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Kaposvár Megyei Jogú Város 
Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2019. 
augusztus 21. napján, Kaposváron a Fő utca 63.szám alatti székhelyén 9.30.-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. 
 
68/2019. (VIII. 21.) 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     szóbeli 

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            szóbeli 

Előterjesztő:      Kátai Attila elnök 
Közreműködik:    Balogh Beáta igazgató 

a.) 
Kátai Attila elnök: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetése ismételten 
módosításra szorul. Az idő rövidsége és a gyorsaság miatt nem készült írásbeli előterjesztés. 
A 2018 évi feladatalapú támogatásból nem kellett 184.000.-Ft összeget reprezentációs adóra 
befizetni, így javasolta, hogy az a tervezett zarándoklat buszköltségére kerüljön 
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átcsoportosításra. A 2019 évi feladatalapú támogatásból 91.000.-Ft összeget szintén a 
zarándoklat buszköltségére javasolt átcsoportosítani.  
Kérdés, hozzászólás révén kérte a szavazást. 
 
 
69/2019. (VIII. 21.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete úgy 
határozott, hogy a 2018. évi fel nem használt feladatalapú támogatás maradványát 184e Ft-ot 
(reprezentáció -1e Ft, járulék -154e Ft, áfa +39e Ft, egyéb dologi kiadás -29e Ft,  
szolgáltatások +145e Ft) és a 2019. évi feladatalapú támogatásból 91e Ft-ot a 2019. augusztus 
30-ai Zarándoklat buszköltségére használja fel mindösszesen 275e Ft értékben. 
 

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

0 tartózkodás 
0 nem 

 
b.) 
Kátai Attila elnök: A 2019. évre tervezett kiküldetés szinte teljesen elfogyott. Javasolta, 
hogy hogy a működési kiadások terhére az egyéb dologi kiadásokból 50e Ft-ot kiküldetésre, 
41e Ft-ot fűkasza javítási költségeire csoportosítsanak át. 
 
70/2019. (VIII. 21.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete úgy 
határozott, hogy a működési kiadások terhére az egyéb dologi kiadásokból 50e Ft-ot 
kiküldetésre, 41e Ft-ot fűkasza javítási költségeire (karbantartás +32e Ft, áfa +9e Ft) 
csoportosít át. 

  

Felelős:   Kátai Attila elnök 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2019.  
 
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: Az alábbiak a két ülés közötti beszámolót tartalmazzák. Kért mindenkit, 
hogy azt pontonként fogadja el a képviselőtestület.  
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a.) 
Roma festőtábor: Időpont: 2019.07.15- 07.21., Helyszín: Balatonlelle, Szent István utca 32. 
Rendezvény célja: Nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő feladatok a 
kulturális, közművelődési, nevelési, nevelési- oktatási feladatok. 
Meghirdetésének módja: plakát 
Előzmények: KMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkatársai napokon át készítették 
elő a programot. A sikeres lebonyolítás érdekében, különböző üzletekből vásárolták meg az 
eszközöket, alapanyagokat. 
Külső szakember meghívása, bevonása: Ráczné Kalányos Gyöngyi festőművész,                               
Bene János festőművész 
Együttműködés: Valkó István Egyéni Vállalkozó, Háncsné Lázár Anna Mária, Hungarox 
Egyesület, Szicília Étterem 
Szolgáltatás igénybevétele: étkezés (zöldségek, gyümölcsök, pék termékek, felvágottak, tej- 
termék), ásványvíz, üdítők, fagylalt, vidámpark, cirkusz, készétel, szállás. 
Célcsoport: roma tanulók 
A tábor helyszíne lehetőséget nyújtott arra, hogy a gyerekek az időjárástól függően, akár 
mindennap fürdőzhessenek a Balatonban. A programok sok játékkal a szabad levegőn 
zajlottak. A foglalkozások szervezett formában történtek, csoportosan, kiscsoportokban 
egyaránt. Igyekeztünk lehetőséget hagyni számukra a szabad jellegű játékra is (séta, foci, 
tollaslabda, társasjáték, kézműves foglalkozások, kártya, exathlon pálya stb.). Külön gondot 
fordítottunk a gyermekek napi alapos tisztálkodására, takarításra egyaránt.  A szobák 
tisztaságát mindennap vizsgáltuk, majd jutalmul a tábor végén díjaztuk. 
 
A gyerekek foglakozások után részt vettek az elpakolásban, rendrakásban. Az étkezéseket 
követően a fiúk elpakolták a szennyes evőeszközöket, a lányok segítettek a konyhában 
mosogatni, szárítóról elpakolni. 
 
Táborunk minden napján volt festészeti foglalkozás, kettő alkalommal festőművészek 
tartottak előadást, festészeti foglalkozást. A meghívott előadók közül Bene János festőművész 
a Balaton partján rajzolta le a gyerekekkel együtt az Északi partból látható tájat és éppen a 
Balatonon hajózó vitorlásokat. Ráczné Kalányos Gyöngyi festőművész a festészeti 
foglalkozást követően a társasággal maradt és fia gitáros kíséretében régi autentikus beás 
dalokat adott elő a táborozó gyerekeknek. A tábor ideje alatt kézműves foglakozásra is 
lehetőséget nyújtottunk, itt a gyerekek szakember segítségével készíthettek fából hűtő 
mágnest, repülőt, melyeket meg is festhettek, rajzolhattak. Készítettek üvegfestéssel 
ajándékot szüleiknek, testvérüknek, kavicsra decoupázsoltak, gyöngyből nyakláncot, karkötőt 
készítettek, vasalható gyönggyel különböző figurákat vasaltak. Legtöbbjüknek nagyon 
ügyesen sikerült elsajátítani a fortélyokat. 
 
A szórakozásról sem feledkeztünk meg. Naponta fürödtünk a Balatonban, sétáltunk a 
kikötőben, a kirakodó árusoknál, cirkuszba illetve vidámparkba vittük őket. 
A hatodik, utolsó előtti napon összefoglaltuk, hogy mit tudtunk meg a festészetről, ki a naiv 
és ki a képzett festőművész. Megállapítható, hogy volt olyan gyermek a táborban, aki ott 
döbbent rá, hogy mennyire ügyesen tud festeni, pedig eddig az iskolában a rajz órákat nem 
kedvelte. Szalonnasütés előtt a táborvezető díjazta a gyermekeket a tábori hét alatt nyújtott jó 
teljesítményekért. Szalonnasütés közben beszélgettünk arról, hogy hogyan érezték magukat a 
gyerekek, kinek mi tetszett a legjobban és mi tetszett kevésbé. 
A hetedik, utolsó napon reggelit és összepakolást követően egész délelőtt strandoltunk, majd 
az ebédet követően pihenés után haza indultunk. 
A gyerekek sokat tanultak, felszabadultak, jól érezték magukat a tábor ideje alatt. Sokfajta 
ismeretet szereztek a táborban. 
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72/2019. (VIII. 1.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete Kátai 
Attila elnök beszámolóját a nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő, kulturális 
örökségek ápolásával és hagyományápolással összefüggő „Festő tábor”-ra vonatkozóan 
elfogadta. 
 
Felelős:   Kátai Attila 
Határidő:   folyamatos 
 
Szavazati arány:                                           3    igen 

0 tartózkodás 
0 nem  

 
 
b.) 
Diákmunka: 2019. július 1-augusztus 31. 4 fő diákmunkást alkalmaz a RNÖ, a 
szerződéskötések megtörténtek.  
 
73/2019. (VIII. 1.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete Kátai 
Attila elnök beszámolóját a nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok, nemzetiségi 
közfeladatok ellátása érdekében a „Nyári diákmunka 2019” programra vonatkozóan 
elfogadta. 
 
Felelős:   Kátai Attila 
Határidő:   folyamatos 
 
Szavazati arány:                                           3    igen 

0 tartózkodás 
0 nem  

 
c.) Közfoglalkoztatás: A 2019. április 8-i hatósági szerződés értelmében a RNÖ 2 fő 
közfoglalkoztatott alkalmazására jogosult, melyből 1 főt 2019. 04. 25-i nappal 
foglalkoztatásába vett, a másik fő felvételére 2019. július 26. napjától került sor. 
 
 
74/2019. (VIII. 1.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete Kátai 
Attila elnök beszámolóját a nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatok – a 
társadalmi különbségek felszámolása, a társadalmi felzárkózás érdekében folytatott feladatok 
érdekében a közfoglalkoztatásra vonatkozóan elfogadta. 
 
Felelős:   Kátai Attila 
Határidő:   folyamatos 
 
Szavazati arány:                                           3    igen 

0 tartózkodás 
0 nem  

 
 



2019.11.04. J:\work\Törzskari Iroda\Bérczi Antal\Ellenorzott kiteheto\Nemzetiség\20190821_rno.doc 5/5 

 
d.) 
Holokauszt megemlékezés: 2019. augusztus 2.  napján a Budapest, Páva utca 39. szám alatti 
Holokauszt Emlékközpontban koszorúzott a RNÖ. 
 
75/2019. (VIII. 1.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete Kátai 
Attila elnök beszámolóját a nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő, kulturális 
örökségek ápolásával és hagyományápolással összefüggő koszorúzásra vonatkozóan 
elfogadta. 
 
Felelős:   Kátai Attila 
Határidő:   folyamatos 
 
Szavazati arány:                                           3    igen 

0 tartózkodás 
0 nem  

 
e.) 
Államalapítás ünnepe: 2019. augusztus 20. napján Kaposváron a Kossuth téren koszorúzott 
a RNÖ. 
 
76/2019. (VIII. 1.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete Kátai 
Attila elnök beszámolóját a nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő, kulturális 
örökségek ápolásával és hagyományápolással összefüggő koszorúzásra 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 
9.00.-kor bezárta. 
 
Kaposvár, 2019. augusztus 21. 
 
 
 
 
 Kátai Attila           Farkas Ferenc 
      elnök                képviselő 
        jegyzőkönyv-hitelesítő 


