
Jegyzőkönyv 
 
Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Kaposvár, 
Szántó u. 5. szám alatti hivatali helységében 2021. július 29. napján 10.00 órakor megtartott 
rendkívüli üléséről. 
 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint. 
 
Cserti Istvánné elnök: Köszöntötte képviselőtársait és a Polgármesteri Hivatal dolgozóit, 
megállapította, hogy 3 fő képviselőből 2 fő 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.  
 

28/2021. (VII. 29.) Lengyel Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a napirendet elfogadta.  
 
Szavazati arány:  2  igen 

-     nem 

-     tartózkodás 

 

Napirend: 
  

 
1. Egyéb: képviselő-testületünk tájékoztatása az aktualitásokról. 

Előterjesztő:    Cserti Istvánné elnök 

 
 

Napirend tárgyalása: 

 
1. Egyéb: képviselő-testületünk tájékoztatása az aktualitásokról. 

Előterjesztő:    Cserti Istvánné elnök 

 
 
Cserti Istvánné elnök:. 
Elmondta, hogy a 24/2021.(IV.30.) elnöki döntésben szereplő 2021. decemberi, krakkói 
hagyományőrző betlehemi kiállításra történő kiutazás elmarad, tartva attól, hogy addigra 
ismét veszélyhelyzeti készültség lesz a pandémia miatt. Elmondta, hogy a közeljövőben 
várhatóan több program lesz, melyeken javasolja a személyes megjelenést a Lengyel nemzeti 
összetartás erősítése miatt. Elmondta, hogy 2021. szeptember 08-12. között kerül 
megrendezésre „Keresztény Róma” elnevezéssel a  II. János Pál pápára történő megemlékezés 
okán szervezett zarándokút. A zarándokút célja a lengyel születésű Karol Józef Wajtyla, 1978. 
október 16-a után, II. János Pál katolikus egyházfő sírhelyének felkeresése és közös 
imádságokon történő részvétel. A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat az utazási költség 
támogatásával járul hozzá a zarándokúton való részvételhez, melynek költsége az árajánlat 
szerint 978.600,-Ft. Az utazási költség 1 db  49 fős buszbérlése 2500km távolság megtételére 
szól a fenti időszakra.  A 2021. évi feladatalapú támogatásból a kiutazáshoz szükséges 
COVID teszt elvégeztetésre 30e Ft-ot javasol elkülöníteni a működési kiadások terhére. 
Minden egyéb költség az utasokat terhel. 
 



Gyönyörűné Pleck Krisztina Gondnoksági Irodavezető: elmondta, hogy a 2020. évi 
feladatalapú támogatásból 868.000,-Ft használható fel a buszköltségre, valamint a 2021. évi 
feladatalapú támogatásból lehetséges a 110.600,-Ft  fennmaradó buszköltség és a 17,7% 
adófizetési kötelezettség finanszírozása.  
 

29/2021. (VII. 29.) Lengyel Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a 23 és 24/2021.(IV.30) 
elnöki döntéseket úgy módosítja, hogy a 2021. szeptember 08-12. között megrendezésre 
kerülő „Keresztény Róma” elnevezésű a II. János Pál pápára történő megemlékezés okán 
szervezett zarándokút buszköltségére 978.600 Ft-ot, a kötelezően fizetendő 17,7%-os adóra 
173e Ft-ot használ fel az alábbiak szerint: 

- buszköltségre (egyéb szolgáltatás) a 2020. évi feladatalapú támogatásból 868e Ft-ot, 
a 2021. évi feladatalapú támogatásból 111e Ft-ot biztosít, 

- a 173e Ft összegű adót a 2021. évi feladatalapú támogatásból finanszírozza. 
Az utazáshoz szükséges COVID tesztelés költségeire 30e Ft-ot használ fel a működési 
támogatás terhére. 
 

Felelős:    Cserti Istvánné elnök                             
Közreműködik:   Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:  2021. szeptember 30. 
 

Szavazati arány: 2 igen 

   -  nem 

   - tartózkodás 

 
Cserti Istvánné elnök: Elmondta, hogy emléknapokat szerveznek 2021. augusztus 12-15. 
között az Auschwitz Birkenauban történt 3000 cigány kivégzése okán. Az Erdélyi Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat támogatást kért a megemlékezés idejére az általuk szervezett 
emlékutazásra a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattól idegenvezetési-, fordítási, 
emlékhelyen történő kalauzolási teendőkkel kapcsolatban. A megemlékezés idejére javasolja, 
hogy a 3 fő képviselőnek 80.000-Ft összegben szállásköltséget biztosítanak a 2021. évi 
feladatalapú támogatásból és a kiutazáshoz szükséges COVID teszt elvégeztetésre 30e Ft-ot 
javasol elkülöníteni a működési kiadások terhére. 
Gyönyörűné Pleck Krisztina Gondnoksági Irodavezető: tájékoztatta a testületet, hogy a 
szállásra a pénztárból felvett forintot be kell váltani zlotyira, az elszámoláskor pedig a fel nem 
használt összeget vissza kell váltani forintra, melyek bizonylatait csatolni szükséges az 
elszámoláshoz. 
 

30/2021. (VII. 29.) Lengyel Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a 24/2021.(IV.30) elnöki 
döntést úgy módosítja, hogy a 2021. augusztus 12-15. között megrendezésre kerülő 
Auschwitz Birkenauban történt 3000 cigány kivégzéssel kapcsolatos emléknapokra történő 
utazás során felmerülő szállásköltségre 80e Ft-ot használ fel a 2021. évi feladatalapú 
támogatásból.  Az utazáshoz szükséges COVID tesztelés költségeire 30e Ft-ot használ fel a 
működési támogatás terhére.  
 

Felelős:    Cserti Istvánné elnök                             
Közreműködik:   Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:  2021. szeptember 30. 
 
 



            Szavazati arány: 2 igen 

   -  nem 

   - tartózkodás 

 
 

Cserti Istvánné elnök: Elmondta, hogy 2021. augusztus 28.-án Lengyelség napja lesz 
Balatonbogláron, melyre meghívást kapott a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat. A 
programra saját gépkocsival utaznak, az utazási költségre 20.000-Ft- ot javasol elkülöníteni a 
2021. évi feladatalapú támogatás terhére. 
 

Szentes László elnökhelyettes: elmondta, hogy Balatonboglárt Lengyel Nemzeti emlékhellyé 
tették és ezért miden év augusztus végén a helyi Lengyel Iskola évfordulóján rendezik meg a 
magyarországi lengyelség legnagyobb emléknapját, mely egy kétnyelvű misével egybekötött 
program, amin a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat is részt vesz.  
 

Gyönyörűné Pleck Krisztina Gondnoksági Irodavezető: tájékoztatta a testületet, hogy 
jogszabályi előírás alapján a saját gépkocsi használatának elszámolásához szükséges a 
törzskönyv másolatát a elszámoláskor csatolni. 
 

31/2021. (VII. 29.) Lengyel Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a 24/2021.(IV.30) elnöki 
döntést úgy módosítja, hogy a 2021. augusztus 28. napján Balatonbogláron megrendezésre 
kerülő magyarországi lengyelség legnagyobb emléknapján való részvétel utazás költségére 
20.000-Ft -ot használ fel a 2021. évi feladatalapú támogatás terhére.  
 

Felelős:    Cserti Istvánné elnök                             
Közreműködik:   Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:  2021. szeptember 30. 
 

Szavazati arány: 2 igen 

   -  nem 

   - tartózkodás 
 
 

Szentes László elnökhelyettes: elmondta, hogy a balatonboglári lengyelség emléknap 
folytatása a 2021. augusztus 29-én megrendezendő program lesz Pécsen. A Fekete Madonna 
kép másolata érkezik a rendezvényre, melyen szintén misével egybekötött megemlékezés 
lesz, amin a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselteti magát. A rendezvényre saját 
gépkocsival utaznak, amire 20.000-Ft utazási költséget biztosít, a 2021. évi feladatalapú 
támogatás terhére. 
 
 

32/2021. (VII. 29.) Lengyel Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a 24/2021.(IV.30) elnöki 
döntést úgy módosítja, hogy a Pécsen 2021. augusztus 29. napjára tervezett, a magyarországi 
lengyelség legnagyobb emléknapjának folytatásaként megrendezésre kerülő programon való 
részvételhez kapcsolódó utazás költségére 20.000-Ft -ot biztosít a 2021. évi feladatalapú 
támogatás terhére.  
 

Felelős:    Cserti Istvánné elnök                             
Közreműködik:   Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:  2021. szeptember 30. 



 

 
Szavazati arány: 2 igen 

   -  nem 

   - tartózkodás 
 

Cserti Istvánné elnök: Elmondta, hogy a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 40.000-Ft 
értékben nyomtatót és 20.000-Ft értékben nyomtatópatront szeretne vásárolni, melyre 
mindösszesen 60.000-Ft biztosít, a működési kiadások terhére. 
 

33/2021. (VII. 29.) Lengyel Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata úgy határozott, hogy 

40.000 Ft értékben nyomtatót, illetve 20.000 Ft értében nyomtatópatront vásárol a működési 
támogatás terhére. 
Felelős:    Cserti Istvánné elnök                             
Közreműködik:   Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:  2021. szeptember 30. 
 

Szavazati arány: 2 igen 

   -  nem 

- tartózkodás 

 
Cserti Istvánné elnök: Elmondta, hogy Plota Marek Marianne Lengyel volt képviselő 
honfitársuk elhunyt, temetése 2021. augusztus 12. napján lesz a Keleti temetőeben. A Lengyel 
Nemzetiségi Önkormányzat volt képviselő honfitársukat utolsó útjára kísérik, melyre koszorút 
javasol vásárolni 15.000-Ft -értékben a 2021. évi működési támogatás terhére. 
 
 
34/2021. (VII. 29.) Lengyel Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata úgy határozott, hogy a 

15.000-Ft értékben koszorút vásárol a volt képviselő asszony Plota Marek Marianne 
temetésére a működési támogatás terhére. 
 
 

Felelős:    Cserti Istvánné elnök                             
Közreműködik:   Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:  2021. szeptember 30. 
 

Szavazati arány: 2 igen 

   -  nem 

   - tartózkodás 
 

 
Több napirend nem lévén az elnök az ülést 10.45-kor berekesztette. 
 
 

K. m. f. 
 

 
Cserti Istvánné      Zajáczné Ryst Liliana Iwona 
         elnök  jegyzőkönyv-hitelesítő 


