
Jegyzőkönyv 

 

Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

2015. március 24. - én 08.00 órakor megtartott üléséről 

 

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. A jelenlévőknek az írásban kiküldött napirendi pontokat elfogadásra 

javasolja. 

19/2015.(III.24) Roma Nemzetiségi Önkormányzati Határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a kiküldött napirendet 
elfogadta. 

Szavazati arány:  3 igen 

0 nem 

    0 tartózkodás 

A meghívó a jegyzőkönyv 2. sz. mellékleteként csatolva 

 

Napirend: 

1. Tájékoztatás a feladatalapú támogatás eredményeiről 
Előterjesztő: Kátai Attila elnök 

 

2. Tájékoztató a húsvéti rendezvény, játszóház megszervezéséről 
Előterjesztő: Kátai Attila: elnök 
 

3. Aktuális feladatok, egyebek 
Előterjesztő: Kátai Attila elnök 



 

Napirend tárgyalása: 

1. Tájékoztatás a feladatalapú támogatás eredményeiről 

Előterjesztő: Kátai Attila elnök 

Kátai Attila elnök: Tájékoztatta a képviselő testületet hogy Kaposvár Megyei Jogú Város  

Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2015. évi feladatalapú költségvetési támogatás  

Támogató által meghatározott pontszáma 54 pont volt. Somogy megyében a második legjobb 

helyet foglaljuk el. Munkánkat továbbra is így illetve jobban kell végeznünk. 

 

20/2015.(III.24) Roma Nemzetiségi Önkormányzati Határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2015 évi feladatalapú 

költségvetési támogatás pontszámairól a tájékoztatott elfogadta. 

Szavazati arány:  3 igen 

0 nem 

0 tartózkodás 
 

2. Tájékoztató a húsvéti rendezvény, játszóház megszervezéséről 
Előterjesztő: Kátai Attila: elnök 
 

Kátai Attila elnök: Tájékoztatta a képviselő testületet arról, hogy a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat március 28.-án húsvéti játszóházat, húsvéti szokások felelevenítésével 

kapcsolatos kulturális rendezvényt tart a Pécsi utca 56. szám alatti Közösségi házban. A 3 

beérkező pályázat alapján a rendezvény lebonyolításával, szervezésével a legkedvezőbb és  

legolcsóbb árajánlatot benyújtó Roxinház Alapítványt bízza meg. A rendezvény költsége 220 

ezer forint. Az elnök felkéri a képviselő testületet, hogy az árajánlatot fogadja el és a 

rendezvényen vegyenek részt. Kéri a képviselő testületet felhatalmazását a szolgáltatás 
megrendelésére. 

21/2015.(III.24) Roma Nemzetiségi Önkormányzati Határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a húsvéti játszóházról, 

húsvéti szokások felelevenítésével kapcsolatot kulturális rendezvény lebonyolítását 

szervezését 220. 000 Ft összegben a Roxinház Alapítványtól megrendeli. 

Szavazati arány:  3 igen 

0 nem 

0 tartózkodás 



 
3. Aktuális feladatok, egyebek 

Előterjesztő: Kátai Attila elnök 
 

Kátai Attila elnök: Elmondta, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat adománygyűjtést 

szervezett húsvétra. Ezzel kapcsolatban több vállalkozást, hipermarketet felkerestek. Eddig a 

Tesco jelzett vissza, hogy ők sajnos jelenleg nincsenek abban a helyzetben, hogy 

adományozni tudjanak. Ezek alapján húsvétra nem fognak tudni adományokat osztani, de 

reménykednek benne hogy a későbbiek során igen, mert ígéretet kaptak ezzel kapcsolatban. 

22/2015.(III.24) Roma Nemzetiségi Önkormányzati Határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a húsvéti adományozás 

helyzetét, lehetőségét megtárgyalta és úgy határozott, hogy későbbi alkalommal fognak 

adományozni. 

 

Szavazati arány:  3 igen 

0 nem 

0 tartózkodás 
 

Kátai Attila elnök elmondta: hogy Kiss Szabolcs a közterület-felügyelet vezetője ismételten 
megkereste és  azt kérte, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat negyedévente tájékoztassa 

a közterület felügyelete arról, hogy Kaposváron a roma lakta területeken véleményünk alapján 

milyen problémákat szükséges megoldani.  

Boti Tiborné elnök helyettes: Szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat feladata elsősorban a kulturális autonómia. Ennek ellenére támogatja az  

együttműködést a közterület felügyelettel. 

23/2015.(III.24) Roma Nemzetiségi Önkormányzati Határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
támogatja a közterülettel való együttműködést a kölcsönös tájékoztatást, valamint problémák 

felmerülése esetén egymás megkeresését. 

Szavazati arány:  3 igen 

0 nem 

0 tartózkodás 
 



Kátai Attila elnök: A Kaposvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével folytatott 

megbeszélések alapján lehetőség adódik 9 fő közfoglalkoztatott igénylésére, akik a roma lakta 

területek tisztántartásáért, felméréséért lesznek felelősek. 

24/2015.(III.24) Roma Nemzetiségi Önkormányzati Határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata úgy határozott, hogy a 

közfoglalkoztatással kapcsolatos  tájékoztatót a  testület el fogadta, felhatalmazza  az elnököt 

az ezzel kapcsolatos feladatok intézésére. 

Szavazati arány:  3 igen 

0 nem 

0 tartózkodás 
 

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

 

Kaposvár, 2015. március 24. 

 

 

 

 

Kátai Attila      Frigur Róbert   

      elnök       képviselő 

        jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


