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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ROMA TELEPÜLÉSI NEMEZETISÉGI 
ÖNKORMÁNYZATA               
Ikt. szám: 37.439-6/2014.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
Kecskemét Megyei Jogú Város 

Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 
2014. december 12-én megtartott  

üléséről 
 
Jelen vannak:       a mellékelt jelenléti ív szerint 

 
Az ülés helye:              Polgármesteri Hivatal 
                                      Kecskemét, Batthyány u. 2. 
 
Az ülés időtartama:    8 óra 45 perctől   –  9 óra 15 percig 
  
Radics Kálmán: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a 4 
megválasztott tag közül 4 fő jelen van. Az ülést megnyitja.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovács János képviselőt javasolja. 
Megkérdezi, ki ért egyet a javaslattal? 
 
Kovács János: Bejelenti érintettségét és azt, hogy a döntéshozatalban nem kíván részt 
venni. 
 
Radics Kálmán: Szavazás után megállapítja, a testület 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
10/2014. (XII.12.) RTNÖ. számú határozat 
Jegyzőkönyv-hitelesítő jelölése 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2014. 
december 12-i ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Kovács János képviselőt jelölte ki.  
 
Határozatról értesítést kapnak:  
1./ Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 
2./ Irattár 
 
Radics Kálmán: kérdezi a testület tagjait, hogy egyetértenek-e a meghívóban szereplő 
napirendi pont megtárgyalásával? 
 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 
11/2014. (XII.12.) RTNÖ. számú határozat 
Az ülés napirendjének megállapítása 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata az ülés 
napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014.(II.13.) RNÖ számú határozat 
módosítása 
Előterjesztő: Radics Kálmán elnök 

 
2. Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi 

Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzési terve 
Előterjesztő: Radics Kálmán elnök 

 
3. Javaslat Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. I. félévi 

munkatervére 
Előterjesztő: Radics Kálmán elnök 

 
4. Egyebek  

 
 
Határozatról értesítést kapnak:  
1./ Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 
2./ Irattár 
 
 
1. Napirend 

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. 
évi költségvetéséről szóló 8/2014.(II.13.) RNÖ számú határozat módosítása 
 
Radics Kálmán: átadja a szót Kurucz Ádámnak a Gazdálkodási Osztály munkatársának.  
 
Kurucz Ádám: elmondja, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. 
évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.12.) önkormányzati rendelet a 29217-11/2014. számú 
támogatási szerződések alapján összesen 1.000 E Ft összegű támogatásban részesült a 
következők szerint: Kecskeméten élő Roma származású emberek kultúrájának, 
hagyományának őrzése és ápolása céljából programsorozat megrendezése 170 E Ft, 
tűzifa vásárlás költségeire 830 E Ft. 
Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata az 
Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 52400078-11110440 számú 
bankszámlája a Takarékszövetkezet csődje miatt zárolásra került. 
A jogszabályoknak megfelelően az Országos Betétbiztosítási Alap a kártalanítási összeget 
2014. 08. 08-án átutalta az Önkormányzat a Szigetvári Takarékszövetkezetnél vezetett 
50800128-15397294 számú számlájára. A biztosító által fizetett kártalanítási összeg 237 E 
Ft egyéb bevételként került a költségvetésbe beépítésre. 
Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata az 
Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 52400078-11110440 számú 
bankszámlája a Takarékszövetkezet csődje miatt zárolásra került. A számlán a 2014. 
június 1-30. időszakról szóló bankszámlakivonat alapján az Önkormányzat 237.286 Ft 
betéttel rendelkezett, amely behajthatatlan követelésekhez kapcsolódó kiadásként 
jelentkezett. 
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A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatos működési 
kiadások biztosítására az előirányzat 237 E Ft-tal történő megemeléséről dönt a testület.  
A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat rendezvényei, működése során 
magánszemélyek részére nyújtott reprezentáció és ajándékozás a tervezetthez képest 
alacsonyabb összegben teljesült, ezért a testület úgy dönt, hogy a személyi juttatások 
előirányzatról 56 E Ft-ot átcsoportosít az Úti költségtérítés költségvetési sorra. 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 
2/2014.(II.12.) önkormányzati rendelet 4911002 Városi Támogatási Program előirányzata 
terhére a Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat a 29217-11/2014. számú 
támogatási szerződés alapján tűzifa vásárlás költségeire 830 E Ft támogatásban 
részesült. Az összesen 830 E Ft előirányzat dologi kiadásként kerül beépítésre. 
A Tóth László Iskola támogatása 2014. évben nem valósult meg, ezért a testület úgy dönt, 
hogy az eredetileg tervezett 50 E Ft előirányzatot az Úti költségtérítés sorra 
átcsoportosítja.  
A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat a Kulturális feladatcsoportra összesen 120 
E Ft előirányzatot kíván beépíteni a 2014. évi költségvetésébe, mely az alábbiak szerint 
kerül felosztásra: 
A Hagyományőrző Mikulás Nap rendezvény 2014. évben nem került megrendezésre, ezért 
a testület úgy dönt, hogy az eredetileg tervezett 50 E Ft előirányzatot az Úti költségtérítés 
sorra átcsoportosítja. 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 
2/2014.(II.12.) önkormányzati rendelet 4911002 Városi Támogatási Program előirányzata 
terhére a Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat a 29217-2/2014. számú 
támogatási szerződés alapján Kecskeméten élő Roma származású emberek kultúrájának 
hagyományának őrzése és ápolása céljából programsorozat megrendezésére 170 E Ft 
támogatásban részesült. 
Az összesen 170 E Ft előirányzat dologi kiadásként kerül beépítésre. 
 
Radics Kálmán: mivel hozzászólás, kérdés nem hangzott el, megkérdezi a testület tagjait, 
hogy egyetértenek-e az alábbi határozat-tervezettel? 
    
Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata Orbán 
Gyula elnök 4647-34/2014. számú előterjesztését megtárgyalta és az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. (II.13.) RNÖ határozatát 
(a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. A határozat I. pont (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

(1) A testület a nemzetiségi önkormányzat 2014. évi 

a) költségvetési bevételeinek összegét 3.610 E Ft-ban 

b) költségvetési kiadásainak összegét  4.106 E Ft-ban 

c) költségvetési egyenlegének összegét 496 E Ft-ban 

állapítja meg. 

 

(2) A testület a nemzetiségi önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
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a) finanszírozási kiadásait  3.610 E Ft-ban 

d) kiadási főösszegét  4.106 E Ft-ban 

e) összesített hiányát                496 E Ft-ban 

ezen belül a hiány 

1. működési célú összegét              146 E Ft-ban 

2. felhalmozási célú összegét              350 E Ft-ban 

állapítja meg. 

 
3. A határozat 1-4. melléklete helyébe jelen határozat 1-4. melléklete lép. 

 

                                                                              
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
12/2014. (XII.12.) RTNÖ. számú határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. 
évi költségvetéséről szóló 8/2014.(II.13.) RNÖ számú határozat módosítása 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata Orbán 
Gyula elnök 4647-34/2014. számú előterjesztését megtárgyalta és az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. (II.13.) RNÖ határozatát 
(a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja: 

 
 

1. A határozat I. pont (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

(1) A testület a nemzetiségi önkormányzat 2014. évi 

a) költségvetési bevételeinek összegét 3.610 E Ft-ban 

b) költségvetési kiadásainak összegét  4.106 E Ft-ban 

c) költségvetési egyenlegének összegét 496 E Ft-ban 

állapítja meg. 

 

(2) A testület a nemzetiségi önkormányzat 2014. évi költségvetésének 

a) finanszírozási kiadásait  3.610 E Ft-ban 

d) kiadási főösszegét  4.106 E Ft-ban 

e) összesített hiányát                496 E Ft-ban 

ezen belül a hiány 

1. működési célú összegét                146 E Ft-ban 

2. felhalmozási célú összegét                350 E Ft-ban 
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állapítja meg. 

 
3. A határozat 1-4. melléklete helyébe jelen határozat 1-4. melléklete lép. 

 

Határozatról értesítést kapnak:  

 Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Finta Zita osztályvezető, Gazdálkodási Osztály 

 Irattár 
 
2. Napirend 
Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 
2015. évi belső ellenőrzési terve 
 
Radics Kálmán: átadja a szót Ónodiné Takács Erikának az Ellenőrzi Csoport 
vezetőjének. 
 
Ónodiné Takács Erika: elmondja, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési 
Nemzetiségi Önkormányzatának Belső Ellenőrzési Kézikönyve, valamint a költségvetési 
szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2012. (XII. 31.) 
Kormányrendelet (továbbiakban Bkr.) 31. § (1) bekezdése alapján a belső ellenőrzési 
vezető – összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel – összeállítja a tárgyévet követő 
évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet. Az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési 
tervben és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés 
rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia. Az éves ellenőrzési tervet a nemzetiségi 
önkormányzat az előző év december 31-ig jóvá kell hagyni. 
A belső ellenőrzési tervek Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi 
Önkormányzatának Belső Ellenőrzési Kézikönyvében előírt kockázatelemzés alapján, 
valamint a stratégiai tervvel összhangban készült. A belső ellenőrzés elemezte a külső és 
belső kontroll környezetet, azonosította a folyamatokat és a folyamatgazdákat, 
meghatározta a belső ellenőrzési fókuszt, elkészítette a kockázatelemzési kritérium 
mátrixokat, értelmezte a szervezet célkitűzéseit, azonosította az önkormányzat 
folyamataiban létező kockázatokat. 
 
Radics Kálmán: mivel hozzászólás, kérdés nem hangzott el, megkérdezi a testület tagjait, 
hogy egyetértenek-e az alábbi határozat-tervezettel? 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata Radics 
Kálmán elnök 40.906-15/2014. számú előterjesztését megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. 
évi belső ellenőrzési tervét a melléklet szerint jóváhagyja. 
 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
13/2014. (XII.12.) RTNÖ. számú határozat 
Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 
2015. évi belső ellenőrzési terve 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata Radics 
Kálmán elnök 40.906-15/2014. számú előterjesztését megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 
2015. évi belső ellenőrzési tervét a melléklet szerint jóváhagyja. 
 
Határozatról értesítést kapnak:  

 Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Ónodiné Takács Erika, Ellenőrzési csoportvezető 

 Irattár 
 
3. Napirend 
Javaslat Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. I. félévi munkatervére 
 
Radics Kálmán: kérdezi a testület tagjait, hogy tesznek-e javaslatot a munkatervre 
vonatkozóan? 
Mivel hozzászólás, javaslat nem hangzott el, megkérdezi a testület tagjait, hogy 
egyetértenek-e az alábbi határozat-tervezettel? 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 
megtárgyalta Dr. Határ Mária 38.835-8/2014. ügyszámú megkeresését és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata  
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. I. félévi munkatervére nem tesz 
javaslatot. 
 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
14/2014. (XII.12.) RTNÖ. számú határozat 
Javaslat Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. I. félévi munkatervére 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 
megtárgyalta Dr. Határ Mária 38.835-8/2014. ügyszámú megkeresését és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata  
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. I. félévi munkatervére nem tesz 
javaslatot. 
 
Határozatról értesítést kapnak:  

 Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Dr. Határ Mária jegyző 

 Dr. Orbánné Veres Ildikó osztályvezető, Képviselőtestületi Osztály 

 Irattár 
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4. Napirend 

Egyebek 
 
Radics Kálmán: elmondja, hogy a költségvetés módosításkor felmerült, hogy a korábban 
működött testület által fel nem használt 170 ezer Ft-ot a Holokauszt megemlékezésre már 
nem tudják felhasználni, így polgármester asszonytól kérik, hogy tegye lehetővé a 
támogatás céljának módosítását és az elszámolási időszak határidejének kitolását 2015. 
március 31-ig. 
A támogatás célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek uszodapark látogatása és 
vendéglátása lenne.  
Javasolja, hogy a testület erről hozzon határozatot. 
 
Kurucz Ádám: jelzi, hogy a kérelem elkészült.  
 
Radics Kálmán: mivel hozzászólás, kérdés nem hangzott el, megkérdezi a testület tagjait, 
hogy egyetértenek-e az alábbi határozat-tervezettel? 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 
megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata – 
mivel a Roma Holokauszt megemlékezésre elnyert 170 ezer Ft összeget már nem 
tudja a célra felhasználni – kéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármester asszonyt, 
hogy módosítsa a támogatás célját valamint az elszámolási időszak határidejét az 
alábbiak szerint: 

 
A támogatás célja: halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek uszodapark 
látogatása és vendéglátása. 
 
Elszámolási határidő: 2015. március 31. 

 
2. A testület felhatalmazza Radics Kálmán elnököt, hogy levélben forduljon ez ügyben 

a polgármester asszonyhoz.  
 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

15/2014. (XII.12.) RTNÖ. számú határozat 
Városi Támogatási Program keretében elnyert támogatás céljának, valamint az 
elszámolás határidejének módosítása 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 
megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 
– mivel a Roma Holokauszt megemlékezésre elnyert 170 ezer Ft összeget már 
nem tudja a célra felhasználni – kéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
asszonyt, hogy módosítsa a támogatás célját valamint az elszámolási időszak 
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határidejét az alábbiak szerint: 
 

A támogatás célja: halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek uszodapark 
látogatása és vendéglátása. 
 
Elszámolási határidő: 2015. március 31. 

 
2. A testület felhatalmazza Radics Kálmán elnököt, hogy levélben forduljon ez 

ügyben a polgármester asszonyhoz.  
 

 
Határozatról értesítést kapnak:  

 Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 Finta Zita osztályvezető, Gazdálkodási Osztály 

 Irattár 
 
 
Radics Kálmán: elmondja, hogy a Városi Támogatási Program keretében elnyert 830 
ezer Ft összeget, tűzifa vásárlásra szánják. A testület tagjai az általuk felosztott 
városrészek lakóinak igényeit figyelembe véve, tűzifát osztanak az arra rászoruló 
családoknak. 
Kállai István képviselő a Műkert sétány - Epreskert utca - Kórház utca - Zsinór utca - 
Zöldfa utca területét, Dorogi Mihály képviselő a Szelei falu - Alsószéktó területét, Kovács 
János képviselő pedig a szórvány területeket járta be és mérte fel a tűzifa igényeket.  
Jelzi, hogy 3 helyről is kért be árajánlatot. Egy ebből már be is érkezett.  
 
Kovács János: elmondja, hogy a rászorulók egyenlő arányban részesülnének a tűzifából. 
A támogatottak nagy része már megvan.  
 
Dr. Orbánné Veres Ildikó: megkérdezi, hogy a kiszállítást hogy oldják meg? 
 
Radics Kálmán: a legjobb ajánlattevőtől megvásárolja a tűzifát és már onnan kerül – egy 
lista alapján – szétosztásra a fa.  
Mivel hozzászólás, kérdés nem hangzott el, megkérdezi a testület tagjait, hogy 
egyetértenek-e az alábbi határozat-tervezettel? 
 

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata úgy 
dönt, hogy egyenlő mértékben tűzifát biztosít a rászoruló családok számára, a 
Városi Támogatási Programban elnyert 830 ezer Ft összeg erejéig. 

 
2. A testület képviselői a város területének egymás közötti felosztása szerint, 

összegyűjtik az igényeket az egyes városrészekben. 
 

3. Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 
felhatalmazza az elnököt, hogy 3 árajánlatot kérjen be a tűzifa beszerzés 
tekintetében és a legkedvezőbb ajánlattevőtől rendelje meg a tűzifát.  

 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
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16/2014. (XII.12.) RTNÖ. számú határozat 
Tűzifa beszerzéssel kapcsolatos döntések 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 
megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 
úgy dönt, hogy egyenlő mértékben tűzifát biztosít a rászoruló családok 
számára, a Városi Támogatási Programban elnyert 830 ezer Ft összeg erejéig. 

 
2. A testület képviselői a város területének egymás közötti felosztása szerint, 

összegyűjtik az igényeket az egyes városrészekben. 
 

3. Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 
felhatalmazza az elnököt, hogy 3 árajánlatot kérjen be a tűzifa beszerzés 
tekintetében és a legkedvezőbb ajánlattevőtől rendelje meg a tűzifát.  
 

 
 

Határozatról értesítést kapnak:  

 Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Finta Zita osztályvezető, Gazdálkodási Osztály 

 Irattár 
 
 
Radics Kálmán: megállapítja, hogy  további hozzászólás, kérdés nem hangzott el, ezért – 
megköszönve a képviselők, osztályok munkáját – 9 óra 15 perckor bezárja az ülést.  
 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

 
 

       Radics Kálmán                                 Kovács János 
                       elnök                      jegyzőkönyv-hitelesítő                                      
 


