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ELŐTERJESZTÉS 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat a 11/2020. (II. 18.) 
számú költségvetési határozatának 5. számú módosításáról 

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi módosított költségvetése mind a bevételek, 

mind a kiadások esetében 4.454e Ft-ban került elfogadásra.  

Az 5/2020. (XI.23.) határozata alapján a Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi 

Önkormányzatának Elnöke döntött arról, hogy a 2020. évi állami támogatásból 150e Ft-ot a 

Neuer Rosenchor nevú német énekkar „Száz német dal” című könyv, gyűjtemény 

elkészítéséhez használja fel, melyet az egyéb dologi kiadásokból történő átcsoportosítással 

biztosít. 

 

A 6/2020. (XI.23.) határozata alapján a Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi 

Önkormányzatának Elnöke döntött arról, hogy a Somogy Megyei Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 150e Ft támogatásából 32e Ft kerül átcsoportosításra az egyéb 

szolgáltatásokból a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

előirányzatra, mivel a kiadások korábban áfa mentesen kerültek megtervezésre. 

 

A 7/2020. (XI.23.) határozata alapján a Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi 

Önkormányzatának Elnöke döntött arról, hogy a 2020. évi működési támogatásból bruttó 89e 

Ft-ot (+32e Ft adót) a nemzetiségi énekkar és a zenekar öt éves fennállása okán kisebb 

ajándéktárgyak (promóció pendrive-ok és tollak) beszerzéseire használ fel. A forrás 

rendelkezésre állt, előirányzat változás nem történt. 

 

A 8/2020. (XI.23.) határozata alapján a Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi 

Önkormányzatának Elnöke döntött arról, hogy a 2020. évi állami támogatásból 160e Ft 

használnak fel bútorok felújításához, melyet az egyéb dologi kiadásokból történő 

átcsoportosítással biztosít. 

  

Az előző átcsoportosítások miatt a Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási 

előirányzatának főösszege változatlan, a belső szerkezeti változásokat az 1. számú melléklet 

tartalmazza. 

 
 
Kaposvár, 2021. január 31. 
 
   

Dr. Máté Ernő 
                                    elnök 



HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestülete 

megtárgyalta és elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 37/2020. (VI.30.), 36/2020. 

(VI.30.), 53/2020. (IX.15.) és a 4/2020. (XI.23.) számú határozatokkal módosított 11/2020. 

(II. 18.) számú költségvetési határozatának módosításáról szóló előterjesztést és úgy 

határozott, hogy a tárgyévi bevételeit és kiadásait 4.454e Ft-ban állapítja meg a 1. számú 

melléklet szerinti bontásban. 
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