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Kaposvár Megyei Jogú Város 
Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2019. július 
24. napján, Kaposváron a Fő utca 63.szám alatti székhelyén 13.00.-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. 
Kérte, hogy a napirendi pontok közé kerüljön felvételre az „Egyéb: képviselő-testületünk 
tájékoztatása a legutóbbi ülés óta végzett munkáról, aktualitásokról”                                                    
napirendi pont. 
 
61/2019. (VII. 24.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az ülés napirendi pontjait a 
fenti kiegészítéssel 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 Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetése mind a 
bevételek, mind a kiadások esetében 32.582 eFt-ban került elfogadásra. 
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A nemzetiségi önkormányzat a TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00002 azonosítószámú, „Komplex 
társadalomfejlesztés Kaposvár Szentjakab városrészében” elnevezésű projekt kapcsán 
módosítási kérelmet nyújtott be a költségvetési sorokon képződő megtakarítások 
átcsoportosítására, felhasználására. A módosítási kérelem a Magyar Államkincstár által 
elfogadásra került. 
A megtakarítás a projekt indulását követő később megkezdett foglalkoztatásokból, a szociális 
hozzájárulási adó csökkentéséből, valamint a megbízási díjaknál a 90%-os járulékalapból 
adódik. 
A megtakarításként keletkezett 2.927e Ft-ot 17-25 éves korosztály részére bentlakásos 3 nap/2 
éjszakás készségfejlesztő tábor lebonyolítására hagyta jóvá a Kincstár.  
A projekt eredetileg 100%-os támogatottsággal indult, azonban a támogató felé 17.913e Ft 
visszafizetésre került, így 50%-ban utólagos finanszírozásúvá vált. A projekt 2019. október 
31-ig tart, így várhatóan még 2019-ben véglegesen elszámolásra kerül, ezért az előirányzatok 
a tervezett bevételekhez és kiadásokhoz igazítva kerülnek megemelésre az alábbiak szerint: 

- a programokhoz kapcsolódó felmérés, eredményességmérés 423 eFt-tal 
- készségfejlesztő klubfoglalkozások 1.858 eFt-tal 
- élménypedagógiai tréning 1 eFt-tal. 

Ez alapján a szolgáltatások előirányzatát, valamint a bevételeket 5.209 eFt-ra kerül 
megemelésre a Szentjakabi projektnél.   
Ezzel a Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 37.791 eFt-ra 
módosul az 1-2. számú mellékletek szerinti bontásban.  
Kérdés, hozzászólás révén kérte a szavazást. 
 
 
62/2019. (VII. 24.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete 
megtárgyalta a nemzetiségi önkormányzat 27/2019.(IV.12.) és 51/2019.(V.24) számú 
határozatával módosított 2/2019. (II.15.) számú költségvetési határozatának módosításáról 
szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy tárgyévi bevételeit és kiadásait 37.791 eFt-ra 
módosítja az 1-2. számú mellékletek szerinti bontásban.  

Felelős:   Kátai Attila elnök 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2019. augusztus 10 
 
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: A 2019. évi feladatalapú támogatásból a kerekasztal beszélgetésre 
elkülönített 200 e/Ft összegből csak 155 e/Ft összeg került felhasználásra, javasolta, hogy a a 
maradvány  összege, 45 e/Ft, a festőtábor buszköltségére kerüljön felhasználásra.  
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63/2019. (VII. 24.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete az 
52/2019.(V.24.) számú határozatát úgy módosítja, hogy a 2019. évi feladatalapú támogatás 
összegéből a nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok ellátásával kapcsolatos 
kerekasztal beszélgetésre 200 e/Ft helyett 155 e/Ft-ot használ fel, a 45 e/Ft-ot, a festőtábor 
buszköltségére használja fel. 
 
Felelős:   Kátai Attila 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:   értelem szerint 
 
Szavazati arány:                                           3    igen 

0 tartózkodás 
0 nem  

 
• Kátai Attila elnök: a Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Holocaust helyett zarándoklatra 
megy, így minden tervezett költség buszköltségre kellene, hogy menjen. 
Gyönyörűné Pleck Krisztina irodavezető: kérte, hogy a buszköltségre vonatkozóan 3 cégtől 
kérjenek árajánlatot, melyben szerepel, hogy mikor hova mennek, s erre vonatkozóan 
felhívást is kell készíteni. 
 
64/2019. (VII. 24.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete úgy 
döntött, hogy nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő, kulturális örökségek 
ápolásával és hagyományápolással összefüggő Holocaustra tervezett 213 e/Ft összeget a 
helyette megvalósuló Zarándoklat buszköltségére használja fel.  
 
Felelős:   Kátai Attila 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:   értelem szerint 
 
Szavazati arány:                                           3    igen 

0 tartózkodás 
0 nem  

 
• Kátai Attila elnök: tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy a festőtábornak 2200 Ft 
többletköltsége keletkezett, melyet javasolt a működési kiadások a reprezentációból 
finanszírozni.   

65/2019. (VII. 24.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete úgy 
határozott, hogy a festőtábor 2200 Ft többletköltségét a működési kiadásokból finanszírozza a 
reprezentációból.  

Felelős:   Kátai Attila 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:   értelem szerint 
 
Szavazati arány:                                           3    igen 

0 tartózkodás 
0 nem  
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Kátai Attila elnök: szükségessé vált Roma Nemzetiségi Önkormányzat 38/2019. (IV. 12.) 
határozatának módosítása, mely a nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő 
kulturális, közművelődési, nevelési-oktatási feladatokra irányuló ROMA-NEMZ-TAB Roma 
festőtábor elnevezésű, nemzetiségi tábor költségvetésének felosztásával kapcsolatos. 
Szolgáltatásra 1.297.720.-Ft, reprezentációra 113.607.-Ft és áfára 30.673.-Ft kerül 
felhasználásra. 

 
66/2019. (VII. 24.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy 
határozott, hogy a 38/2019. (IV. 12.) határozatát módosítja - mely a nemzetiségek kulturális 
autonómiájával összefüggő kulturális, közművelődési, nevelési-oktatási feladatokra irányuló 
ROMA-NEMZ-TAB Roma festőtábor elnevezésű, nemzetiségi tábor költségvetésének 
felosztásával kapcsolatos – így szolgáltatásra 1.297.720.-Ft-ot, reprezentációra 113.607.-Ft-ot, 
áfára 30.673.-Ft-ot használ fel.  
 
Felelős:   Kátai Attila 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:   értelem szerint 
 
Szavazati arány:                                           3    igen 

0 tartózkodás 
0 nem  
 
 

• Kátai Attila elnök: Tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy a 2019. évi nemzetiségi 
pályázatok kapcsán a támogatói okirat megérkezett, a kifizetés folyamatban van.  

67/2019. (VII. 24.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Kátai Attila elnök 
tájékoztatását a 2019. évi nemzetiségi pályázatokkal kapcsolatban 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. július 24. 
 
 
 
 
 Kátai Attila sk.          Farkas Ferenc sk. 
      elnök                képviselő 
        jegyzőkönyv-hitelesítő 


