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

utca 63- szám alatt 2011. március 24-án megtartott üléséről. 
 
 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint 
 
Boti Tiborné elnök: Köszöntötte a képviselőket és a meghívottakat. Megállapította, hogy 3 
fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes. Elmondta, hogy Dombai Ferenc nincs jelen 
ezért a mai ülésre jegyzőkönyv-hitelesítőt kell választani. 
 
 
27/2011. (III. 24.) Cigány Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. március 24-i testületi 
ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Kátai Attilát választotta. 
 
Szavazati arány:  3   igen 

-     nem 
- tartózkodás 

 
 
Boti Tiborné elnök: Javasolta napirendre venni az Előterjesztés a cigány tanulók 
tanulmányi ösztöndíjának megállapításáról (zárt) napirendi pontot.  
Egyebek napirenden belül javasolta megtárgyalni, a Foglalkoztatási Hivatal TÁMOP 
1.3.1/1.1.4 alprojektje keretében működtetett roma foglalkoztatás-szervezői hálózat 
Kaposvári kistérség roma foglalkoztatás szervezőjével kötendő együttműködési 
megállapodás tervezetet. 
 
 
28/2011. (III. 24.) Cigány Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a módosított napirendet 
elfogadta. 
 
Szavazati arány:  3   igen 

-     nem 
- tartózkodás 

 
Napirend: 
 
1. Előterjesztés 2011.04.16-i - az önkéntesség napja alkalmából megrendezésre kerülő - 
takarítási és egészségnapról 
Előterjesztő:  Boti Tiborné elnök 
Közreműködik:  Borhi Zsombor tanácsnok 
   Rudolf Sándor városgondnokság 
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2. Előterjesztés a Nádasdi utca végén, Nap utca és Csillag utca végén, Móricz Zsigmond 
u. közepén, valamint a Nádasdi u. 45-47.sz. alatti sorházak környékén lévő illegális 
szemétlerakó helyek felszámolásáról, közterület felügyelők gyakoribb jelenléte a 
területen 
Előterjesztő:  Boti Tiborné elnök 
Közreműködik: Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
 
3. Előterjesztés a Nádasdi utca és az abból nyíló utcákban a hiányzó vízelvezető árkok 
kiépítéséről, valamint a meglévő átereszek tisztításának ütemezéséről 
Előterjesztő:  Boti Tiborné elnök 
Közreműködik:  Bajzik Imre igazgató 
 
4. Tájékoztató a Hagyományőrző Klub 2011. év I. negyedévben végzett tevékenységéről  
Előterjesztő:   Boti Tiborné elnök 
Közreműködik:  Meggyesiné Bogdán Szilvia koordinátor 
   Csonka Lászlóné koordinátor 
 
5. Oktatási Intézményekkel való kapcsolatfelvétel 
Előterjesztő:  Boti Tiborné elnök 
Közreműködik:  Kátai Attila képviselő 
 
6. Nagyatádi Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal való együttműködési 
megállapodás tervezet elfogadása 
Előterjesztő:  Boti Tiborné elnök 
 
7. Tájékoztató bírósági ülnökválasztásról 
Előterjesztő:  Boti Tiborné elnök 
 
8. Egyebek 

- Foglalkoztatási Hivatal TÁMOP 1.3.1/1.1.4 alprojektje keretében működtetett roma 
foglalkoztatás-szervezői hálózat Kaposvári kistérség roma foglalkoztatás 
szervezőjével kötendő együttműködési megállapodás tervezet. 

 Előterjesztő:  Boti Tiborné elnök 
 
9. Előterjesztés a cigány tanulók tanulmányi ösztöndíjának megállapításáról (zárt) 
Előterjesztő:  Boti Tiborné elnök 
Közreműködik: dr. Vörös Gyula igazgató 
 
 
Napirend tárgyalása: 
 
 
1. Előterjesztés 2011.04.16-i - az önkéntesség napja alkalmából megrendezésre kerülő - 
takarítási és egészségnapról 
Előterjesztő:  Boti Tiborné elnök 
Közreműködik:  Borhi Zsombor tanácsnok 
   Rudolf Sándor városgondnokság 
 
Boti Tiborné elnök: Egyre több olyan jelzés érkezett a cigány kisebbségi önkormányzathoz, 
hogy elszaporodott az illegális szemétlerakó-helyek száma. Kaposvár Megyei Jogú Város 
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Cigány Kisebbségi Önkormányzata elhatározta, hogy az önkéntesség világnapja alkalmából 
takarítási napot fog szervezni április 16-án. Elmondta, szeretnék, az általános iskolákat is 
felkérni, hogy vegyenek részt ebben. Megkérdezte a városgondnokság munkatársát, hogy 
milyen segítséget tudnak biztosítani, ill. tudnak-e közcélúakkal besegíteni. Az összegyűjtött 
szemetet hogyan tudják elszállíttatni, konténereket sikerül-e kiüríttetni. 
 
Rudolf Sándor városgondnokság: Az időpont módosult április15-re, Nagy Levente ifjúsági 
referens az iskolákkal felvette a kapcsolatot. A közmunkások az egész város területén fognak 
aznap dolgozni. Közterület-felügyeletnek levelet írtak, hogy szólítsák fel a magántulajdonban 
lévő szemetes területek rendbetételére az ott lakókat. A városgondnokság természetesen 
kiürítteti a konténereket, abba lehet majd szedni a szemetet. A napközbeni konténerürítés 
számláját pedig majd a városgondnokság kifizeti. A három darab konténer a város tulajdonát 
képezi, amik elég rossz állapotban vannak. A tisztasági nap után ezt el fogják vitetni, és nem 
viszik vissza. A zártkerti konténerek mellé rakják a szemetet, ahol megszüntették a 
konténereket, ott minimális az illegális szemét lerakása. 
 
29/2011. (III. 24.) Cigány Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata - az önkéntesség napja 
alkalmából - 2011. április 15-én takarítási és egészségnapot szervez a Nádasdi utca 
környékén. 
 
Felelős:  Boti Tiborné elnök 
Határidő:  2011. április 15. 
 
Szavazati arány:  3   igen 

-     nem 
- tartózkodás 

 
 
2. Előterjesztés a Nádasdi utca végén, Nap utca és Csillag utca végén, Móricz Zsigmond 
u. közepén, valamint a Nádasdi u. 45-47.sz. alatti sorházak környékén lévő illegális 
szemétlerakó helyek felszámolásáról, közterület felügyelők gyakoribb jelenléte a 
területen 
Előterjesztő:  Boti Tiborné elnök 
Közreműködik: Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
 
Rudolf Sándor városgondnokság: Tájékoztatott arról, hogy jelezték a közterület-felügyelet 
felé a gyakoribb jelenlétre vonatkozó kérést. 
 
Bajzik Imre igazgató: Kiegészítő tájékoztatást adott az érintett területen tervezett 
kamerarendszer kiépítéséről. Elmondta, hogy három kamerából álló rendszer kerül telepítésre 
a hulladéklerakó környékére. Kiértékelésre a rendőrségnek adják át a felvételeket. Kb. két hét 
múlva lesz kész a kamerarendszer kiépítése. 
 
30/2011. (III. 24.) Cigány Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a Nádasdi utca végén, Nap 
utca és Csillag utca végén, Móricz Zsigmond u. közepén, valamint a Nádasdi u. 45-47.sz. 
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alatti sorházak környékén lévő illegális szemétlerakó helyek felszámolásáról, - közterület 
felügyelők gyakoribb jelenléte a területen- szóló tájékoztatót elfogadta. 
 
Szavazati arány:  3   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
 
3. Előterjesztés a Nádasdi utca és az abból nyíló utcákban a hiányzó vízelvezető árkok 
kiépítéséről, valamint a meglévő átereszek tisztításának ütemezéséről 
Előterjesztő:  Boti Tiborné elnök 
Közreműködik:  Bajzik Imre igazgató 
 
Boti Tiborné elnök: Elmondta, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi 
Önkormányzata a Közgyűlés 2011. évi munkatervéhez tett javaslatában szerepelt a fenti 
napirend, azonban azt a Közgyűlés nem tárgyalja, ezért a kisebbségi önkormányzat saját 
napirendjeként tárgyalja meg. 
 
Bajzik Imre igazgató: Elkülönített költségvetési forrás ilyen célra nem került 
meghatározásra a 2011. évi költségvetésben, viszont a szociális városrehabilitációs 
pályázatnak van olyan eleme mely a vízelvezető árkok rendbe tételével foglalkozik. Sikeres 
pályázat esetén ezen feladatok elvégzése megvalósulna a helyben élők bevonásával, 
foglalkoztatásával.  
A 2001-ben született önkormányzati rendelet a közterület tisztántartásának általános 
szabályait tartalmazza, amely kimondja, hogy egyrészt az ingatlan használója, tulajdonosa 
köteles az ingatlannal érintkező közterületet az útpadkáig gondozni, ill. az ott lévő árkokat 
tisztítani, karbantartásáról gondoskodni. 
 
Frigur Máté elnökhelyetets: Forgalomlassító fekvőrendőrök Hold utcai, Hajnal utcai 
elhelyezésének lehetőségéről érdeklődött. 
 
Bajzik Imre igazgató: Elmondta, hogy minden forgalomtechnikai intézkedés a 
városfejlesztési, környezetvédelmi, műszaki bizottság hatáskörébe tartozik. Ha az ott élők 
kérelmezik, azt a Városgondnokság megvizsgálja, készít egy előterjesztést, ami a bizottság elé 
kerül, ők döntenek arról, hogy a fekvőrendőr kihelyezése megtörténjen-e. Praktikus okokból 
megvizsgálják, hogy szabad-e oda fekvőrendőrt tenni, vagy sem. 
 
 
31/2011. (III. 24.) Cigány Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a Nádasdi utca és az abból 
nyíló utcákban a hiányzó vízelvezető árkok kiépítéséről, valamint a meglévő átereszek 
tisztításának ütemezéséről szóló tájékoztatót elfogadta. 
 
Szavazati arány:  3   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 
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4. Tájékoztató a Hagyományőrző Klub 2011. év I. negyedévben végzett tevékenységéről  
Előterjesztő:   Boti Tiborné elnök 
Közreműködik:  Meggyesiné Bogdán Szilvia koordinátor 
   Csonka Lászlóné koordinátor 
 
Boti Tiborné elnök: A Hagyományőrző Klub 2010. novemberében alakult meg, havonta egy 
alkalommal találkoznak. Négy órás közfoglalkoztatás keretében dolgozik Meggyesiné 
Bogdán Szilvia, és Csonka Lászlóné koordinátor, akik a Hagyományörző Klubb 
tevékenységét szervezik, irányítják. A rájuk bízott munkát nagyon jól végzik. 
 
Csonka Lászlóné koordinátor: Elmondta, hogy minden alkalommal a hagyományokról, 
szokásokról beszélnek. Minden hónapban van aktualitás. Nagy létszámmal vesznek részt a 
klubb találkozóin, amire nagyon nagy igény van. 
 
32/2011. (III. 24.) Cigány Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a Hagyományőrző Klub 
2011. év I. negyedévben végzett tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadta. 
 
Szavazati arány:  3   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
5. Oktatási Intézményekkel való kapcsolatfelvétel 
Előterjesztő:  Boti Tiborné elnök 
Közreműködik:  Kátai Attila képviselő 
 
Kátai Attila képviselő: Tájékoztatta a testületet arról, hogy a Pécsi Utcai Tagiskola 
igazgatójával felvette a kapcsolatot, aki elmondta, hogy éppen zajlik az első osztályosok 
beiratkozása. Jelenleg 11 fő iratkozott be, de még vissza van a holnapi nap melynek során 
várják a szülőket és a gyerekeket. A jelenlegi nyolcadik osztályosok közül négy fő 
jelentkezett érettségit adó oktatási intézménybe, tizenhárom fő szakmunkásképzőbe. 
 
Bécsi Zsoltné vezető Szentjakabi Tagóvoda: Meghívta a testületet egy látogatásra. 
Elmondta, hogy a Szentjakabi Tagóvodában jövő héten lesz a beiratkozás. Kérte a testületet, 
hogy propagálják ezt a szülők körében. 
 
Battyányi Beáta Népjóléti Igazgatóság - Szociális és Gyermekvédelmi Iroda: Segítséget 
kért a gyámügyi csoport részéről. Az iskolai hiányzások visszaszorításában kérte a segítséget. 
 
Boti Tiborné elnök: Elmondta, sajnos, egyre több a mélyszegénységben élő család, sokszor 
nem fordítanak kellő figyelmet a gyerekekre. Felmérik, majd felveszik a kapcsolatot a 
problémás gyermekek családjával. 
 
 
33/2011. (III. 24.) Cigány Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata az Oktatási Intézményekkel 
való kapcsolatfelvételről szóló tájékoztatót elfogadta. 
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Szavazati arány:  3   igen 
-     nem 
-     tartózkodás 

 
6. Nagyatádi Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal való együttműködési 
megállapodás tervezet elfogadása 
Előterjesztő:  Boti Tiborné elnök 
 
Boti Tiborné elnök: A Nagyatádi Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal való 
együttműködési megállapodás tervezetet elfogadásra javasolta.  
 
34/2011. (III. 24.) Cigány Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a Nagyatádi Városi Cigány 
Kisebbségi Önkormányzattal való együttműködési megállapodás tervezetet elfogadta. 
 
Szavazati arány:  3   igen 

-     nem 
-    tartózkodás 

 
35/2011. (III. 24.) Cigány Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata felhatalmazza Boti Tiborné 
elnök asszonyt a Nagyatádi Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal való együttműködési 
megállapodás aláírására. 
 
Felelős:  Boti Tiborné elnök 
Határidő:  2011. március 31. 
 
Szavazati arány:  3   igen 

-     nem 
- tartózkodás 

 
7. Tájékoztató bírósági ülnökválasztásról 
Előterjesztő:  Boti Tiborné elnök 
 
Boti Tiborné elnök: Röviden tájékoztatta a testületet a bírósági ülnökválasztásról. Elmondta, 
hogy áprilisi ülésükön döntenek majd az általuk jelölni kívánt személyről. 
 
36/2011. (III. 24.) Cigány Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a bírósági 
ülnökválasztásról szóló tájékoztatót elfogadta. 
 
Szavazati arány:  3   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
8. Egyebek 
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Boti Tiborné elnök: Javasolta megtárgyalni a Foglalkoztatási Hivatal TÁMOP 1.3.1/1.1.4 
alprojektje keretében működtetett roma foglalkoztatás-szervezői hálózat Kaposvári kistérség 
roma foglalkoztatás szervezőjével kötendő együttműködési megállapodás tervezetet. 
Elmondta, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának jól 
működő együttműködési megállapodása van a Munkaügyi Központtal, amit majd felül fognak 
vizsgálni.  
 
Berényiné Simon Julianna roma foglalkoztatás szervező: Tájékoztatott arról, hogy roma 
foglalkoztatás szervezőként közvetít az ügyfelek és az intézmények között, tartja a 
kapcsolatot különböző szervezetekkel, munkáltatókkal ill. állásfeltárás, képzésfeltárás a 
feladata. A Munkaügyi Központtal, nem kell új együttműködési megállapodást kötni, mert 
jogutódja a Baranya Megyei Kormányhivatal. Ha módosításokat szeretnének, akkor is csak 
módosítani kell a már meglévő együttműködési megállapodást. Elmondta, hogy az 
együttműködési megállapodás tervezetet e-mailen átküldte melyet a Foglalkoztatási Hivatal 
TÁMOP 1.3.1/1.1.4 alprojektje keretében működtetett roma foglalkoztatás-szervezői hálózat 
Kaposvári kistérség roma foglalkoztatás szervezőjével (Berényiné Simon Juliannával) kötne 
meg a cigány kisebbségi önkormányzat. Információszolgáltatás, tájékoztatón való részvétel, 
rendezvényeken való részvétel szerepeljen benne. 
 
Boti Tiborné elnök: Elfogadásra javasolta az együttműködési megállapodás tervezetet a 
következő kiegészítéssel információszolgáltatás, tájékoztatón való részvétel, rendezvényeken 
való részvétel is szerepeljen benne. 
 
37/2011. (III. 24.) Cigány Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a Foglalkoztatási Hivatal 
TÁMOP 1.3.1/1.1.4 alprojektje keretében működtetett roma foglalkoztatás-szervezői hálózat 
Kaposvári kistérség roma foglalkoztatás szervezőjével való együttműködési megállapodás 
tervezetet a következő kiegészítéssel - információszolgáltatás, tájékoztatón való részvétel, 
rendezvényeken való részvétel - elfogadta. 
 
Szavazati arány:  3   igen 

-     nem 
- tartózkodás 

 
38/2011. (III. 24.) Cigány Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata felhatalmazza Boti Tiborné 
elnök asszonyt a Foglalkoztatási Hivatal TÁMOP 1.3.1/1.1.4 alprojektje keretében 
működtetett roma foglalkoztatás-szervezői hálózat Kaposvári kistérség roma foglalkoztatás 
szervezőjével való együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Felelős:  Boti Tiborné elnök 
Határidő:  2011. március 31. 
 
 
Szavazati arány:  3   igen 

-     nem 
- tartózkodás 
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Az Előterjesztés a cigány tanulók tanulmányi ösztöndíjának megállapításáról napirendi 
pontot zárt ülésen tárgyalta a testület. 
 
A napirenden több téma nem lévén az elnök a nyílt ülést berekesztette. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Farkas Beáta                                           Boti Tiborné 
                  titkár                                                           elnök 
 
 
 

Kátai Attila 
képviselő 

jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


