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Kaposvár Megyei Jogú Város 

Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2019. május 

24. napján, Kaposváron a Fő utca 63.szám alatti székhelyén 12.30-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. 

 

50/2019. (V. 24.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az ülés napirendi pontjait 

elfogadta. 

 

Szavazati arány:                        3 igen 

0 tartózkodás 

0 nem 

Napirend: 

 

 

1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

2/2019. (II.15.) számú költségvetési határozatának módosításáról 

Előterjesztő:      Kátai Attila elnök 

Közreműködik:    Balogh Beáta igazgató 

 

 

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

aktualitásokról.                                                                                  szóbeli 

Előterjesztő:      Kátai Attila elnök 

 

 

Napirend tárgyalása 

 

1. 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: A már elfogadott 2019. évi költségvetés módosítása többek között azért 

vált szükségessé, mert a feladatalapú támogatás összege a benyújtott kifogás alapján 

megemelésre került, valamint beépítésre kerültek az eddigi döntések, melynek pénzügyi 

vonzata volt. Tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy a projektekben dolgozók szerződései 

aláírás alatt vannak, 2019. június 1. napjától kerül módosításra a szerződés.  
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51/2019. (V. 24.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete 

megtárgyalta a nemzetiségi önkormányzat 27/2019.(IV.12.) számú határozatával módosított 

2/2019. (II.15.) számú költségvetési határozatának módosításáról szóló előterjesztést és úgy 

határozott, hogy tárgyévi bevételeit és kiadásait 32.582 eFt-ra módosítja az 1-4. számú 

mellékletek szerinti bontásban.  

 

Felelős:   Kátai Attila elnök 

Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:  2019. június 30. 

 

Szavazati arány:                        3    igen 

0 tartózkodás 

0 nem 

 

52/2019. (V. 24.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete 

megtárgyalta és elfogadta a 2019. évi feladatalapú támogatás felhasználásáról szóló 

előterjesztést és úgy határozott, hogy az 1.543 eFt összegű feladatalapú támogatást az 

alábbiak szerint használja fel: 

• 400 eFt-ot a gyermeknapi rendezvény lebonyolítására - arcfestés, pónin lovagoltatás, 

körhinta, vattacukor, üdítő, hangosítás – (szolgáltatásra 300 eFt, reprezentációra 70eFt és 

annak járulékaira 30 eFt), 

• 225 eFt-ot az író-olvasó találkozóra (reprezentációra 150 eFt és annak járulékaira 75 

eFt), 

• 200 eFt-ot szakmai tréningre (szolgáltatások 200 eFt), 

• 300 eFt-ot a káposztás ételek gasztronómiai fesztiválra – kulturális műsor alapanyag 

vásárlás, egyéb szolgáltatások – (szolgáltatásra 225 eFt, reprezentációra 50 eFt és annak 

járulékaira 25 eFt), 

• 200 eFt-ot kerekasztal beszélgetésre – előadók, hangosítás, reprezentációs kiadások - 

(szolgáltatásra 125 eFt, reprezentációra 53 eFt és annak járulékaira 22 eFt), 

• 218 eFt-ot a Holocaust megemlékezés buszköltségére (szolgáltatásra). 

 

A feladatalapú támogatás 1.543 eFt összegével – tekintettel a fenti költségfelosztásra - a 

kiadási előirányzatok összességében az alábbiak szerint emelkednek: 

- szolgáltatások 1.022 eFt 

-  áfa 115 eFt 

- egyéb külső személyi juttatások 254 eFt 

- reprezentációs adó 152 eFt. 

 

Felelős:   Kátai Attila elnök 

Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:  2019. június 30. 

 

Szavazati arány:                        3    igen 

0 tartózkodás 

0 nem 
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53/2019. (V. 24.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete 

megtárgyalta és elfogadta a 34/2019.(IV.12.) számú határozatról szóló előterjesztést és úgy 

határozott, hogy az üzemorvosi költségek miatt üzemeltetési anyagok előirányzatából 3 eFt-

ot, az áfa előirányzatából 1 eFt-ot, az egyéb dologi kiadásokra csoportosít át. 

 

Felelős:    Kátai Attila elnök 

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:   2019. június 30. 

 

Szavazati arány:                                           3    igen 

0 tartózkodás 

0 nem 

 

54/2019. (V. 24.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete 

megtárgyalta és elfogadta a 38/2019.(IV.12.) számú határozatról szóló előterjesztést és úgy 

határozott, hogy a reprezentációs kiadások előirányzatát 1 eFt-tal növeli, mivel a 

minisztériumi költségvetésben a 205.900 Ft-ot 205 eFt-ra kerekítették és ezzel lett a korábbi 

döntés jóváhagyva. 

 

Felelős:  Kátai Attila elnök 

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:   2019. június 30. 

 

Szavazati arány:                                           3    igen 

0 tartózkodás 

0 nem 

 

 

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

aktualitásokról.                                                                                  szóbeli 

Előterjesztő:      Kátai Attila elnök 

 

• Kátai Attila elnök javasolta, hogy a Mária szobor kerüljön vissza a Jézus Szíve 

Plébániára, mert a Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem tudja nyugodt szívvel 

biztonságosan elhelyezni Szentjakabon. A restaurálása már korábban megtörtént, féltik, 

nehogy tönkre tegyék a lakók a szobrot.  

 

Bogdán Imre képviselő: Javasolta, hogy a szobrot a Móricz Zs. u. és a Nap utca sarkára 

helyezzék ki és esetleg szeptember 8-án ünnepélyes keretek között fel is lehetne avatni. 

Vállalta, hogy a kihelyezéssel kapcsolatban a szükséges teendőknek utána néz, csak kérte, 

hogy a kivitelezésben nyújtsanak segítséget a képviselőtársai. 

Kátai Attila elnök: Javasolta, hogy a szobor elhelyezését a fentiek miatt a szeptemberi 

közgyűlésen újra tárgyalják azzal, ha addig nem sikerül a kihelyezést elintézni, úgy a szobor 

visszaadásra kerül az egyház részére.  
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55/2019. (V. 24.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestület 

megtárgyalta a nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő feladatok kapcsán a Mária 

szobor visszaadásával kapcsolatos javaslatot, s úgy döntött, hogy arról a 2019. évi 

szeptemberi közgyűlésén dönt majd, azzal, ha nem sikerül a kihelyezést elintézni, úgy a 

szobor visszaadásra kerül a Jézus Szíve Plébánia részére. 

 

Felelős:   Kátai Attila 

Határidő:   folyamatos 

 

Szavazati arány:                                           3    igen 

0 tartózkodás 

0 nem  

 

• Kátai Attila elnök: Tájékoztatta a képviselőtársait, hogy várhatóan 2019. június 4. napján 

de. 10.00. órakor kerül sor egy kerekasztal beszélgetésre. A rendezvény célja, hogy a 

szentjakabi városrészben dolgozó civil szervezetekkel együtt egy szebb, élhetőbb városrészt 

teremtsenek a lakosság részére. 

 

56/2019. (V. 24.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete a 

nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok ellátásának jegyében elfogadta Kátai Attila 

elnök tájékoztatását a kerekasztal megbeszélésre vonatkozóan.  

 

Felelős:   Kátai Attila 

Határidő:   folyamatos 

 

Szavazati arány:                                           2    igen 

1 tartózkodás 

0 nem  

 

• Kátai Attila elnök: tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy a megírt kifogás 

eredményeként a feladatalapú támogatás 11 pont helyett 61 pont lett.  

 

57/2019. (V. 24.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete a 

nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok ellátásának jegyében elfogadta Kátai Attila 

elnök tájékoztatását a feladatalapú támogatásra vonatkozóan.  

 

Felelős:   Kátai Attila 

Határidő:   folyamatos 

 

Szavazati arány:                                           3    igen 

0 tartózkodás 

0 nem  

 

• Kátai Attila elnök: Tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy a Somogy Megyei 

Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala értesítette, hogy a korábbi évekhez hasonlóan 

„Nyári diákmunka 2019” programot indítanak. A központi program keretében az 

önkormányzatok és önkormányzati fenntartású intézmények legfeljebb 2 hónap időtartamra, 
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2019 július 1. és augusztus 31. közötti időszakra igényelhetnek 16-25 év közötti, nappali 

tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és igazolni tudó diákok 

foglalkoztatásához. A program keretében legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatás támogatható 

100%-os bér és járulék támogatással. A támogatás megállapítása során havi munkabérként a 

szakképzettséget igénylő munkakör esetében 146.250.-Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő 

munkakör esetében pedig 111.750.-Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe. A képviselőtestülettel 

egyeztetve, javasolta, hogy 2019. július 1. és augusztus 31. közötti időszakra 4 fő 6 órában 

történő foglalkoztatására nyújtsanak be kérelmet a Somogy Megyei Kormányhivatal 

Kaposvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya felé.  

 

58/2019. (V. 24.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok, nemzetiségi közfeladatok ellátása érdekében 

úgy határozott, hogy a „Nyári diákmunka 2019” program keretein belül a 2019. július 1. és 

augusztus 31. közötti időszakra 4 fő 6 órában történő foglalkoztatására nyújtsanak be 

kérelmet a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztálya felé. 

 

Felelős:   Kátai Attila 

Határidő:   folyamatos 

 

Szavazati arány:                                           3    igen 

0 tartózkodás 

0 nem  

 

 

• Bogdán Imre képviselő: Tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy a 2019. évre járó 

163.559.-Ft tiszteletdíjáról és járulékairól a Napkerék Egyesület javára, nyári táborozás 

költségeihez való hozzájárulás céljából szeretne lemondani.  

 

59/2019. (V. 24.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Bogdán Imre képviselő 

2019. évre járó tiszteletdíjára vonatkozó felajánlását a Napkerék Egyesület nyári táborozás 

költségeihez való hozzájárulás céljából elfogadta és úgy határozott, hogy a Napkerék 

Egyesület 163.559.-Ft támogatást biztosít. 

 

Felelős:   Kátai Attila 

Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:   folyamatos 

 

Szavazati arány:                                           3    igen 

0 tartózkodás 

0 nem  

 

• Kátai Attila elnök: Tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy kérelmüknek megfelelően a 

Roma nemzetiségi Önkormányzat számítógépeire a vírusirtó program telepítésre került.  
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60/2019. (V. 24.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete a Kátai 

Attila elnök tájékoztatását a vírusirtó program telepítésére vonatkozóan elfogadta.  

 

Felelős:   Kátai Attila 

Határidő:   folyamatos 

 

Szavazati arány:                                           3    igen 

0 tartózkodás 

0 nem  

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke az ülést 

13.30-kor bezárta. 

 

Kaposvár, 2019. május 24. 

 

 

 

 

 Kátai Attila sk.          Farkas Ferenc sk. 

      elnök                képviselő 

        jegyzőkönyv-hitelesítő 


