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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
ELNÖKE 
           1. változat 
 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnökének a 

veszélyhelyzet fennállása alatt hozott döntéséről 
 

 
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) 
Korm.rendelet 1. §-ában veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország egész területére az élet- és 
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 
érdekében. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése kimondja, hogy veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 
gyakorolja. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Njtv.) 153. § (1) bekezdése megállapítja, hogy amennyiben az Njtv. eltérően nem rendelkezik, 
a nemzetiségi önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó 
jogszabályokat, az adósságrendezésre vonatkozó rendelkezések kivételével. Az Njtv. 153. § 
(2) bekezdése kimondja, hogy ahol az Njtv. eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi 
önkormányzatok és a nemzetiségi települési önkormányzatok tisztségviselőinek jogállására a 
polgármesteri tisztség ellátására vonatkozó rendelkezések alkalmazandóak. 
 
A veszélyhelyzet fennállása alatt 1 db határozatot hoztam, amelyről az alábbiak szerint 
tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet. 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a 144/2001. (V. 31.) számú önkormányzati 
határozata alapján 2020. január 23. napján pályázatot hirdetett a 2019/2020. tanév II. félévére 
vonatkozó ösztöndíj elnyerésére a Kaposvár városban állandó lakcímmel rendelkező, saját 
családjukban nevelkedő roma tanulók részére. 
 
A tanulmányi ösztöndíj az adott tanévben, a költségvetésben e célra meghatározott 
keretösszeg erejéig nyújtható. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. évre 
2.500.000.-Ft-ot különített el a roma tanulók tanulmányi ösztöndíjára. A szabályzatnak 
megfelelően magasabb összegű ösztöndíjat kell biztosítani azoknak a középiskolai 
tanulóknak, illetve felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak, akik az integráció számára 
fontos -oktatás, egészségügy, közbiztonság, közigazgatás- szakterületen végzik 
tanulmányaikat. 
 
A pályázati felhívás alapján a hallgatók 2020. február 14. napjáig nyújthatták be pályázatukat 
az intézményekhez, akik azokat 2020. február 20. napjáig juttathatták el Kaposvár Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala roma referense részére. 
 
A roma tanulók tanulmányi ösztöndíjára vonatkozóan 28 db pályázat érkezett, melyből 1 db 
érvénytelen, a pályázó tanulmányi eredménye a pályázati kiírásban foglaltaknak nem felelt 
meg. 
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A 27 érvényes pályázat 5 fő felsőfokú, 9 fő középiskolai, 5 fő szakiskolai, 8 fő általános 
iskolai pályázatból tevődik össze. 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 236/2014. (XI. 13.) számú határozatával 
elfogadott roma tanulók ösztöndíjának folyósításáról szóló szabályzat 3. pontja alapján a 
benyújtott pályázatok elbírálásáról a Roma Nemzetiségi Önkormányzat javaslatát követően a 
Polgármester dönt. 
 
Az ösztöndíj összegére -tanulmányi átlagtól és iskolatípustól függő- differenciált javaslattal 
éltem. 
 
Az ösztöndíjban részesülő gyerekek tanulmányi előmenetelének segítése érdekében a döntés 
meghozatala sürgős és halaszthatatlan kérdésben született. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a veszélyhelyzet fennállása alatt nemzetiségi 
önkormányzati elnöki hatáskörben hozott döntésről szóló tájékoztatómat elfogadni 
szíveskedjen. 
 
Kaposvár, 2020. június 18.  
 

Kátai Attila 
 elnök 
 
 
 
 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta és tudomásul vette Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata elnökének a veszélyhelyzet fennállása alatt hozott döntéséről szóló 
tájékoztatóját. 
 
 
 
 
 


