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Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint, melyet az 1. Számú melléklet tartalmaz 

Kátai Attila elnök: Köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította, hogy 3 fő képviselő jelen, van 
az ülés határozatképes. Javasolta napirendre venni: 

• A kisebbségi díj módosítása napirendi pontot 
• Aktuális feladatok, egyéb napirendi pontot 

 
74/2014.(XI.06) Roma Nemzetiségi Önkormányzati Határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a napirendet elfogadta. 
 
 

Szavazati arány:  3 igen 

0 nem 

    0 tartózkodás 

 

A meghívó a jegyzőkönyv 2. sz. mellékleteként csatolva 

Napirend: 

 

1. Előterjesztés a "Kaposvár számít rád" program keretén belül nyújtott 
támogatási formákról szóló 51/2007.(XI. 14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, valamint a roma tanulók ösztöndíjára vonatkozó szabályzat 
módosításáról 
Előterjesztő:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző 
 
 



2. Javaslatok kisebbségi díjra való ajánláshoz 
Előterjesztő:   Kátai Attila elnök 
Közreműködik:  Laczkó Ildikó titkár 
 
 
 
Napirend tárgyalása: 
 

1. Előterjesztés a "Kaposvár számít rád" program keretén belül nyújtott 
támogatási formákról szóló 51/2007.(XI. 14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, valamint a roma tanulók ösztöndíjára vonatkozó szabályzat 
módosításáról 
Előterjesztő:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző 
 
 

Battyányi Beáta szoc. irodavezető helyettese: Elmondta, hogy ebben az évben a tanulmányi 
ösztöndíj eredményességének vizsgálata érdekében felmérést készítettek a roma ösztöndíjban 
részesülök sorsának alakulásáról.  Ennek eredményeként módosították a tanulmányi átlagot, 
illetve kötelezettség vállalás is terheli majd ezen túl a pályázókat. A kérdőívekből 
megalapítható hogy a 200 fő ösztöndíjban részesülők közül 88 fő még jelenleg tanul. A 
felmérés eredményeképpen megállapítható, hogy a roma tanulók részére biztosított 
ösztöndíjrendszer alapvetően eredményes volt.  Az ösztöndíj módosítását az előterjesztés 
tartalmazza. 

Az ösztöndíj módosítása a jegyzőkönyv 3 számú mellékleteként csatolva. 

75/2014.(XI.06) Roma Nemzetiségi Önkormányzati Határozat: 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a "Kaposvár 
számít rád" program keretén belül nyújtott támogatási formákról szóló 
51/2007.(XI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a roma 
tanulók ösztöndíjára vonatkozó szabályzat módosításáról az előterjesztést 
elfogadta. 
 

Szavazati arány:  3 igen 

0 nem 

0 tartózkodás 
 

Felelős:   dr . Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző 

Határidő:   azonnal 

 



2. Javaslatok kisebbségi díjra való ajánláshoz 
Előterjesztő:   Kátai Attila elnök 
Közreműködik:  Laczkó Ildikó titkár 
 
 
 
 
 Kátai Attila elnök: Megkérte a képviselő testülete, hogy hozzanak egy időpontot, 
amíg a javaslatok érkezhetnek. 
Laczkó Ildikó titkár: Javasolta, hogy a javaslat tételi határidő november 30 legyen. A 
javaslatokat mindenki a személy életpályája bemutatásával adja le. 
 

75/2014.(XI.06) Roma Nemzetiségi Önkormányzati Határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a kisebbségi díjra való 
ajánlásról a tájékoztatót elfogadta. 

 

Szavazati arány:  3 igen 

0 nem 

0 tartózkodás 
 

3. A kisebbségi díj módosítása 
Előterjesztő: Kátai Attila elnök 
 
 
Kátai Attila elnök: Elmondta, hogy szeretné, ha a kisebbségi díj adományozásáról 
szóló szabályzatot módosítanák. 
 
 A kisebbségi díj szabályzatáról a módosítást a jegyzőkönyv 4 számú melléklete 

tartalmazza. 

 
 

76 /2014.(XI.06) Roma Nemzetiségi Önkormányzati Határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a kisebbségi díj 
szabályzatáról a módosítást elfogadta. 

Szavazati arány:  3 igen 

0 nem 

0 tartózkodás 
 
 
 
 



4. Aktuális feladatok, egyéb 
Előterjesztő: Kátai Attila elnök 
 
Kátai Attila elnök: Elmondta, hogy szeretné áttekinteni, a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat által eddig kötött együttműködési megállapodásokat.  
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata úgy határozott, 
hogy decemberben Ádventi készülődés – Lelki gyakorlatok címmel, hitélettel 
kapcsolatos délutánt, játszóházat, illetve kézműves foglalkozást fog tartania a volt 
Lurkó klubos gyermekek számára.  
 

Felelős:  Kátai Attila elnök 
Határidő:  2014. december 10 
 

 
77 /2014.(XI.06) Roma Nemzetiségi Önkormányzati Határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az Ádventi készülődés – 

Lelki gyakorlatok címmel, hitélettel kapcsolatos délután időpontjáról  a tájékoztatót 
elfogadta. 

Szavazati arány:  3 igen 

0 nem 

0 tartózkodás 
 

A napirenden több téma nem lévén az elnök az ülést berekesztette 
 

Kaposvár, 2014. november 6.  

 

 

Kátai Attila         Frigur Róbert 
elnök         jegyzőkönyv hitelesítő 


