatta a javaslatot. Véleménye szerint is indokolt, ha 
magasabb keretet állapítanak meg a költségekre. 
 
Csillagné Végh Katalin képviselő: Elmondta, hogy dr. Szilvási Zsuzsanna Marianna 
képviselő közreműködésének köszönhetően engedélyezte az egyetem, hogy térítésmentesen 
vegyék igénybe a termet, így nem kell bérleti díjat fizetni. 
A szendvicseket és a süteményeket az egyesület tagjai készítik. 
Támogatja dr. Máté Ernő György elnök javaslatát. 
 
77/2019. (XI.13.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy 150e Ft-ot állapít meg a 2019. november 23-án megrendezendő Német 
Gálaest hagyományőrző rendezvény reprezentációs kiadásaira és a nyomdaköltségek 
fedezetére a 2019. évi feladatalapú támogatás terhére. 

Felelős:              dr. Máté Ernő György elnök   
Közreműködik:             Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:   2019. november 30. 

 
Szavazati arány:  5 igen 
                             -  nem 

     -  tartózkodás 

2. Egyéb: képviselő-testületünk tájékoztatása az aktualitásokról. 
Előterjesztő:    dr. Máté Ernő György elnök 

 
dr. Máté Ernő György elnök: Elmondta, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat korábbi 
telefonkártyájának előfizetését kérik megszüntetni, nem tartanak rá igényt. Kérte, hogy erről 
szavazzon a testület. 
 
78/2019. (XI.13.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat telefonkártyájára nem tartanak igényt, 
kérik az előfizetést megszüntetni. 
 

Felelős:              dr. Máté Ernő György elnök   
Közreműködik:             Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:   2019. december 31. 

 
Szavazati arány:  5 igen 
                             -  nem 

     -  tartózkodás 

dr. Máté Ernő György elnök: Elmondta, hogy dr. Gróf Regina irodavezető levélben 
megkereste, hogy mint önkormányzat, lehetőségük van javaslatot tenni a „Nemzetiségekért 
Díj” kitüntetésre. Harsányi Lászlót javasolta, aki zenekaruk alapítója, valamint az énekkar 
állandó kísérője. Kérte, hogy szavazzanak a javaslatról. 
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79/2019. (XI.13.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy Harsányi Lászlót, az énekkar állandó kísérőjét és a zenekar alapítóját 
javasolja a „Nemzetiségekért Díj” kitüntetésre. 
 
Szavazati arány:  5 igen 
                             -  nem 

     -  tartózkodás 

dr. Máté Ernő György elnök: Tájékoztatta képviselőtársait, hogy a nemzetiségi 
önkormányzat ügyeit már az OTP Banknál is intézték, néhány dokumentum még hiányzik, 
ezeket pótolják. Jelezte, hogy szüksége lenne egy hivatalos bélyegzőre. Gyönyörűné Pleck 
Krisztina irodavezető átadott egy bélyegzőt dr. Máté Ernő György elnök részére. 
A Törzskönyvi kivonat igénylése folyamatban van, ezt is intézik. 
 
Elmondta, hogy pályázat révén támogatáshoz juthat a nemzetiségi önkormányzat, melyből pl. 
a zenekar költségét fedezhetik. A pályázatot az EPER rendszeren keresztül kell benyújtani, 
ebben pályázatíró lesz segítségükre. Az önkormányzatot regisztrálni kell a rendszerben és 
december 1-ig kell benyújtani a pályázatot, csatolva a szükséges mellékleteket. 
 
Elmondta, hogy a német nemzetiségi gyűjteményt felelősen szeretnék őrizni. Éder Erzsébet 
korábbi német nemzetiségi képviselővel egyeztetett, hogy a gyűjteményt még ebben a 
hónapban leltározni kell. Ebben kérte Csillagné Végh Katalin képviselő közreműködését is. A 
gyűjtemény sorsáról későbbi ülésen még tárgyalnak. Tekintettel arra, hogy jelenleg őrzési 
kötelezettségük van a gyűjteményt illetően, kérte dr. Csillag Gábor jegyző urat, hogy a 
korábbi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat helyiségét is megkaphassa az önkormányzat, 
mivel a gyűjtemény nagy helyet foglal el. 
 
Elmondta, hogy az irodát hetente minimum két alkalommal használnák, a megfelelő 
működéshez internetre van szükségük. Ezzel kapcsolatban írásban már megkereste a 
Kaposvári Tankerületi Központ vezetőjét és kérte, hogy vizsgálják meg kérésüket, illetve 
adjanak a költségekre vonatkozó árajánlatot. 
 
Több napirend nem lévén az elnök az ülést 15.30 órakor berekesztette. 
 

K. m. f. 
 

 
 
 
 
 
dr. Máté Ernő György                      Csillagné Végh Katalin 
               elnök              jegyzőkönyv-hitelesítő 


