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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ROMA TELEPÜLÉSI NEMEZETISÉGI 
ÖNKORMÁNYZATA               
Ikt. szám: 3016-6/2015.  
 

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

Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 
2015. február 13-án megtartott üléséről 

 
Jelen vannak:       a mellékelt jelenléti ív szerint 

 
Az ülés helye:              Polgármesteri Hivatal   
                                      Kecskemét, Batthyány u. 2. 
 
Az ülés időtartama:    10 óra 00 perctől   –  10 óra 20 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: 
 
10/2015. (II.13.) RTNÖ. számú határozat 
Jegyzőkönyv-hitelesítő jelölése 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2015. 
február 13-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: 
 
11/2015. (II.13.) RTNÖ. számú határozat 
Az ülés napirendjének megállapítása 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata az ülés 
napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 
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1. Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi 
Önkormányzata 2015. évi költségvetése 
Előterjesztő: Radics Kálmán elnök 

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 
2015. évi költségvetése 
 
Radics Kálmán:  elmondja, hogy 3 tételt emeltek be a költségvetésbe. Az egyik a 
működési költségvetési támogatás 2015. évre 380 ezer Ft, a másik a 2014. évről áthozott 
Városi Támogatási Program 170 ezer Ft, a harmadik 2014. december 31-i záró 
pénzkészlet 249 ezer Ft, mely összeg a költségvetési maradvány felhasználásaként 
jelentkezik a 2015. évi költségvetésben. 
A magáncélú telefonhasználat után az Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 
tv. 69. § alapján keletkező adó és járulékfizetési kötelezettségre 20 E Ft-ot különít el a 
testület.  
A nemzetiségi önkormányzat kis értékű tárgyi eszköz beszerzés kiadásaira 60 E Ft kerül 
elkülönítésre. Teafőzőre, kávéfőzőre, mikró sütőre és csészékre lett fordítva ez az összeg.  
A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat a képviselők által igénybe vett 
telefonszolgáltatás díjára 169 E Ft-ot tervez 2015. évre. 
A nemzetiségi önkormányzat által használt internet szolgáltatás díjára a dologi kiadások 
között 60 E Ft kerül elkülönítésre. 
A Roma Önkormányzat működésével kapcsolatos, előre nem látható működési kiadások 
biztosítására 320 E Ft tervezéséről dönt a testület.  
 
Kovács János: kérdezi, hogy a 320 ezer Ft, működési támogatás biztosítására szolgál, ez 
még megvan?  
 
Radics Kálmán: jelzi, hogy megvan.  
 
Kurucz Ádám: elmondja, hogy év végén, mikor zárták a költségvetést, 249 ezer Ft volt a 
számlán. Ehhez érkezett januárban a 170 ezer Ft VTP, illetve, - ha megérkezett a 
számlára  - akkor ehhez jött még 380 ezer Ft. Ebből kifolyólag mindösszesen 799 ezer Ft 
van a testület számláján.  
Ebből majd le kell vonni a 9 ezer Ft-os beszerzést, egy 3 ezer Ft pályázati regisztrációs 
kiadást, illetve még tavaly megrendelt utalvány füzet költségét az OTP-től.  
A maradék összeg rendelkezésre áll.  
 
Kovács János: egy számítógépet szeretnének ebből vásárolni.  
 
Kurucz Ádám: ebből nem lehetséges. Átcsoportosítani szükséges ehhez, melyet 
bármikor lehet elnöki jóváhagyással és testületi határozattal. Kis értékű tárgyi eszköz 
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vásárlás sorba átcsoportosítható utána az összeg.  
 
Kovács János: kérdezi, hogy a 380 ezer Ft támogatás hogyan állt össze?  
 
Kurucz Ádám: a 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet határozza meg, hogy az adott évben 
az egyes önkormányzatok támogatását összegszerűen. Ez függ attól, hogy a 2011. évi 
népszámláskor az adott településen hányan vallották magukat adott nemzetiségűnek.   
 
Radics Kálmán: mivel több hozzászólás, kérdés nem hangzott el, kérdezi a testület 
tagjait, hogy egyetértenek-e a Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. évi 
költségvetésével? 
 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 
a Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. évi költségvetésével egyetért 
az alábbi határozatot hozta: 
 
12/2015. (II.13.) RTNÖ. számú határozat 
Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 
2015. évi költségvetése 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 23. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2015. évi költségvetéséről az alábbi 
határozatot hozza. 

I. 
A költségvetés főösszege 

 

(1) A testület a nemzetiségi önkormányzat 2015. évi 

a) költségvetési bevételeinek összegét     550 E Ft-ban 

b) költségvetési kiadásainak összegét      799 E Ft-ban 

c) költségvetési egyenlegének összegét     249 E Ft-ban 

ezen belül az egyenleg 

1. működési célú összegét       249 E Ft-ban 

2. felhalmozási célú összegét          0 E Ft-ban 

állapítja meg. 

 

(2) A testület a nemzetiségi önkormányzat 2015. évi költségvetésének 

a) finanszírozási kiadásait               0 Ft-ban 

b) kiadási főösszegét                           799 E Ft-ban 

c) összesített hiányát                249 E Ft-ban 

ezen belül a hiány 

1. működési célú összegét      249 E Ft-ban 
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2. felhalmozási célú összegét                     0 E Ft-ban 

állapítja meg. 

 

(3) A testület a (2) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány finanszírozását 

1. költségvetési maradvány működési célú igénybevételével          249 E Ft-ban 

hagyja jóvá. 

 

 (4) A testület a nemzetiségi önkormányzat 2015. évi költségvetésének  

a) költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt 
előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami, 
államigazgatási feladatok szerinti bontásban – a 2. és 3. melléklet szerint 

hagyja jóvá. 

b) A nemzetiségi önkormányzat 

1. költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet 

2. előirányzat felhasználási tervét a 4. melléklet 

tartalmazza. 

II. 
Eljárási szabályok 

 

(1) A költségvetési határozat módosítására negyedévente, vagy rendkívüli esetben 
szükség szerint, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének 
határidejéig, december 31-i hatállyal kerül sor. 

(2) A testület felhatalmazza az elnököt  

a) a nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására a 
működési és a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, valamint a 
működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain tervezett 
előirányzaton felül a tárgyévben maghatározott céllal rendelkezésre bocsátott 
bevétel erejéig, 

b) a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, 

c)  a nemzetiségi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti 
átcsoportosításra. 

(3) Az elnök az előirányzat-módosításról, előirányzat átcsoportosításról szóló döntéséről a 
költségvetési határozat soron következő negyedéves módosítása alkalmával, de 
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei 
hatállyal tájékoztatja a testületet. 
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III. 
Záró rendelkezések 

 
 
Ez a határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
E határozat rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni. 
 
Dr. Orbánné Veres Ildikó: elmondja, hogy 2015. január 28-i ülésen elfogadta a testület az 
együttműködési megállapodást a települési önkormányzattal. Kecskemét önkormányzata 
2015. február 19-i ülésén fogja tárgyalni ezt az előterjesztést. A Roma Települési 
Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazta elnök urat a megállapodás aláírására. Jelzi, 
hogy kisebb pontosítások kerültek még bele az együttműködési megállapodásba, mely a 
testület működését nem érintette. Mivel változott a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzata, ez alapján már nem a Gazdálkodási Osztály vezetője lesz a 
hivatal gazdasági vezetője, hanem  a Városstratégiai Iroda vezetője. Ez az 
együttműködési megállapodásban úgy szerepel, hogy a hivatal SZMSZ-ében 
meghatározott gazdasági vezető. A többi pontosítás inkább stilizálás jellegű és kéri azok 
áttekintését.  
 
Radics Kálmán: megállapítja, hogy  további hozzászólás, kérdés nem hangzott el, ezért – 
megköszönve a képviselők,és az ülésen résztvevők munkáját – 10 óra 20 perckor bezárja 
az ülést.  
 
 
 
 

K. m. f. 
 
       Radics Kálmán                                 Kovács János 
                       elnök                      jegyzőkönyv-hitelesítő                                      
 


