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Jegyzőkönyv   
  
 
Készült a Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Kaposvár, Fő 

utca 63- szám alatt 2010. december 02-án megtartott üléséről. 
 
 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint 
 
 
Boti Tiborné elnök: Köszöntötte a képviselőket. Megállapította, hogy 4 fő képviselő jelen 
van, az ülés határozatképes. Napirendek közé javasolta felvenni a következőket: 
 
Tájékoztató a Városgondnokság munkájáról. 
Tájékoztató CKÖ-hoz érkezett adománygyűjtési kérelemről. 
Tájékoztató a  2011. évi feladatalapú támogatási pályázat beadásáról. 
 
 
102/2010. (XII. 02.) Cigány Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a módosított napirendet 
elfogadta. 
 
Szavazati arány:  4   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
 
Napirend: 
 
1. Beszámoló az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről, 

a költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő:       Szita Károly polgármester 

      Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
 
2. Előterjesztés a 2011. évi költségvetési koncepcióról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
3. Előterjesztés a települési kisebbségi önkormányzatokkal kötött együttműködési 

megállapodások módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 

4. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 
2011. évi munkatervéről  
Előterjesztő: Boti Tiborné elnök 

 
5.   Előterjesztés a Kisebbségi Nap programjának megszervezéséről 
      Előterjesztő: Boti Tiborné elnök 
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6. Tájékoztató a Városgondnokság munkájáról 
Előterjesztő:   Boti Tiborné elnök 
Közreműködik: Rudolf Sándor városgondnokság 
 
7. Tájékoztató a Cigány Kisebbségi Önkormányzathoz érkezett adománygyűjtési 
kérelemről 
Előterjesztő:  Boti Tiborné elnök 
 
8. Tájékoztató a 2011. évi feladatalapú támogatási pályázat beadásáról 
Előterjesztő:  Boti Tiborné elnök 
 
Napirend tárgyalása: 
 
1. Beszámoló az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről, 
a költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő:       Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
Kulcsár Tímea Gondnoksági Iroda: Az első háromnegyedév pénzügyi adatai szerint, ha a 
CKÖ utólag megkapja a kisebbségi napra járó 600.000.-Ft-ot, akkor  kb. még 159.000.-Ft 
költhető pénzösszeg áll rendelkezésére a  cigány kisebbségi önkormányzatnak. 
 
Boti Tiborné elnök: Az előterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
103/2010. (XII. 02.) Cigány Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2010. évi költségvetésének 
I-III. negyedévi teljesítéséről, a költségvetési rendelet módosításáról szóló beszámolót az 
alábbiak szerint fogadta el: 
 
Cím Al- Ei. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Mód. Mód. új Eltérés 
sz. cím csop. előirányzat előirányzat (+, - ) 

  sz.      
      
   Bevételek    
       
      

18.2. 7. 3. �Költségvetési támogatás 2 108 2 708 600 
  3.1.     �� Ebből:központi támogatás  896 896 0 
  3.2.     ��    önkormány zati kiegészítés 1 212 1 812 600 
  4.2. �Működési c.átvett pénzeszköz 561 1 515 954 
  5. �Előző évi pénzmaradvány 24 24 0 
   Bevételek összesen 2 693 4 247 1 554 

      

   Kiadások    

       

      

  1. �Személyi juttatás 1 746 2 587 841 
  2. �Munkaadót terhelő járulékok 325 438 113 
  3. �Dologi jellegű kiadás 622 1 222 600 
  3,1 ebből :  - pénzmaradvány tartaléka 0 0 0 
  3,2               - dologi kiadás 622 1 222 600 
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  4. �Átadás,egyéb juttatás 0 0 0 
  5. �Felhalmozási kiadások 0 0 0 
  6. �Általános tartalék 0 0 0 
  7. �Céltartalék 0 0 0 

18.2. 7. 1. Kiadások összesen 2 693 4 247 1 554 

       
       
       

I. Működési célú kiadás 2 693 4 247 1 554 
II. Felhalmozási célú kiadás 0 0 0 

 
 
Szavazati arány:  4   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
Felelős:              Boti Tiborné elnök 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:     2010. december 9. 
 
 
104/2010. (XII. 02.) Cigány Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata az Önkormányzat 2010. évi 
költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről, a költségvetési rendelet módosításáról szóló 
beszámolót elfogadta, a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta. 
 
Szavazati arány:  4   igen 

-     nem 
- tartózkodás 

 
 
2. Előterjesztés a 2011. évi költségvetési koncepcióról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
Kulcsár Tímea Gondnoksági Iroda:  Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi 
Önkormányzata a 2010. évet vegye bázisévnek. A személyi juttatás marad ugyanannyi, a 
dologi jellegű kiadásokra pedig csak a pályázatok tudnak plusz forrást nyújtani.  
 
Boti Tiborné elnök: Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 
igyekszik minden olyan pályázati lehetőséget kihasználni,  mely a költségvetését fellendíti, ill.  
összefüggésben lesz az adott programjával és a munkatervben szereplő feladataival. 
 
 
105/2010. (XII. 02.) Cigány Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 2011. évi költségvetési 
koncepcióról szóló előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány:  4   igen 
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-     nem 
- tartózkodás 

 
3. Előterjesztés a települési kisebbségi önkormányzatokkal kötött együttműködési 

megállapodások módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 

 
Boti Tiborné elnök: Megkérte a kisebbségi önkormányzat titkárát, ismertesse az 
előterjesztésben foglaltakat. 
 
Farkas Beáta titkár: Rövid tájékoztatást adott az előterjesztésben foglaltakról. 
 
Boti Tiborné: Elmondta, hogy a kisebbségi önkormányzat első két ciklusának idején 
novemberben a feladataikhoz szükséges volt egy következő évi költségvetési tervezetet 
készíteni. Ez megváltozott, feladatarányos támogatássá változott. 
Kérte a Hivatal munkatársait, hogy a Gazdasági Igaz gatóság a pénzügyeikkel kapcsolatos 
feladatokra minden esetben hívja fel a kisebbségi önkormányzat figyelmét, hiszen ez 
pénzügyekről szól, és a képviselők nem minden esetben értenek hozzá. 
 
106/2010. (XII. 02.) Cigány Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a kisebbségi 
önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálatáról szóló előterjesztés határozati 
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
 
Szavazati arány:  4   igen 

-     nem 
- tartózkodás 

 
 
4. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 

2011. évi munkatervéről  
Előterjesztő: Boti Tiborné elnök 
 
 

Boti Tiborné elnök: Elmondta, hogy tulajdonképpen minden hónapban módosíthatják a 
munkatervet. Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata, Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának munkatervéből bármilyen olyan kisebbséget ill. a 
munkájukat érintő napirendet tárgyalhat, ill. tájékoztatót kérhet, amelyek a kisebbségi 
önkormányzatot is érdeklik. Tájékoztatta a testületet arról, hogy havi üléseiken vehetnek fel 
még napirendeket. Javasolta, hogy a Hagyományőrző Klub működésével kapcsolatos 
tájékoztató minden negyedévben legyen napirenden.  

 
107/2010. (XII. 02.) Cigány Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 2011. évi munkatervét 
elfogadta. 
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Szavazati arány:  4   igen 
-     nem 
-     tartózkodás 

 
 
5.   Előterjesztés a Kisebbségi Nap programjának megszervezéséről 
      Előterjesztő: Boti Tiborné elnök 
 
 
Boti Tiborné elnök: Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 
novemberi ülésén úgy döntött, hogy 2010. évben „Kisebbségért Díj”-at nem adományoz, ill.  
nem nyújt át. Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata részt vesz a 
Horvát és a Cigány Területi Önkormányzatok szervezésében megrendezendő Kisebbségi Nap 
programján. A program 2010. december 17.-én kerül megszervezésre. 2010. évben a Somogy 
Megyei Területi Horvát Kisebbségi Önkormányzat soros a Kisebbségi Nap megszervezését 
illetően, ezen a Kaposvári Cigány Kisebbségi Önkormányzat természetesen, ha kap 
meghívást, mindenképpen részt vesz.  
 
Szólt még arról, hogy a következő évben reményei szerint a „Kisebbségért Díj” átadására sor 
kerül, és találnak arra alkalmas személyt aki ezt a díjat majd átveheti, ill. hogy Kaposvár 
Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak is lehet majd külön rendezvénye 
2011. évben. 
 
108/2010. (XII. 02.) Cigány Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a Kisebbségi Nap 
programjának megszervezéséről szóló tájékoztatót elfogadta. 
 
Szavazati arány:  4   igen 

-     nem 
- tartózkodás 

 
 
6. Tájékoztató a Városgondnokság munkájáról 
Előterjesztő:   Boti Tiborné elnök 
Közreműködik: Rudolf Sándor városgondnokság 
 
Boti Tiborné elnök: Miután köszöntötte a Városgondnokság munkatársát elmondta, hogy 
nap mint nap szembesülnek azon problémákkal, melyek a Szentjakabi városrészben 
fellelhetők. Az illegális szemétlerakó-helyek nagy problémát okoznak, idegesítők, zavarók. 
Sok tisztességes, becsületes ott lakó is felháborodva veszi tudomásul ezen illegális szemét-
lerakóhelyek létét. Szólt arról, hogy a szeméttelep környékén lévő illegális szemét-lerakóhely, 
nem az ott lakók „érdeme”. Nagyon sok, a városból érkező szemét kerül oda. Megoldható-e, 
hogy az ott élők, a felgyülemlett hulladékokat bevihessék a szeméttároló, szemétlerakó  
helyre? 
 
Rudolf Sándor városgondnokság: Tájékoztatott arról, hogy az önkormányzati rendelet 
leírja, hogy a lakosság meghatározott köbméter szemetet ingyenesen bevihet a szeméttelepre, 
ill. zöldhulladékot bármennyit köteles a KVG befogadni, a lakosságtól ingyenesen. Elmondta, 
hogy azon a környéken nagyon sokan tartanak lovakat is, ennek ellenére a lótrágyát nem oda 



2011.01.26. 8:33        C:\temp\x\20101202_cig.doc        Farkas Beáta        6. oldal, összesen: 9 
 

viszik be, hanem kirakják az árok szélére. Kommunális, valamint építési hulladékot is van 
lehetősége bevinni a lakosságnak meghatározott köbméterig ingyenesen a szeméttelepre. 
Amennyiben a lakosságnak van ilyen igénye, biztosan lehet egyeztetni a KVG-vel és a 
várossal a tekintetben, hogy ha ténylegesen összegyűjti és beviszi a szemetet, lehet, hogy a 
város átvállalja az ártalmatlanítási díjat. Jó kezdeményezésnek tartaná, ha ezt a lakosság saját  
részéről is szorgalmazná. 
 
Boti Tiborné elnök: Megkérdezte, hogy mit tervez a Városgondnokság, ill. a város a már 
kialakult illegális szemét-lerakóhelyek megszűntetésével kapcsolatban. (Nádasdi-Erdő ill.  
Móricz Zsigmond utca) 
 
Rudolf Sándor városgondnokság: Elmondta, hogy a „Móricz kanyar” idén ősszel, külön 
kérésre ki lett takarítva. (300.000.-Ft-ért) Oda rengeteg autóalkatrészt raknak ki. Jelezte, hogy 
az év során tavasszal is,  nyáron is, a Csillag utcában, és a Nap utcában közmunkásokkal, már 
többször kitakarítottak. Szólt még arról, hogy volt egy pályázati kiírása a Környezetvédelmi 
és Vízügyi Minisztériumnak, pályázatukat befogadták, de forráshiányra hivatkozva sajnos 
nem nyert pénzt a Városgondnokság. Nem tudták megcsinálni azon ominózus helyeket, 
Nádasdi utca, Csillag utca, Nap utca, Móricz kanyar, ami a frekventált szemétlerakásra 
kijelölt hely az emberek által. A Nádasdi utca végén rengeteg hűtőgép ill. mosógép 
bontásából eredő hulladék keletkezett.  Árajánlatokat kértek, vállalkozóktól, hogy menyiért 
szállítanák be. A KVG. 12.000.000.-Ft-ért szállítaná be ezt a szemetet, de a városnak erre 
nincs pénze. Egyeztetések folynak ez ügyben.  
Tájékoztatott arról, hogy a Városgondnokság javasolta a Hivatal felé (amit Jegyző Úr is 
támogat), hogy első körben a Nádasdi utcában térfigyelő rendszer legyen kialakítva majd a 
volt gyepmesteri telep környékén, a szeméttelep elején és a szeméttelep mögött. Éjjelfigyelő  
kamerákkal és rendszámfigyelő kamerákkal rögzítenék a felvételeket, melynek a műszaki 
része a KVG telephelyén lenne. Elmondta, ha meg lesz a jogszabály, ez alapján tudnak 
büntetni. Az Önkormányzatnak kell rendeletet alkotni arra, hogy tettenérésnek számítson az 
is, hogy látták a tele autót elmenni, visszafelé pedig üresen, és nem a telephelyre vitte be a 
szemetet. Ez által bizonyítható, hogy nem a telephelyre ment az autó, továbbment, vagy előtte 
rakta le. Első körben erre három árajánlat beérkezett, el kell dönteniük, hogy műszakilag 
melyik megoldás a jobb. Reményeik szerint talán jövőre megvalósul a fent leírt elképzelés. 
Hangsúlyozta, a lakosság segítségét, miszerint jelezhetnék a rendőrség felé, hogy milyen 
rendszámú autót láttak, akkor hatóságilag el lehetne járni. Jegyző Úr az is mondta, hogy 
szeretne oda napi posztos ellenőröket a Közterület-felügyelettől. Ki lett adva, hogy a 
Közterület-felügyelet is jobban figyeljen oda arra a szakaszra. 
 
Boti Tiborné elnök: Elmondta, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi 
Önkormányzata már több ízben kérte a közterület-felügyelők gyakoribb ellenőrzését azon a 
környéken. 
 
Frigur Máté elnökhelyettes: Elmondta, hogy rengeteg a kóborállat Megkérdezte, milyen 
lehetőségek vannak az állattartási rendelet betartatására. Elmondta, hogy tudomása szerint 
bizonyos részben az Önkormányzat tulajdonában van a KVG, ezért nem igazán érti, hogy a 
közterületen lévő hulladékokat a KVG miért ekkora összegekért akarja beszállítani.  
 
Rudolf Sándor városgondnokság: Elmondta, a kóbor-ebekkel kapcsolatban, hogy volt 
ingyenes chippeltetés. A kóbor állatokat nem fogta be az a szervezet, aki ezzel meg lett bízva, 
ezért ez a feladat visszakerül a Városgondnokságra. Valószínű, hogy jövőre ki lesz alakítva 
egy telephely, egy állatmegőrző-hely (ott ahol az állati hulladék feldolgozó van). Ha nem lesz 
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a kutyának gazdája, akkor el lesz altatva sajnos. Tehát, a Városgondnokság majd, csak 
befogja a kóborállatokat. 2010. december végéig ez a feladat még a Philip Állatvédő  
Egyesülethez tartozik, és nem látják el a feladatukat. Ha bejön az új rendszer, akkor azon a 
környéken, és a város más területén is javulni fog a helyzet. 
 
Frigur Máté elnökhelyettes: Megkérdezte, hogy tud-e a Városgondnokság a 
környezetvédelem (veszélyes-hulladék tekintetében) területén valamit tenni.  
 
Rudolf Sándor városgondnokság: Elmondta, ha volt ilyen probléma, akkor megpróbálták 
megoldani, vagy a Hivatal intézkedett saját hatáskörén belül.  A Városgondnokság szűkös 
költségvetéssel rendelkezik, ezért nagyon nehéz feladat mindent azonnal megvalósítani.  
Környezetvédelmi ellenőrzés a Hivatalhoz tartozik, a környezetvédelmi referens Kovács  
Katalin a Hivatalban elérhető. Ha van lakossági bejelentés, amiben tudnak intézkednek.  
 
Kátai Attila képviselő: Megkérdezte, a térfigyelő-rendszerrel kapcsolatban, hogy a 
környéken élők autóval járása, hogy lesz megoldva. Benne lesz már alapból a rendszerben? 
 
Rudolf Sándor városgondnokság: Elmondta, hogy nem a személyautókról van szó, hanem a 
platós ill. teherautókról, amik ténylegesen viszik a szemetet. Lesz a kőtörő-feldolgozó mellett 
egy sorompó, annak a kezelője be fogja engedni azt akiről tudja, hogy ott lakik. A gyalogos  
forgalom ugyanúgy meg lesz oldva, csak az autóforgalmat próbálják meg lefékezni azzal,  
hogy mindenki nem fog oda bemenni.   
 
Boti Tiborné elnök: Megkérdezte, hogy a kőtörmelék-feldolgozó kihez tartozik, kinek a 
tulajdonában van.  
 
Rudolf Sándor városgondnokság: Elmondta, hogy a kőtörmelék-feldolgozó a KVG 
tulajdona. Tájékoztatott arról, hogy ez az egész rendszer úgy indult, hogy bárki bevihette 
ingyenesen a betontörmeléket, azt a kőtörő befogadja, feldolgozza, és valamilyen áron eladja. 
Most ez nem így működik, ha be akarom vinni a törmeléket, azért fizetnem kell,  ha ki akarom 
vinni, megint fizetnem kell, és így senki nem viszi be a törmeléket. Ez a feladat vissza lesz 
véve a KVG-től, más fogja üzemeltetni a kőtörmelék-feldolgozót.  
 
Boti Tiborné elnök: Elmondta, hogy amikor a CKÖ nyert a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium pályázatán akkor egyfajta folytonosságot alá írtak, azonban azzal a ciklussal ez 
véget ért, nem foglalkoztak a kérdéssel. Jelezte, hogy részt szeretnének venni abban a 
pályázatban, amit majd a Városgondnokság következő évben ad be a Környezetvédelemmel 
kapcsolatban.  
 
Rudolf Sándor városgondnokság: Elmondta, hogy két évvel ezelőtt erre a célra kb. 
10.000.000.-Ftot nyert a város. Most annyira lecsökkentették a pályázati lehetőségeket, hogy 
most 2.000.000.-Ft-ot lehetett volna nyerni. Azt tervezték, hogy közmunkások szedik össze a 
szemetet, így csak az a költség merült volna fel, ami a szállítási és az átalakítási díj lett volna. 
Ez által több szemetet tudtak volna bevinni. Ha több tízmilliót lehet majd nyerni a pályázaton, 
akkor be tudják vonni a kisebbségi önkormányzatot, és másokat is. Azonban ha kevés pénz áll 
rendelkezésre a megvalós ításhoz, akkor úgy kell gondolkodniuk, hogy ki kell hagyni a 
kisebbségi önkormányzatot ebből a részből, mert ez által több munkát tud elvégezni a 
Városgondnokság, az „ingyenes önerejükkel” meg tudják csinálni a takarítás egyik részét.  
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Boti Tiborné elnök: Elmondta, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi 
Önkormányzata pályázattól függetlenül tavasszal, szervezni fog egy takarítási akciót a fent 
említett területen élőkkel közösen. Szólt arról, hogy amikor ez esedékessé válik kérni fogják a 
Városgondnokság segítségét abban, hogy virágosítani tudjanak. Fontosnak tartja, hogy lássák, 
szép virágokkal tisztább környezetben mennyivel jobb, és mennyivel szebb az élet.  
Elmondta, hogy a pályázatban való részvételből nem profitálni akar a CKÖ, hanem azért 
szeretne bekapcsolódni a pályázatba, hogy az ott élő embereket is belevonhassák a 
megvalósításba. Úgy gondolja, hogy így a pályázat nyerési esélye is nagyobb volna. 
 
Rudolf Sándor városgondnokság: Ha kis összeget nyernek, akkor sajnos nem tudják ezt 
meg tenni, mert a közmunkásokat mindenképpen dolgoztatni kell. Ha közmunkással 
dolgoztatnak annak nincsen költsége, mert azt a Hivatal és az Állam fizeti.  Ha van rá 
lehetőség, akkor természetesen be lesz vonva a kisebbségi önkormányzat.  
Elmondta, annak sincs akadálya, hogy a tavaszi takarításhoz zsákokat adjon a 
Városgondnokság. 
 
Frigur Máté elnökhelyettes: Megkérdezte, ha sikerül a kőtörő beindítása, a zúzalékot ami ott 
keletkezik, a külterületek útjainak karbantartására fel lehetne-e használni. 
 
Rudolf Sándor városgondnokság: Elmondta, hogy a kőtörő-feldolgozó alapvetően ezért lett 
kitalálva. Jövőre változik a rendszer. 
 
Boti Tiborné elnök: Megköszönte a részletes tájékoztatást. 
 
109/2010. (XII. 02.) Cigány Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a Városgondnokság 
munkájáról szóló tájékoztatót elfogadta. 
 
Szavazati arány:  4   igen 

-     nem 
- tartózkodás 

 
 
 
7. Tájékoztató a Cigány Kisebbségi Önkormányzathoz érkezett adománygyűjtési 
kérelemről 
Előterjesztő:  Boti Tiborné elnök 
 
 
Boti Tiborné elnök: Tájékoztatta a testületet a Somogyi Roma Esély Nonprofit Kft 
adománygyűjtési kérelmérő l, mely Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi 
Önkormányzatához érkezett. Elmondta, hogy a fent említett szervezet (talán a Kaposvári 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat gyakorlatát követve) egyfajta ösztöndíjalapot szeretne 
létrehozni. Hangsúlyozta, hogy a hátrányos helyzetű gyerekeknek az a legjobb, ha minél több 
helyről kapnak segítséget ahhoz, hogy tudjanak tanulni. Javasolta, hogy Kaposvár Megyei 
Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat anyagi helyzetének függvényében döntsenek 
majd, a kérelemről 2011. márciusában.  
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110/2010. (XII. 02.) Cigány Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. márciusi ülésén 
újratárgyalja a Somogyi Roma Esély Kht. adománygyűjtési kérelmét. 
 
Felelős:   Boti Tiborné elnök 
Határidő:   2011. március 31. 
 
Szavazati arány:  4   igen 

-     nem 
- tartózkodás 

 
 
8. Tájékoztató a 2011. évi feladatalapú támogatási pályázat beadásáról 
Előterjesztő:  Boti Tiborné elnök 
 
Boti Tiborné elnök: Megkérte a kisebbségi önkormányzat titkárát, hogy tájékoztassa a 
testületet a 2011. évi feladatalapú támogatási pályázat beadásáról. 
 
Farkas Beáta titkár: Rövid tájékoztatást adott a feladatalapú támogatási pályázat beadásáról. 
 
111/2010. (XII. 02.) Cigány Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 2011. évi feladatalapú 
támogatási pályázat beadásáról szóló tájékoztatót elfogadta. 
 
Szavazati arány:  4   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
 
A napirenden több téma nem lévén az elnök az ülést berekesztette. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

Farkas Beáta                                           Boti Tiborné 
                  titkár                                                           elnök 
 
 
 

  Dombai Ferenc 
képviselő 

jegyzőkönyv-hitelesítő 


