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Jegyzőkönyv   
  
 
Készült a Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Kaposvár, Fő 
utca 63- szám alatt 2010. március 11-én megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint 
 
Bogdán Imre elnök: Köszöntötte képviselőket, megállapította, hogy 5 képviselő jelen van, az  
ülés határozatképes.  
Javasolta napirendre felvenni a „kisebbségpolitikai tevékenység támogatása” keretre 
benyújtható pályázat beadásának eldöntését. 
 
Boti Tiborné elnökhelyettes: kérte napirendre felvenni a március 15-ei koszorúzás 
megbeszélését, valamint a tiszteletdíjakról hozott határozatuk ismételt megtárgyalását. 

 
 

25/2010. (III. 11.) Cigány Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a napirendeket elfogadta. 
  
Szavazati arány:  5   igen 

 -     nem 
 -     tartózkodás  
 
  

 Napirendek: 
  
1. A „kisebbségpolitikai tevékenység támogatása” keretre pályázat benyújtása 

Előterjesztő: Bogdán Imre elnök  
 
2. Tájékoztató a március 15-ei koszorúzásról  
        Előterjesztő: Boti Tiborné elnökhelyettes  
 
3. A tiszteletdíjakról hozott határozatuk ismételt megtárgyalása 
       Előterjesztő: Boti Tiborné elnökhelyettes  

  
 
Napirendek tárgyalása: 
 
1. A „kisebbségpolitikai tevékenység támogatása” keretre pályázat benyújtása 

Előterjesztő: Bogdán Imre elnök  
  
 

Bogdán Imre elnök: tájékoztatta a képviselőket a Miniszterelnöki Hivatal Kisebbség és  
Nemzetpolitikai szakállamtitkárság által kiírt pályázat céljáról, formájáról. A rendkívüli ülés  
összehívását pedig a beadási határidő – március 19. – indokolta. 
  
Frigur Máté képviselő: mennyi az esélye, hogy nyerjenek a pályázaton? 
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Bogdán Imre elnök: előre nem lehet tudni, de 50 % biztos, mert vagy nyernek, vagy nem. 
 
 
26/2010. (III. 11.) Cigány Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata úgy határozott, hogy a 
Miniszterelnöki Hivatal Kisebbség és Nemzetpolitikai szakállamtitkárság által kiírt a 
„kisebbségpolitikai tevékenység támogatása” keretre pályázatot nyújt be. 
 
Felelős:             Bogdán Imre elnök     
Határidő:           2010. március 19. 
 
Szavazati arány: 5   igen 

-    nem 
-    tartózkodás 
 
 

 
2. Tájékoztató a március 15-ei koszorúzásról  
        Előterjesztő: Boti Tiborné elnökhelyettes  
 
 
Boti Tiborné elnökhelyettes: ebben az évben is részt vesznek a Kossuth téren a március 15-
ei koszorúzáson. Többen érdeklődtek, hogy önállóan, vagy valamelyik szervezettel közösen 
kívánnak koszorúzni. 
 
Bogdán Imre elnök: a koszorúra javasolt 10.000 Ft-ot megszavazni. 
 
 
27/2010. (III. 11.) Cigány Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat a márciusi koszorúzás 
költségeihez 10.000 Ft támogatást biztosít. 
 
Felelős:             Bogdán Imre elnök     
Határidő:           2010. március 15. 
 
Szavazati arány: 5   igen 

-    nem 
-    tartózkodás 

 
 
Bogdán Imre elnök: kérte képviselőtársai véleményét, hogy önállóan koszorúzzanak-e. 
 
 
28/2010. (III. 11.) Cigány Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata úgy határozott, hogy a 
2010. március 15-én, a Kossuth téren tartandó ünnepi megemlékezésen önállóan kíván 
koszorúzni. 
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3. A tiszteletdíjakról hozott határozatuk ismételt megtárgyalása 
       Előterjesztő: Boti Tiborné elnökhelyettes  
 
 
Boti Tiborné elnökhelyettes: az előző ülésükön „hirtelen felindulásukban” lemondtak a 
tiszteletdíjukról. Az ülést követően érdeklődött, hogy a nehéz gazdasági helyzetre tekintettel 
hány városi képviselő mondott le szintén a tiszteletdíjáról. Hát egyik sem, ezért kérte, hogy a 
tiszteletdíjának visszaállítását. 
 
Bogdán Imre elnök: nem felkapott dolog volt, nem elhamarkodottan döntöttek az előző 
ülésükön. Korrekt dolognak tartotta, és egységes volt a döntés. 
 
Boti Tiborné elnökhelyettes: az ülést követően kapott információk ismeretében bejelentett, 
hogy nem kíván lemondani a tiszteletdíjáról, kéri annak visszaállítását március 1-el. 
 
A napirend tárgyalása során a vita személyeskedésbe torkollott. Az elnök 5 perc szünetet 
rendelt el. 
 
Bogdán Imre elnök: javasolta az előző ülésükön hozott 8/2010. (II. 18.) számú határozatuk 
visszavonását. 
 
 
29/2010. (III. 11.) Cigány Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata visszavonta a 8/2010. (II.  
18.) számú határozatát. Kérte a kisebbségi képviselők tiszteletdíjának 2010. március 1-től 
történő ismételt utalását. 
 
Felelős:             Bogdán Imre elnök     
Határidő:           2010. március 15. 
 
Szavazati arány: 5   igen 

-    nem 
-    tartózkodás 

 
Több napirend nem lévén a levezető elnök az ülést berekesztette. 
 

K. m. f. 
 

 
      Farkas Beáta     Bogdán Imre   
 titkár elnök 
 
 
 
                 Farkas Ferenc  
                                     képviselő   

                                   jegyzőkönyv-hitelesítő 


