
Kaposvár Megyei Jogú Város 
Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. 
szeptember 16. napján, Kaposváron a Fő utca 63.szám alatti székhelyén 9.00-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. Két képviselő igazoltan van távol. 
  
63/2020. (IX.16.) 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 Önkormányzat 
2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 11/2020.(II.19.) számú 
költségvetési határozatának 3. számú módosításáról 
Előterjesztő:     Kátai Attila elnök 
Közreműködik:    Balogh Beáta igazgató 
 

2. Előterjesztés belső ellenőrzési jelentésről 
Előterjesztő:    dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:             Kiss Brigitta irodavezető 
 

3. Egyebek: képviselő-testületünk tájékoztatása a legutóbbi ülés óta végzett 
munkáról, aktualitások 
Előterjesztő:    Kátai Attila elnök 

 
 
Napirend tárgyalása 
 
 

1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 11/2020.(II.19.) számú 
költségvetési határozatának 3. számú módosításáról 

           Előterjesztő:     Kátai Attila elnök 
Közreműködik:    Balogh Beáta igazgató 

 



Kátai Attila elnök: Véleménye szerint az előterjesztés részletes, mindenre kiterjedő. Kérdés, 
hozzászólás nem volt, így szavazást kért az előterjesztésről. 
 
 
64/2020. (IX. 16.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete 
megtárgyalta és elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetésének első félévi 
teljesítéséről szóló beszámolót. 
 
Felelős:   Kátai Attila elnök 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:              2020. szeptember 30. 
 
Szavazati arány:                        3 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
 
65/2020. (IX. 16.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete 
megtárgyalta a nemzetiségi önkormányzat 40/2020.(VI.24.) és a 43/2020.(VI.24.) számú 
határozatával módosított 11/2020. (II.19.) számú költségvetési határozatának módosításáról 
szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy tárgyévi bevételeit és kiadásait 14.615e Ft-ra 
módosítja a 2-5. számú mellékletek szerinti bontásban módosítja.  
 
Felelős:   Kátai Attila elnök 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:              2020. szeptember 30. 
 
Szavazati arány:                        3 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
 
66/2020. (IX. 16.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete 

megtárgyalta és elfogadta az 56/2020. (VI.24.) számú határozatának módosítását, melyben a 

nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő kulturális, közművelődési, nevelési-

oktatási feladatokra irányuló tánctábor buszköltségére (gyerekek oda- és visszautaztatására) 

200e Ft-ot (egyéb szolgáltatások 157e Ft+ áfa 43e Ft), a táborozó gyerekek részére 

ajándékokra 50e Ft-ot (egyéb külső személyi juttatás 39eft+ áfa 11eft) különített el a 2019. 

évi feladatalapú támogatás egyéb dologi kiadásainak terhére. A ténylegesen felmerülő 

igények miatt a támogatáson belül az előirányzat felosztást az alábbiak szerint módosítja: 

- 200e Ft-ot buszköltségre (200e Ft egyéb szolgáltatások AM), 

- 50e Ft-ot reprezentációs költségekre (39e Ft egyéb külső személyi juttatások + 

11e Ft). 

 
 



Felelős:   Kátai Attila elnök 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:              2020. szeptember 30. 
 
Szavazati arány:                        3 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
 
67/2020. (IX. 16.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete 

megtárgyalta és elfogadta a 47/2020. (VI.24.) számú határozat módosítását, mely szerint 

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2020. évi feladatalapú 

támogatásból 300e Ft-ot gyermektábor költségére használ fel (236e Ft-ot egyéb 

szolgáltatásokból és 64e Ft-ot egyéb működési célú áfából történő átcsoportosítással biztosít): 

- 185e Ft-ot belépő díjakra (158e Ft egyéb külső személyi juttatások + 27e Ft áfa), 

- 96e Ft-ot reprezentációs kiadásokra (83e Ft egyéb külső személyi juttatások + 

13e Ft áfa), 

- 5e Ft-ot maszkok beszerzésére (4e Ft egyéb dologi kiadások + 1e Ft áfa), 

- 14e Ft fel nem használt támogatás, melynek felhasználásáról később születik 

döntés. 

 
Felelős:   Kátai Attila elnök 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:              2020. szeptember 30. 
 
Szavazati arány:                        3 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
 
68/2020. (IX. 16.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete 

megtárgyalta és elfogadta az 52/2020. (VI.24.) számú határozat módosítását, mely szerint 

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a Szép Cigány Kultúra 

elnevezésű tábor, NEMZ-TAB-20-0165 azonosító számú 1.500e Ft összegű támogatást az 

alábbiak szerint használja fel: 

- 97e Ft-ot buszbérlésre (97e Ft egyéb szolgáltatások AM), 

- 1.003e Ft-ot étkezésre, szállásra (1.003e Ft egyéb szolgáltatások AM), 

- 77e Ft-ot foglalkozásokhoz alapanyag szükségletre (61e Ft üzemeltetési anyag + 

16e Ft áfa), 

- 22e Ft-ot sporteszközök beszerzésére (17e Ft üzemeltetési anyag + 7e Ft áfa), 



- 150e Ft-ot roma népismereti foglalkozást vezető előadói díjára (150e Ft egyéb 

szolgáltatások AM), 

- 99e Ft-ot beás nyelvi tolmácsolás díjára (99e Ft egyéb szolgáltatások AM), 

- 40e Ft-ot sportfoglalkozásokat vezető díjára (40e Ft egyéb szolgáltatások AM), 

- 12e Ft-ot reprezentációs kiadásokra (9e Ft egyéb külső személyi juttatások + 3e 

Ft áfa). 

Felelős:   Kátai Attila elnök 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:              2020. szeptember 30. 
 
Szavazati arány:                        3 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
69/2020. (IX. 16.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete 

megtárgyalta és elfogadta a TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00002 „Komplex Társadalomfejlesztés 

Kaposvár Szentjakab városrészében” elnevezésű projekt keretein belül keletkezett 17e Ft 

bevétel, Kelemen Brigitta táppénz hozzájárulásának utólagos megtérítése kapcsán. Ezen 

összeggel az egyéb működési bevételt és kiadási előirányzaton belül az egyéb dologi kiadások 

összege emelkedik. 

Felelős:   Kátai Attila elnök 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:              2020. szeptember 30. 
 
Szavazati arány:                        3 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
70/2020. (IX. 16.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete 

megtárgyalta és elfogadta előirányzatai között 1e Ft átcsoportosítását működési kiadások, 

egyéb működési célú áfa előirányzatáról egyéb szolgáltatások előirányzatára, kerekítés címén. 

Felelős:   Kátai Attila elnök 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:              2020. szeptember 30. 
 
Szavazati arány:                        3 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
71/2020. (IX. 16.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete 

megtárgyalta és elfogadta, hogy a TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00001 „Komplex 

Társadalomfejlesztés Kaposvár Cser városrészében” elnevezésű projekt létszám előirányzatát 

1 főre módosítja. 



 
Felelős:   Kátai Attila elnök 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:              2020. szeptember 30. 
 
Szavazati arány:                        3 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
 

2. Előterjesztés belső ellenőrzési jelentésről 
Előterjesztő:    dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:             Kiss Brigitta irodavezető 

 
Baksa Veronika belső ellenőr: 2019. utolsó negyedévét vizsgálta, a jegyzőkönyv tételesen 
tartalmazza a vizsgálat megállapításait, melyet egyeztetett a Gondnoksági Irodával és Kátai 
Attila elnökkel is.  
 
Kátai Attila elnök: kérte, hogy a készpénz használat kiküszöbölése érdekében az RNÖ 
részére vásárláshoz biztosítsanak bankkártyát.   
 
Gyönyörűné Pleck Krisztina irodavezető: elmondta, hogy a bankkártya esetén is ugyanúgy 
kötelezettségvállalási nyilatkozatot kell tenni, ahogy a házipénztárból történő készpénz előleg 
felvétel esetén. Mindenképpen módosítani kell a kötelezettségvállalásra vonatkozó 
szabályzatot, aki felveszi az előleget, annak kell elszámolnia. Javasolja, hogy a jövőben, 
amikor csak lehetséges átutalással fizessen az RNÖ. Elmondta, hogy a közpénzek 
felhasználása esetén nagyon szigorú szabályok vannak. 
 
 
72/2020. (IX. 16.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta, és elfogadta a 2020. évben lefolytatott belső ellenőrzésről készült ellenőrzési 
jelentést. 
 
Felelős:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  Kiss Brigitta belső ellenőrzési vezető 
Határidő:  2020. december 31.  
 
Szavazati arány:                        3     igen 

0 tartózkodás 
0   nem 

 
 

3. Egyebek: képviselő-testületünk tájékoztatása a legutóbbi ülés óta végzett 
munkáról, aktualitások 
     Előterjesztő:    Kátai Attila elnök 
 
 
 

 
 
 



• Gyermektábor 
 

Kátai Attila elnök: 2020. július 26-31. közötti időszakban került sor a gyermekek részére 
szervezett Balaton parti táborozásra. Egy 26.909.-Ft összegű – ásványvíz és üdítőről szóló 
számla 2020. augusztus 1. napján került kiállításra, melyet a Gondnoksági Iroda a dátum miatt 
visszaadott számukra, azt nem fogadta be a tábori számlák közé.  
 
Illés Gyuláné képviselő: a táborban kiszámíthatatlan volt, hogy napi szinten mennyi 
ásványvíz és üdítő fogy, ezért a tényleges fogyasztás után számlázott csak a bolt. Sajnos a 
boltnál július 31-én nem működött a rendszer, ezért állították ki a számlát egy nappal később. 
 
Kátai Attila elnök: javasolta, hogy a képviselőtestület döntsön arról, hogy befogadják-e a 
számlát. 
 
Gyönyörűné Pleck Krisztina irodavezető: továbbítani fogja a képviselőtestület döntését, 
illetve kérését Balogh Beáta igazgató asszony felé. 
 
73/2020. (IX. 16.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy 
döntött, hogy a 2020, augusztus 1. napján kiállított 26.909.-Ft értékű, ásványvíz és üdítő 
számlát befogadja a gyermektábor költségei közé.  
 
Felelős:                      Kátai Attila elnök 
Határidő:                    értelem szerint 
 
Szavazati arány:                        3    igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
 

• Programok 
 
Kátai Attila elnök: A közeljövőben tervezett Családi Nap és a Mária szobor átadása 
programjaik a kialakult vírushelyzet miatt tolódni fognak, azokat későbbi időpontban 
rendezik majd meg. 
 
74/2020. (IX. 16.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy 
döntött, hogy a kialakult vírushelyzet miatt a tervezett Családi Nap és a Mária szobor átadása 
programjaik későbbi időpontban kerülnek megrendezésre. 
 
Felelős:                      Kátai Attila elnök 
Határidő:                    értelem szerint 
 
Szavazati arány:                        3    igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
• Telefon vásárlás 

 
Kátai Attila elnök: a RNÖ 2014 óta az ő saját telefon készülékét használta. A készülék már 
nagyon régi, elhasználódott, szeretnének egy új telefont vásárolni, amibe a meglévő mobil 



kártya behelyezhető. Véleménye szerint 60.000.-Ft elegendő a készülékre. Javasolta, hogy a 
2020. évi önkormányzati működési támogatás terhére, a kiküldetés előirányzatból történő 
átcsoportosítással 60.000.-Ft-ot biztosítsanak a telefonkészülék vásárlására. 
 
75/2020. (IX. 16.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy 
döntött, hogy a 2020. évi önkormányzati működési támogatás terhére, a kiküldetés 
előirányzatból történő átcsoportosítással 60.000.-Ft-ot telefonkészülék (beruházás) vásárlásra 
használ fel. 
 
Felelős:                      Kátai Attila elnök 
Közreműködik:          Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:                    értelem szerint 
 
Szavazati arány:                        3    igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
 
 

• Kiküldetés 
 
Gyönyörűné Pleck Krisztina irodavezető: az elmúlt három hónap vonatkozásában magas 
volt a kiküldetési összeg, mely a korábbi gyakorlattól eltérően úgy került kiutalásra az 
érintettek részére. Tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy a jövőben is ezt a gyakorlatot 
fogják követni. Felhívta továbbá a figyelmüket, hogy lehetőség szerint a kiküldetési 
rendelvény mellé csatolják az írásos meghívót is. 
 
Kátai Attila elnök: a meghívók csatolásával kapcsolatban elmondta, hogy a vidéki 
nemzetiségi önkormányzatok sok esetben csak telefonon hívják meg őket, mert nincs pénzük 
meghívó készítésére. Igyekeznek ezt követően nem összevárni a kiküldetéseket, teljesen 
megfelelő számukra, ha az utalásra kerül a jövőben is. 

76/2020. (IX. 16.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete a 
kiküldetéssel kapcsolatos tájékoztatót elfogadta. 
 
Felelős:   Kátai Attila 
Határidő:   folyamatos 
 
Szavazati arány:                        3    igen 

0 tartózkodás 
0    nem 

 
 

Kaposvár, 2020. szeptember 16. 
 

 Kátai Attila           Illés Gyuláné  
      elnök                képviselő 
        jegyzőkönyv-hitelesítő 


