
Jegyzőkönyv 

 

Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

2015. április 15. - én 14.00 órakor megtartott üléséről 

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

Kátai Attila elnök: Köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította, hogy 4 fő képviselő jelen, van 

az ülés határozatképes. A jelenlévőknek az írásban kiküldött napirendiek mellé javasolta 

napirendre venni a következőket: 

• Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

2014.évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról. 

• Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. 
évi költségvetési határozatának módosításáról. 

 

25/2015.(IV.14) Roma Nemzetiségi Önkormányzati Határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a kiegészített napirendi 

pontokkal a napirendet elfogadta.  

Szavazati arány:  4 igen 

0 nem 

    0 tartózkodás 

 

A meghívó a jegyzőkönyv 2. sz. mellékleteként csatolva 

Napirend: 

1. Előterjesztés a roma tanulók tanulmányi ösztöndíjának elnyerésére benyújtott 
pályázatok elbírálásáról (zárt) 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címletes főjegyző 

Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző 
 

2. Előterjesztés ülnökválasztásról (szóbeli) 
Előterjesztő: Kátai Attila elnök 

Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 

 



3. Aktuális feladatok, egyéb 
Előterjesztő: Kátai Attila elnök 

 

Napirend tárgyalása: 

2. Előterjesztés ülnökválasztásról (szóbeli) 
Előterjesztő: Kátai Attila elnök 

Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 

Kátai Attila: elnök: elmondta, hogy Bogdán Istvánt javasolja a Kaposvári Járásbíróság 

ülnökének, azért mert eddig is ő volt és meg voltak vele elégedve. Megkéri a 

képviselőtestületet, ha egyetértenek, döntésével támogassák, vagy ha nem tegyenek más  

javaslatot. 

27/2015.(IV.14) Roma Nemzetiségi Önkormányzati Határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a Kaposvári Járásbíróság 

ülnökének a Bogdán Istvánt választotta meg. 

 

Szavazati arány:  3 igen 

0 nem 

    1 tartózkodás 

3. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
2014.évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról. 
Előterjesztő:   Kátai Attila elnök 

Közreműködik:   Molnár György igazgató 
 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. mellékleteként csatolva 

 

Somlainé Ferincz Judit gondnokságvezető: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi 

költségvetését és a teljesítési adatait összevontan az 1. számú melléklet tartalmazza. 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi módosított bevételi elő irányzata 17.891 eFt, 
tényleges bevétele 17.127 eFt, amely a módosított előirányzat 95,7%-a. 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat módosított 2014. évi kiadási előirányzata 17.891 eFt, 

amely 17.403 eFt-ban teljesült, amely a módosított előirányzat 97,3%-a. 



A nemzetiségi önkormányzat az elmúlt évet 276 eFt hiánnyal zárta, amely oka részben az, 

hogy a közfoglalkoztatási program során a szükséges önrész nem állt rendelkezésre. A 

probléma azért nem jelentkezett évközben, mert a közcélú alkalmazottak munkabérét és  
járulékait közvetlenül az önkormányzat fizette ki és az utólagosan kerül megtérítésre a 

nemzetiségi önkormányzat által. Emellett a Komplex telep program keretében nyújtott 

előfinanszírozás nem fedezte teljes mértékben az eddigi kifizetéseket, ennek rendezésére az  

utófinanszírozás miatt 2015. évben kerül sor. A Nostru program során Kaposvár Megyei Jogú 

Város Önkormányzata által nyújtott önrész támogatás meghaladta a ténylegesen indokolt  

összeget, 67 eFt visszafizetési kötelezettség keletkezett. 

A hiány rendezésére a nemzetiségi önkormányzat 2015. évi költségvetési határozatának 

módosításáról szóló előterjesztésében teszek javaslatot. 

28/2015.(IV.14) Roma Nemzetiségi Önkormányzati Határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2014. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 17.127 eFt. bevétellel,17.403 e Ft 

kiadással, az előterjesztés 1. számú melléklete szerint részletezésben elfogadja. A nemzetiségi 

önkormányzat hiánya 276 e. Ft 

Felelős:   Kátai Attila elnök 

Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató 

Határidő:   2015. április 30. 

 

Szavazati arány:  3 igen 

0 nem 

0 tartózkodás 

 

4. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
2015. évi költségvetési határozatának módosításáról. 
Előterjesztő:   Kátai Attila elnök 

Közreműködik:   Molnár György igazgató 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. mellékleteként csatolva 

Somlainé Ferincz Judit gondnokságvezető: 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetése mind a bevételek, mind a 

kiadások esetében 2.534 eFt-ban került elfogadásra. 



Mivel a költségvetés összeállítása a szokásosnál korábban történt, így a központi támogatás  

tényleges összege nem volt ismert. A bázis szinten tervezett 271 eFt helyett a támogatás  

tényleges összege 380 eFt. A Komplex telep program 2015. évre tervezett összege 672 eFt.  

A nemzetiségi önkormányzat az elmúlt évet 276 eFt hiánnyal zárta, amelyből a közcélú 

alkalmazottak bér- és járulékköltségének 234 eFt meg nem térítéséből adódik. A Komplex 

telep program kapcsán megtervezésre kerül a 2013. évről áthúzódó 563 eFt-os előirányzat, 

amely a projekt tervezett bevételétől 120 eFt-tal elmarad. A fentiek után fennmaradó 156 eFt 

hiány fedezetét a dologi kiadások elő irányzatának csökkentésével kívánom rendezni. Az 

önkormányzat felé megtérítendő összeggel az átadott pénzeszköz előirányzatot javaslom 

növelni. A Komplex telep programból személyi juttatásra 400 eFt-ot, munkaadót terhelő 

járulékra 100 eFt-ot, dologi kiadásra 63 eFt-ot javasolom felhasználni. Az állami támogatás  
többlete az egyéb dologi kiadások előirányzatát növeli. 

29/2015.(IV.14) Roma Nemzetiségi Önkormányzati Határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete 

megtárgyalta a nemzetiségi önkormányzat 2015. évi költségvetési határozatának 

módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy tárgyévi bevételeit és kiadásait 

3.315 e Ft-ban határozza meg, az előirányzat növekményét személyi, járulék és dologi 
kiadásokra kívánja felhasználni az 1. számú melléklet szerinti bontásban. 

Felelős:   Kátai Attila elnök 

Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató 

Határidő:   2015. április 30. 

 

5. Aktuális feladatok, egyéb 
Előterjesztő: Kátai Attila elnök 

Boti Tiborné elnökhelyettes: Tájékoztatta a képviselő testületet, hogy a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat részt vesz a várostakarításon 13 fővel április 25.-én.  A takarítást 9:00 órai 

kezdettel a szentjakabi városrészben végzik majd. 

Kátai Attila elnök: Felkéri a képviselőtestületet, hogy a várostakarításon vegyen részt. 

30/2015.(IV.14) Roma Nemzetiségi Önkormányzati Határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete az 

aktuális feladatokról a tájékoztatót megtárgyalta, elfogadta. 

 

 



Szavazati arány:  4 igen 

0 nem 

    0 tartózkodás 

 

Kátai Attila elnök: külföldi kapcsolatépítéssel kapcsolatosan megkeresték KMJV Roma 

Nemzetiségi Önkormányzatot. A bulgáriai Pakiv Európai Hálózat (Pakiv European Network) 

együttműködő partnereket keres Magyarországról, Szlovákiából, Romániából. A 

partnerkeresés célja, hogy közösen pályázzanak az Európai Unió DAPHNE programjára, 
családon belüli erőszak és korai házasság, gyermekvédelem, valamint az Európai Unió  

diszkriminációellenes és roma integrációs tevékenységekre. 

Kéri a képviselő testület felhatalmazását a pályázattal kapcsolatos teendők elvégzésére. 

31/2015.(IV.14) Roma Nemzetiségi Önkormányzati Határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete  a 

tájékoztatót megtárgyalta, elfogadta, egyben felhatalmazza az elnököt a bulgáriai Pakiv 

Európai Hálózat (Pakiv European Network) külföldi kapcsolatépítésével, a pályázattal 

kapcsolatos teendők elvégzésére. 

Felelős:   Kátai Attila elnök 

Határidő:   2015.06.30. 

Szavazati arány:  4 igen 

0 nem 

    0 tartózkodás 

 

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

k.m.f. 
 

 
 
 
     Kátai Attila                                                                                         Frigur Róbert 
  elnök                                                                                                  képviselő  
 


