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Jegyzőkönyv 
 

Készült Kaposvár, Kossuth tér 1. sz alatti 108-as sajtószobában 2010. február 16-án 
megtartott - Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Horvát Kisebbségi Önkormányzat, Német 
Kisebbségi Önkormányzat - együttes üléséről. 
 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint 
 
 
Knollné Hidasy Erzsébet NKÖ elnök: köszöntötte az elnököket, képviselőket, 
meghívottakat. Megállapította, hogy a Német Kisebbségi Önkormányzat 4 képviselője jelen 
van, az ülés határozatképes. Ezt követően az írásban kiküldött napirend mellé, javasolta 
felvenni napirendre az alábbiakat. 
 
 
2. Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtandó 
„Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása”  pályázatról 
Előterjesztő: Dr. Vörös Gyula igazgató 
 
3. Előterjesztés a kisebbségi önkormányzatok feladat-arányos támogatásáról 
    Előterjesztő:       Szita Károly polgármester 
    Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató 
 
 
1/2010. (II.16.) Német Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzata a módosított napirendet 
elfogadta. 
 
Szavazati arány: 4   igen 

-    nem 
-    tartózkodás 
 

Napirend: 
 
  
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évre szóló 

Közfoglalkoztatási tervéről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Vörös Gyula igaz gató 

 
2. Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtandó 
„Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása” pályázatról 
Előterjesztő: Dr. Vörös Gyula igazgató 
 
3. Előterjesztés a kisebbségi önkormányzatok feladat-arányos támogatásáról 
    Előterjesztő:       Szita Károly polgármester 
    Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató 
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Napirend tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évre szóló 

Közfoglalkoztatási tervéről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Vörös Gyula igaz gató 

 
Battyányi Beáta népjóléti igazgatóság: röviden összefoglalta az előterjesztésben leírtakat. 
Tájékoztatott arról, hogy 2009. évben először készített Kaposvár Megyei Jogú Város  
Közfoglalkoztatási tervet, melynek alapján előre lehet prognosztizálni az intézményben 
dolgozók számát. A tavalyi évben 1023 embert foglalkoztatott így a város. 2010. évben is 
elkészítették a Közfoglalkoztatási tervet, melyet a Munkaügyi Központ már véleményezett. 
 
 
Dr. Rumszauer János NKÖ képviselő: megkérdezte, hogy milyen intézményeknél valósul 
meg a foglalkoztatás, hány %-át támogatja az állam az így kifizetett munkabéreknek. 
 
Battyányi Beáta népjóléti igazgatóság: elmondta, hogy az önkormányzat intézményeiben, 
valamint azoknál a gazdasági társaságoknál valósul meg a foglalkoztatás melyek 
önkormányzati tulajdonban vannak. A kifizetett munkabérek 95%-át támogatja az állam. 
 
2/2010. (II. 16.) Német Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzata a Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának 2010. évre szóló Közfoglalkoztatási tervéről szóló előterjesztést 
megtárgyalta a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta. 
 
Felelős:   Knollné Hidasy Erzsébet elnök 
Közreműködik: Dr. Vörös Gyula igazgató 
Határidő:  2010. február 25. 
 
Szavazati arány:  4   igen 

-     nem 
- tartózkodás 

 
2. Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtandó 
„Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása” pályázatról 
Előterjesztő: Dr. Vörös Gyula igazgató 
 
 
Battyányi Beáta népjóléti igazgatóság: tájékoztatott arról, hogy Kaposvár Megyei Jogú 
Város Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatására pályázatot ad be az 
Országos Foglalkoztatási Alap pályázati kiírása révén. Ismertette a közfoglalkoztatás szervező 
pályázat tartalmát. Elmondta, hogy tavaly is beadta pályázatát a város, akkor 10 fő 
foglalkoztatására nyertek pályázati forrást. 
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3/2010. (II. 16.) Német Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzata a Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata által benyújtandó „Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának 
támogatása” pályázatról szóló előterjesztést megtárgyalta. A Kaposvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzata által benyújtandó „Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának 
támogatása” pályázatot támogatta. 
 
Szavazati arány:  4   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
 
3. Előterjesztés a kisebbségi önkormányzatok feladat-arányos támogatásáról 
    Előterjesztő:       Szita Károly polgármester 
     Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igaz gató 
 
 
Dr. Bendli Attila : tájékoztatott arról, hogy a kisebbségi önkormányzatok feladat-arányos 
támogatásáról készült előterjesztésnél, elsősorban a kisebbségi önkormányzatok elnökei által 
benyújtott 2009. évi  munkájukról szóló beszámolót vették alapul. Elmondta, hogy ez a 
harmadik ilyen előterjesztés ami elkészült, majd ismertette a kisebbségi önkormányzatokra 
vonatkozó 2010. évi  javaslatokat, és az eltérést a 2009. évhez képest. 
Szólt még arról, hogy az előterjesztésben meghatározott összegeken felül a kisebbségi 
önkormányzatok az államtól még nem ismert összegű működési és 2010. április 15. napjáig 
meghozott döntés alapján ismeretlen összegű feladatalapú támogatásban részesülnek. 
 
Bogdán Imre elnök: elmondta, hogy személy szerint ő nincs megelégedve a pontozási 
rendszerrel, amit az akkori Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnöke dolgozott ki (Kovács 
Márk), máképp kellene súlyozni a pontokat. Tájékoztatott arról, hogy a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat sokkal több, és más jellegű feladatot lát el, mint a többi kisebbségi 
önkormányzat. 
 
Dr. Bendli Attila : elmondta, hogy a szempontrendszer a három évvel ezelőtti közgyűlési 
határozathoz igazodik, ami nem tudja kezelni a Cigány Kisebbségi Önkormányzat többlet 
feladatait. Tájékoztatott arról, hogy az előterjesztést 2010. február 25.-én tárgyalja a 
Közgyűlés. Ha bármelyik kisebbségi önkormányzat kifogásolja a szempontrendszert, élhet a 
Közgyűlésnek tett javaslatával. Elmondta, hogy abban az esetben, ha bármelyik kisebbségi 
önkormányzat élne javaslattételi lehetőségével, célszerűnek tartaná, ha egy hosszútávon 
működő szempontrendszert javasolnának a Közgyűlésnek. 
 
Csúcs Tibor HKÖ elnök: határozottan visszautasította azt az álláspontot, melyet Bogdán 
Imre CKÖ elnök képviselt. Tájékoztatott arról, hogy a Horvát Kisebbségi Önkormányzat 
testvérvárosi kapcsolatainak ellátása szintén kiemelkedő feladat. 
 
Knollné Hidasy Erzsébet: elmondta, három évvel ezelőtt nézeteltérés volt a kisebbségi 
önkormányzatok közt a kisebbségi önkormányzatok feladat-arányos támogatásának 
szempontrendszeréről, azonban mindannyian elfogadták a szempontrendszert. Véleménye 
szerint az a fontos, mi az, amit meg tud valósítani a kisebbségi önkormányzat, mi az, amit  
tettek évenként. 
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4/2010. (II. 16.) Német Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzata a kisebbségi 
önkormányzatok feladat-arányos támogatásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolta. 
 
Felelős:   Knollné Hidasy Erzsébet elnök 
Közreműködik: Dr. Nadrai Norbert igaz gató 
Határidő:  2010. február 25. 
 
Szavazati arány:  4   igen 

-     nem 
- tartózkodás 

 
Több napirend nem lévén a levezető elnök az ülést berekesztette. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 

 
  Farkas Beáta      Knollné Hidasy Erzsébet   

       titkár                         elnök 
 
 
 

Dr. Rumszauer János 
képviselő 

                                                           jegyzőkönyv-hitelesítő 


