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Kaposvár Megyei Jogú Város 
Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2017. 
december 11. napján, Kaposváron a Kossuth tér 1. I/112. szám alatti hivatalos helyiségben a 
13.00-kor tartott rendkívüli üléséről. 

Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint.  

A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete. 

 
Kátai Attila elnök köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket, valamint a Hivatal 
dolgozóit. 
A jelenléti ív alapján megállapította, hogy 3 fő jelen van, így a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat határozatképes. 
 
105/2017. (XII.11.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az ülés napirendi pontját 
elfogadta. 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete. 
 
Szavazati arány:                        3 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
 

Napirend: 
 

 
1. Egyebek                                                                                                     szóbeli 

Előterjesztő:      Kátai Attila elnök 
 
Napirend tárgyalása: 

 
1. Egyebek                                                                                                     szóbeli 

 
 
Kátai Attila: a Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelemmel fordult Szita Károly 
Polgármester Úr felé annak érdekében, hogy nyújtson segítséget számukra abban, hogy a 
Szentjakabon élő hátrányos helyzetű roma lakosság részére karácsony közeledtével csomagot 
tudjanak osztani. Polgármester Úr segítségével cukrot és Kométa termékeket tudnak adni a 
lakosság részére. Emellett az egészséges táplálkozásra és a minőségi élelmiszer fogasztásra 
való figyelem felhívás érdekében, valamint az esélyegyenlőség biztosítása jegyében az étel 
intoleranciában szenvedők részére megfelelő élelmiszereket - glutén –és laktózmentes 
termékeket, teljes kiőrlésű lisztet és egyéb hasonló élelmiszert - osztanának, melyhez 
200.000.-Ft költség szükséges. Ennek fedezetéül a „Dalban mondom el” programra 
elkülönített 130.000.-Ft szolgálna, valamint a működési támogatásból 70.000.-Ft kerülne még 
átcsoportosításra 
 
 



2018.01.03. C:\z10\20171211_rno.doc 2/2 

106/2017. (XII.11.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete úgy 
határozott, hogy a Szentjakabon élő hátrányos helyzetű roma lakosság részére nyújtandó 
karácsonyi csomag költségeihez, - az egészséges táplálkozásra és a minőségi élelmiszer 
fogasztásra való figyelem felhívás érdekében, valamint az esélyegyenlőség biztosítása 
jegyében az étel intoleranciában szenvedők részére megfelelő élelmiszerek vásárlásához - 
200.000.-Ft-ot biztosít a reprezentációs kiadások terhére. A kiadás fedezetéből 130.000.-Ft-ot 
a „Dalban mondom el” programra elkülönített összegből, 70.000.-Ft-ot a működési 
támogatásból történő átcsoportosítással biztosítja.   
 
Szavazati arány:                        3 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
 

Kátai Attila: Az Adventi rendezvény december 09-én sikeresen lezajlott. A programra 
elkülönített 77.000.-Ft-ból 14.000.-Ft nem került felhasználásra. A fel nem használt 14.000.- 
Ft-ot a Kisebbségek napja rendezvény reprezentációs kiadásaira javaslom átcsoportosítani.  
 
107/2017. (XII.11.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete úgy 
határozott, hogy a feladatalapú támogatásból az Adventi rendezvényre fel nem használt 
14.000.-Ft-ot a Kisebbségek napja rendezvény reprezentációs kiadásaira csoportosítja át. 

 
Szavazati arány:                        3 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke az ülést 
13.15-kor bezárta. 
 
Kaposvár, 2017. december 11. 
 

 Kátai Attila          Frigur Róbert 
      elnök                képviselő 
        jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


