
 
Kaposvár Megyei Jogú Város 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 
 

ELŐTERJESZTÉS 
RNÖ rendkívüli ülésére 

Roma nemzetiségi hagyományőrző és olvasótábor, valamint a Kulturális áldott Roma nap 

megrendezéséről, valamint TOP negyedik időközi kifizetés felosztásáról 

   

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a Társadalmi 

Esélyteremtési Főigazgatóság 700e Ft összegű támogatást biztosít a ”Hagyományőrző és olvasó 

tábor” elnevezésű ROMA-NEMZ-TAB-22-0331 azonosító számú pályázat megvalósítására, 

melynek felhasználását az alábbiak szerint javaslom meghatározni: 

 

• 425e Ft-ot a tábor szállás és napi 3-szori étkezésének (reggeli, ebéd vacsora) 

biztosítására, 

• 44e Ft-ot a gyermekek részére fagylalt-jégkrém stb. vásárlásra, 

• 50e Ft-ot a kézműves foglalkozásokon felhasználásra kerülő alapanyag beszerzésre,  

• 100e Ft-ot a kulturális foglalkozások 2 fő előadójának díjára, 

• 81e Ft-ot a rendezvényszervezés, idegenvezetés költségére.  

 

A tábor költségeinek a kiegészítésére a 2022. évi feladatalapú támogatás terhére további 500e 

Ft felhasználását javaslom az alábbiak szerint: 

 

• 140e Ft-ot a gyermekek szállításához kapcsolódó buszköltségre, 

• 70e Ft-ot a gyermekek kiegészítő étkezésének alapanyag megvásárlására,  

• 140e Ft-ot a gyermekek részére jutalmakra, díjakra,  

• 150e Ft-ot a belépőjegyek, szervezett programok költségére. 

 

 

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a ROMA-NEMZ –KUL-22-0523 pályázat keretében 

450e Ft támogatást biztosít a Roma kulturális értékek megismertetésére, a nemzetiségi 

hagyományok megőrzésére a fiatalabb korosztály számára. Célunk a nemzetiségi közösség, 

valamint a településhez kötődő kulturális örökség ápolása, a hagyomány és a nyelv 

megerősítésének elősegítése. A támogatás összegét az alábbiak szerint javaslom felhasználni: 

 

• 90e Ft-ot a rendezvényen két fellépő díjára, 

• 70e Ft-ot a rendezvény hangosítására, 

• 64e Ft-ot sátor, asztalok és padok bérleti díjára, 

• 90e Ft-ot a rendezvényen készített két féle bográcsos étel alapanyag vásárlására, 

• 10e Ft Plébános ajándékára, 

• 26e Ft-ot cigány és magyar zászlók beszerzésére, 

• 50e Ft-ot eldobható étkezési eszközök (pohár, tányér, evőeszközök) költségére, 



• 50e Ft-ot rajz pályázat és -versenyhez felhasznált eszközök, anyagok és oklevél 

beszerzésére. 

A támogatás összegét a 2022. évi feladatalapú támogatásból további 120e Ft-tal javaslom 

kiegészíteni az alábbiak szerint: 

• 117e Ft-ot főzési alapanyag, 

• 3e Ft-ot a plébánosi ajándék 33,04%-os reprezentációs adó költségének a 

kiegészítésére. 

 

A rendezvény a közösség széles körét érintő (nem zártkörű), azonos részvételi feltételekkel 

szervezett kulturális, hagyományőrző, közösségi rendezvény. 

 

A TOP-6.9.1.-16-KA1-2020-00001 azonosító számú projekt negyedik időközi kifizetési 

igénylését a támogató jóváhagyta. Az 4.028e Ft összegű kifizetést az alábbiak szerint javaslom 

felosztani: 

 

- személyi jellegű kifizetésekre 3.565e Ft 

- munkaadó terhelő járulékra és szocho-ra 463e Ft 

 

 

Kaposvár, 2022. június 10. 

 

Kátai Attila 
     elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT: 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 

képviselőtestülete úgy határozott, hogy az Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 

által biztosított 700e Ft összegű támogatást, ”Hagyományőrző és olvasó tábor” 

elnevezésű, ROMA-NEMZ-TAB-22-0331 azonosító számú pályázat megvalósítására, 

az alábbiak szerint használja fel: 

 

• 425e Ft-ot a tábor szállás és napi 3-szori étkezésének (reggeli, ebéd vacsora) 

biztosítására, 

• 44e Ft-ot a gyermekek részére fagylalt-jégkrém stb. vásárlásra, 

• 50e Ft-ot a kézműves foglalkozásokon felhasználásra kerülő alapanyag 

beszerzésre,  

• 100e Ft-ot a kulturális foglalkozások 2 fő előadójának díjára, 

• 81e Ft-ot a rendezvényszervezés, idegenvezetés költségére.  

 

Felelős:   Kátai Attila elnök 

Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:  2022. augusztus 31. 

 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 

képviselőtestülete úgy határozott, hogy a ROMA-NEMZ-TAB-22-0331 azonosító 

számú pályázat támogatási összegét 2022. évi feladatalapú támogatásból további 500e 

Ft-tal egészíti ki az alábbiak szerint:  

 

• 140e Ft-ot a gyermekek szállításához kapcsolódó buszköltségre, 

• 70e Ft-ot a gyermekek kiegészítő étkezésének alapanyag megvásárlására,  

• 140e Ft-ot a gyermekek részére jutalmakra, díjakra,  

• 150e Ft-ot a belépőjegyek, szervezett programok költségére. 

 

Felelős:   Kátai Attila elnök 

Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:  2022. augusztus 31. 

 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 

képviselőtestülete úgy határozott, hogy az Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 

által biztosított 450e Ft összegű támogatást, ” Kulturális áldott Roma nap” elnevezésű, 

ROMA-NEMZ –KUL-22-0523 azonosító számú pályázat megvalósítására, az alábbiak 

szerint használja fel: 

 

• 90e Ft-ot a rendezvényen két fellépő díjazására, 

• 70e Ft-ot a rendezvény hangosítására, 

• 64e Ft-ot sátor, asztalok és padok bérleti díjára, 

• 90e Ft-ot a rendezvényen készített két féle bográcsos étel alapanyag vásárlására, 

• 10e Ft Plébános ajándékára, 



• 26e Ft-ot cigány és magyar zászlók beszerzésére, 

• 50e Ft-ot eldobható étkezési eszközök (pohár, tányér, evőeszközök) költségére, 

• 50e Ft-ot rajz pályázat és -versenyhez felhasznált eszközök, anyagok és oklevél 

beszerzésére. 

 

Felelős:   Kátai Attila elnök 

Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:   2022. szeptember 30. 

 

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 

képviselőtestülete úgy határozott, hogy a ROMA-NEMZ –KUL-22-0523 azonosító 

számú pályázat támogatási összegét 2022. évi feladatalapú támogatásból további 120e 

Ft-tal egészíti ki az alábbiak szerint: 

 

• 117e Ft-ot főzési alapanyag, 

• 3e Ft-ot a plébánosi ajándék 33,04%-os reprezentációs adó költségeinek a 

kiegészítésére. 

 

Felelős:   Kátai Attila elnök 

Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:  2022. szeptember 30. 

 

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 

képviselőtestülete úgy határozott, hogy a TOP-6.9.1.-16-KA1-2020-00001 azonosító 

számú projekt kapcsán a 4.028e Ft összegű támogatást az alábbiak szerint használja fel: 

 

- személyi jellegű kifizetésekre 3.565e Ft 

- munkaadó terhelő járulékra és szocho-ra 463e Ft. 

 

Felelős:   Kátai Attila elnök 

Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:   2022. július 31. 

 


