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Kaposvár Megyei Jogú Város 
Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2019. április 
23. napján, Kaposváron a Fő utca 63.szám alatti székhelyén 9.00-kor tartott rendkívüli 
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 meghívó kiküldését követően készült el a bírósági 
ülnökök megválasztásáról szóló előterjesztés, melyet fel kell venni a napirendre, ezen kívül 
még két napirendi pontot szeretne felvetetni, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi 
munkatervének módisítását és a 2019. április 28-ai Bográcsfesztiválon való részvételt. 
 
44/2019. (IV. 23.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az ülés napirendi pontját a 
fenti kiegészítésekkel elfogadta. 
 
Szavazati arány:                        3 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

Napirend: 
 
 

1. Előterjesztés a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 
intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására vonatkozó 
pályázatról                                                                                          szóbeli 
Előterjesztő:      Kátai Attila elnök 

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

aktualitásokról.                                                                                  szóbeli 
Előterjesztő:      Kátai Attila elnök 

 
 
 
Napirend tárgyalása 
 

1. Előterjesztés a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 
intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására vonatkozó 
pályázatról                                                                                          szóbeli 
Előterjesztő:      Kátai Attila elnök 
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Kátai Attila elnök: Köszöntötte Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna Főigazgató Asszonyt 
és kérte, hogy pár szóval mutassa be pályázatát. 
 
Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna Főigazgató asszony: Elmondta, hogy a Kodály 
Zoltán Központi Általános Iskola kettős feladatot lát el, egyrészt általános iskolaként 
működik, másrészt a 12 tagiskolát fogja össze, annak szakmai irányítását végzi. Pályázatában 
leírta, hogy 5 évvel ezelőtt mit vállalt, abból mit teljesített. Munkája során fontosnak tartja az 
esélyteremtést, a felzárkóztatás elősegítését, a szülőkkel való kapcsolattartást, hisz az iskola 
nyitott kell, hogy legyen. Fontosnak tartja továbbá a tagintézmények közötti szakmai 
munkaközösséget. Elmondta, hogy sajnos az intézménynek kicsi a mozgástere, a Tankerület 
illetve a Klebelsberg Központ sok mindent előír, az intézménynek önálló gazdálkodása sincs. 
A Pécsi Utcai Tagiskolával kapcsolatban elmondta, hogy az ott dolgozó pedagógusoknak a 
rendszeren belül állást kell biztosítani. Munkája során fontos a következetesség. Nem lehet 
prioritás, hogy bizonyos intézményekbe kerüljenek csak a HH és a HHH gyermekek. 
Véleménye szerint nem szabad olyat csinálni, hogy egy intézményben külön magyar és külön 
roma nemzetiségű osztály induljon. Elmondta továbbá, hogy az intézmény részt vesz egy 
lemorzsolódást segítő pályázatban is.  
 
Bogdán Imre képviselő: Kérdése volt Főigazgató asszony felé, hogy a POK-kal közösen 
dolgoznak-e a fenti pályázatban, illetve, hogy a jelenlegi iskolai körzetek maradnak-e.  
 
Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna Főigazgató asszony: Igen, a POK-kal dolgoznak 
együtt az EU-s pályázatban. A körzetekre vonatkozóan tájékoztatta a képviselőket, hogy azt 
minden esetben a Somogy Megyei Kormányhivatal határozza meg. A Tankerület a tanulók 
lakóhelyétől messze lévő iskolákba busszal szállítja továbbra is a gyermekeket. 
 
Bogdán Imre képviselő: Nagyon örül a projektnek, szerinte is nagyon fontos a szülőkkel 
való kapcsolattartás. Véleménye, hogy az antiszegregációs programba nemcsak a Somogy 
Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak kellene bent lennie, hanem a Kaposvári Roma 
Nemzetiségi Önkormányzatnak is.  
 
Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna Főigazgató asszony: Tájékoztatta a képviselőket, 
hogy a város minden óvodájába elment a beiratkozás előtt, mind a Szentjakabi Óvodában, 
mind a Tar Csatár Óvodában nagyon örültek a látogatásnak.  
 
Kátai Attila elnök: Köszönte Főigazgató Asszony tájékoztatóját, s szavazást kért a pályázat 
támogatásáról. 
 
45/2019. (IV. 23.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 
megtárgyalta a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola intézményvezetői 
(magasabb vezetői) beosztásának ellátására vonatkozó pályázatot, a közművelődés elősegítése 
érdekében Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna pályázatát támogatta.  
 
Szavazati arány:                        3    igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
2. Előterjesztés a Bírósági ülnökök megválasztásáról 

Előterjesztő:      Szita Károly polgármester 
Közreműködik:    dr. Gróf Regina irodavezető 
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Kátai Attila elnök: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Országos Bírósági Hivatal 
vezetőjének 20.SZ/2019. (II. 21.) OBHE határozata alapján a Kaposvári Törvényszékre 2 
fiatalkorúak ügyeiben eljáró, a Kaposvári Járásbíróságra 3 fiatalkorúak ügyeiben eljáró, a 
Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra 5 munkaügyi ülnök megválasztására 
jogosult.  
A Kaposvári Járásbíróságra – mivel biztosítani kell, hogy a legalább egy ülnököt minden 
nemzetiségi önkormányzat megválaszthasson – a kaposvári nemzetiségi önkormányzatok 
egy-egy fő, összesen öt ülnököt választanak. Az előterjesztés értelmében a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat Csongrádiné Horváth Ibolyát javasolja ülnöknek, aki éveken keresztül a 
KMJV Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján, majd a Somogy megyei Kormányhivatal 
kaposvári Járási Hivatalánál dolgozott szociális területen.  
 
46/2019. (IV. 23.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az érdekérvényesítés 
elősegítése érdekében a Kaposvári Járásbíróság ülnökének a következő személyt választotta 
meg: 
 
Ülnök neve: Csongrádiné Horváth Ibolya 
Lakcíme:  
Születési hely és idő:  
Anyja neve:  
 
Szavazati arány:                        3    igen 

0 tartózkodás 
0    nem 

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

aktualitásokról.                                                                                  szóbeli 
Előterjesztő:      Kátai Attila elnök 

 
Kátai Attila elnök: Tájékoztatta a képviselőtársait, hogy a feladatalapú támogatásra 
vonatkozó észrevételt elbírálták és a korábbi 11 ponttal szemben 61 pont került a RNÖ 
részére megállapítva. Nagyon fontos lenne a feladatalapú támogatás pénzösszegének 
felosztása a további működés érdekében.  
 
47/2019. (IV. 23.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 
elfogadta Kátai Attila elnök tájékoztatását a Helyi roma nemzetiségi önkormányzatok 2019. 
évi feladatalapú támogatások pontszámainak felülvizsgálatával kapcsolatban. 
 
Szavazati arány:                        3    igen 

0 tartózkodás 
0    nem 

 
 
Kátai Attila elnök: Javasolta a képviselőtestület számára, hogy a RNÖ 2019. évi munkaterve 
kerüljön módosításra, tekintettel arra, hogy a RNÖ 2019- évi költségvetését a feladatalapú 
támogatás matt módosítani kell, s azt a tájékoztatást kapta a Gondnoksági Irodától, hogy azt 
rendkívüli ülésen nem lehet megtenni. Javasolta, hogy 2019. júniusában, júliusban és 
augusztusban is legyen rendes közgyűlés. 
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dr. Bérczi Antal testületi referens: Tájékoztatta a közgyűlést, hogy ilyen szabály nincs, 
hogy a költségvetést csak rendes ülésen lehet tárgyalni, valószínű, hogy félreértés történt. A 
rendes közgyűlésre és a rendkívülire is időben kell leadni az előterjesztéséket, hogy azt a 
Hivatal minden érintett igazgatóság és vezető ellenőrizni tudja. Amennyiben a RNÖ a 2019. 
évi munkatervet szeretné módisítani, úgy meg kell határozni a hónap napját és a közgyűlések 
pontos napirendjét is. 
 
Kátai Attila elnök: A fentiek tudatában szavazást kért a munkaterv módosításáról. 
 
48/2019. (IV. 23.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete a 
RNÖ 2019. évi munkatervének módosítását nem támogatta. 
 
Szavazati arány:                        0    igen 

1 tartózkodás 
2   nem 

 
 
Kátai Attila elnök: Tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy a Kaposszentjakabi Nyugdíjas 
Egyesület 2019. április 28-ai Bográcsfesztivált szervez a Kaposszentjakabi Művelődési 
Háznál, ahová a RNÖ főzéssel szeretne nevezni. Az ezzel kapcsolatos költségek 40.000.-Ft-ot 
tesznek ki. Javasolta, hogy a 2019. április 28-ai Bográcsfesztiválon való részvételre a 
működési kiadások terhére 40.000.-Ft (reprezentációs költség bruttó 28.000.-Ft, járulékok 
12.000.-Ft) felhasználásáról döntsenek, melyhez a fedezetet az egyéb dologi kiadásokból 
történő átcsoportosítással biztosítsa (reprezentációs kiadás 22 e/Ft, Áfa 6 e/Ft, járulék 12 
e/Ft.). 
 
49/2019. (IV. 23.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy 
döntött, hogy a más szervezettel való együttműködésének elősegítése érdekében, hogy a 2019. 
április 28-ai Bográcsfesztiválon részt vesz, a rendezvényen való részvételre a működési 
kiadások terhére 40.000.-Ft (reprezentációs költség bruttó 28.000.-Ft, járulékok 12.000.-Ft) 
felhasználásáról dönt, melyhez a fedezetet az egyéb dologi kiadásokból történő 
átcsoportosítással biztosítja (reprezentációs kiadás 22 e/Ft, Áfa 6 e/Ft, járulék 12 e/Ft.). 
 
 
Szavazati arány:                        2    igen 

0 tartózkodás 
1   nem 

 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke az ülést 
10.00-kor bezárta. 
 
Kaposvár, 2019. április 23. 
 
 
 
 Kátai Attila           Bogdán Imre  
      elnök                képviselő 
        jegyzőkönyv-hitelesítő 


