
Jegyzőkönyv 
 
Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Kaposvár, 
Szántó u. 5. szám alatti hivatali helységében 2021. november 16. napján 10.00 órakor 
megtartott  üléséről. 
 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint. 
 
Cserti Istvánné elnök: Köszöntötte képviselőtársát 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.  
 

50/2021. (XI. 16.) Lengyel Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a napirendi pontokat 
elfogadta.  
 
Szavazati arány:  - 2  igen 

-  0   nem 

-  0  tartózkodás 

 

Napirend: 
  

 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi 

költségvetésének I-III- negyedévi teljesítéséről és a 2/2021. (II.25.) számú elnöki 
döntés 4. számú módosításáról 

 

 Előterjesztő:   Cserti Istvánné elnök 

 Közreműködik:           Balogh Beáta igazgató 
 
 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának 2022. évi 
ellenőrzési munkatervéről 

 

 Előterjesztő:    dr. Csillag Gábor jegyző 

 Közreműködő:   Kiss Brigitta irodavezető 
 
 

3. Egyéb: beszámoló a legutóbbi ülés óta végzett munkáról, aktualitásokról 
(szóbeli). 
Előterjesztő:    Cserti Istvánné elnök 

 

Napirendek tárgyalása: 

 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi 

költségvetésének I-III- negyedévi teljesítéséről és a 2/2021. (II.25.) számú elnöki 
döntés 4. számú módosításáról 
 

 Előterjesztő:   Cserti Istvánné elnök  

      Közreműködik:           Balogh Beáta igazgató 



 
Cserti Istvánné elnök: Ismertette az írásos előterjesztésben foglaltakat.  
 

Kérdés, kiegészítés és javaslat nem hangzott el. 
 

51/2021. (XI. 16.) Lengyel Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestülete 
megtárgyalta és elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-III. 
negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót az 1. számú melléklet szerint. 
 

Felelős: Cserti Istvánné elnök 

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő: 2021. november 30. 
 

Szavazati arány:  - 2  igen 

-  0   nem 

-  0  tartózkodás 
 

52/2021. (XI. 16.) Lengyel Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete 
megtárgyalta és elfogadta a nemzetiségi önkormányzat a 21/2021. (IV.30.), a 26/2021. 
(VI.04.) és a 37/2021. (X.06.) számú határozatokkal módosított 2/2021.(II.25.) elnöki döntés 
módosításáról szóló előterjesztést, a bevételi és a kiadási 
előirányzat változatlanul 3.167e Ft a 2. számú mellékletek szerinti bontásban. 
 

Felelős: Cserti Istvánné elnök 

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő: 2021. november 30. 
 

Szavazati arány:  - 2  igen 

-  0   nem 

-  0  tartózkodás 
 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának 2022. évi            
ellenőrzési munkatervéről 

 

 Előterjesztő:    dr. Csillag Gábor jegyző 

            Közreműködő:   Kiss Brigitta irodavezető 
 
Cserti Istvánné elnök: felkérte az ellenőrzési iroda képviseletében jelenlévő Kelemenné 
Rédli Veronikát, hogy szóban egészítse ki a napirendi pontot. 
 
Kelemenné Rédli Veronika belső ellenőr: elmondta, hogy az irodavezető megbízásából van 
jelen az ülésen. Az ellenőrzési munkaterv szerint 2022. évben a 2021. évi selejtezést és 
letározást fogják ellenőrizni. Az ellenőrzési napok száma 10 munkanap lesz, melyre 2022. 
szeptember-november közötti időszakban kerül sor. 
  
A napirendhez észrevétel, kérdés és hozzászólás nem volt. 
 
53/2021. (XI. 16.) Lengyel Nemzetiségi Önkormányzati határozat:  
Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete, 
úgy határozott, hogy a Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi 



Önkormányzatának 2022. évi ellenőrzési munkatervéről készült előterjesztést megtárgyalta és 
elfogadta. 
 
Felelős: Cserti Istvánné elnök 

Közreműködik: Kiss Brigitta irodavezető 

 Határidő: 2021. november 30. 
 
 
Szavazati arány:  2 igen 

0 nem 

0 tartózkodás 
 

3. Egyéb: beszámoló a legutóbbi ülés óta végzett munkáról, aktualitásokról (szóbeli). 
 
Előterjesztő:    Cserti Istvánné elnök 

 
 

Cserti Istvánné elnök: felkérte képviselőtársát Zajáczné Ryst Liliana Iwonát, hogy 
számoljon be az elmúlt időszakban történt eseményekről, melyeken részt vett. 
 

Zajáczné Ryst Liliana Iwona: elmondta, hogy 2021. október 22-24. között oktatási 
konferencián vett részt, ahol lengyel tanítási módszerekkel kapcsolatban tartottak előadásokat, 
többek között a meghívott lengyel oktatók is.  
 
2021. október 26-án Budapesten az Oktatási Hivatalban közreműködött a következő lengyel 
érettségi anyagának átnézésében, javításában, valamint a feladatlaphoz tartozó megoldásokat 
is elkészítette. Korábban is részt vett a lengyel érettségi feladatlapok készítésében. 
 
2021. december 15-én lesz Budapesten a pedagógusok részére szervezett karácsonyi 
ünnepség.  
 
Cserti Istvánné elnök: elmondta, hogy lehetőség van Magyarországon lengyel nyelvű 
vizsgát tenni, aki lengyel nyelvoktató iskolában járt és részt vett lengyel nyelv oktatáson. Ez a 
vizsga kiváltja a felsőoktatási intézményeknél kötelezően előírt nyelvvizsga bizonyítvány 
megszerzését. 
 
2021. október 26-a helyett november 13-án volt a lengyelség találkozó a KMJV Lengyel 
Nemzetiségi Önkormányzat hivatalos helységében. A találkozón 15 fő vett részt, melynek 
reprezentációs költsége 17.579 Ft volt. A kiadásokról történő elszámolást folyamatban van. 
 
54/2021. (XI. 16.) Lengyel Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a 
lengyelség találkozóról szóló beszámolót elfogadta és a 40/2021 (X.06.) számú határozatot 
úgy módosítja, hogy a lengyelség találkozó 2021. október 16-a helyett 2021. november 13-án 
került megrendezésre. 
 
Felelős: Cserti Istvánné elnök 
  

Szavazati arány: 2  igen 

0 nem 

0 tartózkodás 



 
 
 
Plota Marek Marianne lengyel honfitársuk temetése csendesen lezajlott, a temetésre vásárolt 
koszorú számláját leadja a Hivatal részére az ülést követően.  
 
Személyes meghívást kapott 2021. november 20-ára a Budapesten megrendezésre kerülő  
lengyel népitánc együttes 20. jubileumi évfordulója alkalmából megrendezendő eseményre, 
melyen részt kíván venni. Az utazási költség várhatóan 20.000 Ft lesz. 
 
55/2021. (XI. 16.) Lengyel Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete 
úgy határozott, hogy 2021. évi működési támogatás terhére a műküdési célú előzetesen 
feszámított áfa előirányzatról kiküldetésre 20 e Ft-ot csoportosít át. 
 
 
 Felelős: Cserti Istvánné elnök 

 Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

 Határidő: 2021. november 30. 
 
Szavazati arány: 2  igen 

0 nem 

0 tartózkodás 

 
Javasolja, hogy a 2021. évi működési támogatás terhére az egyéb dologi kiadásokból történő 
átcsoportosítással 5 e Ft-ot különítsenek el pendrive beszerzésére. Kérte a javaslat 
elfogadását. 
 
56/2021. (XI. 16.) Lengyel Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete 
úgy határozott, hogy 2021. évi működési támogatás terhére az egyéb dologi kiadásokból 
üzemeltetési anyagokra 5 e Ft-ot csoportosít át pendrive beszerzésére. 
 
 
 Felelős: Cserti Istvánné elnök 

 Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

 Határidő: 2021. november 30. 
 
Szavazati arány: 2  igen 

0 nem 

0 tartózkodás 

 
 
Gyönyörűné Pleck Krisztina Gazdasági Igazgatóság irodavezető: tájékoztatta a képviselő-
testületet, hogy 2022. januárra kb. 75 e Ft marad a 2021. évi működési támogatási keretből.  
 

Cserti Istvánné elnök: elmondta, hogy a munkaterv módosítása vált szükségessé tekintettel 
arra, hogy az elfogadott munkaterv részét képezi a Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött 
megállapodások felülvizsgálata. A jogszabályi változások miatt a felülvizsgálatot a 



továbbiakban nem indokolt minden évben megtenni, az a változás esetén szükséges, ezért 
javasolta kivenni az éves munkatervből. 

 
57/2021. (XI. 16.) Lengyel Nemzetiségi Önkormányzati határozat:  
Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete, 
úgy határozott, hogy módosítja a 12/2021. (II.25.) számú elnöki határozattal elfogadott  
munkatervet, úgy hogy a nemzetségi önkormányzatokkal kötött megállapodások 
felülvizsgálatot kiveszi, tekintettel arra, hogy a felülvizsgálat nem évente hanem változás 
esetén indokolt. 
 
Felelős: Cserti Istvánné elnök 

   Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

   Határidő: 2021. november 30. 
 
 
Szavazati arány: 2  igen 

0 nem 

0 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 


