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Jegyzőkönyv 
 
Készült a Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának a Kaposvár, 
Szántó u. 5. szám alatti hivatali helyiségében 2020. január 21. napján 15.00 órakor megtartott 
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.  
 
1/2020. (I.21.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata képviselő-testülete a 
meghívóban szereplő napirendet elfogadta. 
 
Szavazati arány:  5  igen 

-    nem 

-    tartózkodás 

 
Elmondta, hogy Bauer Andrásné, Mári néni elhunyt. Tekintettel arra, hogy nagyon ismert 
személyiség volt a német nemzetiség körében, valamint korábban a német nemzetiségi 
önkormányzatnak is tagja volt, kérte a jelenlévőket, hogy rövid néma felállással adózzanak az 
emlékének. 

 

Napirend: 

 

1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kaposvár Megyei 
Jogú Város nemzetiségi önkormányzatai között kötött megállapodások 
felülvizsgálatáról 

     Előterjesztő:    Szita Károly polgármester 

     Közreműködik:    dr. Gróf Regina irodavezető 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi 

munkatervéről 
     Előterjesztő:    dr. Máté Ernő György elnök 

 Közreműködik:    Lévainé Flórián Marianna titkár 

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

aktualitásokról. 
     Előterjesztő:   dr. Máté Ernő György elnök 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kaposvár Megyei 
Jogú Város nemzetiségi önkormányzatai között kötött megállapodások 
felülvizsgálatáról (Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

  Előterjesztő:    Szita Károly polgármester 

  Közreműködik:    dr. Gróf Regina irodavezető 
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dr. Máté Ernő György elnök: Az előterjesztést áttanulmányozta, azzal egyetért. Ismertette 
az előterjesztést és kérte, hogy az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatról 
szavazzanak.  
A jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
2/2020. (I.21.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kaposvár Megyei Jogú Város nemzetiségi 
önkormányzatai között kötött megállapodások felülvizsgálatáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta, a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány: 5  igen 

-     nem 

-   tartózkodás 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi 

munkatervéről (a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) 

     Előterjesztő:    dr. Máté Ernő György elnök 

 Közreműködik:    Lévainé Flórián Marianna titkár 

 
dr. Máté Ernő György elnök: Az előterjesztés a 2020. évi testületi ülések napját és tervezett 
napirendi pontjait tartalmazza. Javasolta, hogy az előterjesztésben megfogalmazott határozati 
javaslatról szavazzanak. 
A jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

3/2020. (I.21.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a 
nemzetiségi önkormányzat 2020. évi munkatervét elfogadta. 
 
Felelős:               dr. Máté Ernő György elnök 

Közreműködik:             Lévainé Flórián Marianna 

Határidő:              közlés (azonnal) 

 
Szavazati arány: 5 igen 

-     nem 

-     tartózkodás 

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

aktualitásokról. 
     Előterjesztő:   dr. Máté Ernő György elnök 

 
dr. Máté Ernő György elnök: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az irodában bekötésre került 
az internet. A korábbi örmény helyiség használatáról a Közgyűlés a 2020. január 30-i ülésén 
dönt. Amennyiben lehetőséget kapnak annak használatára, úgy routerrel ebben a helyiségben 
is működhet az internet.  
 
4/2020. (I.21.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete 
elfogadta dr. Máté Ernő György elnök tájékoztatóját az internettel kapcsolatban.  
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Szavazati arány:  5 igen 

                             -  nem 

     -  tartózkodás 

dr. Máté Ernő György elnök: Elmondta, hogy benyújtott pályázatuk elbírálásra vár, reméli, 
hogy rövid időn belül lesz eredmény. A sváb bál költségeihez 400 eFt-ra nyújtottak be 
pályázatot, hangszervásárlásra pedig elkülönítettek egy összeget saját forrásból. Ha sikeres 
lesz a pályázat, terveik szerint a bálra elkülönített összeg átcsoportosításával vásárolnának 
hangszert, a pályázati pénzt pedig a bálra költenék. Egy fúvós hangszerre mindenképpen 
szükségük lenne, mert jelenleg a zenekarban nincs fúvós zenész. Ezen kívül harmonikásuk is 
jelezte, hogy szeretné, ha nem a saját hangszerén kellene játszania.  
Elmondta, hogy decemberben, még karácsony előtt tartottak egy évbúcsúztatót, ahol 
énekeltek, zenéltek és megajándékozták egymást. 
Elmondta továbbá, hogy a sváb bál előkészületei már zajlanak, 160 vendég részvételére 
számítanak, a Karawanka zenekar szolgáltatja a zenét. 
 
5/2020. (I.21.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete 
elfogadta dr. Máté Ernő György elnök tájékoztatóját a pályázatról, a sváb bálról, a hangszerek 
vásárlásáról és az évbúcsúztatóról.  
 
Szavazati arány: 5 igen 

                            -  nem 

    -  tartózkodás 

dr. Máté Ernő György elnök: Elmondta, hogy a múzeum átadása a Somogy Megyei Német 
Nemzetiségi Önkormányzat részére gyakorlatilag még nem történt meg, jogilag jelenleg 
függő helyzet áll fenn. Az egyesület egyik tagja, Radák Tibor jelentkezett nála és elmondta, 
hogy a gyűjtemény egy része az ő tulajdona. Elmondása szerint csak kölcsönadta ezeket az 
értékeket a nemzetiségi önkormányzatnak.  
Tájékoztatta Radák Tibort, hogy amennyiben két személy azok közül, akik elfogadták tőle 
ezeket az értékeket, írásban megerősítik, hogy csak kölcsönbe adta részükre, úgy kiadják neki. 
Ha nem, akkor erre jelenleg nem lát jogi lehetőséget.  
 
Boldizsár Balázs képviselő: Véleménye szerint is csak írásbeli igazolás alapján lehet kiadni 
Radák Tibor részére a gyűjtemény egyes tárgyait. 
 
6/2020. (I.21.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete 
elfogadta dr. Máté Ernő György elnök tájékoztatóját a gyűjteményről. 
 
Szavazati arány: 5 igen 

                             -  nem 

     -  tartózkodás 

dr. Máté Ernő György elnök: Elmondta, hogy Harsányi László a zenekar egyik vezetője és 
ő az énekkart kísérő harmonikás is. Sokat dolgozik az énekkarért és a zenekarért, 
lelkiismeretes és lelkes. Javasolta, hogy a 2020. évi költségvetés elfogadását követően a 
német nemzetiségi önkormányzat egy évre, 2020. március 1. napjától 2020. december 31. 
napjáig havi bruttó 7.200,-Ft megbízási díjat állapítson meg Harsányi László részére. Kérte 
javaslata támogatását. 



4 
 

 
7/2020. (I.21.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőt-testülete 
úgy határozott, hogy a 2020. évi költségvetés elfogadását követően Harsányi László részére 
2020. március 1. napjától 2020. december 31. napjáig havi bruttó 7.200,-Ft megbízási díjat 
állapít meg a megbízási díjak terhére. 
 

Felelős:              dr. Máté Ernő György elnök   
Közreműködik:             Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:   2020. március 31. 
 
Szavazati arány:  5 igen 

                             -  nem 

     -  tartózkodás 

 

Csillagné Végh Katalin képviselő: Elmondta, hogy februárban megemlékezést tartanak a 
vasútállomásnál található emlékműnél. Az ünnepségen a kórus énekel és németül mondanak 
verset. 
Elmondta továbbá, hogy az orosz nemzetiséget képviselő énekesekkel közös próbát 
terveznek, ahol egymás dalait tanulják meg. 
 
8/2020. (I.21.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete 
elfogadta Csillagné Végh Katalin képviselő tájékoztatóját a vasútállomásnál található 
emlékműnél tartandó megemlékezésről, valamint az orosz nemzetiséget képviselő 
énekesekkel történő közös próbáról. 
 
Szavazati arány: 5 igen 

                             -  nem 

     -  tartózkodás 

Több napirend nem lévén az elnök az ülést 15.55 órakor berekesztette. 
 

K. m. f. 
 

 
 
 
dr. Máté Ernő György                      Csillagné Végh Katalin 

               elnök              jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 


