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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ROMA TELEPÜLÉSI NEMEZETISÉGI 
ÖNKORMÁNYZATA               
Ikt. szám: 3016-10/2015.  
 

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

Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 
2015. március 23-án megtartott üléséről 

 
Jelen vannak:       a mellékelt jelenléti ív szerint 

 
Az ülés helye:              Polgármesteri Hivatal   
                                      Kecskemét, Batthyány u. 2. 
 
Az ülés időtartama:    7 óra 30 perctől   –  8 óra 25 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: 
 
16/2015. (III.23.) RTNÖ. számú határozat 
Jegyzőkönyv-hitelesítő jelölése 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2015. 
március 23-i rendkívüli 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 pontok megtárgyalásával? 
 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozta: 
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17/2015. (III.23.) RTNÖ. számú határozat 
Az ülés napirendjének megállapítása 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata az ülés 
napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

1. A köznevelési intézményekkel kapcsolatos döntések meghozatala 
Előterjesztő: Mák Kornél alpolgármester 
 

2. Bírósági ülnök választása 
Előterjesztő: Radics Kálmán elnök 

 
3. Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat leltára 

Előterjesztő: Radics Kálmán elnök 
  

4. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek uszodaparki látogatásának és 
vendéglátásának megszervezése 
 Előterjesztő: Radics Kálmán elnök 

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

A köznevelési intézményekkel kapcsolatos döntések meghozatala 
 
Radics Kálmán: átadja a szót Ladics Monikának. 
 
Ladics Monika: elmondja, hogy az elmúlt évek beruházásai és a demográfiai adatok 
változásai lehetővé és szükségszerűvé teszik Kecskeméten az óvodai ellátás átalakítását 
és magasabb színvonalra emelését.   
Az elmúlt alig hat év alatt 12 csoporttal, összesen 335 férőhellyel bővült Kecskeméten az 
önkormányzati óvodai ellátás. Fejlesztésbe kezdtek az egyházak is, 8 csoportban 200 új 
férőhelyet hozva létre, mellette pedig az önkormányzattól is átvettek 4 csoportot, összesen 
80 férőhellyel. Túl ezen egyes munkáltatók, például a Mercedes-Benz gyár 40 fő 
befogadására alkalmas óvodát hoznak létre a dolgozók gyermekei számára. 
Az óvodai bővítéseket a gyermeklétszámok alakulása, továbbá az egyes városrészekben 
működő óvodák zsúfoltsága tette szükségessé. 
Az elmúlt években új nem önkormányzati fenntartású óvodák nyíltak, ezzel szemben az 
óvodáskorú gyermekek létszámának drasztikus csökkenése következett be. Mindezek 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát az általa fenntartott óvodák 
szervezeteinek átgondolására késztette.  
Jelzi,ha kérdése van a testületnek az anyaggal kapcsolatban, akkor Kurilla Márta, az 
osztály munkatársa, megválaszolja. 
 
Kurilla Márta: elmondja, hogy szakmai és gazdasági szempontokat figyelembe véve azt 
javasolják, hogy az önkormányzat az általa jelenleg irányított 5 óvodája, azon belül 10 
tagintézménye, 34 feladat-ellátási helye helyett a 2015/2016. nevelési évtől 3 óvodai 
intézményben 32 feladat-ellátási helyen lássa el az óvodai nevelést, mint kötelező 
önkormányzati feladatot.  
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Ez alapján a meglévő 34 feladat-ellátási hely helyett 32 feladat-ellátási hely lesz. Két 
óvodai feladat-ellátási hely nem az önkormányzat tulajdonában lévő épületekben működik, 
amelyek fenntartásának költségeiből származó megtakarítások az óvodák felújítására, 
korszerűsítésére fordíthatók, ennek következtében is várható a nevelőmunka 
hatékonyságának elősegítése. Cél a korszerű, jól felszerelt óvodai intézmények 
kialakításával a város lakosságának minél magasabb színvonalon történő ellátása.  
Mindezek alapján a Jász utcai óvoda, valamint az Izsáki úti óvoda megszüntetését 
javasolják a közgyűlésnek. 
A fenntartó feladatának érzi, hogy enyhítse a bölcsődékben tapasztalható zsúfoltságot. 
Különösen fontos ez a gyed extra bevezetése óta, hiszen ennek köszönhetően az 
édesanyák hamarabb tudnak munkát vállalni.  
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél 
éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a 
felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai 
felvételi kérelme teljesíthető.” 
A Széchenyivárosi Óvoda Széchenyi Sétányi Óvodájának Juhar utcai feladat-ellátási helye 
alkalmas az úgynevezett „mini csoportban” azon gyermekek óvodai ellátására, akik az 
adott naptári évben szeptember 1-je és december 31-e között töltik be a 3. életévüket.  
Javasolják, hogy a Juhar utcai feladat-ellátási helyen a 2015/2016. nevelési évre 
bennmaradó három csoport mellett, a megüresedő negyedik csoportszobában induljon az 
úgynevezett mini csoport. 
 
Radics Kálmán: mivel hozzászólás, kérdés nem hangzott el, kérdezi a testület tagjait, 
hogy egyetértenek-e az alábbi határozat tervezettel? 
 
A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Mák Kornél alpolgármester 
12.708-1/2015. ügyszámú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
A testület a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a Közgyűlés számára 
elfogadásra javasolja. 
 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozta:  
 
18/2015. (III.23.) RTNÖ. számú határozat 

A köznevelési intézményekkel kapcsolatos döntések meghozatala 
 
A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Mák Kornél alpolgármester 
12.708-1/2015. ügyszámú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
A testület a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a Közgyűlés számára 
elfogadásra javasolja. 
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Határozatról értesítést kapnak:  

 Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Mák Kornél alpolgármester 

 Ladics Monika irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 

 Finta Zita irodavezető, Városstratégiai Iroda 

 Varga Miklós osztályvezető, Gazdálkodási Osztály 

 Erdélyi Károly osztályvezető, Közösségi Kapcsolatok Osztálya 

 Irattár 
 
 
 2. Napirend 
Bírósági ülnök választása 
 
Radics Kálmán:  elmondja, hogy Bajáki Tiborné személyét javasolja. Kérdezi a testület 
többi tagját, hogy van-e más valakire javaslatuk? 
 
Kovács János: nem tesznek másra javaslatot.  
 
Radics Kálmán: a javasolt személy korábban is ülnök volt. Mivel pedagógus végzettsége 
van, így pedagógus ülnökként dolgozott. Sajnos, ha megválasztják, akkor is csak 
körülbelül egy évig tudná ellátni feladatát.  
Az erkölcsi bizonyítvány beszerzése folyamatban van.  
 
Dr. Orbánné Veres Ildikó: jelzi, hogy a bírák jogállásáról szóló törvény értelmében nem 
lehet az ülnököt megválasztani erkölcsi bizonyítvány hiányában.  
Pedagógusi ülnöknek a testület nem tudja megválasztani, csak a tantestületek jelölhetnek 
pedagógus ülnököt.  
 
Radics Kálmán: javasolja, hogy kerüljön elnapolásra a javaslattétel az ülnökre 
vonatkozóan, mikorra megérkezik a jelölt erkölcsi bizonyítványa.  
Mivel több hozzászólás, kérdés nem hangzott el, kérdezi a testület tagjait, hogy 
egyetértenek-e az alábbi határozat tervezettel? 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata úgy dönt, 
hogy Radics Kálmán elnök szóbeli előterjesztését az áprilisi ülésén újratárgyalja. 
 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozta:  
 
19/2015. (III.23.) RTNÖ. számú határozat 
Bírósági ülnök választása 
 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata úgy 
dönt, hogy Radics Kálmán elnök szóbeli előterjesztését az áprilisi ülésén 
újratárgyalja. 
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Határozatról értesítést kapnak:  

 Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Dr. Orbánné Veres Ildikó osztályvezető, Képviselőtestületi Osztály 

 Irattár 
 
3. Napirend 
Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat leltára 
 
Radics Kálmán:  elmondja, hogy veszélyes hulladék elszállítására szakosodott cégtől 
meg nem érkezett be az árajánlat.  
 
Dr. Orbánné Veres Ildikó: jelzi, hogy a hivatalnak is le kell adni a veszélyes hulladékokat. 
Javasolja, hogy Rácz Sándor osztályvezetővel vegye fel a kapcsolatot, hogy ő melyik 
céggel áll kapcsolatba. Kéri, hogy a selejtezéssel kapcsolatos határozatot hozza meg a 
testület.  
 
Kurucz Ádám: elmondja, ha lezárult a leltár, akkor erről készül egy selejtezési 
jegyzőkönyv. Egyesével megvizsgálják az egyes selejtezni kívánt eszközöket, erről is 
készül egy jegyzőkönyv. Ekkor lezárul az összes tárgyi eszközzel kapcsolatos feladat. 
Most a határozatban döntsön a testület, hogy selejtezni kíván, és állítson fel egy 
selejtezési bizottságot is.  
 
Radics Kálmán: egyetért az elhangzottakkal. Mivel több hozzászólás, kérdés nem 
hangzott el, kérdezi 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: 
 

 A testület úgy dönt, hogy a meglévő tárgyi eszközök tekintetében selejtezni kíván. 
 

 Ez ügyben a testület selejtezési bizottságot állít fel, melynek elnöke Radics Kálmán, 
tagjai:  Kovács János 

Kállai István 
Dorogi Mihály 

 

 A testület felhatalmazza az elnököt, hogy a veszélyes hulladék elszállításával,  
megsemmisítésével, kapcsolatban kérjen be árajánlatot és a legkedvezőbb 
ajánlattevővel kössön szerződést. 

 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozta:  
 
20/2015. (III.23.) RTNÖ. számú határozat 
Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat leltára 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 
megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli előterjesztését és az alábbi határozatot 
hozta: 
 



6 

 A testület úgy dönt, hogy a meglévő tárgyi eszközök tekintetében selejtezni kíván. 
 
 

 Ez ügyben a testület selejtezési bizottságot állít fel, melynek elnöke Radics Kálmán, 
tagjai:  Kovács János 

Kállai István 
Dorogi Mihály 

 

 A testület felhatalmazza az elnököt, hogy a veszélyes hulladék elszállításával,  
megsemmisítésével, kapcsolatban kérjen be árajánlatot és a legkedvezőbb 
ajánlattevővel kössön szerződést. 

 
 
Határozatról értesítést kapnak:  

 Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Finta Zita irodavezető, Városstratégiai Iroda 

 Varga Miklós osztályvezető, Gazdálkodási Osztály 

 Irattár 
 
4. Napirend 
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek uszodaparki látogatásának és 
vendéglátásának megszervezése 
 
Radics Kálmán:  elmondja, hogy beérkezett két árajánlat. Az egyik az étterem, a másik a 
fürdő árajánlata. Ezt emailben átküldte a Gazdálkodási Osztályra. A testület tagjai az 
egymás között felosztott utcák szerint felmérik az igényeket.  
 
Radics Kálmán: mivel több hozzászólás, kérdés nem hangzott el, kérdezi 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: 
 

 A testület úgy dönt, hogy ingyenes és nyilvános rendezvényt tart a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek részére az uszodaparkban. 
A rendezvény költsége összesen 170 ezer Ft, ebből 100.300 Ft a bérleti díj, 69.700 
Ft a megvendégelés összege.  

 

 A testület tagjai felmérik az igényeket a korábban részükre megállapított körzetekbe 
tartozó utcákban. 

 
A fedezet  a 2015. évi költségvetés 704202 sportprogramok soron rendelkezésre áll. 
 

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

21/2015. (III.23.) RTNÖ. számú határozat 
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek uszodaparki látogatásának és 
vendéglátásának megszervezése 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 
megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli előterjesztését és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

 A testület úgy dönt, hogy ingyenes és nyilvános rendezvényt tart a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek részére az uszodaparkban. 
A rendezvény költsége összesen 170 ezer Ft, ebből 100.300 Ft a bérleti díj, 69.700 
Ft a megvendégelés összege.  

 

 A testület tagjai felmérik az igényeket a korábban részükre megállapított körzetekbe 
tartozó utcákban. 

 
A fedezet  a 2015. évi költségvetés 704202 sportprogramok soron rendelkezésre áll. 
 
Határozatról értesítést kapnak:  

 Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Finta Zita irodavezető, Városstratégiai Iroda 

 Varga Miklós osztályvezető, Gazdálkodási Osztály 

 Irattár 
 
 
Radics Kálmán: megállapítja, hogy  további hozzászólás, kérdés nem hangzott el, ezért – 
megköszönve a képviselők,és az ülésen résztvevők munkáját – 8 óra 25 perckor bezárja 
az ülést.  
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
 

 
       Radics Kálmán                                 Kovács János 
                       elnök                      jegyzőkönyv-hitelesítő                                      
 


