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Kaposvár Megyei Jogú Város 
Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2019. április 
12. napján, Kaposváron a Fő utca 63.szám alatti székhelyén 11.00-kor tartott üléséről. 
 
Jelen voltak a jegyzőkönyv 1. számú mellékleteként szereplő jelenléti ív szerint. 
 
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. 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a mai napon kapta kézbe a Kaposvári Kodály Zoltán 
Központi Általános Iskola intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására 
vonatkozó pályázatot, melyet az RNÖ-nek véleményezni kell. Kérte, hogy a fenti előterjesztés 
kerüljön felvételre a napirendi pontok közé. 
 
21/2019. (IV. 12.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az ülés napirendi pontját a 
fenti kiegészítéssel elfogadta. 
 
Szavazati arány:                        3 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

Napirend: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város 2019. április 25-i Közgyűlése elé kerülő előterjesztés: 

 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kaposvár Megyei 

Jogú Város nemzetiségi önkormányzatai között kötött megállapodások 
módosításáról 
Előterjesztő:     Szita Károly polgármester 
Közreműködik:    dr. Gróf Regina irodavezető 

 
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról 
Előterjesztő:      Kátai Attila elnök 
Közreműködik:    Balogh Beáta igazgató 
 

3. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
2/2019. (II.15.) számú költségvetési határozatának módosításáról 
Előterjesztő:      Kátai Attila elnök 
Közreműködik:    Balogh Beáta igazgató 
 

4. Előterjesztés a 2018. évi ellenőrzési jelentésről 
Előterjesztő:  Kátai Attila 
Közreműködik:  Kiss Brigitta belső ellenőrzési vezető 
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5. Előterjesztés a roma tanulók tanulmányi ösztöndíjának elnyerésére benyújtott 

pályázatok elbírálásáról                                                                                    zárt 
Előterjesztő:      dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:    Jenei Zoltánné igazgató 

 
6. Egyéb: képviselő-testületünk tájékoztatása a legutóbbi ülés óta végzett munkáról, 

aktualitásokról.                                                                                  szóbeli 
Előterjesztő:      Kátai Attila elnök 

 
 
Napirend tárgyalása 
 

1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kaposvár Megyei 
Jogú Város nemzetiségi önkormányzatai között kötött megállapodások 
módosításáról 
Előterjesztő:     Szita Károly polgármester 
Közreműködik:    dr. Gróf Regina irodavezető 

 
Kátai Attila elnök: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzetiségi 
önkormányzatokkal kötött megállapodásokat 247/2014. (XI. 13.) számú önkormányzati 
határozatával hagyta jóvá. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Tv.) alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja a 
település nemzetiségi önkormányzatainak a működéséhez szükséges tárgyi feltételeket és a 
Kaposvári Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik a működéssel, gazdálkodással, testületi 
tevékenységgel kapcsolatos előkészítő, végrehajtási és ügyviteli feladatok ellátásáról. 
A Tv. 80. § (3) bekezdés d) pontja alapján a megállapodásokban rögzíteni kell a „helyi 
nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és 
dokumentációs részletszabályaival, a belső ellenőrzéssel, valamint az ezeket végző személyek 
kijelölésének rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat, 
feltételeket”.  
A fenti rendelkezések alapján a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodásoknak 
tartalmaznia kell a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított éves 
támogatás nemzetiségi önkormányzatok által finanszírozható kiadásaira vonatkozó 
rendelkezéseket, ezért a megállapodások módosítása szükséges.  
 
22/2019. (IV. 12.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 
megtárgyalta a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kaposvár Megyei Jogú 
Város nemzetiségi önkormányzatai között kötött megállapodások módosításáról szóló 
előterjesztést, az abban foglaltakkal egyetértett, azt elfogadásra javasolja Kaposvár Megyei 
Jogú Város Közgyűlésének. 
 
Szavazati arány:                        3    igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
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2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról 
Előterjesztő:      Kátai Attila elnök 
Közreműködik:    Balogh Beáta igazgató 

 
Kátai Attila elnök: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi módosított 
költségvetésének főösszege mind a bevételek, mind a kiadások esetében 89.419 eFt-ban került 
elfogadásra. A teljesítés adatait összevontan az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. 
 
 
23/2019. (IV. 12.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 
megtárgyalta a 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést és úgy 
határozott, hogy 89.419 eFt bevétellel, 65.835 eFt kiadással a beszámolót az 1. számú 
melléklet szerinti részletezésben elfogadja. A nemzetiségi önkormányzat a maradványt 23.584 
eFt fogadja el, melyből 497 eFt az önkormányzati támogatás, 463 eFt technikai zárolt 
általános tartalék, 216 eFt a feladatalapú támogatás, 180 eFt a közfoglalkoztatási program, 
10.978 eFt a TOP Cser program, 11.250 eFt a TOP Szentjakab program maradványa. 
Az önkormányzati támogatás 497 eFt összegű maradványából 64 eFt-ot munkaadót terhelő 
járulékokra (ebből 35 eFt táppénzhozzájárulás, 29 eFt decemberi reprezentációs kiadások 
illetve a cégtelefon után fizetendő adó terhek), 339 eFt-ot szolgáltatásra (40 eFt Kisebbségek 
Napja rendezvényre gyermekek szállítási költségére, 299 eFt a nemzetiségi önkormányzat 
munkavállalói részére tartandó továbbképzésre), 2 eFt-ot közlekedési költségtérítésre, 2 eFt-ot 
informatikai szolgáltatásra, 8 eFt-ot egyéb kommunikációs szolgáltatásra, 2 eFt-ot Áfa-ra, 80 
eFt-ot beruházásra (irodabútor) használja fel.  
A feladatalapú támogatás 216 eFt összegű maradványából 24 eFt-ot egyéb külső személyi 
juttatásra (Roma nemzetiségi kitüntetés), 163 eFt-ot munkaadót terhelő járulékra (2018. év 
végi reprezentációs kiadások 2019-ben fizetendő adója). A fennmaradó 29 eFt-ot további 
döntésig az egyéb dologi kiadásokra különíti el. 

A közfoglalkoztatási program 180 eFt összegű maradványából 164 eFt-ot közfoglalkoztatási 
munkabérre, 16 eFt-ot munkaadót terhelő járulékra használja fel. 

A TOP 6.9.1. Cser program 10.978 eFt összegű maradványából 5.400 eFt-ot 4 fő 
munkabérére, 1.720 eFt-ot 2 fő megbízási díjára, 1.097 eFt-ot a munkaadót terhelő 
járulékokra, 2.675 eFt-ot egyéb szolgáltatásra (rendezvények) használja fel, a fennmaradó 86  
eFt-ot a céltartalékba helyezi. 

A TOP Szentjakab program 11.250 eFt összegű maradványából 3.421 eFt-ot 2 fő 
munkabérére, 1.672 eFt-ot 2 fő megbízási díjára, 961 eFt-ot a munkaadót terhelő járulékokra, 
5.115 eFt-ot egyéb szolgáltatásra (rendezvények), 81 eFt-ot Áfa-ra használja fel. 
 

Felelős:   Kátai Attila elnök 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:   2019. április 30. 
 
 
Szavazati arány:                        3    igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
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24/2019. (IV. 12.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2018. 
december 31-i állapot szerinti vagyonát a 2. számú mellékletben részletezett mérlegadatok 
alapján állapítja meg. 
  
Felelős:   Kátai Attila elnök 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:   2019. április 30. 
 
Szavazati arány:                                           3    igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
25/2019. (IV. 12.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2018. 
december 31-i állapot szerinti pénzeszközét a 3. számú mellékletben részletezett 
mérlegadatok alapján állapítja meg. 

    Felelős:   Kátai Attila elnök 
    Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 
    Határidő:   2019. április 30. 
 

Szavazati arány:                                           3    igen 
0 tartózkodás 

0 nem 
 

25/2019. (IV. 12.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában nincs 
gazdálkodó szervezet. (Áht.91.§ (2) bekezdés d.) pont) 

Felelős:   Kátai Attila elnök 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:   2019. április 30. 
 
Szavazati arány:                                           3    igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
26/2019. (IV. 12.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak adóssága, illetve a 
Gst.3.§. szerint adósságot keletkeztető ügylete nincs. (Áht.91.§. (2) bekezdés b.) pont) 

Felelős:   Kátai Attila elnök 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:   2019. április 30. 
 
 
Szavazati arány:                                           3    igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
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3. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
2/2019. (II.15.) számú költségvetési határozatának módosításáról 
Előterjesztő:      Kátai Attila elnök 
Közreműködik:    Balogh Beáta igazgató 

 
Kátai Attila elnök: Tájékoztatta a képviselőtársait, hogy az előterjesztés részletesen 
tartalmazza az előző közgyűlés óta történteket.  
 
27/2019. (IV. 12.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete 
megtárgyalta a nemzetiségi önkormányzat 2/2019. (II.15.) számú költségvetési határozatának 
módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy tárgyévi bevételeit és kiadásait 
27.245 eFt-ra módosítja az 1-4. számú mellékletek szerinti bontásban.  
 

Felelős:   Kátai Attila elnök 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2019. április 30. 
 
Szavazati arány:                                           3    igen 

0 tartózkodás 
0   nem 

 
28/2019. (IV. 12.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete 
megtárgyalta és elfogadja, hogy a 17/2019. (II. 15.) számú határozatot a alábbiakkal egészíti 
ki: a nemzetiségi civil szervezetekkel való együttműködés keretein belül, a Lakócsa 
Drávavölgyi Cigány Fiatalok Szövetsége által készítendő kiadvány költségeihez 10 eFt 
támogatást biztosít, melyhez a fedezetet a 2019. évi önkormányzati működési támogatás 
egyéb dologi kiadás előirányzatból a támogatások előirányzatra történő átcsoportosításával 
biztosítja. 
 
Felelős:   Kátai Attila elnök 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:   2019. április 30. 
 
Szavazati arány:                                           3    igen 

0 tartózkodás 
0   nem 

 
 
29/2019. (IV. 12.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestület 
megtárgyalta és elfogadja az átruházott hatáskörbe utalt döntésről szóló tájékoztatót, amely 
alapján a 2019. évi önkormányzati működési támogatás egyéb dologi kiadásaiból beruházásra 
történő átcsoportosítással 49 eFt-ot külső winchester és belső memóriakártya beszerzésére 
használja fel. 
 
Felelős:   Kátai Attila elnök 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:   2019. április 30. 
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Szavazati arány:                                           3    igen 

0 tartózkodás 
0   nem 

 
30/2019. (IV. 12.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestület 
megtárgyalta és elfogadja, hogy a nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő 
feladatok kapcsán a hagyományápolással összefüggő NEM-KUL-18-1129 „Lecsó 
különlegességek” pályázatra kapott támogatásból 11 eFt visszafizetésre került, melyre a 2019. 
évi önkormányzati működési támogatás egyéb dologi kiadásaiból az egyéb működési célú 
támogatás előirányzatára történő átcsoportosítással biztosította a fedezetet. 
 
Felelős:   Kátai Attila elnök 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:   2019. április 30. 
 
Szavazati arány:                                           3    igen 

0 tartózkodás 
0   nem 

4. Előterjesztés a 2018. évi ellenőrzési jelentésről 
Előterjesztő:  Kátai Attila 
Közreműködik:  Kiss Brigitta belső ellenőrzési vezető 

 
Kátai Attila elnök: 2018. évben egy ellenőrzés volt. Köszönte szépen mind az Ellenőrzési 
Csoport, mind a Gazdasági Igazgatóság munkáját, hogy törvényesen, rendben zajlik a munka 
a RNÖ-nél. 
 
31/2019. (IV. 12.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 
megtárgyalta és elfogadta a 2018. évi ellenőrzési jelentést. 
 
Felelős:   Kátai Attila elnök 
Közreműködik:  Kiss Brigitta belső ellenőrzési vezető 
Határidő:  2019. április 30.  
 
Szavazati arány:                                           3    igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
5. Előterjesztés a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 

intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására vonatkozó 
pályázatról                                                                                          szóbeli 
Előterjesztő:      Kátai Attila elnök 

 
Kátai Attila elnök: Tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy a mai napon kapta kezébe a fenti 
előterjesztést. Véleménye szerint fontos lenne a romaságot érintően a pályázó meghallgatása. 
Telefonon kereste meg Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató Asszonyt, s 
időpontot egyeztetett vele a meghallgatásra vonatkozóan. 2019. április 23. napján 9.00. órakor 
rendkívüli ülés keretében kerül sor a meghallgatására. 
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32/2019. (IV. 12.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy 
határozott, hogy a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola intézményvezetői 
(magasabb vezetői) beosztásának ellátására vonatkozó pályázatról a pályázó szóbeli 
meghallgatását követően dönt.  
 
 
Szavazati arány:                                           3    igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
6. Egyéb: képviselő-testületünk tájékoztatása a legutóbbi ülés óta végzett munkáról, 

aktualitásokról.                                                                                  szóbeli 
Előterjesztő:      Kátai Attila elnök 
 

• Kátai Attila elnök javasolta, hogy Frigur Róbert helyett Farkas Ferenc legyen a 
jegyzőkönyv hitelesítő, akadályoztatása esetén a teendőket Bogdán Imre lássa el. 

 
 
33/2019. (IV. 12.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 
jegyzőkönyv hitelesítőnek Farkas Ferencet választja meg, akadályoztatása esetén a teendőket 
Bogdán Imre látja el. 
 
Szavazati arány:                                           3    igen 

0 tartózkodás 
0 nem  

 
• Közfoglalkoztatásra vonatkozóan 2 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatására a 

Szentjakabi városrészben, 2019. április 15-től 2020. február 29. napjáig a Munkaügyi 
Központtal szerződés került megkötésre. A bér és járulék költségeket 80 %-ban 
támogatta a központ, a fennmaradó 20 %-ra Kaposvár megyei Jogú Város 
Önkormányzata 378.000.-Ft támogatást biztosít. 

 
34/2019. (IV. 12.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy 
határozott, hogy a nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok, nemzetiségi közfeladatok 
ellátása érdekében közfoglalkoztatási jogviszony keretében 2 fő közfoglalkoztatottat 
foglalkoztat 2019. április 15-i nappal. A Munkaügyi Központtól 2019. évre nyújtott 1.374 e/Ft 
összegű támogatásával megemeli a bevételi előirányzatát, ezzel egyidejűleg a személyi 
juttatásokat 1.115 e/Ft-tal, a járulékokat 109 e/Ft-tal, az üzemeltetési anyagokat 118 e/Ft-tal, 
az ÁFÁ-t 32 e/Ft-tal emeli meg. Továbbá Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatától a 
közfoglalkoztatási program önrészéhez kapott 378 e/Ft összegű támogatással megemeli a 
bevételi előirányzatát, ezzel egyidejűleg a személyi jellegű kiadások 344 e/Ft-tal, a járulékok 
34 e/Ft-tal növekednek. 
 
Szavazati arány:                                           3    igen 

0 tartózkodás 
0 nem  



2019.05.09. C:\temp\z30\20190412_rno.doc 8/11 

 
• A 2017. évi működési támogatás elszámolásra került a Minisztérium felé 

 
35/2019. (IV. 12.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 
elfogadta a 2017. évi nemzetiségi önkormányzatok működési támogatásának elszámolására 
benyújtott beszámolót. 
 
 
 
Szavazati arány:                                           3    igen 

0 tartózkodás 
0 nem  

 
 

• A 2019. évi feladatalapú támogatás I. körös pontszámai megküldésre kerülte. A kapott 
pontok felülvizsgálatra kerültek, s mivel kevés pontszámot ítéltek meg, ezért 
észrevétel került benyújtásra a Támogatáskezelő felé, melyről még nem született 
döntés. 

 
36/2019. (IV. 12.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 
elfogadta és támogatta az Észrevétel benyújtását az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő felé a 
Helyi roma nemzetiségi önkormányzatok 2019. évi feladatalapú támogatások pontszámainak 
felülvizsgálatára  
……… 
 
 
Szavazati arány:                                           3    igen 

0 tartózkodás 
0 nem  

• A 2018. évi NEMZ-KUL, NEMZ-TAB és a ROM-RKT pályázatok elszámolása a 
Támogatáskezelő felé megtörtént. 

 
37/2019. (IV. 12.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 
elfogadta a nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggésben a nevelési – oktatási 
feladatok ellátásában magvalósult NEMZ-TAB, a hagyományápolással összefüggésben 
lebonyolított NEMZ-KUL és a kulturális örökségek ápolásának keretein belül megvalósított 
ROM-RKT pályázatok elszámolását 
……… 
 
 
Szavazati arány:                                           3    igen 

0 tartózkodás 
0 nem  
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• A 2019. évre beadott ROMA-NEMZ-TAB táborra 1.442.000 Ft támogatást ítéltek 
meg a RNÖ részére. A pályázat során önrész nem került feltüntetésre. A kapott 
pályázati összeg felosztása az alábbiak szerint történne:  
Rendezvényszervezés költsége és részvételi díj (előadói díj): 70.000.-Ft 
Szállás-, étkezés és élelmiszer költségei: 1.166.100.-Ft 
Egyéb beszerzések, szolgáltatások (belépő, pólók, jutalmak, kézműves anyagok): 
205.000.-Ft 

 
Gyönyörűné Pleck Krisztina irodavezető: kérte Kátai Attila elnököt, hogy a táborra 
vonatkozó pályázati ajánlatokkal kapcsolatos szakmai dokumentációját 2019. április 18. 
napjáig küldje meg részére, melyre Kátai Attila elnök ígéretet tett. 
 
38/2019. (IV. 12.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 
elfogadta a nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő kulturális, közművelődési, 
nevelési-oktatási feladatokra irányuló ROMA-NEMZ-TAB Roma festőtábor elnevezésű, 
nemzetiségi tábor költségvetésének felosztási javaslatát és úgy határozott, hogy a 
gyermektáborra kapott 1.442 e/Ft összegű támogatással megemeli a bevételi előirányzatát, 
ezzel egyidejűleg a kiadásait az alábbiak szerint növeli: előadói díj 70 e/Ft (szolgáltatás), 
szállás, étkezés 1.166 e/Ft (szolgáltatás), belépő, pólók, jutalmak, kézműves anyagok 205 e/Ft 
(reprezentációs kiadás) 
 
Szavazati arány:                                           3    igen 

0 tartózkodás 
0 nem  

 
• A 2019. évre beadott ROMA-NEMZ-KUL kulturális pályázatra 500.000 Ft Ft 

támogatást ítéltek meg a RNÖ részére. A pályázat során önrész nem került 
feltüntetésre. A rendezvény nyílt. A kapott pályázati összeg felosztása az alábbiak 
szerint történne: 
Nyomdaköltség: 10.000.-Ft 
Rendezvényszervezés költsége és részvételi díj (moderátor, fellépő): 200.000.-Ft 
Étkezés és élelmiszer költségei (alapanyagok, élelmiszer): 230.000.-Ft 
Egyéb beszerzések, szolgáltatások (a részvevő csapatoknak konyharuha, kötény, stb, 
ajándékok): 60.000.-Ft 
Kátai Attila elnök javasolta, hogy a 60.000.-Ft-ot terhelő 25.000.-Ft repiadó az egyéb 
dologi kiadásokból kerüljön átcsoportosításra. 

 
39/2019. (IV. 12.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 
elfogadta a nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő, kulturális örökségek 
ápolásával és hagyományápolással összefüggő ROMA-NEMZ-KUL Káposztás ételek 
fesztiválja rendezvény költségeinek felosztási javaslatát és úgy határozott, hogy a bevételi 
előirányzatát a Káposztás ételek fesztiválja rendezvényre elnyert 500.000.-Ft összegű 
támogatással megemeli, ezzel egyidejűleg a kiadásait az alábbiak szerint növeli: 
nyomdaköltség 10 e/Ft (szolgáltatás), moderátor, fellépő 200 e/Ft (szolgáltatás), alapanyagok, 
élelmiszer 230 e/Ft (reprezentációs kiadás), a részvevő csapatoknak konyharuha, kötény, stb, 
ajándékok 60 e/Ft (reprezentációs kiadás). A 60  e/Ft összegű csapatajándékok járulékfizetési 
kötelezettségére az önkormányzati támogat terhére 25 e/Ft-ot biztosít az egyéb dologi 
kiadásokból a járulékokra történő átcsoportosítással.  
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Szavazati arány:                                           3    igen 
0 tartózkodás 

0 nem  
• A 2019. évi gyermeknapi program költségeihez Kaposvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 100.000.-Ft támogatást biztosított. Kátai Attila elnök kérte, hogy a 
képviselők tegyenek javaslatot, hogy a támogatás így elfogadásra kerüljön-e. A 
képviselők mindenképp amellett voksoltak, hogy a fenti támogatás kerüljön 
elfogadásra és szolgáltatásra kerüljön felhasználásra. 

40/2019. (IV. 12.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 
javasolta a nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő feladatok kulturális, nevelési – 
oktatási feladatok keretein belül lebonyolításra kerülő gyermeknapi programra kapott 
támogatás felhasználását és úgy döntött, hogy a 100.000.-Ft összegű önkormányzati 
támogatással megemeli bevételi előirányzatát, ezzel egyidejűleg a nyílt rendezvényű 
gyermeknapra szolgáltatási előirányzatot 100.000.-Ft-tal emeli. 
 
Szavazati arány:                                           3    igen 

0 tartózkodás 
0 nem  

 
• A TOP Cser és a TOP Szentjakab pályázatok keretében benyújtott 

költségátcsoportosítási kérelmet az Államkincstár jóváhagyta, így szükségessé vált 
20/2019. (II. 15.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozatának visszavonása, 
miszerint Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselőtestülete úgy határozott, hogy 2019. március 1. napjától a TOP projektek 
támogatási szerződéseinek módosításáig a képviselők tiszteletdíjából kerüljön 
finanszírozásra a TOP projektekben dolgozók bérkorrekciója.  
 

 
41/2019. (IV. 12.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete a 
20/2019. (II. 15.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozatát visszavonja, a 
tiszteletdíjakat 2019. évben újból biztosítja a képviselők részére. 
 
Szavazati arány:                                           3    igen 

0 tartózkodás 
0 nem  

 
• Kátai Attila elnök javasolta, hogy a 2018. évből fennmaradt költségvetésből egy 

Fórum kerüljön megvalósításra, kerekasztal beszélgetés formájában. A rendezvényre 
meghívásra kerülnének a Szentjakabi városrészben tevékenykedő civil szervezetek és 
Borhi Zsombor Alpolgármester Úr. A beszélgetés célja az lenne, hogy a kint dolgozó 
civil szervezetekkel együtt dolgozzon a RNÖ a városrész érdekében és 
együttműködési megállapodásokat kössenek.  

 
42/2019. (IV. 12.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 
elfogadta a nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok ellátásának jegyében a szentjakabi 
városrészben tevékenykedő civil szervezetekkel egy kerekasztal beszélgetés keretében fórum 
összehívását és az együttműködési megállapodások megkötését a nemzetiségi feladatok közös 
ellátásának érdekében 
 
Szavazati arány:                                           3    igen 

0 tartózkodás 
0 nem  

 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke az ülést 
12.0-kor berekesztette, a napirend alapján zárt ülésen folytatta. 
 
 
 Kátai Attila sk.          Farkas Ferenc sk. 
      elnök                képviselő 
        jegyzőkönyv-hitelesítő 


