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Jegyzőkönyv 
 
Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Kaposvári 
Polgármesteri Hivatal régi épület I. emelet T/103. számú irodájában 2022. március 08. napján 15.30 
órakor megtartott rendkívüli üléséről.  
 
dr. Máté Ernő elnök: Köszöntötte a megjelenteket, a Polgármesteri Hivatal jelenlévő dolgozóit.  
Megállapította, hogy 5 fő képviselőből 3 fő jelen van, így a testület határozatképes. A jelenléti ívet 
az 1. számú melléklet tartalmazza.  
Kérte a meghívóban szereplő napirendi pontot fogadják el. A meghívót a 2. számú melléklet 
tartalmazza.  
 
20/2022. (III. 08.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a 
meghívóban szereplő napirendet elfogadta. 
 
Felelős: dr. Máté Ernő elnök 
Határidő: közlés (azonnal) 
 
Szavazati arány:  3  igen 

 0  nem 
 0  tartózkodás 

 
 
Napirend: 
 

1. A Kaposvári Német Közhasznú Egyesület pályázatához való hozzájárulás (szóban) 
 
Előterjesztő:    dr. Máté Ernő elnök 
 

 
Napirend tárgyalása  
 

 
1. A Kaposvári Német Közhasznú Egyesület pályázatához való hozzájárulás (szóban) 

 
Előterjesztő:    dr. Máté Ernő elnök 

 
 

dr. Máté Ernő elnök: elmondta, hogy a rendkívüli ülést a BMI vagyis a Bundesministerium des 
Innern und für Heimat által meghirdetett pályázati lehetőség miatt hívta össze. Tavalyi évben is 
nyújtott be pályázatot a Kaposvári Német Közhasznú Egyesület a BMI-hez, melyen sikeresek 
voltak, akkor egy darab harmonikát tudtak beszerezni. A pályázati kiírás egyik feltétele, hogy a 
pályázatot támogassa a településen működő Német Nemzetiségi Önkormányzat. A Kaposvári 
Német Közhasznú Egyesületben több német nemzetiségű honfitársuk is aktívan részt vesz a 
mindennapi teendőkben. A benyújtandó pályázat sikeressége esetén a zenekar és az énekkar férfi 
tagjainak lenne lehetőség egységes népviseleti mellényt készíttetni. Amennyiben pozitív 
elbírálásban részesül az Egyesület pályázata, lehetővé válna a német nemzetiségű énekkar és 
zenekar női és férfi tagjainak egységes népviseleti megjelenése a különböző rendezvényeken.   
A pályázat beadási határideje: 2022. március 16. napja. A pályázathoz 3 db árajánlat szükséges a 
mellény elkészítését illetően. Csillagné Végh Katalin képviselő aktívan segíti a pályázat előkészítő 
munkálatait.  
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Javasolta a pályázat támogatását és a javaslatának elfogadását. 
A jelenlévők részéről a napirendhez észrevétel, kérdés és hozzászólás nem volt. 
 
21/2022. (III. 08.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete akként 
határozott, hogy a Kaposvári Német Közhasznú Egyesület BMI-hez történő pályázat benyújtását 
támogatja. 

 

Felelős:   Dr. Máté Ernő elnök 

Határidő:   közlés (azonnal) 

 
Szavazati arány:  3  igen 

 0    nem 
 0  tartózkodás 

 

 
Több napirendi pont nem lévén az elnök az ülést berekesztette. 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

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

                                                jegyzőkönyv hitelesítő 


