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

utca 63- szám alatt 2011. február 17-én megtartott 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. Egyebek napirendi pont felvétele mellett, 
javasolta napirendről levenni a „Legjobb sportoló, legjobb tanuló” díjának kiírása, 
kiemelkedő tanulmányi- és sportteljesítményt elért diákok jutalmazását. 
 
10/2011. (II. 17.) Cigány Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a módosított napirendeket 
elfogadta. 
 
Szavazati arány:  4   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
Napirend: 
 

1. Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének 
módosításáról    
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi 

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

 
3. Előterjesztés a 2011/2012-es tanévben indítandó óvodai csoportok és általános 

iskolai osztályok számáról, valamint az intézményekben a beiratkozás 
időpontjának meghatározásáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
 
      4.   2010/2011-es tanév II. félévi tanulmányi ösztöndíj pályázati kiírása 

Előterjesztő:    Boti Tiborné elnök 
Közreműködik:   dr. Vörös Gyula igaz gató 

 
 5. Nyári táborozási lehetőségek felmérése, tájékoztató az ezzel kapcsolatos            

önkormányzati támogatásról 
      Előterjesztő:    Boti Tiborné elnök 
      Közreműködik:   dr. Vörös Gyula igaz gató 
 
     6.    A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatokkal kapcsolatos tájékoztató 
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     Előterjesztő:    Boti Tiborné elnök 
    Közreműködik:   dr. Loncsár Krisztina ügyvezető 
 
    7.    Egyebek 
  Előterjesztő:    Boti Tiborné elnök 
 

Napirend tárgyalása: 
 

1.  Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
      Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
Somlainé Ferincz Judit Gondnoksági Iroda:  Az utolsó rendeletmódosítás során 
plusztámogatásként 983.000.-Ft kapott a kisebbségi önkormányzat (közmunka bér + járulék), 
valamint központi támogatásként 13.000.-Ft-ot. Várhatóan a 2010. év dologi kiadásnál 
71.000.-Ft, személyi juttatásnál 17.000.-Ft marad. 
 
 
11/2011. (II. 17.) Cigány Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2010. évi költségvetésének 
módosítását 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 2 708 2 721 13 
  3.1.     �� Ebből:központi támogatás  896 909 13 
  3.2.     ��    önkormány zati kiegészítés 1 812 1 812 0 
  4.2. �Működési c.átvett pénzeszköz 1 515 2 485 970 
  5. �Előző évi pénzmaradvány 24 24 0 
   Bevételek összesen 4 247 5 230 983 

      

   Kiadások    

       

      

  1. �Személyi juttatás 2 587 3 417 830 
  2. �Munkaadót terhelő járulékok 438 578 140 
  3. �Dologi jellegű kiadás 1 222 1 235 13 
  3,1 ebből :  - pénzmaradvány tartaléka 0 0 0 
  3,2               - dologi kiadás 1 222 1 235 13 
  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 4 247 5 230 983 
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I. Működési célú kiadás 4 247 5 230 983 
II. Felhalmozási célú kiadás 0 0 0 

 
Felelős:   Boti Tiborné elnök 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2011. február 24. 
  
Szavazati arány:  4   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
12/2011. (II. 17.) Cigány Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztés 
rendelet-tervezetét és határozati javaslatát elfogadta, a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta. 
 
Szavazati arány:  4   igen 

-     nem 
- tartózkodás  

 
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi 

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

 
Somlainé Ferincz Judit Gondnoksági Iroda: Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány 
Kisebbségi Önkormányzatának 2011. évi és a céltartalékban szereplő kiadási előirányzata 
1.074.000.-Ft. Ez az összeg a következőkből áll: központi támogatás 210.000.-Ft, 
önkormányzati kiegészítés 864.000.-Ft.  
Az éves személyi juttatás és járulék a tiszteletdíjakra 1.326.000.-Ft. Ez az összeg pont elég 
lenne a tiszteletdíjakra, ha márciustól 20%-al csökkenne a tiszteletdíjak összege, azonban 
dologi kiadásra nem maradna pénz. Ez ügyben kellene döntést hozni.  
 
13/2011. (II. 17.) Cigány Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata úgy határozott, hogy 2011. 
március 1-től lemond képviselői tiszteletdíjáról. 
 
Felelős:  Boti Tiborné elnök 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2011. március 1.  
 
Szavazati arány:  4   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
 
14/2011. (II. 17.) Cigány Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. évi költségvetését az  
alábbi részletezéssel fogadta el. 
 

Ei. Megnevezés Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat 

csop.  

  

 Bevételek 
3.   Költségvetési támogatás 1 074   

3.1.       ebből: központi támogatás 210   
3.2.                 önkormányzati kiegészítés 864   
4.2.   Működési célú átvett pénzeszköz 0   
5.   Előző évi pénzmaradvány 0   
 Bevételek összesen 1 074   
 
 Kiadások 

1.   Személyi juttatás 261   
2.   Munkaadót terhelő járulékok 70   
3.   Dologi jellegű kiadások 743   

3,1      ebből: pénzmaradvány tartaléka 0   
3,2                dologi kiadás 743   
4.   Átadás, egyéb juttatás 0   
5.   Felhalmozási kiadások 0   
6.   Általános tartalék 0   
7.   Céltartalék 0   
1. Kiadások összesen 1 074   
 
 

Várható pénzmaradvány 210
 
Felelős:   Boti Tiborné elnök 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2011. február 24. 
  
Szavazati arány:  4   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
15/2011. (II. 17.) Cigány Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló előterjesztést elfogadta, és a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolta. 
 
Szavazati arány:  4   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 
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3. Előterjesztés a 2011/2012-es tanévben indítandó óvodai csoportok és általános 

iskolai osztályok számáról, valamint az intézményekben a beiratkozás 
időpontjának meghatározásáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
 
B. Rózsás Erzsébet Oktatási Igazgatóság: Röviden összefoglalta az előterjesztésben 
leírtakat. Kitért arra, hogy 2011. évben induló minden első osztály 21 fővel indulhat. Ez a 
Pécsi Utcai Tagiskolára vonatkozik. Az előzetes felmérések szerint minden iskolában meg 
lesz a kellő létszám, 24-en jelezték, hogy a Pécsi Utcai Tagiskolába szeretnék íratni 
gyermeküket. Tájékoztatott az óvodai, ill. az iskolai beiratkozások határidejéről. 
 
Boti Tiborné elnök: Elmondta, hogy január környékén aggasztó híreket hallottak, ezért örül a 
részletes tájékoztatónak, ill. a megnyugtató híreknek, miszerint valószínű, hogy a Pécsi Úti 
Tagiskolában elegendő létszám lesz az első osztály elindításához. 
 
Szabó Zoltáné Kudomrák Zsuzsanna Főigazgató: Elmondta, hogy a létszám akkor lesz 
meg, ha eljönnek és beiratkoznak. 2011. március 23-án ill. 24-én tehetik ezt meg. Felhívta rá a 
figyelmet, hogy a beiratkozáshoz magukkal kell hozniuk az óvodai lapot, és ha van, akkor a 
nevelési tanácsadó szakvéleményét a kisgyermekről. Kérte a kisebbségi önkormányzat 
segítségét abban, hogy a szülők menjenek el beíratni a gyermekeket. 
 
16/2011. (II. 17.) Cigány Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 2011/2012-es tanévben 
indítandó óvodai csoportok és általános iskolai osztályok számáról, valamint az 
intézményekben a beiratkozás időpontjának meghatározásáról szóló előterjesztést elfogadta, a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolta. 
 
Szavazati arány:  4   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
      4.   2010/2011-es tanév II. félévi tanulmányi ösztöndíj pályázati kiírása 

Előterjesztő:    Boti Tiborné elnök 
Közreműködik:   dr. Vörös Gyula igaz gató 

 
Boti Tiborné elnök: A 2010/2011-es tanév II. félévi tanulmányi ösztöndíj pályázati kiírása 
már megtörtént. Technikai problémák merültek fel, azonban ettől eltekintenek. 
 
Budai Józsefné Szociális és Gyámügyi Iroda: Egy régi bejáratott rendszer az ösztöndíj 
pályázat. Ahogy eddig minden alkalommal, most is a kisebbségi önkormányzat testülete dönt 
majd az ösztöndíjakról. Elnézést kért a technikai problémák miatt. Elmondta, hogy ebben a 
tanulmányi félévben nem realizálható a kisebbségi önkormányzat kérése, (az ösztöndíj 
szabályzat 7. pontja miatt) azonban, ha a kisebbségi önkormányzat testülete úgy dönt, hogy 
szeretné, hogy a szociális rész kikerüljön a pályázatból, akkor hozzon egy határozati 
javaslatot, amiben kéri, a következő pályázati kiírásnál kerüljön ki az a rész a szabályzatból, 
ami a szociális helyzetre vonatkozik. Ezt a júniusi Közgyűlés elé terjesztik és a következő 
(szeptemberi) kiírás már a módosított szabályzat alapján történik meg.  A kisebbségi 



2011.03.22. 16:08        C:\temp\x2\20110217_cig.doc        Farkas Beáta        6. oldal, összesen: 9 
 
 

önkormányzat segítségével átalakítják a formanyomtatványt, akkor már nem kell jövedelem-
igazolás stb. 
 
Boti Tiborné elnök: A tanulmányi ösztöndíj nem szociális segély, amihez nem szükségeltetik 
csatolni különféle kereseti ill.  jövedelemigazolásokat. Örömét fejezte ki, hogy lehetőség van a 
változtatásra, javasolta, hozzanak határozatot ez ügyben. 

 
17/2011. (II. 17.) Cigány Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata úgy határozott, javaslattal 
él Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felé, a tekintetben, hogy a cigány tanulók 
tanulmányi ösztöndíjának folyósításáról szóló szabályzat 7-es pontjából kerüljön kivételre a 
szociális helyzetre való utalás. 
 
Felelős:  Boti Tiborné elnök 
Közreműködik: dr. Vörös Gyula igaz gató 
Határidő:  2011. június 9. 
 
Szavazati arány:  4   igen 

-     nem 
- tartózkodás 
 

18/2011. (II. 17.) Cigány Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 2010/2011-es tanév II. 
félévi tanulmányi ösztöndíj pályázati kiírásáról szóló tájékoztatót elfogadta. 
 
Szavazati arány:  4   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
 5. Nyári táborozási lehetőségek felmérése, tájékoztató az ezzel kapcsolatos            

önkormányzati támogatásról 
      Előterjesztő:    Boti Tiborné elnök 
      Közreműködik:   dr. Vörös Gyula igaz gató 
 
Boti Tiborné elnök: A cigány kisebbségi önkormányzat megalakulásakor és az azt követő 
ciklusokban is szervezett hátrányos helyzetű gyerekek számára olvasó-tábort, korrepetáló 
tábort, melyet különféle pályázaton elnyert összegekből finanszírozott. Évről-évre csökkent a 
pályázaton elnyerhető összeg nagysága, a kisebbségi önkormányzat nem mindig tudott 
önrészt biztosítani a táborok megszervezéséhez. Elmondta, hogy a kisebbségi önkormányzat 
minden pályázati lehetőséget ki fog használni 2011. évben. A népjóléti igazgatóság 
tájékoztatását kérte arra vonatkozóan, ha a kisebbségi önkormányzat táboroztatni szeretné a 
kaposvári gyermekeket (olvasó-tábor, korrepetáló tábor, hagyományőrző tábor) milyen 
támogatásra számíthat, mi az az összeg, amit gyerekenként kérni lehetne.  
 
 
Budai Józsefné Szociális és Gyámügyi Iroda: A táboroztatási költséget korábban az  
önkormányzat a céltartalékok között telepítette, intézmények kapták meg ennek a forrását.  
Ezen változtatni akartak, Polgármester Úr, egy ajánlást írt az intézményeknek, melyben volt 
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egy szociális szempontsor. Annak figyelembe vételével osszák el, a táboroztatásra szánt 
költségeket. Ezen is változtattak. A szociális irodához tették ezt a hatáskört. Jelenleg a 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatásba került beépítésre. A rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás a gyermekvédelmi törvény szabályozása alapján egy olyan ellátás, amelyről annyit 
mond a törvény, hogy akkor kell ezt az ellátást biztosítani, ha a gyermek, vagy a gyermeket  
gondozó család átmenetileg, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, vagy rendkívül 
élethelyzetbe kerül. Ez a feltétel. Nem általános és nem generális. Kifejezetten szociális  
rászorultságtól függő ellátás. A helyi rendelet azt is leszabályozza, hogy egy gyermek egy 
évben legfeljebb mekkora összeget kaphat, ez a nyugdíjminimum kétszerese. A rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás sokfajta szükséglet kielégítésére adható (ha pl. a gyermek 
bérletének megvásárlása rendkívüli élethelyzetet teremtene), ezt a keretet terheli a ruhanemű,  
az élelmiszer, többek között a táboroztatás is, és az osztálykirándulás. Ha táboroztatásról van 
szó minden egyes család egyéni élethelyzetét meg vizsgálják, annak alapján döntenek a 
táboroztatás költségének a teljes vagy a részleges hozzájárulásáról.  
 
Boti Tiborné elnök: Az osztálykirándulás támogatását ki kérheti? 
 
Budai Józsefné Szociális és Gyámügyi Iroda:  Mindig a szülő kéri a támogatást. A szociális  
iroda mindig kér javaslatot. Osztálykirándulásnál az intézménytől. A helyi rendelet úgy szól, 
hogy amennyiben a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást osztálykirándulásra, vagy 
táboroztatásra kérik, ki kell kérni az iskola véleményét, ill. a táboroztatóét is, hiszen zömében 
civil szervezetek viszik a gyermekeket táborba, vagy az oktatási intézmények szervezik. 
Ilyenkor jön a javaslat az osztályfőnök, vagy a gyermekvédelmi felelős részéről, amiben 
leírják mennyi a gyermek költsége, javasolják a szociális körülmények alapján a 
támogatásban való részesítést. A szociális iroda ez alapján mérlegel, hogy mennyit tud belőle 
kifizetni. Ezt a pénzt nem a szülő kapja meg, hanem az, aki a tábort, osztálykirándulást 
szervezi. 
 
19/2011. (II. 17.) Cigány Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a nyári táborozási 
lehetőségek felmérésével, az ezzel kapcsolatos önkormányzati támogatásról szóló tájékoztatót 
elfogadta. 
 
Szavazati arány:  4   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
     6.    A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatokkal kapcsolatos tájékoztató 
     Előterjesztő:    Boti Tiborné elnök 
    Közreműködik:   dr. Loncsár Krisztina ügyvezető 
 
 
dr. Loncsár Krisztina ügyvezető: Beszélt a Kaposvári Városfejlesztési Kft. munkájáról, a 
szociális város-rehabilitáció tervezett infrastrukturális fejlesztéseiről, valamint a közösségi 
funkciót erősítő programokról, a tervezett közösségi házról és a hozzá kapcsolódó 
feladatokról, programokról. Elmondta, hogy jelenleg a projekt még pályázati szakaszban van. 
Sikeres pályázat esetén 2012. őszén kezdődhetnek majd a tervezett infrastrukturális 
fejlesztések, amit bevezető programok előznek meg. Maga a projekt 36 hónap. 
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Boti Tiborné elnök: Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 
segítségét ajánlotta, elmondta, hogy szeretnének aktívan részt venni a programokban. 
 
20/2011. (II. 17.) Cigány Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a város-rehabilitációhoz  
kapcsolódó feladatokkal kapcsolatos tájékoztatót elfogadta. 
 
Szavazati arány:  4   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
7.    Egyebek 
  Előterjesztő:    Boti Tiborné elnök 
 
Boti Tiborné elnök: A Sörház Utcai Óvoda bezárásával sok szülő nem ért egyet, a szülői 
munkaközösség elnöke ezt jelezte a kisebbségi önkormányzat felé, kérte a kisebbségi 
önkormányzat segítségét. 
 
Babai Irén Sörház Utcai Óvoda munkaközösségének elnöke: A jegyzőkönyv mellékletét 
képező írásos dokumentumot felolvasva közvetítette a szülők kérését (ne zárják be az óvodát), 
indokaikat az intézmény bezárása ellen. 
 
B. Rózsás Erzsébet: Elmondta, hogy az intézmény bezárása esetén is biztosítva lesz a 
gyermekek ellátása. Javasolta, hogy az Oktatási Igazgatóság felé továbbítsák a szülők által 
megfogalmazott levelet, melyben kérik az intézmény további üzemeltetését. 
  
Boti Tiborné elnök: Ígéretét tette, hogy a levelet, az Oktatási Igazgatóságnak továbbítja a 
kisebbségi önkormányzat. 
 
Boti Tiborné elnök: Javasolta, hozzanak határozatot a 2011. januárban megtartott oktatási 
integrációval kapcsolatos megbeszélés költségeit illetően. 
 
21/2011. (II. 17.) Cigány Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 2011. januárban 
megtartott oktatási integrációval kapcsolatos megbeszélés költségeit 30.000.-Ft-tal támogatta. 
 
 
Felelős:  Boti Tiborné elnök 
Közreműködik:  Kátai Attila képviselő 
Határidő:  azonnal 
 
 
Szavazati arány:  4   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 
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Boti Tiborné elnök: Javasolta, hogy Kompák György halálának harmadik évfordulóján 
(2011. március 1.) koszorúval emlékezzenek meg a volt kisebbségi elnökről, a költségekre 
3.000.-Ft-ot biztosítsanak. 
 
22/2011. (II. 17.) Cigány Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
Kompák György halálának harmadik évfordulóján (2011. március 1.) megemlékezést tart, a 
költségekre 5.000.-Ft-ot biztosít. 
 
Felelős:  Boti Tiborné elnök 
Határidő:  2011. március 1. 
 
Szavazati arány:  4   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
Boti Tiborné elnök: Javasolta, hozzanak határozatot a kaposvári kisebbségi önkormányzatok 
találkozójának támogatásáról. 
 
23/2011. (II. 17.) Cigány Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a kaposvári kisebbségi 
önkormányzatok találkozójának költségeihez 10.000.-Ft-ot biztosít. 
 
Felelős:  Boti Tiborné elnök 
Határidő:  2011. március 1. 
 
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 
 


