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

utca 63- szám alatt 2011. március 23-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. Elfogadásra javasolta az írásban kiküldött 
napirendet. 
 
24/2011. (III. 23.) Cigány Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata az írásban kiküldött 
napirendet elfogadta. 
 
Szavazati arány:  4   igen 

-     nem 
- tartózkodás 

 
Napirend: 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Napkerék Egyesület 
megállapodásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 
2. Előterjesztés a Nádasdi utca - Nap utca – Hold utca – Csillag utca – Hajnal utca – 
Bodrog utca – Móricz Zsigmond utca által határolt akcióterületre vonatkozó szociális 
városrehabilitációs pályázat benyújtásáról  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 
Napirend tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Napkerék Egyesület 
megállapodásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 
B. Rózsás Erzsébet Oktatási Igazgatóság: Röviden összefoglalta az előterjesztésben 
leírtakat. Elmondta, hogy az Önkormányzat megkeresést kapott Bogdán Imrétől a Napkerék 
egyesület elnökétől, aki megállapodást szeretne kötni, hiszen felzárkóztató, tehetséggondozó 
feladatokat lát el az Egyesület nem kötelező feladat átvállalásaként, hanem a rásegítéseként. 
Közcélúak foglalkoztatására újfajta pályázati rendszer indult, csak úgy tudna foglalkoztatni, 
ha megállapodása van az Önkormányzattal (egy fenntartóval). Az Önkormányzat úgy köt 
megállapodást, az egyesülettel, hogy semmilyen anyagi támogatást nem vállal azon kívül, 
hogy biztosítja a helyiséget az egyesület számára. 
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Kátai Attila képviselő: Megkérdezte hány fő, közcélú munkást szeretne foglalkoztatni a 
Napkerék Egyesület. 
 
B. Rózsás Erzsébet Oktatási Igazgatóság: Így akárhány főt foglalkoztathat az egyesület, ők 
kettőt javasoltak. Elmondta, hogy hat és nyolc órás munkaidejű közcélú foglalkoztatottakra 
szeretne pályázni az egyesület. 
 
Kátai Attila képviselő: A Napkerék Egyesület megkapja a hat és nyolc órás foglalkoztatást, 
akkor a helyi cigány kisebbségi önkormányzat miért nem kapta meg ezt a lehetőséget? (csak a 
négy órás foglalkoztatást) 
 
B. Rózsás Erzsébet Oktatási Igazgatóság: Tájékoztatta a testületet arról, hogy a feltételek 
különbözőek. A négy órás foglalkoztatás anyagi vonzata 5%, a hat ill. nyolc órás 
foglalkoztatás anyagi vonzata nagyobb, azonban azt nem az önkormányzat állja, hanem a 
foglalkoztató. 
 
Boti Tiborné elnök: A négy órás foglalkoztatás esetében 95%-ot biztosít a Munkaügyi 
Központ, 5%-os önrészt kell nyújtani, amit az Önkormányzat a CKÖ részéről átvállalt. A 
nyolc órás, és hosszú-távú foglalkoztatás esetében 70-30%-os arány van. A hetven százalékot 
biztosítja a Munkaügyi Központ, a harminc százalékot önrészként kellene biztosítani. 
Köztudott hogy sajnos a CKÖ-nek ez az összeg (30%) nem áll rendelkezésére.  
Megkérdezte, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat véleménye miért szükséges ehhez az 
előterjesztéshez, valamint azt, ha a kisebbségi önkormányzat elfogadja az előterjesztést, akkor 
az azt jelenti, hogy egyetért azzal, hogy az együttműködési megállapodásban foglaltakat a 
Napkerék Egyesület ellátja. 
 
B. Rózsás Erzsébet Oktatási Igazgatóság: A roma származású fiatalokat támogatja a CKÖ 
és a Napkerék Egyesület is. Ez a közös pont. Ha a kisebbségi önkormányzat elfogadja az 
előterjesztést, az azt jelenti, hogy egyetért vele. 
 
Boti Tiborné elnök: Elmondta, hogy a cigány kisebbségi önkormányzat a helyhatósági 
választások során többek között olyan programmal indult, hogy felzárkóztató programot 
szeretne elkezdeni, ill. folytatni a kisebbségi önkormányzat épületében. Elkezdve azt, amit 
majd a közösségi házban szeretnének tovább folytatni. Az Egyetemmel kapcsolatot felvéve, 
gyakorlati óraadóként fognak majd a gyerekekkel foglalkozni. Április, május környékén 
indulna ez a felzárkóztató program, melynek kezdete a tárgyalások elhúzódásától függ. A 
Napkerék Egyesületben folyó felzárkóztató programmal kapcsolatban egy-két szülő jelezte a 
problémáját, akik mindenképpen a CKÖ-hoz szeretnének menni, ha ezt a programot 
elindítják. 
Az előterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
25/2011. (III. 23.) Cigány Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és a Napkerék Egyesület együttműködési megállapodásáról szóló 
előterjesztést elfogadta, a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta. 
 
Szavazati arány:  4   igen 

-     nem 
- tartózkodás 
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2. Előterjesztés a Nádasdi utca - Nap utca – Hold utca – Csillag utca – Hajnal utca – 
Bodrog utca – Móricz Zsigmond utca által határolt akcióterületre vonatkozó szociális 
városrehabilitációs pályázat benyújtásáról  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 
Boti Tiborné elnök: Elmondta, hogy konzorciumi partnerként leadták a pályázattal 
kapcsolatos felzárkóztató programjukat, ill. a szükséges dokumentumokat. 
 
dr. Loncsár Krisztina ügyvezető Kaposvári Városfejlesztési Kft: Az előterjesztést néhány 
mondattal kiegészítve elmondta, hogy a pályázatot 2011. március 31-ig kell beadni, valamint, 
hogy a Tanoda (felzárkóztató program) megvalósítására 10.000.000.-Ft-os keret lett 
meghatározva. 
 
26/2011. (III. 23.) Cigány Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a Nádasdi utca - Nap utca – 
Hold utca – Csillag utca – Hajnal utca – Bodrog utca – Móricz Zsigmond utca által határolt 
akcióterületre vonatkozó szociális városrehabilitációs pályázat benyújtásáról szóló 
előterjesztést elfogadta, a pályázaton konzorciumi partnerként részt vesz, az előterjesztést a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolta. 
 
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 


