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  KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ROMA TELEPÜLÉSI NEMEZETISÉGI 
ÖNKORMÁNYZATA               
Ikt. szám: 3016-20/2015.  
 

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

Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 
2015. augusztus 4-én megtartott rendkívüli üléséről 

 
Jelen vannak:       a mellékelt jelenléti ív szerint    

 
Az ülés helye:              Polgármesteri Hivatal   
                                      Kecskemét, Batthyány u. 2. 
 
Az ülés időtartama:    8 óra 00 perctől   –  8 óra 25 percig 
  
Kovács János: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a 4 
megválasztott tag közül 3 fő jelen van. Jelzi, hogy Radics Kálmán elnök úr távolléte miatt ő 
vezeti le az ülést.   
Az ülést megnyitja.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kállai István képviselőt javasolja. 
Megkérdezi, ki ért egyet a javaslattal? 
 
Kállai István: Bejelenti érintettségét és azt, hogy a döntéshozatalban nem kíván részt 
venni. 
 
Kovács János: Szavazás után megállapítja, a testület 2 igen, 0 nem és 0 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 

56/2015. (VIII.4.) RTNÖ. számú határozat 
Jegyzőkönyv-hitelesítő jelölése 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2015. 
augusztus 4-i rendkívüli ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Kállai István képviselőt jelölte ki.  
 
Határozatról értesítést kapnak:  
1./ Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 
2./ Irattár 
 
 
Kovács János: Elmondja, hogy a kiküldött meghívóban egy napirend szerepel. 
Megkérdezi a testület tagjait, hogy egyetértenek-e a napirendi pont megtárgyalásával?  
 
Szavaztatást követően megállapítja, hogy a testület a napirendet 3 igen, 0 nem és 0 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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57/2015. (VIII.4.) RTNÖ. számú határozat 
Az ülés napirendjének megállapítása 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata az ülés 
napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
 

1. Kisértékű tárgyú eszközök beszerzése 
Előterjesztő: Radics Kálmán elnök 

 
Határozatról értesítést kapnak:  
1./ Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 
2./ Irattár 
 
 
1. Napirend 
Kisértékű tárgyú eszközök beszerzése 
 
Kovács János: elmondja, hogy bográcsokat, égőfejeket és állványokat szeretne a testület 
vásárolni. 
 
Dorogi Mihály: jelzi, hogy Jakabszálláson az Unibár Kft-nél félre van téve minden, csak ki 
kell fizetni.  
 
Kurucz Ádám: kérdezi, hogy mekkora összeget kívánnak erre szánni? 
 
Kovács János: 60 ezer Ft-ot. Az előleg felvételére Dorogi Mihály képviselőt javasolja. 
Kérdezi a testület tagjait, hogy egyetértenek-e az alábbi határozat-tervezettel? 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata Kovács 
János elnökhelyettes szóbeli előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  
 

1. A testület 60 ezer Ft összegben bográcsokat, égőfejeket valamint bogrács tartó 
állványokat vásárol az Unibár Kft-től. (Jakabszállás, Petőfi S. u. 5.) 

 
2. A testület felhatalmazza Dorogi Mihály képviselőt az előleg felvételére.  
 
3.   Az előleggel való határidőben történő elszámolási kötelezettség és felelősség 

Dorogi Mihályt terheli. 
 
4. Az előleg felvételének várható időpontja, 2015. augusztus hónap. 

 
5. A fedezetet a „704111 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés” költségvetési sor 

biztosítja. 
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozta:  
 
 
58/2015. (VIII.4.) RTNÖ. számú határozat 
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (bográcsok, égőfejek, állványok) 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata Kovács 
János elnökhelyettes szóbeli előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  
 

1. A testület 60 ezer Ft összegben bográcsokat, égőfejeket valamint bogrács tartó 
állványokat vásárol az Unibár Kft-től. (Jakabszállás, Petőfi S. u. 5.) 

 
2. A testület felhatalmazza Dorogi Mihály képviselőt az előleg felvételére.  
 
3.   Az előleggel való határidőben történő elszámolási kötelezettség és felelősség 

Dorogi Mihályt terheli. 
 
4. Az előleg felvételének várható időpontja, 2015. augusztus hónap. 

 
5. A fedezetet a „704111 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés” költségvetési sor 

biztosítja. 
 
Határozatról értesítést kapnak:  

 Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Finta Zita irodavezető Városstratégiai Iroda   

 Varga Miklós osztályvezető Gazdálkodási Osztály 

 Irattár 
 
Kovács János: elmondja, hogy a testület 4 db laptopot vásárolna, darabonként 89.999 Ft 
összegben. Kértek árajánlatot több üzlettől is. Ezek alapján a legkedvezőbb árfekvésű a 
Média Markt ajánlata volt. Átutalással fizetnének.  
Kérdezi a testület tagjait, hogy egyetértenek-e az alábbi határozat-tervezettel? 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata Kovács 
János elnökhelyettes szóbeli előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  
 

 A testület - a bekért árajánlatok alapján -  a Media Markt-tól (Kecskemét, Izsáki út 
2.) rendeli meg a 4 db ASUS típusú laptopot összesen 359.996 Ft értékben.  

 

 A fedezetet a „704111 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés” költségvetési sor 
biztosítja. 

 
 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozta:  
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59/2015. (VIII.4.) RTNÖ. számú határozat 
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (laptopok) 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata Kovács 
János elnökhelyettes szóbeli előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  
 
 

 A testület - a bekért árajánlatok alapján -  a Media Markt-tól (Kecskemét, Izsáki út 
2.) rendeli meg a 4 db ASUS típusú laptopot összesen 359.996 Ft értékben.  

 

 A fedezetet a „704111 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés” költségvetési sor 
biztosítja. 

 
Határozatról értesítést kapnak:  

 Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Finta Zita irodavezető Városstratégiai Iroda   

 Varga Miklós osztályvezető Gazdálkodási Osztály 

 Irattár 
 
 
Kovács János: jelzi, hogy sportruházatokat vásárolnának a Tízpróba Magyarország Kft-
től. Minden meg van rendelve, össze is csomagolták, csak a kifizetésre várnak. A költség 
171.446 Ft lenne. 
Kérdezi a testület tagjait, hogy egyetértenek-e az alábbi határozat-tervezettel? 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata Kovács 
János elnökhelyettes szóbeli előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  
 
 

 A testület a Tízpróba Magyarország Kft-től rendeli meg a sportruházatokat 
összesen 171.446 Ft értékben.  

 

 A fedezetet a „704111 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés” költségvetési sor 
biztosítja. 

 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozta:  
 

60/2015. (VIII.4.) RTNÖ. számú határozat 
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (sportruházat) 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata Kovács 
János elnökhelyettes szóbeli előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  
 

 A testület a Tízpróba Magyarország Kft-től rendeli meg a sportruházatokat 
összesen 171.446 Ft értékben.  

 

 A fedezetet a „704111 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés” költségvetési sor 
biztosítja. 
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Határozatról értesítést kapnak:  

 Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Finta Zita irodavezető Városstratégiai Iroda   

 Varga Miklós osztályvezető Gazdálkodási Osztály 

 Irattár 
 
Kovács János: elmondja, hogy az irodában már fogyóban van a fénymásolópapír és a 
tollak. Üzemeltetési kiadások terhére 50 ezer Ft értékben vásárolnának pár csomag papírt 
és ami szükséges az iroda működéséhez. Az előleget ő maga felveszi.  
Kérdezi a testület tagjait, hogy egyetértenek-e az alábbi határozat-tervezettel? 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata Kovács 
János elnökhelyettes szóbeli előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  
 

1. A testület 50 ezer Ft összegben fénymásoló papírt valamint irodaszereket 
vásárol a Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat irodájának 
működéséhez. 

 
2. A testület felhatalmazza Kovács János elnök helyettest az előleg felvételére.  
 
3.   Az előleggel való határidőben történő elszámolási kötelezettség és felelősség 

Kovács Jánost terheli. 
 
4. Az előleg felvételének várható időpontja, 2015. augusztus hónap. 

 
5. „704114 Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások”  sor nyújt fedezetet a 

költségvetésben. 
 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozta:  
 

61/2015. (VIII.4.) RTNÖ. számú határozat 
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (papír-írószer) 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata Kovács 
János elnökhelyettes szóbeli előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  
 

1. A testület 50 ezer Ft összegben fénymásoló papírt valamint irodaszereket 
vásárol a Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat irodájának 
működéséhez. 

 
2. A testület felhatalmazza Kovács János elnök helyettest az előleg felvételére.  
 
3.   Az előleggel való határidőben történő elszámolási kötelezettség és felelősség 

Kovács Jánost terheli. 
 
4. Az előleg felvételének várható időpontja, 2015. augusztus hónap. 
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5. „704114 Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások”  sor nyújt fedezetet a 
költségvetésben. 

 
Határozatról értesítést kapnak:  

 Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Finta Zita irodavezető Városstratégiai Iroda   

 Varga Miklós osztályvezető Gazdálkodási Osztály 

 Irattár 
 

 

Kovács János: 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. 

 
 
 
 
  

 
              Kovács János                                Kállai István 
                      elnökhelyettes               jegyzőkönyv-hitelesítő                                      
 


