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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS  
ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 

 
Jegyzőkönyv   

 
Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Kaposvár, Fő 

utca 63. szám alatt 2013. december 10-én 10.00-kor 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. Az írásban kiküldött napirendet elfogadásra 
javasolta. 
 
85/2013. (XII. 10.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az írásban kiküldött 
napirendet elfogadta. 
 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 
Szavazati arány:  -  3   igen 

-    nem 
-    tartózkodás 

 
Napirend: 
 
1.) Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

teljesítéséről, a költségvetési rendelet módosítása 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

2.) Előterjesztés a 2014/2015-ös nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, 
valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról  

 Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik:     Sárdi Zoltánné köznevelési referens 

 
3.) Előterjesztés a települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások 

felülvizsgálatáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik:     Mogyorósiné Futó Kinga nemzetközi referens 

 
4.)  Előterjesztés a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2013. évi felülvizsgálatáról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
       Közreműködik:     Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens 
 
5.) Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a 2013. évi költségvetési 
határozatának módosításáról 

 Előterjesztő:   Boti Tiborné elnök 
  Közreműködik:  Molnár György igazgató 
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6.)  Roma tanulók tanulmányi ösztöndíja (zárt) 
       Előterjesztő:  Boti Tiborné elnök 
 
7.)  Aktuális feladatok, tájékoztatók, egyéb 
       Előterjesztő:  Boti Tiborné elnök 
 
Napirend tárgyalása: 
 
1.) Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

teljesítéséről, a költségvetési rendelet módosítása 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
Somlainé Ferincz Judit: tájékoztatásul elmondta, hogy a 2013. évi költségvetés I-III. 
negyedévi teljesítése a tervezettnek megfelelően alakult. A költségvetési 
rendeletmódosítás során az előző években megszokott módosítások átvezetésére kerül 
sor, emellett a tényszámok és a várható teljesítések alapján szükséges korrekciókra, 
valamint pótigények elfogadására.   

 
86/2013. (XII. 10.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az önkormányzat 2013. 
évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről, a költségvetési rendelet módosításáról 
szóló előterjesztés határozati javaslatát és a rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolta. 
 
Szavazati arány: - 3   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
2.) Előterjesztés a 2014/2015-ös nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, 

valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról  
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester  

Közreműködik:     Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
 

Sárdi Zoltánné köznevelési referens: tájékoztatásul elmondta, hogy jogszabályi elő írások 
alapján az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. 
Mindezek figyelembevételével április 23. és 24-én javasolják a gyermekek beiratkozását, 
valamint 83 óvodai csoportot indítását fogalmazza meg a határozati javaslat.  
 
 
87/2013. (XII. 10.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2014/2015-ös nevelési 
évben indítható óvodai csoportok számáról, valamint a beiratkozás időpontjának 
meghatározásáról szóló előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolta. 
 
Szavazati arány: - 3   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 
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3.) Előterjesztés a települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások 
felülvizsgálatáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik:     Mogyorósiné Futó Kinga nemzetközi referens 

 
88/2013. (XII. 10.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a települési nemzetiségi 
önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálatáról szóló előterjesztés 
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta. 
 
Szavazati arány: - 3   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
4.)  Előterjesztés a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2013. évi felülvizsgálatáról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
       Közreműködik:     Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens 
 
Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens: tájékoztatásul elmondta, hogy 2007 óta 
feladata az önkormányzatnak a szolgáltatásszervezési koncepció tartalmának felülvizsgálata 
és aktualizálása. 2013-ban ismét esedékessé vált a koncepció felülvizsgálata. 
 
89/2013. (XII. 10.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a Szociális 
Szolgáltatástervezési Koncepció 2013. évi felülvizsgálatáról szóló előterjesztés határozati 
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta. 
 
Szavazati arány: - 3   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
5.) Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a 2013. évi költségvetési 
határozatának módosításáról 

 Előterjesztő:   Boti Tiborné elnök 
       Közreműködik:    Molnár György igazgató 
 
Az előterjesztést a Bizottsági ülésérő l készült jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza. 
 
Somlainé Ferincz Judit irodavezető: tájékoztatásul elmondta, hogy a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat a 2013. év I-III. negyedévében a bevételi előirányzat 60,85%-ban teljesült, a 
kiadási előirányzat 44,83%-ban került felhasználásra. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 
73/2013. (IX. 19.) számú határozatában tiszteletdíjat állapított meg tagjai részére a dologi 
kiadások terhére, a DDOP – 411/C-09-2f-2012-0002 számú Nostru-szociális város-
rehabilitáció „2” Kaposváron című projekt keretében 8.500 eFt támogatásban részesül, 
amelyhez Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 1.500 eFt önrészt biztosít. 
 
Kátai Attila képviselő: javasolta, hogy az állományban lévő dolgozók részére biztosítsanak 
utalványt egyszeri alkalommal, ünnepek előtt. 
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Boti Tiborné elnök: elmondta, hogy költségvetési helyzetük akkor teszi lehetővé az 
állományban lévő dolgozók részére történő utalványok egyszeri juttatását december 
hónapban, ha az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől megérkezik a 200.000,-Ft 
utófinanszírozású pályázatra elnyert összeg. 
 
ntásba90/2013. (XII. 10.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 

megtárgyalta és jóváhagyta a nemzetiségi önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III.  

negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót. 

 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 

megtárgyalta a Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról 

szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és  

kiadási előirányzatának összegét 16.185 eFt-ról 26.185 eFt-ra módosítja a 2. számú 

melléklet szerinti bo n. 

 
Felelős: Boti Tiborné Kaposvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2013. december 31. 

 
Szavazati arány: - 3   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
6.)  Roma tanulók tanulmányi ösztöndíja (zárt) 
       Előterjesztő:  Boti Tiborné elnök 
 
Battyányi Beáta irodavezető helyettes: tájékoztatásul elmondta, hogy Kaposvár Megyei 
Jogú Város Önkormányzata által 2013/2014. tanév I. félévére meghirdetett – cigány tanulók 
tanulmányi ösztöndíjára vonatkozó – pályázatára 59 db pályázat érkezett, melyből 7 db 
érvénytelen, mivel a pályázók tanulmányi eredménye nem felel meg a pályázati kiírásban 
foglaltaknak.  Az 52 db érvényes pályázat 9 fő felsőfokú, 28 fő középiskolai, 15 fő általános 
iskolai pályázóból tevődik össze.  
Az ünnepélyes átadásra 2013. december 20-án kerül sor. 
 
91/2013. (XII. 10.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a roma tanulók 
tanulmányi ösztöndíjról szóló anyagban megállapított tanulmányi ösztöndíjak kiosztásával 
egyetért. 
 
Szavazati arány: - 3   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 
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7.)  Aktuális feladatok, tájékoztatók, egyéb 
       Előterjesztő:  Boti Tiborné elnök 
 
Boti Tiborné elnök: tájékoztatásul elmondta, hogy 2013. november 29-én a Pécsi Utcai 
Tagiskolában tartották 4. rendezvényüket „Adventi készülődés” címmel, melyről a beszámoló 
még nem érkezett meg. Kérte, hogy Horváth Edit igaz gató röviden mondja el véleményét a 
rendezvény lebonyolításával kapcsolatban. 
 
Horváth Edit igazgató: elmondta, hogy az előzetes tájékoztatást a rendezvényről korrektnek 
tartja. Pozitív véleménnyel van a kulturális műsorról, valamint, hogy minden gyermek kapott 
mikulás csomagot. A kézműves  foglalkozásokban látta a problémát. Nem passzolt az 
életkorhoz, a piciknek lassú volt, a felső osztályosokat már nem foglalta le, tobzódás volt. A 2 
órás programidő alatt több helyszínen több lehetőséget kellett volna nyújtania a szervezőnek. 
 
Kátai Attila képviselő: elmondta, hogy a rendezvényeket illetően most tartanak félidőnél, 4 
rendezvényük már lezajlott, 4 van még vissza. A rendezvények nem úgy valósultak meg, 
ahogy szerették volna, sokkal színvonalasabban szeretnék lebonyolítani a rendezvényeket. 
 
Fodorné Bauer Andrea: elmondta, hogy a januári rendezvényre már nincs idő módosítani.  
Becsei Kornél az MLK Kapos 2002. Kft. képviselőjének figyelmébe ajánlotta, ha a 
rendezvények kulturális része rendben van, több ember foglalkozzon a gyermekekkel. 
Javasolta az egyeztetést a projektvezetéssel és az önkormányzattal.  
 
Boti Tiborné elnök: elmondta, hogy a felelősség az övé, neki kell aláírnia a 
teljesítésigazolást, amelyen igazolja, hogy 100%-os teljesítés történt. Ellenben, ha kifogás  
merül fel a rendezvény megvalósításával kapcsolatban, akkor nem írhatja alá a 100%-os  
teljesítést. 
 
92/2013. (XII. 10.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a vállalkozási szerződés 
felülvizsgálataként egyeztet a projektvezetéssel és az önkormányzattal. 
 
Felelős:  Boti Tiborné Kaposvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2013. december 31. 
 
Szavazati arány: - 3   igen 

-     nem 
    -     tartózkodás 

 
8.)  Feladatalapú támogatás 
 
Boti Tiborné elnök: tájékoztatásul elmondta, hogy  2013. november 26-án kelt Kaposvár 
Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata megkapta a valamennyi Közös 
Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzője, Jegyzője részére kiküldött, a nemzetiségi 
önkormányzatoknak nyújtható feladatalapú költségvetési támogatás megváltozott szabályairól 
szóló tájékoztatás. Kéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a megváltozott szabályok szerint járjon 
el. 
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93/2013. (XII. 10.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségi 
önkormányzatoknak nyújtható feladatalapú költségvetési támogatás megváltozott szabályairól 
szóló tájékoztatást elfogadta. 
 
Szavazati arány: - 3   igen 

-     nem 
    -     tartózkodás 

 
9.) Támogatási Szerződés 
 
Boti Tiborné elnök: elmondta, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a 6/2013. 
(III. 04.) önkormányzati rendelete alapján 1.500.000,-Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint 
támogatást nyújt pályázati önerő biztosítására Kaposvár Megyei Jogú Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata részére „Nostru – szociális városrehabilitáció Kaposváron” című  
DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0002 azonosítószámú projekt megvalósításához. 
 
Elmondta továbbá, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a 6/2013. (III. 04.) 
önkormányzati rendelet 13.§ (2) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetési 
rendeletében az általános működési tartalék terhére 200.000,-Ft, azaz kettőszázezer forint 
támogatást nyújt Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére a 
rászorulóknak biztosított karácsonyi vendéglátás költségeihez. 
 
94/2013. (XII. 10.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata felhatalmazza Boti Tiborné 
elnököt a támogatási szerződések aláírására. 
 
Felelős:  Boti Tiborné Kaposvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  azonnal 
 
Szavazati arány: - 3   igen 

-     nem 
    -     tartózkodás 
 
 

10.) Élelmiszercsomagok átadása 
 
Boti Tiborné elnök: tájékoztatásul elmondta, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata 500 db karácsonyi élelmiszercsomagot oszt ki rászoruló roma 
családok részére. A csomagok beszerzéséről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. Az 
500.000.-Ft Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési 
rendeletében elkülönített általános működési tartalékból kerül kifizetésre. 
 
 
95/2013. (XII. 10.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az élelmiszercsomagok 
kiosztásáról szóló tájékoztatást elfogadta.  
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Felelős:   Boti Tiborné Kaposvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2013. december 31. 
 
Szavazati arány: - 3   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
11.) Kisebbségek napja 
 
Boti Tiborné elnök: tájékoztatásul elmondta, hogy a megadott határidőig nem érkezett 
javaslat személyre vagy szervezetre. 
 
96/2013. (XII. 10.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
kisebbségek napját 2013. évben nem tartanak, az ezzel kapcsolatos meghívásoknak eleget  
tesznek. 
 
Szavazati arány: - 3   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
 
12.) Esélyegyenlőségi csoport kialakítása 
 
97/2013. (XII. 10.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
felhatalmazza Kátai Attila képviselőt az esélyegyenlőségi csoport kialakítására. 
 
Felelős:  Kátai Attila képviselő 
Határidő:  2013. december 31. 
 
 
Szavazati arány: - 3   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
 
A napirenden több téma nem lévén az elnök az ülést berekesztette. 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Boti Tiborné        Kátai Attila 
              elnök         jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


