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Jegyzőkönyv   
  
 

Készült a Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Kaposvár, 
Noszlopy u. 5. sz. alatt (Szociális és Gyámügyi Iroda) tárgyalótermében 2011. február 3-án 

megtartott rendkívüli üléséről. 
 
 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint 
 
Boti Tiborné elnök: Köszöntötte a képviselőket és a meghívottakat. Megállapította, hogy 4 
fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes. Napirendként javasolta megtárgyalni az  
alábbiakat: 
Előterjesztés „Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása” pályázatról  
Profi Stúdió honlappal kapcsolatos ajánlata 
Munkaügyi Központtal kötendő támogatási szerződés aláírása 
Egyebek 
 
 
6/2011. (II. 03.) Cigány Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a napirendet elfogadta. 
 
Szavazati arány:  4   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
 

Napirend: 
 
1. Előterjesztés a „Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása” 

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

 
2. Profi Stúdió Bt. honlappal kapcsolatos ajánlata 

 Előterjesztő: Boti Tiborné elnök 
 
3. Munkaügyi Központtal kötendő támogatási szerződés aláírása 

Előterjesztő: Boti Tiborné elnök 
 
4. Egyebek 
 
 

Napirend tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés a „Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása” 

pályázatról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Vörös Gyula igaz gató 
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Battyányi Beáta Szociális és Gyámügyi irodavezető helyettes: Elmondta, hogy a tavalyi 
évben az Országos Foglalkoztatási Szolgálat írt ki pályázatot közfoglalkoztatás-szervezők 
foglalkoztatására, 2010.-ben már a munkaügyi központon keresztül foglalkoztattak tíz embert, 
tavaly tizennégyre pályáztak. Arra tekintettel, hogy Kaposváron magas a közcélú 
foglalkoztatottak száma megkapták a plusz négy főt. Ezen projekt záró beszámolóját nemrég 
elkészítették, most azonban ismételten lehetőség van pályázni közfoglalkoztatás-szervezőkre.  
 
Szólt arról, hogy ez a munkaerő  besegít a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos teendőkbe. 
Továbbra is tíz ember dolgozna a Városgondnokságon, közülük egy adminisztratív teendőket 
látna el, kilencen pedig brigádvezetői feladatokat. Két fő az irodán dolgozik majd, az  
intézményekkel való kapcsolattartás valamint a munkaerő-igények, és a szerződésekkel 
kapcsolatos feladataik lesznek. Tavaly két ember dolgozott a gazdasági igazgatóság 
gondnoksági irodáján, ott most csak egy ember fog dolgozni, egy ember pedig a személyzeten 
kap feladatokat. A városgondnokság brigádvezetőinél azért lesz változás, mert közülük 
többen nem teljesítettek megfelelően, a többiekkel mindenhol meg voltak elégedve. 
Elmondta, hogy minden kisebbségi önkormányzat véleményét ill. támogatói javaslatát a 
pályázathoz csatolni kell. 
 
Boti Tiborné elnök: Megkérdezte, hogy az így foglalkoztatottak 100%-os bértámogatást 
kapnak. 
 
Battyányi Beáta Szociális és Gyámügyi irodavezető helyettes: Elmondta, hogy a 
bértámogatás valóban 100%-os ez esetben. Szakmunkásoknak, ill. középfokú 
végzettségűeknek 86.500.-Ft (hat órában), felsőfokú végzettségűeknek 111.500.-Ft. 
 
7/2011. (II. 03.) Cigány Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata által benyújtandó „Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának 
támogatása” pályázatról szóló előterjesztést megtárgyalta és a benyújtandó 
„Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása” pályázatot támogatta. 
 
Szavazati arány:  4   igen 

-     nem 
- tartózkodás 

 
2. Profi Stúdió Bt. honlappal kapcsolatos ajánlata 

Előterjesztő: Boti Tiborné elnök 
 
Boti Tiborné elnök: Elmondta, hogy a Profi Stúdió Bt. a Somogy megyében működő  
kisebbségi önkormányzatok honlapjaival foglalkozna. 
 
Kátai Attila képviselő: Elmondta, hogy ez segítené a gyors kommunikációt,  
pályázatfigyelési szolgáltatást biztosítana. Ennek havi díja 5.000.-Ft + áfa. Ha az egész évi 
díjat egyben kifizetné a kisebbségi önkormányzat, akkor az esetben 30.000.-Ft + áfa 
(kisebbségi önkormányzatonként). 
 
Boti Tiborné elnök: Elmondta, kétségei vannak afelő l, hogy ezt a kisebbségi önkormányzat 
anyagi helyzete lehetővé teszi. 
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Kátai Attila képviselő: Elmondta, ha ez a költségvetésből nem oldódik meg, akkor hajlandó 
lemondani tiszteletdíjának összegéről azért, hogy a fent említett díj (30.000.-Ft + áfa) ki 
legyen fizetve. 
 
Boti Tiborné elnök: Megkérdezte, hogy ez az egy Bt. aki ezt a dolgot felvállalta, vagy van 
esetleg másik, olcsóbb lehetőség. Van-e visszaút, bármikor fel lehet mondani a szolgáltatást. 
 
Kátai Attila képviselő: Azt felelte, természetesen bármikor fel lehet mondani ezt a 
szolgáltatást. 
 
Frigur Máté elnökhelyettes: Hangot adott kétségeinek. 
 
Boti Tiborné elnök: Részletesen ismertette a Profi Stúdió Bt. ajánlatát (jegyzőkönyv 
mellékletét képező) az írásos dokumentum alapján. 
 
Dombai Ferenc képviselő: A Profi Stúdió Bt. ajánlatának anyagi hátterére vonatkozólag 
elmondta, hogy akkor ne egy ember szálljon be, hanem mind a négyen. Közösen fizessék ki a 
szolgáltatás díját. 
  
 
8/2011. (II. 03.) Cigány Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata úgy határozott, hogy a 
Profi Stúdió Bt. ajánlatát elfogadja, anyagi vonzatára, a kisebbségi önkormányzat 
költségvetésének ismeretében visszatér. 
 
Felelős:  Boti Tiborné elnök 
 
Szavazati arány:  4   igen 

-     nem 
- tartózkodás 

 
 
3. Munkaügyi Központtal kötendő támogatási szerződés aláírása 

Előterjesztő: Boti Tiborné elnök 
 
Boti Tiborné elnök: Kérte a testület felhatalmazását a Munkaügyi központtal kötendő 
támogatási szerződés aláírása. Elmondta, 2011. február 1.-től egy fő takarító és négy fő 
koordinátor négyórás közfoglalkoztatásra adott be igényt a kisebbségi önkormányzat, ami 
rövidtávú foglalkoztatásra szólt. Tájékoztatott arról, hogy egy fő takarító és egy fő  
koordinátori állást már betöltöttek, a további két koordinátor felvétele a napokban történik.  
 
Szólt arról, hogy a támogatási szerződésben a következők vannak: három ciklusban 
foglalkoztat majd a kisebbségi önkormányzat februártól - április 30.; május 1.- augusztus 30.; 
szeptember 1. - december 31.-ig. Mindhárom alkalommal külön pályázatot kell benyújtania a 
kisebbségi önkormányzatnak. Aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy mire 
megfelelően végeznék feladataikat, már másik öt embert kell majd foglalkoztatni, nincs  
lehetőség arra, hogy ugyanazon személyeket foglalkoztassák tovább. 
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9/2011. (II. 03.) Cigány Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának képviselő testülete 
felhatalmazza Boti Tiborné elnököt a Munkaügyi Központtal kötendő támogatási szerződés 
aláírása. 
 
Felelős:  Boti Tiborné elnök 
Határidő: azonnal 
 
Szavazati arány:  4   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
 
4. Egyebek 
 
Kátai Attila képviselő: Elmondta, hogy január végén a Pécsi Utcai Tagiskola 
igazgatóhelyettesével beszélt, aki aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a 2011/2012 
tanévben indítandó első osztályhoz kevesen jelezték a beiratkozási szándékukat.  
 
Boti Tiborné elnök: Elmondta, hogy még nincs ok aggodalomra, a beiratkozási határidő  
2011. áprilisa, addig még viszonylag sok idő van.  
 
A napirenden több téma nem lévén az elnök az ülést berekesztette. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

Farkas Beáta                                           Boti Tiborné 
                  titkár                                                           elnök 
 
 
 

Dombai Ferenc 
képviselő 

jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


