
Jegyzőkönyv 

Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

2015. június 02. - án 11:00 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 napirendet elfogadásra javasolta. 

34/2015.(VI.02Roma Nemzetiségi Önkormányzati Határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a napirendet elfogadta.  

Szavazati arány:  4 igen 

0 nem 

    0 tartózkodás 

A meghívó a jegyzőkönyv 2. sz. mellékleteként csatolva 

Napirend: 

1. Előterjesztés a 2015/2016-os nevelési év előkészítéséről. 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Nadrai Norbert igazgató 
 

Nemzetiségi Önkormányzat napirendje: 

2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
2015. évi költségvetési határozatának módosításáról 
Előterjesztő: Kátai Attila elnök 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 

3. Aktuális feladatok, egyéb 
Előterjesztő: Kátai Attila 
 

Napirend tárgyalása: 

1. Előterjesztés a 2015/2016-os nevelési év előkészítéséről. 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Nadrai Norbert igazgató 
 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. mellékleteként csatolva 



Sárdi Zoltánné köznevelési referens: a 2015/2016-os nevelési év előkészítéséről Kaposvár 
Megyei Jogú Város fenntartásban működő óvodák vonatkozásában az óvodavezetők 
felmérték azokat a szülői és intézményi igényeket, amelyek a nevelési év problémamentes  
előkészítéséhez szükségesek. A 2015/2016-os nevelési évvel kapcsolatos előkészítés a 
hatályos jogszabályok szerint az óvodahálózatban megtörtént.  A 2014/2015-ös nevelési 
évben óvodáink beírt gyermeklétszáma 2015. áprilisi adatok szerint 1957 fő, év közben 149 fő 
gyermek érkezett. (Óvoda/2. számú melléklet,)  A naponta jelenlévő gyermekek 2014.09. hó 
és 2015.04. hó közötti időszakban, csoportátlagban 70%-72% között volt. (Óvoda/3. számú 
melléklet)   

35/2015.(VI.02Roma Nemzetiségi Önkormányzati Határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2015/2016-os nevelési év 

előkészítéséről az előterjesztést megtárgyalta, elfogadta. 

Szavazati arány:  4 igen 

0 nem 

0 tartózkodás 
 

2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
2015. évi költségvetési határozatának módosításáról 
Előterjesztő: Kátai Attila elnök 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015.évi módosított költségvetésének főösszege mind a 
bevételek, mind a kiadások esetében 3.315e Ft-ban került elfogadásra. 

A korábbi határozatmódosítás készítésekor a feladatalapú központi támogatás összege még 
nem volt ismert. A 428/2012. (XII.29.) kormányrendelet rendelkezései alapján az emberi 
erőforrások minisztere, mint támogató meghozta a települési és területi nemzetiségi 
önkormányzatok feladatalapú költségvetési támogatásáról szóló döntést, amelynek alapján 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 1.985.424 Ft összegű  
támogatásban részesült. Ezzel az összeggel a Roma Nemzetiségi Önkormányzat dologi 
kiadásait 1.693 e Ft-tal (a belföldi kiküldetés előirányzatát 200 e Ft-tal, az egyéb dologi 
kiadásokat 1.493 e Ft-tal) javaslom megemelni. Beruházási kiadásokra 292 e Ft elkülönítését 
javaslom irodabútor beszerzésére. 

36/2015.(VI.02) 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 bevételi és kiadási előirányzatát 5.300eFt-
ra módosítja, az előirányzat növekményéből dologi kiadásokra 1693eFt-ot, beruházási 



kiadásokra (irodabútorok beszerzés) 292e Ft-ot kíván felhasználni az 1. számú melléklet  
szerinti bontásban. 

Felelős: Kátai Attila elnök 

Közreműködik: Molnár György igazgató 

Határidő: 2015. június 12. 

 

Szavazati arány:  4 igen 

0 nem 

0 tartózkodás 
 

3. Aktuális feladatok, egyéb 
Előterjesztő: Kátai Attila 
 

Kátai Attila elnök: A Színezd Át program rendezvény sorozat kapcsán a Városfejlesztési Kft 
megkereste a Roma Nemzetiségi Önkormányzatot, hogy hirdessék a programot kint a telepen 
élő gyermekek körében. Természetesen támogatta a megkeresést, képviselő társam 
egyeztetése után akkor derült ki, hogy a programnak van egy kulturális része is este a Csiki 
Gergely színházban. Ezután megpróbálta a műsorra jegyeket vásárolni. Felhívta a színházat, 
de ők közölték vele, hogy már nem tudnak jegyet adni, mert már elfogyott. Közölték vele 
hogy elvileg lettek biztosítva ingyen jegyek. Felhívta ezután az Agóra vezetőjét. Ő elmondta, 
hogy egy roma szervezet bejelentkezett 24 fővel illetve a Bárczi Gusztáv Speciális Iskola 70 
fővel. Ezek után felajánlotta, hogy biztosított a képviselő testület részére 4 db jegyet, úgy 
hogy ő lemond a saját részére félretett jegyekről. Ezt tudomásul vette, viszont ezek után írt 
egy emailt a szervezők részére illetve Jónás Csillának a minisztériumba a felzárkóztatásért 
felelős államtitkárságra, mivel ő szervezte ezt az egészet.  A levélben leírta, amíg a mi 
munkánkra számítanak, és mi végrehajtjuk, addig minket is keressenek meg időben. A levelet,  
amit elküldött csatolt polgármester úrnak, illetve alpolgármester úrnak is. Erre kaptunk egy 
visszajelzést péntek délután telefonon Jágerné Katona Zsuzsannától, aki elmondta, hogy a 
megszervezésre nagyon rövid idejük állt a rendelkezésre és, hogy a szervezésért nem ők 
voltak a felelősek. Ekkor még ígéretet kapott, hogy biztosítanak számunkra plusz jegyet.  
Ezért kéri a képviselő testület azt, hogy írjanak egy levelet polgármester úrnak, jegyző úrnak, 
melyben részletezik, hogy szeretnének bemutatkozni a különböző önkormányzat 
osztályvezetőinek, akik nap, mint nap a romák ügyeivel, érdekeivel foglalkoznak. pl: 
kulturális iroda, pályázatíró iroda stb.  

 

 

 



37/2015.(VI.02) Roma Nemzetiségi Önkormányzati Határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete 
megtárgyalta a Színezd át rendezvény sorozat kapcsán felmerült problémát és úgy határozott, 
hogy támogatják az elnök javaslatát és levelet írnak a polgármester úrnak.  

Szavazati arány:  4 igen 

0 nem 

0 tartózkodás 
 

Kátai Attila elnök: A közterület- felügyelet tájékoztatása alapján a cseri városrészben 
ismételten problémák adottak kérte a közterület-felügyelet, hogyha tud, a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat szervezzen lakossági a Cseri városrészben, a képviselő testület úgy döntött, 
hogy segítséget kér Czimmermanné Németh Andrea képviselő asszonytól, hogy jelöljön ki 
egy időpontot, illetve helyszínt a lakossági fórúm megtartására. 

Boti Tiborné elnök helyettes: Elmondta, hogy a Kaposvári Rendőrkapitányság vezetője 
megkereste a Roma Nemzetiségi Önkormányzatot és megkérte, hogy a rendvédelmi táborba 
melynek időpontja 2015. június 26-júliús 31. delegáljanak fiatalokat. 

Farkas Ferenc képviselő: Szeretné, ha a következő ülésre meghívnák Hartner Rudolfot a 
város gondnokság vezetőjét. 

38/2015.(VI.02) Roma Nemzetiségi Önkormányzati Határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete az 
aktuális feladatokról a tájékoztatót elfogadta. 

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  


