
1 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ROMA TELEPÜLÉSI NEMEZETISÉGI 
ÖNKORMÁNYZATA               
Ikt. szám: 3016-22/2015.  
 

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

Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 
2015. augusztus 28-án megtartott rendkívüli 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 22 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: 
 
62/2015. (VIII.28.) RTNÖ. számú határozat 
Jegyzőkönyv-hitelesítő jelölése 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2015. 
augusztus 28-ai rendkívüli ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Kovács János képviselőt 
jelölte ki.  
 

 
Határozatról értesítést kapnak:  
1./ Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 
2./ Irattár 
 
 
Radics Kálmán: elmondja, hogy a kiküldött meghívóban két napirend szerepel, javasol 
egy „Egyebek” tárgyú napirendi pontot felvenni. Megkérdezi a testület tagjait, hogy 
egyetértenek-e az így módosított napirendi pontok megtárgyalásával?  
 
Szavaztatást követően megállapítja, hogy a testület a napirendet 4 igen, 0 nem és 0 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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63/2015. (VIII.28.) RTNÖ. számú határozat 
Az ülés napirendjének megállapítása 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata az ülés 
napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
 

1. Előlegekkel történő elszámolás  
Előterjesztő: Radics Kálmán elnök 

 
2. Műkertvárosi Sportcentrumban tartandó sportrendezvény részleteiről 

tájékoztatás 
Előterjesztő: Radics Kálmán elnök 
 

3. Egyebek 
Előterjesztő: Radics Kálmán elnök 

 
 
Határozatról értesítést kapnak:  
1./ Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 
2./ Irattár 
 
1. Napirend 
Előlegekkel történő elszámolás  
 
Radics Kálmán: elmondja, hogy problémák vannak a számlákkal. Az egyik számlát az 
Unibar Kft. –től kapták, azon szerepel egy locsoló állvány (4620,- Ft) és egy ventillátor 
(9990,-Ft). Hiába van határozat a bográcsokról, de ventilátor is szerepel rajta, holott a 
határozat csak bográcsok és állványok vásárlásáról szólt. Javasolja, hogy erről utólag 
hozzon a testület határozatot. A másik számla irodaszerekről szólt, de erre a számlára 
került ásványvíz és tisztítószer is. Tudni kell, hogy a roma önkormányzat tagjai takarítják 
az egész épületet. A megvett tisztítószerek a raktárban vannak. Kéri, hogy ezt is utólag 
fogadja el a testület. Felhívja a figyelmet arra, hogy a számlán csak olyan tétel legyen a 
jövőben, amiről a testület határozott. Más dolog ne kerüljön megvételre.  
Kérdezi a testület tagjait, hogy egyetértenek-e az alábbi határozat-tervezettel? 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata Radics 
Kálmán elnök szóbeli előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  
 
 

1. A testület tagjai elfogadják, hogy Kovács János elnök-helyettes által felvett 
50.000 Ft irodaszerre kiadott előlegből, az iroda takarításához szükséges 
tisztítószerek (7970 Ft) valamint ásványvíz, mint védőital is (2976 Ft) kerültek 
megvásárlásra.  

 
2. A testület tagjai tudomásul veszik, hogy Dorogi Mihály képviselő által felvett 

60.000 Ft bográcsok kiadott előlegből, egy ventillátor is (9990 Ft) került 
megvételre.  
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozta:  
 
64/2015. (VIII.28.) RTNÖ. számú határozat 
Előlegekkel történő elszámolás 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata Radics 
Kálmán elnök szóbeli előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  
 
 

1. A testület tagjai elfogadják, hogy Kovács János elnök-helyettes által felvett 
50.000 Ft irodaszerre kiadott előlegből, az iroda takarításához szükséges 
tisztítószerek (7970 Ft) valamint ásványvíz, mint védőital is (2976 Ft) kerültek 
megvásárlásra.  

 
2. A testület tagjai tudomásul veszik, hogy Dorogi Mihály képviselő által felvett 

60.000 Ft bográcsok kiadott előlegből, egy ventillátor is (9990 Ft) került 
megvételre.  

 
  
Határozatról értesítést kapnak:  

 Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Finta Zita irodavezető Városstratégiai Iroda   

 Varga Miklós osztályvezető Gazdálkodási Osztály 

 Irattár 
 
2. Napirend 
Műkertvárosi Sportcentrumban tartandó sportrendezvény részleteiről tájékoztatás 
 
Radics Kálmán: elmondja, hogy a minap beszélt a Műkertvárosi pálya üzemeltetőjével, 
hogy mikor szabad a pálya. Az üzemeltető a 2015. október 10-i időpontot jelölte meg. 
Ebből kifolyólag ekkorra javasolja a rendezvény megtartását.  
A kupákat a Viktória Trophy Kft-nél vásárolnák meg, az étkeztetést az Ilo-tex Kft-től 
rendelnék meg. A pályahasználat és a hangosítás ingyenes lesz. 
A vendégeket kis ajándékkal lepnék meg. Kéri, hogy a testület hozzon erről határozatot. 
Kérdezi a testület tagjait, hogy egyetértenek-e az alábbi határozat-tervezettel? 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata Radics 
Kálmán elnök szóbeli előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  
 
A testület úgy dönt, hogy a Helyi Roma Sportnapot a Műkertvárosi Sportpályán rendezi 
meg 2015. október 10-én. A rendezvényre a serlegeket a Viktória Trophy Kft-től vásárolja 
meg, az étkeztetést az Ilo-tex Kft-től rendeli meg, továbbá a résztvevőknek ajándékot 
vásárol. 
 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozta:  
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65/2015. (VIII.28.) RTNÖ. számú határozat 
Műkertvárosi Sportcentrumban tartandó sportrendezvény részleteiről tájékoztatás 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata Radics 
Kálmán elnök szóbeli előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  
 
A testület úgy dönt, hogy a Helyi Roma Sportnapot a Műkertvárosi Sportpályán rendezi 
meg 2015. október 10-én. A rendezvényre a serlegeket a Viktória Trophy Kft-től vásárolja 
meg, az étkeztetést az Ilo-tex Kft-től rendeli meg, továbbá a résztvevőknek ajándékot 
vásárol. 
 
 
Határozatról értesítést kapnak:  

 Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Finta Zita irodavezető Városstratégiai Iroda   

 Varga Miklós osztályvezető Gazdálkodási Osztály 

 Irattár 
 

 

3. Napirend 
Egyebek 
 

Radics Kálmán: elmondja, hogy a szeptember 5-i Alsószéktói vigaszság és a 12-i 
Kadafalvi Napok tanácsadói testületi rendezvény lesz, melyen a roma nemzetiségi 
önkormányzat is képviselteti magát. A 12-i rendezvényre 20 ezer Ft előleget kívánnak 
felvenni a kakaspörkölt főzés költségeire. Az előleget Kállai István venné fel. 
Kérdezi a testület tagjait, hogy egyetértenek-e az alábbi határozat-tervezettel? 
 

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

1. A testület úgy dönt, hogy felhatalmazza Kállai István képviselőt 40.000,- forint 
készpénz előleg felvételére. Ezen összeget a 2015. szeptember 5-i Alsószéktói 
vigasságon (20.000,- forint) és a 2015. szeptember 12-i Kadafalvi Napokon 
(20.000,- forint) belül szervezett kakasfőzéshez szükséges alapanyagok 
vásárlására használhatja fel.  

 
2. Az előleg felvételére 2015. szeptember hónapban kerül sor. 

 
3. Az előleggel való határidőben történő elszámolási kötelezettség és felelősség Kállai 

Istvánt terheli. 
 

4. A fenti költségek fedezete Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési 
Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a 704311 Roma kulturális 
ünnepek előirányzaton rendelkezésre áll.  

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



5 

66/2015. (VIII.28.) RTNÖ. számú határozat 
Szeptemberi rendezvényeken való részvétel 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata Radics 
Kálmán elnök szóbeli előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  
 

1. A testület úgy dönt, hogy felhatalmazza Kállai István képviselőt 40.000,- forint 
készpénz előleg felvételére. Ezen összeget a 2015. szeptember 5-i Alsószéktói 
vigasságon (20.000,- forint) és a 2015. szeptember 12-i Kadafalvi Napokon 
(20.000,- forint) belül szervezett kakasfőzéshez szükséges alapanyagok 
vásárlására használhatja fel.  

 
2. Az előleg felvételére 2015. szeptember hónapban kerül sor. 

 
3. Az előleggel való határidőben történő elszámolási kötelezettség és felelősség Kállai 

Istvánt terheli. 
 

4. A fenti költségek fedezete Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési 
Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a 704311 Roma kulturális 
ünnepek előirányzaton 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 – 10  óra 22 perckor 
bezárja az ülést.  
 
 
 

  
K. m. f. 

 
 
 
 
  

 
              Radics Kálmán                                Kovács János 
                      elnök                                         jegyzőkönyv-hitelesítő                                      
 


