
2013.10.16. 15:08        C:\temp\biz\20130405_rno.doc        Farkas Beáta        1. oldal, összesen:4 
 

Jegyzőkönyv   
  
 
Készült a Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Kaposvár, Fő 

utca 63- szám alatt 2013. április 5-én 9.00-kor megtartott rendkívüli 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.  
Javasolta napirendre venni a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0007 azonosítószámú, „Komplex 
telep-program Kaposváron” című projekt keretében történő első (nyitó) rendezvény 
értékelése,  
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0007 azonosítószámú, „Komplex telep-program Kaposváron” 
című projekt keretében történő hét nagyrendezvény megpályáztatása,  
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata által az Emberi 
Erőforrások Minisztériumához benyújtott nyertes pályázatokról szóló tájékoztató, 
Előterjesztés a cigány tanulók tanulmányi ösztöndíjának megállapításáról (zárt) 
napirendi pontokat. A napirendet elfogadásra javasolta. 
 
20/2013.(IV. 05.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a napirendet elfogadta. 
 
Szavazati arány:  3   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
 
Napirend: 
 
 
1. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0007 azonosítószámú, „Komplex telep-program 

Kaposváron” című projekt keretében történő első (nyitó) rendezvény  
Előterjesztő:  Boti Tiborné elnök 
 

2. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0007 azonosítószámú, „Komplex telep-program 
Kaposváron” című projekt keretében történő hét nagyrendezvény megpályáztatása  
Előterjesztő:  Boti Tiborné elnök 

 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata által az Emberi 

Erőforrások Minisztériumához benyújtott nyertes pályázatokról szóló tájékoztató 
Előterjesztő:  Boti Tiborné elnök 

 
4. Előterjesztés a cigány tanulók tanulmányi ösztöndíjának megállapításáról (zárt) 
    Előterjesztő:  Boti Tiborné elnök 
    Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző 
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Napirend tárgyalása: 
 
1. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0007 azonosítószámú, „Komplex telep-program 
Kaposváron” című projekt keretében történő első (nyitó) rendezvény értékelése 
Előterjesztő:  Boti Tiborné elnök 
 
Boti Tiborné elnök: Elmondta, hogy a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0007 azonosítószámú, 
„Komplex telep-program Kaposváron” című projekt keretében történő első (nyitó) 
rendezvényen (2013. március 23-án) elég nagy számban vett részt az érintett lakosság. 
Lelkiismeretesen helytálltak a programszervezők. Köszönetét fejezte ki a 
programszervezőknek, és az MLK Kapos Kft. embereinek is. Szólt arról, hogy a „Beültettem 
kiskertemet” programelem elmaradt, ennek megtartására kérte a továbbiakban a 
programszervező céget. 
 
Kátai Attila képviselő: Elmondta, hogy kevés időt töltött a programon. Szólt arról, hogy 
hiányosság mutatkozott a nemzetiségi önkormányzat részéről is, és a programszervező cég 
részéről is, (Az idő zordságára tekintettel forró teát kellet volna biztosítani, az operettek nem 
kötötték le a lakosságot) más irányban kellene közösen gondolkozni. Remélte, hogy több idő 
lesz a következő program megszervezésére. Kitért a „Beültettem kiskertem” programelem 
fontosságára. Szólt arról, hogy tudomása szerint a polgárőröknek az ellátása nem történt meg. 
Elmondta, hogy a mai napig nem áll rendelkezésére a teljes pályázati anyag. 
 
Frigur Máté elnökhelyettes: Véleménye szerint jó volt a program, a hiányosságokat már 
Kátai Attila képviselő megemlítette. 
 
Fodorné Bauer Andrea Szocionet: Elmondta, hogy a beavatkozási terv, a nemzetiségi 
önkormányzat a rendelkezésére áll. Így tehát a képviselő úr is betekintést nyerhet a pályázati 
anyagba. Két hete, szinte majdnem minden nap, személyesen, a nemzetiségi önkormányzat 
rendelkezésére állt. A program tekintetében elmondta, hogy a környezettudatosság első  
lépcsője megvalósult, többen jöttek el, mint remélte. Az operett, személyessé tette a 
programot, a gyerekek közé mentek az előadók. Szólt arról, hogy a gyerekeknél a díjazás több 
lehetett volna, az adott tevékenység után díjazna, jutalmazna az elkövetkezendőkben. A 
polgárőröket nem lehet megkülönböztetni étel italbeli állátottságban a helyiektől. Célszerű  
volna a meleg tea a téli rendezvényeken. Szakmai oldalról nézve, kisebb hiányosságokat  
megemlítve jónak látta a rendezvényt. A „Beültettem kiskertemet” fontos eleme a 
programnak, jónak látná, ha ez megvalósulna. 
 
Becsei Korné lMLK Kapos Kft.: Elmondta, hogy észrevették az apróbb hiányosságokat. A 
polgárőröket szendviccsel,  ásványvízzel ellátták. A meleg teához ÁNTSZ engedély kell, ill.  
ÁNTSZ által bevizsgált konyhán készíthető el a meleg tea, vagy a meleg étel. A zenérő l 
egyeztettek, lehet variálni. A „Beültettem kiskertemet” programelem megvalósításához 
véleménye szerint direktmarketingre lesz szükség, mert kevesen jelentkeztek. Előzetesen 
végig kell járni az embereket, egy részletes leírást adva, hogy miről szól a „Beültettem 
kiskertemet” verseny. Kitért arra, hogy a zöldtotót nem tudták értékelni, mivel akik 
kitöltötték, végig sem olvasták a kérdéseket, az számított, hogy kapjanak valamit. Elmondta, 
hogy 800 db zsák lett kiosztva és 77 zsák szemét gyűlt össze. 
 
Kátai Attila képviselő: Elmondta, ahhoz, hogy a továbbiakban jobban tudjanak 
együttműködni, jobban kell szerveznie a nemzetiségi önkormányzatnak is. 
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Frigur Máté elnökhelyettes: Örömét fejezte ki, hogy ezeket a dolgokat sikerült megbeszélni. 
 
Frányó Beáta KVF Kft.: Javasolta, hogy a kiosztandó dolgokat 3 ember nézze meg. A 
Szocinet, a Nemzetiségi önkormányzat, és a programszervező cég részéről. A belső  
dokumentáció részét képezve, a helyszínen kiosztás előtt, bontatlan állapotban fotózzák le, 
elismervényt írassanak alá, hogy a szerződésben vállalt anyag oda lett szállítva. 
 
Boti Tiborné elnök: Összegezve elmondta, hogy jó volt a rendezvény. Tartották a 
követelményeknek megfelelően az elő írásokat. Nagy számban vettek részt. Szeretné, ha a 
következő rendezvény a megbeszéltek szerint történne. A következő ajánlatkérésbe bele kell 
foglalni a „Beültettem kiskertemet” programelemet is.  Szólt arról,  hogy a számla 
teljesítésigazolását aláírták, elő legkérelmük az önkormányzaton van. Várhatóan április végéig 
megérkezik az elő leg. 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata megköszönte az MLK 
Kapos Kft.-nek, hogy megelőlegezték a rendezvény költségeit. 
 
21/2013.(IV. 05.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a TÁMOP-5.3.6-11/1-
2012-0007 azonosítószámú, „Komplex telep-program Kaposváron” című projekt keretében 
történő első (nyitó) rendezvényről szóló beszámolót elfogadta. 
 
Szavazati arány:  3   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
2. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0007 azonosítószámú, „Komplex telep-program 

Kaposváron” című projekt keretében történő hét nagyrendezvény megpályáztatása  
Előterjesztő:  Boti Tiborné elnök 

 
Boti Tiborné elnök: Tájékoztatta a képviselőtestületet arról, hogy a nemzetiségi 
önkormányzat következő nagyrendezvénye 2013. május 31-én lesz (gyermeknapon). A jövő  
hét folyamán szeretnék a következő ajánlattételi felhívást megtenni, aztán tudnak érdemben 
beszélni a következő rendezvényről. Javaslatot kért a képviselőtestülettől, hogy a hét 
nagyrendezvényt egyben pályáztassák meg, vagy külön-külön. 
 
22/2013.(IV. 05.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata úgy határozott, hogy a 
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0007 azonosítószámú, „Komplex telep-program Kaposváron” című  
projekt keretében történő második rendezvényének megszervezését külön pályáztatja meg, az  
azt követő hat nagyrendezvényének megszervezését egyben pályáztatja meg. 
 
Felelő:   Boti Tiborné elnök 
Határidő:  folyamatos 
 
Szavazati arány:  3   igen 

-     nem 
- tartózkodás 
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3. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata által az Emberi 

Erőforrások Minisztériumához benyújtott nyertes pályázatokról szóló tájékoztató 
Előterjesztő:  Boti Tiborné elnök 

 
 
Boti Tiborné elnök: Tájékoztatta a képviselőtestületet arról, hogy mindhárom pályázatuk, 
„Pünkösdi roma zarándoklat”, „Hittel a kultúránkért”, „Cigány hagyományok ünnepe Szent 
István napján” melyet az Emberi Erőforrások Minisztériumához nyújtottak be, pályázatonként 
200.000.-Ft támogatásban részesült.  
 
Elmondta, hogy a Támogatási szerződést várhatóan 2013. április 15-ig postai úton kapják 
meg. 
 
 
23/2013.(IV. 05.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumához benyújtott nyertes pályázatokról szóló tájékoztatóját elfogadta. 
 
Szavazati arány:  3   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
 
4. Előterjesztés a cigány tanulók tanulmányi ösztöndíjának megállapításáról (zárt) 
    Előterjesztő:  Boti Tiborné elnök 
    Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző 
 
Boti Tiborné elnök: A napirendi pont megtárgyalására zárt ülést rendelt el. 
 
 
A napirenden több téma nem lévén az elnök a nyílt ülést berekesztette. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
Boti Tiborné        Kátai Attila 
      elnök           képviselő 
             jegyzőkönyv-hitelesítő 


