
Ügyiratszám: SMÖ/128-2/2018. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: a Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének 2018. február 14-én 

(szerdán) 09.30 órakor Kaposváron a Vármegyeháza Értéktermében (7400 Kaposvár, Fő u. 10.)  

megtartott rendes testületi üléséről. 

 

Jelen vannak:  

4 fő nemzetiségi önkormányzati képviselő, a munkaszervezet dolgozói, valamint a jelenléti ív szerinti 

megjelentek. 

 
 

Balogh Imre elnök: A Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszönti a testületi 

ülésen megjelent képviselőket, a napirendhez megjelent előadót, a munkaszervezet dolgozóit. 

Megállapítja a jelenléti ív alapján, hogy a megválasztott 7 fő nemzetiségi önkormányzati képviselőből 

4 fő megjelent, az ülés határozatképes. Igazoltan távol van Németh Zsolt, Horváthné Lakatos Mária és 

Bogdán János Sándor. 

A kiküldött meghívón szereplő napirendeket ajánlja a testületnek megtárgyalásra azzal, hogy a 7. 

napirend alatt szereplő napkerék Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztatót javasolja levenni 

napirendről, mert az egyesület elnöke nem tud részt venni az ülésen, a 6. napirendként feltüntetett 

Foglalkoztatási Paktumról szóló tájékoztatót kérné elsőként tárgyalni, mert meghívott vendégüknek, 

Huszti Gábornak, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnökének távoznia kell a napirend után, a 

továbbiakban a napirendek sorrendje nem változik.  

 

Balogh Imre elnök: kérdezi a testületet van e más napirendi javaslat. Megemlíti, hogy néhány korábbi 

TÁMOP projekttel kapcsolatosan szeretne tájékoztatást kérni a testülettől a napirendek végén. 

 

Bogdán Péter képviselő: kéri, hogy utolsóként Egyebek napirendek között ismertethesse a Segítő 

Kezek Alapítvány újabb tevékenységi irányait. 

 

Balogh Imre elnök: nem látja akadályát az ismertetőnek. Javasolja Raffael Györgyöt jegyzőkönyv 

hitelesítőnek. 

 

Más javaslat nem volt, a közgyűlés elfogadta a napirendcserére vonatkozó elnöki javaslatot, a Segítő 

Kezek Alapítvány tevékenységének ismertetésével kapcsolatos javaslatot is és 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot. 

 

1/2018.(II.14.) SMRNÖ közgyűlési határozat 

1. A Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2018. február 14-i testületi 

ülésének napirendjeit az alábbiak szerint állapította meg. 

2. A Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2018. február 14-i testületi 

ülésén Raffael Györgyöt választotta jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

Felelős: Balogh Imre 

Határidő: Azonnal 

 

(A meghívók és az előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 
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Napirendek: 

 

1. Tájékoztató a Foglalkoztatási Paktumról  

Előadó: Balogh Imre elnök, Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke 

 

2. Tájékoztató az elmúlt időszak tevékenységéről és a lejárt határidejű határozatokról   

Előadó: Balogh Imre elnök 

 

3. Előterjesztés a Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat üléstervének 

megalkotásáról 

Előadó: Balogh Imre elnök 

 

4. Előterjesztés a Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 

megalkotásáról  

Előadó: Balogh Imre elnök 

 

5. Előterjesztés a Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Somogy Megyei 

Önkormányzati Hivatal között köttetett Feladatellátási Szerződés felülvizsgálatáról  

Előadó: Balogh Imre elnök 

 

6. Tájékoztató együttműködési megállapodások megkötéséről  

Előadó: Balogh Imre elnök 

 

Napirendek tárgyalása 

 

1. Tájékoztató a Foglalkoztatási Paktumról  

Előadó: Balogh Imre elnök, Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke 

 

Balogh Imre elnök: Köszönti az ülésen megjelent Huszti Gábor urat, a Somogy Megyei Közgyűlés 

alelnökét. Kéri, hogy a Foglalkoztatási Paktum működési területeit, különös tekintettel a Somogy 

Megyei Önkormányzat és a Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési 

lehetőségeire. 

 

Huszti Gábor a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke: 

Köszöni a meghívást, üdvözli a megjelenteket. 

Elmondja, hogy a Foglalkoztatási Paktum egy felzárkózási program, amelyben a megyei 

önkormányzat régóta dolgozik hiszen 2016. szeptember 01-től indult és 2021. augusztus 15-ig tart és 

amely egy foglalkoztatási és gazdasági együttműködésről szól.  

A paktum 5 éve alatt megalapozásra kerül az, hogy az érintett munkavállalók, akik  munkaerő piaci 

szempontból hátrányos helyzetben vannak,  folyamatosan be tudjanak csatlakozni a munka világába. 

cél ezen felül a képzés és bértámogatás együttes biztosítása a munkaerőhiány csökkentése érdekében, 

ezért egyedi projekt. 1217 fő álláskereső és inaktív személyt akar bevonni a munka világába, de 500 

főt be kell vonnia 6 év alatt a rendszerbe. A paktum megvalósítója konzorciumi partnerség keretében a 

Somogy Megyei Kormányhivatal és a Somogy Megyei Önkormányzat. A megyei paktum forrása 1,9 

Mrd Ft, ezen felül van 6 megyei paktum, az összes forrás 5 Mrd Ft. 

A paktumok működésének fő szabálya, hogy pl. a kaposvári lakosok a kaposvári paktumban jöhetnek 

számításba, és ahol nincs helyi paktum, azok a munkavállalók pedig a megyei paktumba 

csatlakoztathatóak be.  



3 

 

  

A paktum szervezet Foglalkoztatási Fórumból, Irányító Csoportból és Paktum Irodából áll. Tehát a 

célcsoport többek között a teljesség igénye nélkül felsorolva a regisztrált álláskeresők, akik kikerültek 

a munka világából és még nem kerültek vissza, az alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők, a 25 év 

alatti vagy 30 év alatti pályakezdő fiatalok, az 50. életévüket betöltött munkavállalók, GYES-ről, 

GYED-ről visszatérő kismamák, legalább egy gyermeket egyedül nevelő szülők, a roma 

nemzetiséghez tartozó személyek. 

Igénybe vehető támogatások: buszbérlet, keresetpótló juttatás és járulékai, gyermekfelügyelet, 

hozzátartozó ápolása.  

Képzések során a költségek teljes támogatása megvalósul, utazást, szállást, étkezést beleértve, a képzés 

időtartama alatt a célszemély keresetpótló juttatásban részesül, gyermekfelügyeletet vehet igénybe.  

Elhelyezkedést segítő juttatásként bértámogatást kap a foglalkoztató, amely különböző 

konstrukciókban valósulhat meg, pl. 90 napos 100%-os, vagy 8 hónapos 100%-os formában, vagy 4 

hónapos foglalkoztatási támogatás de továbbfoglalkoztatási kötelezettség nélkül. Támogatja a paktum 

a munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségeket, de a lakhatást, vállalkozóvá válást is. 

Általános tendencia mindenki előtt ismert, hogy a közfoglalkoztatási programok folyamatosan 

megszűnnek, így a paktumba kell bevonni az onnan kieső személyeket is.  

Balogh Imre elnök úrral Barcs környéki közel 600 fő közfoglalkoztatott bevonásáról beszéltek 

elsősorban a gyógynövénygyűjtő szakma tekintetében. Óriási az igény a CNC munkás képzésre, de 

bárki be tud csatlakozni a kárpitos, a gyermekgondozói, raktárosi, gépkezelői, targoncaképzés 

egyaránt. 

A Somogy Megyei Önkormányzat segíteni akar, társul, együttműködő partnerként hívja maga mellé a 

Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatot. Úgy gondolja, hogy az együttműködés a 

gyakorlatban megindult. A minél nagyobb arányú foglalkoztatás elérése közös cél és feladat. 

 

Balogh Imre elnök: 

megköszöni a tájékoztatást. Elmondja, hogy a helyi paktum eseményekre soha nem kaptak meghívót. 

Kérése, hogy ezt orvosolják. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Bogdán Péter képviselő: kérdései, hogy mennyire kőbe vésettek a képzési ajánlások, a nagyatádi 

kórház gazdasági igazgatója Szentgróti József keresni fogja a foglalkoztatás miatt az alelnök urat. 

Elmondja, hogy az SZGYF-hez már nyújtottak be igényt de nem nyert. Betegápolói képzésre ki van 

választva 24 fő a nagyatádi és a barcsi térségből. Kérdése még, hogy az igényeket hol kell benyújtani, 

a helyi paktumhoz, vagy a megyeihez és lehetőség szerint kérnének paktum ügyintézői listát. 

 

Válasz: 

 

Huszti Gábor a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke: 

Az ápoló benne van a képzési rendszerben, ez rendben lesz, mehet a képzés. Elsősorban a helyi 

paktumhoz kell a foglalkoztatási igényt benyújtani, ha nincs helyi paktum az adott területen, akkor a 

megyeihez. A képzési lista egyébként 3 havonta módosítható és éppen most lett módosítva Balogh 

Imre kérésére. Azok után lehet módosítást kezdeményezni, ahogyan a többi képzés zajlik és igény 

merül fel újabbakra. Gyógynövénygyűjtő képzésből egy van, Kazsokból járnak célszemélyek 

Kaposvárra a képzésre. Ügyintézős elérhetőségi listát küldenek. Utánanéz, hogy a helyi paktum 

eseményekre miért nem kapott a nemzetiségi önkormányzat meghívót. 
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Balogh Imre elnök: megköszönte a tájékoztatást, kérte, hogy a Somogy Megyei Önkormányzat 

továbbra is segítse a nemzetiségi önkormányzatot együttműködésben a foglalkoztatás elősegítése 

érdekében.  

Kérte a testületet, hogy a tájékoztatást fogadják el.  

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta a tájékoztatót. 

 

2/2018.(II.14.) SMRNÖ közgyűlési határozat 

1. A Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Somogy Megyei 

Közgyűlés alelnökének a Megyei Foglalkoztatási Paktum működéséről szóló tájékoztatóját. 

2. A közgyűlés elhatározza, hogy folyamatosan keresi a lehetőségeket a roma nemzetiségi lakosok 

paktum keretében történő képzésének elindítására, a regisztrált álláskeresőknek a munka 

világába történő visszaintegrálására. 

Felelős: Balogh Imre, elnök 

Határidő: folyamatosan 

 

2. Tájékoztató az elmúlt időszak tevékenységéről és a lejárt határidejű határozatokról   

Előadó: Balogh Imre elnök 

 

Balogh Imre elnök: az írásos előterjesztést mindenki megkapta e-mail-en. 

 

Kérdés, hozzászólás:  

 

Bogdán Péter képviselő: kérése volt, hogy a peterbogdanV@gmail.com e-mail címre kerüljenek 

kiküldésre ezek után az anyagok, mert különben nem kapja meg. 

 

Válasz: 

Balogh Imre elnök: kéri a képviselő kérésének figyelembevételét az apparátustól. 

 

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a tájékoztatót. 

 

3/2018.(II.14.) SMRNÖ közgyűlési határozat 

A Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése elfogadja az elmúlt időszak 

tevékenységéről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Balogh Imre  

 

3. Előterjesztés a Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat üléstervének 

megalkotásáról 

Előadó: Balogh Imre elnök 

 

Balogh Imre elnök: az írásos előterjesztést mindenki megkapta e-mail-en.  

 

Kérdés, hozzászólás:  

 

Bogdán Péter képviselő: véleménye volt, hogy decemberben legyen a közmeghallgatás, minden 

második hónap utolsó csütörtökén legyen kihelyezett testületi ülés.  
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Csonka József képviselő: vidékre mindenképpen ki kell menni, úgyhogy kihelyezett ülés kell. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Balogh Imre elnök:  javaslata volt, hogy az áprilisi ülés előtt tartsanak ülést márciusban költségvetési 

kérdések, kulturális pályázatok miatt. Az áprilisi ülés legyen 26-án csütörtökön a zárszámadás miatt. 

De azt is lehet, hogy első féléves üléstervet készítenek most, aztán később konkretizálják a második 

féléveset. 

 

A testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 

 

4/2018.(II.14.) SMRNÖ közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2018. évi I. féléves üléstervét az 

alábbiak szerint határozza meg: 

 

2018. február 14. soros ülés – 9.30 Kaposvár, Megyeháza 

2018. március 23. soros ülés 

2018. április 26. soros ülés  

Felelős: Balogh Imre elnök 

Határidő: folyamatos 

 

 

4. Előterjesztés a Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi 

költségvetésének megalkotásáról  

Előadó: Balogh Imre elnök 

 

Balogh Imre elnök: az írásos előterjesztést mindenki megkapta e-mail-en. Elmondja, hogy február 15-

ig el kell fogadni a költségvetést, de a feladatalapú támogatás összegét még nem ismerik, úgyhogy a 

költségvetésnek ő most az első fordulójaként gondolja ezt az anyagot tárgyalni, amely majd a 

feladatalapú összegével módosul. 

 

Kérdés, hozzászólás:  

 

Bogdán Péter képviselő: nem támogatja, hogy a 2010-es TÁMOP projekt esetén a támogatás 

visszafizetésével kapcsolatosan aláírt részletfizetési megállapodásban szereplő teljes éves összeg 

kötelezettségvállalással terhelten legyen betervezve. Nem támogatja azt sem, hogy a NEMZ-KUL-16-

1067 azonosítószámú 2016-os kulturális projekttel kapcsolatosan keletkezett visszafizetési 

kötelezettség tervezve legyen a költségvetésben. A hivatali apparátust teszi felelőssé, hogy ilyen 

költségvetést készítettek, amiben ezek az összegek le vannak kötve. Ezt az összeget képviselői 

tiszteletdíjra, útiköltség térítésre költené.  

 

Raffael György alelnök: miért nem lehet csak a havi fizetési kötelezettséget betervezni a 

költségvetésbe, a részletfizetési megállapodásban vállalt többi, egyösszegű visszafizetési 

kötelezettségre ne tartalékoljanak pénzt, azt fordítsák működésre, aztán majd csak lesz valamilyen 

forrás, amiből a vállalt kötelezettséget ki lehet fizetni. 

 

Válasz: 
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Balogh Imre elnök: a részletfizetési megállapodásban vállalták, hogy havonta 50.000,-Ft-ot 

törlesztenek, a visszamaradó tartozást pedig egyösszegben 2018. december 31-ig kifizetik. Arra nincs 

garancia, hogy a fennmaradó nagyobb összegre megint kapnak részletfizetési lehetőséget. Éves 

költségvetés készül, a kötelezettségvállalással terhelt pénzeket teljes egészében be kell tervezni, nem 

lehet havonta új költségvetést készíteni és csak a havi részleteket betervezni. Nem is beszélve arról, 

hogy milyen egyéb forrás lenne, mikor eddig sem volt, ennek a tartozásnak a rendezésére. Amely 

pénzeket nyerték, azok célhoz kötöttek, másra nem költhetőek el. Természetesen keresi a forrásokat 

arra, hogy a 2010-es TÁMOP projektből eredő tartozást vissza tudják nem a normatívájuk terhére 

fizetni. 

 

Kéri a költségvetés elfogadását. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta a költségvetést. 

 

5/2018.(II.14.) SMRNÖ közgyűlési határozat 

A Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2018. évi költségvetés 

előirányzatának tervezetét az előterjesztésben szereplő tartalommal, 4 243 978 Ft bevételi és kiadási 

főösszeggel elfogadja, és felkéri az elnököt annak végrehajtására.  

Felelős: Balogh Imre elnök 

Határidő: folyamatos 

 

 

5. Előterjesztés a Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Somogy Megyei 

Önkormányzati Hivatal között köttetett Feladatellátási Szerződés felülvizsgálatáról  

Előadó: Balogh Imre elnök 

 

Balogh Imre elnök: az írásos előterjesztést mindenki megkapta e-mail-en. Tartalmával kapcsolatosan 

nincs kifogása, annyi a kérése, hogy a honlapon több minden jelenjen meg a testületről. 

 

Dr. Skrinyár Judit aljegyző: amennyi a hivatalon múlik – testületi munkával kapcsolatos adatok, 

dokumentumok – megjelennek a honlapon. Az önkormányzat működésével kapcsolatosan amilyen 

információkat szeretnének a képviselők a honlapon megjeleníttetni, továbbra is kéri, küldjék a 

hivatalnak, és ők továbbítják az informatikusnak. Eddig nem kaptak semmilyen anyagot ilyen céllal. 

 

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéshez nem volt, a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta a felülvizsgált feladatellátási 

szerződést. 

 

6/2018.(II.14.) SMRNÖ közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 

évi CLXXIX. törvényben meghatározottak alapján eleget tett a megyei önkormányzattal és hivatalával 

kötött feladatellátási szerződés felülvizsgálatának és utasítja a megyei jegyzőt, hogy amennyiben 

felmerül a szerződések módosításának szükségessége, gondoskodjon azok Közgyűlés elé 

terjesztéséről.    
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Felelős: Balogh Imre elnök 

Határidő: folyamatos 

 

6. Tájékoztató együttműködési megállapodások megkötéséről  

Előadó: Balogh Imre elnök 

 

Balogh Imre elnök: az írásos előterjesztést mindenki megkapta e-mail-en a meghívóval együtt. 

Kiegészíteni nem kívánja, kéri az elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a közgyűlés 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta a megkötött együttműködési megállapodásokat. 

 

7/2018. (II.14) SMRNÖ közgyűlési határozat 

A Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztésben szereplő 

tartalommal elfogadja a megkötött együttműködési megállapodásokat. 

Felelős: Balogh Imre elnök  

Határidő: értelem szerint 

 

7. Egyebek 

 

Balogh Imre elnök: tájékoztatja a testületet, hogy ismét kaptak felszólítást korábbi TÁMOP-os 

projektek elszámolásai, fenntartási jelentései teljesítésének elmulasztásával kapcsolatosan. Kéri a 

képviselőket, hogy akinek a következő projektekkel kapcsolatosan tudomása van azok tartalmáról, 

felelőseiről, jelezze: 

TÁMOP-5.1.1-09/6-2010-0016, TÁMOP-5.1.1-09/6-2010-0042 és TÁMOP-5.1.1-09/6-2010-0043 

azonosítószámú projektek. 

Február 28-ig fel kell tölteni az elmaradt projekt fenntartási jelentéseket és záró jelentéseket. 

 

A képviselőknek nincs tudomása a projektekről. 

 

Balogh Imre elnök: elmondja, hogy az országgyűlési képviselő választásokra a nemzetiségi lista 

állítása nem úgy sikerült, ahogy tervezték. Berényi László nem jött el az ülésre, tőle várta a 

tájékoztatást ezzel kapcsolatosan. 

Kéri Bogdán Péter képviselőt, hogy a Segítő Kezek Alapítvánnyal kapcsolatos ismertetőjét mondja el. 

 

Bogdán Péter képviselő: elmondja, hogy az alapítvány rászorult emberek támogatását valósítja meg, 

ehhez kell a meglévő együttműködési megállapodás aktualizálása. Kapcsolatban vannak továbbá az 

easy-learninggel, pályázatírást vállalnak, megállapodhatnának velük erre a feladatra. Nagyon jó 

projektötletnek tartja a korai iskolaelhagyás problémáját, az intézményfenntartást, a foglalkoztatás 

gerjesztését, stb.  

Elmondja, hogy vállalt önkéntes katonai szolgálatot. véleménye, hogy fórumot kellene szervezni az 

egészséges roma fiatalokat kellene meghívni és tájékoztatást adni nekik a hivatásos állományról. 

Javasolja, hogy a toborzó iroda munkatársát a következő ülésre hívják meg annak érdekében, hogy 

hogyan tudja az önkormányzat promotálni az önkéntes katonai szolgálatot, a járásokban információs 

napot lehetne szervezni, annak a témáját egyeztetni kellene a toborzó iroda munkatársaival. 

 

Balogh Imre elnök: köszöni a tájékoztatást, a toborzó iroda munkatársát következő ülésre meghívják 

és felkérik tájékoztató előadás tartására. 

 






































