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  KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ROMA TELEPÜLÉSI NEMEZETISÉGI 
ÖNKORMÁNYZATA               
Ikt. szám: 3016-26/2015.  
 

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

Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 
2015. október 15-én megtartott rendkívüli üléséről 

 
Jelen vannak:       a mellékelt jelenléti ív szerint    

 
Az ülés helye:              Polgármesteri Hivatal   
                                      Kecskemét, Kossuth tér 1. Földszint 5./3. 
 
Az ülés időtartama:    7 óra 30 perctől   –  8 óra 20 percig 
  
Radics Kálmán: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a 4 
megválasztott tag közül 3 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 2 igen, 0 nem és 0 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
73/2015. (X.15.) RTNÖ. számú határozat 
Jegyzőkönyv-hitelesítő jelölése 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2015. 
október 15-ei 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 2 napirendi pont szerepel. 
Megkérdezi a testület tagjait, hogy egyetértenek-e a kiküldött  napirendi pontok 
megtárgyalásával?  
 
Szavaztatást követően megállapítja, hogy a testület a napirendet 3 igen, 0 nem és 0 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
74/2015. (X.15.) 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. A 65/2015. (VIII.28.) RTNÖ. számú határozat módosítása  
Előterjesztő: Radics Kálmán elnök 

 
 

2. Egyebek 
 
Határozatról értesítést kapnak:  
1./ Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 
2./ Irattár 
 
1. Napirend 
A 65/2015. (VIII.28.) RTNÖ. számú határozat módosítása  
 
Radics Kálmán: kérdezi, hogy miért szükséges ezt a határozatot módosítani? 
 
Nardai Klaudia: elmondja, hogy ebben a határozatban korábban meg volt jelölve, hogy 
melyik cégektől igényli a testület a serlegeket valamint az étkeztetést. De összegek nem 
voltak mellé rendelve, így ez alapján nem lehet elszámolni sem. 
 
Radics Kálmán: egyetért az elhangzottakkal. A helyi Roma Sportnap alkalmából a Viktória 
Trophy Kft-től serlegek beszerzésére bruttó 50 ezer Ft-ot javasol biztosítani, étkeztetésre 
az Ilo-tex Kft-től 610 ezer Ft-os költséget javasol beállítani.  
 
Mivel hozzászólás nem hangzott el, kérdezi a testület tagjait, hogy egyetértenek-e az 
alábbi határozat-tervezettel? 
 
A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:  
 
A testület úgy dönt, hogy a 2015. október 17-i megrendezendő Helyi Roma Sportnapra a 
Viktória Trophy Kft-től serlegek beszerzésére bruttó 50 ezer Ft-ot biztosít, étkeztetésre az 
Ilo-tex Kft-től 610 ezer Ft-os keretet határoz meg.  
 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozta:  
 
75/2015. (X.15.) RTNÖ. számú határozat 
A 65/2015. (VIII.28.) RTNÖ. számú határozat módosítása 
 
A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:  
 
A testület úgy dönt, hogy a 2015. október 17-i megrendezendő Helyi Roma 
Sportnapra a Viktória Trophy Kft-től serlegek beszerzésére bruttó 50 ezer Ft-ot 
biztosít, étkeztetésre az Ilo-tex Kft-től 610 ezer Ft-os keretet határoz meg.  
 



3 

 
 
Határozatról értesítést kapnak:  

 Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Finta Zita irodavezető Városstratégiai Iroda   

 Varga Miklós osztályvezető Gazdálkodási Osztály  

 Irattár 
 
2. Napirend 
Egyebek 
 
Radics Kálmán: elmondja, hogy az „Egyebek” napirendi pont alatt szeretné, ha a testület 
határozatot hozna a megkötött együttműködési megállapodásokról, a leendő 
megállapodás megkötéséről valamint az ebben az évben még megrendezendő 
eseményekről, rendezvényekről.  
2015. október 2-án Együttműködési megállapodás megkötésére került sor Kalocsa Város 
Roma Nemzetiségi Önkormányzatával, Mélykúti Roma Nemzetiségi Önkormányzatával, 
valamint Kiskunhalas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával. A megállapodás célja 
pályázati lehetőségek megosztása, egymás nemzetiségi programjain részvétel biztosítása, 
roma kultúra és hagyomány ápolása, nemzetközi kapcsolatok erősítése, közös prevenciós 
programok szervezése.  
Javasolja, hogy egyenként határozzon a megállapodásokról a testület. 
 
Kérdezi a testület tagjait, hogy egyetértenek-e az alábbi határozat-tervezettel? 
 
A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:  
 

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 
együttműködési megállapodást kötött Kalocsa Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatával. 
 

2. Az együttműködési megállapodás célja, a cigány nemzetiség életével, sportjával, 
kultúrájával, pályázati lehetőségek megosztásával, valamint prevenciós 
programokkal kapcsolatos közös együttműködés.  

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

76/2015. (X.15.) RTNÖ. számú határozat 
Együttműködési megállapodás megkötése Kalocsa Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatával 

 
A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:  
 

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 
együttműködési megállapodást kötött Kalocsa Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatával. 
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2. Az együttműködési megállapodás célja, a cigány nemzetiség életével, sportjával, 
kultúrájával, pályázati lehetőségek megosztásával, valamint prevenciós 
programokkal kapcsolatos közös együttműködés.  

 
Határozatról értesítést kapnak:  

 Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Finta Zita irodavezető Városstratégiai Iroda  

 Varga Miklós osztályvezető Gazdálkodási Osztály 

 Irattár 
 

Kérdezi a testület tagjait, hogy egyetértenek-e az alábbi határozat-tervezettel? 
 
A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:  
 

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 
együttműködési megállapodást kötött Mélykúti Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatával. 
 

2. Az együttműködési megállapodás célja, a cigány nemzetiség életével, sportjával, 
kultúrájával, pályázati lehetőségek megosztásával, valamint prevenciós 
programokkal kapcsolatos közös együttműködés.  

 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozta:  
 
77/2015. (X.15.) RTNÖ. számú határozat 
Együttműködési megállapodás megkötése Mélykúti Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatával 

 
A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:  
 

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 
együttműködési megállapodást kötött Mélykúti Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatával. 
 

2. Az együttműködési megállapodás célja, a cigány nemzetiség életével, sportjával, 
kultúrájával, pályázati lehetőségek megosztásával, valamint prevenciós 
programokkal kapcsolatos közös együttműködés.  

 
Határozatról értesítést kapnak:  

 Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Finta Zita irodavezető Városstratégiai Iroda   

 Varga Miklós osztályvezető Gazdálkodási Osztály 

 Irattár 
 
Kérdezi a testület tagjait, hogy egyetértenek-e az alábbi határozat-tervezettel? 
 
A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli 
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előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:  
 

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 
együttműködési megállapodást kötött Kiskunhalas Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatával. 
 

2. Az együttműködési megállapodás célja, a cigány nemzetiség életével, sportjával, 
kultúrájával, pályázati lehetőségek megosztásával, valamint prevenciós 
programokkal kapcsolatos közös együttműködés.  

 
 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozta:  
 
78/2015. (X.15.) RTNÖ. számú határozat 
Együttműködési megállapodás megkötése Kiskunhalas Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatával 

 
A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:  
 

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 
együttműködési megállapodást kötött Kiskunhalas Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatával. 
 

2. Az együttműködési megállapodás célja, a cigány nemzetiség életével, sportjával, 
kultúrájával, pályázati lehetőségek megosztásával, valamint prevenciós 
programokkal kapcsolatos közös együttműködés.  

 
Határozatról értesítést kapnak:  

 Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Finta Zita irodavezető Városstratégiai Iroda   

 Varga Miklós osztályvezető Gazdálkodási Osztály 

 Irattár 
 
Radics Kálmán: elmondja, hogy a jövőben együtt kíván működni Soltvadkert Város 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzatával a fent említett célok miatt.  
Kérdezi a testület tagjait, hogy egyetértenek-e az alábbi határozat-tervezettel? 
 

A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:  
 

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 
kinyilvánítja, hogy a jövőben együtt kíván működni  Soltvadkert Város Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzatával. 

2. Az együttműködési megállapodás célja, a cigány nemzetiség életével, sportjával, 
kultúrájával, pályázati lehetőségek megosztásával, valamint prevenciós 
programokkal kapcsolatos közös együttműködés.  
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3. A testület felhatalmazza Radics Kálmán elnököt, hogy a Roma Települési 
Nemzetiségi Önkormányzat nevében az együttműködési megállapodást aláírja. 
 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozta:  
 
79/2015. (X.15.) RTNÖ. számú határozat 
Együttműködési megállapodás megkötése Soltvadkert Város Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzatával 

 
A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:  
 

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 
kinyilvánítja, hogy a jövőben együtt kíván működni  Soltvadkert Város Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzatával. 
 

2. Az együttműködési megállapodás célja, a cigány nemzetiség életével, sportjával, 
kultúrájával, pályázati lehetőségek megosztásával, valamint prevenciós 
programokkal kapcsolatos közös együttműködés.  

 
3. A testület felhatalmazza Radics Kálmán elnököt, hogy a Roma Települési 

Nemzetiségi Önkormányzat nevében az együttműködési megállapodást aláírja. 
 
Határozatról értesítést kapnak:  

 Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Finta Zita irodavezető Városstratégiai Iroda  

 Varga Miklós osztályvezető Gazdálkodási Osztály 

 Irattár 
 
Radics Kálmán: elmondja, hogy 2015. október 24-én a Zene Világnapja alkalmából 
rendezvényt szerveznek a Közösségi Házban.  
 
Kovács János: jelzi, hogy ez az időpont nem felel meg, ezt korábban már jelezte elnök 
úrnak. Úgy volt, nem ezen a napon kerül megrendezésre a Zenei Világnap. 
 
Radics Kálmán: Más időpont nem volt a fellépőknek megfelelő. Javasolja az október 24-i 
dátumot továbbra is.  
 
Kovács János: elmondja, hogy ő már jóval korábban jelezte, hogy nem fog ráérni. 
Támogatja magát a rendezvényt, de legszívesebben nemmel szavazna az időpont miatt.  
 
Radics Kálmán: a rendezvényre 6 előadót hívnának meg, fejenként 20 ezer Ft-os előadói 
díjjal. Az étkeztetésre 60 ezer Ft-ot fordítanának.  
Az előleget saját maga kívánja felvenni.  
Kérdezi a testület tagjait, hogy egyetértenek-e az alábbi határozat-tervezettel? 
 
A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:  
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1. A testület úgy határoz, hogy a Zene Világnapja alkalmából rendezvényt tart a 
Közösségi Házban. A rendezvény nyilvános és ingyenes. 

 
2. A testület úgy dönt, hogy felhatalmazza Radics Kálmán elnököt 180.000,- forint 

készpénz előleg felvételére. Ezen összeget a 2015. október 24-én tartandó Zene 
Világnapjára szervezett hangszerbemutatóra, és a vendéglátáshoz szükséges 
alapanyagok vásárlására használhatja fel. (6 előadónak fejenként 20 ezer Ft 
honorárium, étkeztetésre 60 ezer Ft.) 

 
3. Az előleg felvételére 2015. október hónapban kerül sor. 

 
4. Az előleggel való határidőben történő elszámolási kötelezettség és felelősség 

Radics Kálmánt terheli. 
 

5. A fenti költségek fedezete Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési 
Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a 704307 Zene 
Világnapja soron rendelkezésre áll.  

 

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

80/2015. (X.15.) RTNÖ. számú határozat 
Zene Világnapja  alkalmából tartandó rendezvénnyel kapcsolatos feladatok 
 
A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:  
 

1. A testület úgy határoz, hogy a Zene Világnapja alkalmából rendezvényt tart a 
Közösségi Házban. A rendezvény nyilvános és ingyenes. 

 
2. A testület úgy dönt, hogy felhatalmazza Radics Kálmán elnököt 180.000,- forint 

készpénz előleg felvételére. Ezen összeget a 2015. október 24-én tartandó Zene 
Világnapjára szervezett hangszerbemutatóra, és a vendéglátáshoz szükséges 
alapanyagok vásárlására használhatja fel. (6 előadónak fejenként 20 ezer Ft 
honorárium, étkeztetésre 60 ezer Ft.) 

 
3. Az előleg felvételére 2015. október hónapban kerül sor. 

 
4. Az előleggel való határidőben történő elszámolási kötelezettség és felelősség 

Radics Kálmánt terheli. 
 

5. A fenti költségek fedezete Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési 
Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a 704307 Zene 
Világnapja soron rendelkezésre áll.  

 
 
Határozatról értesítést kapnak:  

 Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Finta Zita irodavezető Városstratégiai Iroda   

 Varga Miklós osztályvezető Gazdálkodási Osztály 
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 Irattár 
 
Radics Kálmán: elmondja, hogy 2015. november 14-én a Tolerancia Világnapja 
alkalmából szintén a Közösségi Házban rendezvényt tartanának. A rendezvény 75 ezer Ft 
összköltségbe kerülne.  
Az előleget saját maga venné fel. Az összeget előadók tiszteletdíjára (15 ezer Ft), valamint 
a vendéglátáshoz szükséges alapanyagok vásárlására (60 ezer Ft) használja fel.  
Kérdezi a testület tagjait, hogy egyetértenek-e az alábbi határozat-tervezettel? 
 
A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:  
 

1. A testület úgy határoz, hogy a Tolerancia Világnapja alkalmából rendezvényt tart a 
Közösségi Házban . A rendezvény nyilvános és ingyenes. 

 
2. A testület úgy dönt, hogy felhatalmazza Radics Kálmán elnököt 75.000,- forint 

készpénz előleg felvételére. Ezen összeget a 2015. november 14-én tartandó 
Tolerancia Világnapjára szervezett előadók tiszteletdíjára, valamint a 
vendéglátáshoz szükséges alapanyagok vásárlására használhatja fel. (előadói díjra 
15 ezer Ft, étkeztetésre 60 ezer Ft.) 

 
3. Az előleg felvételére 2015. november hónapban kerül sor. 

 
4. Az előleggel való határidőben történő elszámolási kötelezettség és felelősség 

Radics Kálmánt terheli. 
 

5. A fenti költségek fedezete Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési 
Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a 704308 Tolerancia 
Világnapja soron rendelkezésre áll.  

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

81/2015. (X.15.) RTNÖ. számú határozat 
Tolerancia Világnapja  alkalmából tartandó rendezvénnyel kapcsolatos feladatok 
meghatározása 
 
A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:  
 

1. A testület úgy határoz, hogy a Tolerancia Világnapja alkalmából rendezvényt tart a 
Közösségi Házban . A rendezvény nyilvános és ingyenes. 

 
2. A testület úgy dönt, hogy felhatalmazza Radics Kálmán elnököt 75.000,- forint 

készpénz előleg felvételére. Ezen összeget a 2015. november 14-én tartandó 
Tolerancia Világnapjára szervezett előadók tiszteletdíjára, valamint a 
vendéglátáshoz szükséges alapanyagok vásárlására használhatja fel. (előadói díjra 
15 ezer Ft, étkeztetésre 60 ezer Ft.) 

 
3. Az előleg felvételére 2015. november hónapban kerül sor. 
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4. Az előleggel való határidőben történő elszámolási kötelezettség és felelősség 

Radics Kálmánt terheli. 
 

5. A fenti költségek fedezete Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési 
Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a 704308 Tolerancia 
Világnapja soron rendelkezésre áll.  

 
 
Határozatról értesítést kapnak:  

 Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Finta Zita irodavezető Városstratégiai Iroda   

 Varga Miklós osztályvezető Gazdálkodási Osztály 

 Irattár 
 

Radics Kálmán: elmondja, hogy 2015. november 28-án Magyar Labdarúgás Napját 
tartanák meg. Játékvezetői díj 10 ezer Ft lenne, étkeztetésre 60 ezer Ft-ot tervez, és 2 db 
labda megvásárlása lenne szükséges 15 ezer Ft összegben. Az előleget szintén maga 
venné fel.  
Kérdezi a testület tagjait, hogy egyetértenek-e az alábbi határozat-tervezettel? 
 

A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:  
 

1. A testület úgy határoz, hogy a Magyar Labdarúgás Napja alkalmából sportnapot 
tart. A rendezvény nyilvános és ingyenes. 

 
2. A testület úgy dönt, hogy felhatalmazza Radics Kálmán elnököt 85.000,- forint 

készpénz előleg felvételére. Ezen összeget a 2015. november 28-án tartandó 
Magyar Labdarúgás Napjára  szervezett futballtalálkozóra, labdák beszerzésére és 
a vendéglátáshoz szükséges alapanyagok vásárlására használhatja fel. 
(Játékvezetői díj 10 ezer Ft honorárium, étkeztetésre 60 ezer Ft, labdák 
beszerzésére 15 ezer Ft.) 

 
3. Az előleg felvételére 2015. november hónapban kerül sor. 

 
4. Az előleggel való határidőben történő elszámolási kötelezettség és felelősség 

Radics Kálmánt terheli. 
 

5. A fenti költségek fedezete Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési 
Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a 704203 Magyar 
Labdarúgás Napja soron rendelkezésre áll.  

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

82/2015. (X.15.) RTNÖ. számú határozat 
Magyar Labdarúgás Napja  alkalmából tartandó sportnappal kapcsolatos feladatok 
meghatározása 
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A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:  
 

1. A testület úgy határoz, hogy a Magyar Labdarúgás Napja alkalmából sportnapot 
tart. A rendezvény nyilvános és ingyenes. 

 
2. A testület úgy dönt, hogy felhatalmazza Radics Kálmán elnököt 85.000,- forint 

készpénz előleg felvételére. Ezen összeget a 2015. november 28-án tartandó 
Magyar Labdarúgás Napjára  szervezett futballtalálkozóra, labdák beszerzésére és 
a vendéglátáshoz szükséges alapanyagok vásárlására használhatja fel. 
(Játékvezetői díj 10 ezer Ft honorárium, étkeztetésre 60 ezer Ft, labdák 
beszerzésére 15 ezer Ft.) 

 
3. Az előleg felvételére 2015. november hónapban kerül sor. 

 
4. Az előleggel való határidőben történő elszámolási kötelezettség és felelősség 

Radics Kálmánt terheli. 
 

5. A fenti költségek fedezete Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési 
Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a 704203 Magyar 
Labdarúgás Napja soron rendelkezésre áll.  

 
 
Határozatról értesítést kapnak:  

 Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Finta Zita irodavezető Városstratégiai Iroda   

 Varga Miklós osztályvezető Gazdálkodási Osztály 

 Irattár 
 
Radics Kálmán: javasolja továbbá, hogy 2015. december 5-én Sütőtanoda nevezetű 
rendezvényt tartsanak, ahol mézeskalácsot, habcsókot lehet sütni, karácsonyfa díszeket 
készíthetnének a gyermekek.  
Javasolja, hogy 2 tálca almás, illetve diós pite is kerüljön megvételre. A szakmai vezető 
díjára 15 ezer Ft-ot, az étkeztetésre 60 ezer Ft-ot, az almás,diós pite vásárlására 40 ezer 
Ft-ot tervez. Az előleget maga venné fel.  
Kérdezi a testület tagjait, hogy egyetértenek-e az alábbi határozat-tervezettel? 
 
A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:  
 

1. A testület úgy határoz, hogy  Sütő-tanoda tárgyú rendezvényt tart  karácsonyi 
sütemények készítésének megismerése, elsajátítása céljából.  A rendezvény 
nyilvános és ingyenes. 

 
2. A testület úgy dönt, hogy felhatalmazza Radics Kálmán elnököt 115.000,- forint 

készpénz előleg felvételére. Ezen összeget a 2015. december 5-én tartandó Sütő-
tanoda  számára  felhasználásra kerülő élelmiszerek beszerzésére és a szakmai 
vezető honoráriumára használhatja fel. (Szakmai vezető díjára 15 ezer Ft, 
étkeztetésre 60 ezer Ft, almás,diós pite vásárlására 40 ezer Ft.) 
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3. Az előleg felvételére 2015. december hónapban kerül sor. 
 

4. Az előleggel való határidőben történő elszámolási kötelezettség és felelősség 
Radics Kálmánt terheli. 
 

5. A fenti költségek fedezete Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési 
Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a 704309 Mikulás 
Ünnepség soron rendelkezésre áll.  

 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozta:  
 
83/2015. (X.15.) RTNÖ. számú határozat 
Sütő-tanoda tárgyú rendezvénnyel kapcsolatos döntések meghozatala 
 
A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:  
 

1. A testület úgy határoz, hogy  Sütő-tanoda tárgyú rendezvényt tart  karácsonyi 
sütemények készítésének megismerése, elsajátítása céljából.  A rendezvény 
nyilvános és ingyenes. 

 
2. A testület úgy dönt, hogy felhatalmazza Radics Kálmán elnököt 115.000,- forint 

készpénz előleg felvételére. Ezen összeget a 2015. december 5-én tartandó Sütő-
tanoda  számára  felhasználásra kerülő élelmiszerek beszerzésére és a szakmai 
vezető honoráriumára használhatja fel. (Szakmai vezető díjára 15 ezer Ft, 
étkeztetésre 60 ezer Ft, almás,diós pite vásárlására 40 ezer Ft.) 

 
3. Az előleg felvételére 2015. december hónapban kerül sor. 

 
4. Az előleggel való határidőben történő elszámolási kötelezettség és felelősség 

Radics Kálmánt terheli. 
 

5. A fenti költségek fedezete Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési 
Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a 704309 Mikulás 
Ünnepség soron rendelkezésre áll.  

 
Határozatról értesítést kapnak:  

 Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Finta Zita irodavezető Városstratégiai Iroda   

 Varga Miklós osztályvezető Gazdálkodási Osztály 

 Irattár 
 
Radics Kálmán: 2015. december 12-én Ünnepi készülődés I. címen újabb rendezvény 
megtartását javasol. Ez a rendezvény már a Karácsonyi előkészületeket helyezi 
középpontba. Karácsonyi díszek, asztaldíszek, karácsonyi sütemények készítéséről 
szólna szakmai segítővel. Szakmai vezető díjára 15 ezer Ft-ot, élelmiszerek, díszek, 
kellékek vásárlására 60 ezer Ft-ot tervez.  
Az előleget maga venné fel.  
Kérdezi a testület tagjait, hogy egyetértenek-e az alábbi határozat-tervezettel? 
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A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:  
 

1. A testület úgy határoz, hogy  Karácsonyi készülődés I. című rendezvényt tart  
karácsonyi hangulatú sütemények, díszek, játékok készítésének megismerése 
céljából.  A rendezvény nyilvános és ingyenes. 

 
2. A testület úgy dönt, hogy felhatalmazza Radics Kálmán elnököt 75.000,- forint 

készpénz előleg felvételére. Ezen összeget a 2015. december 12-én tartandó 
rendezvény  által felhasznált élelmiszerek, kiegészítők, kellékek beszerzésére és a 
szakmai vezető honoráriumára használhatja fel. (Szakmai vezető díjára 15 ezer Ft, 
élelmiszerek, díszek, kellékek vásárlására 60 ezer Ft.) 

 
3. Az előleg felvételére 2015. december hónapban kerül sor. 

 
4. Az előleggel való határidőben történő elszámolási kötelezettség és felelősség 

Radics Kálmánt terheli. 
 

5. A fenti költségek fedezete Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési 
Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a 704309 Mikulás 
Ünnepség soron rendelkezésre áll.  

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

84/2015. (X.15.) RTNÖ. számú határozat 
Karácsonyi készülődés I. című rendezvénnyel kapcsolatos döntések meghozatala 
 
A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:  
 

1. A testület úgy határoz, hogy  Karácsonyi készülődés I. című rendezvényt tart  
karácsonyi hangulatú sütemények, díszek, játékok készítésének megismerése 
céljából.  A rendezvény nyilvános és ingyenes. 

 
2. A testület úgy dönt, hogy felhatalmazza Radics Kálmán elnököt 75.000,- forint 

készpénz előleg felvételére. Ezen összeget a 2015. december 12-én tartandó 
rendezvény  által felhasznált élelmiszerek, kiegészítők, kellékek beszerzésére és a 
szakmai vezető honoráriumára használhatja fel. (Szakmai vezető díjára 15 ezer Ft, 
élelmiszerek, díszek, kellékek vásárlására 60 ezer Ft.) 

 
3. Az előleg felvételére 2015. december hónapban kerül sor. 

 
4. Az előleggel való határidőben történő elszámolási kötelezettség és felelősség 

Radics Kálmánt terheli. 
 

5. A fenti költségek fedezete Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési 
Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a 704309 Mikulás 
Ünnepség soron rendelkezésre áll.  
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Határozatról értesítést kapnak:  

 Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Finta Zita irodavezető Városstratégiai Iroda   

 Varga Miklós osztályvezető Gazdálkodási Osztály 

 Irattár 
 
Radics Kálmán: 2015. december 19-én folytatódna a Karácsonyi készülődés II. 
programsorozattal. Szakmai vezető díjára 15 ezer Ft, élelmiszerek, díszek, kellékek 
vásárlására 70 ezer Ft-ot biztosít.  
Kérdezi a testület tagjait, hogy egyetértenek-e az alábbi határozat-tervezettel? 
 

1. A testület úgy határoz, hogy  Karácsonyi készülődés II. című rendezvényt tart  
karácsonyi hangulatú sütemények, díszek, játékok készítésének megismerése 
céljából.  A rendezvény nyilvános és ingyenes. 

 
2. A testület úgy dönt, hogy felhatalmazza Radics Kálmán elnököt 85.000,- forint 

készpénz előleg felvételére. Ezen összeget a 2015. december 19-én tartandó 
rendezvény  által felhasznált élelmiszerek, kiegészítők, kellékek beszerzésére és a 
szakmai vezető honoráriumára használhatja fel. (Szakmai vezető díjára 15 ezer Ft, 
élelmiszerek, díszek, kellékek vásárlására 70 ezer Ft.) 

 
3. Az előleg felvételére 2015. december hónapban kerül sor. 

 
4. Az előleggel való határidőben történő elszámolási kötelezettség és felelősség 

Radics Kálmánt terheli. 
 

5. A fenti költségek fedezete Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési 
Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a 704309 Mikulás 
Ünnepség soron rendelkezésre áll.  

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

85/2015. (X.15.) RTNÖ. számú határozat 
Karácsonyi készülődés II. című rendezvénnyel kapcsolatos döntések meghozatala 
 
A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:  
 

1. A testület úgy határoz, hogy  Karácsonyi készülődés II. című rendezvényt tart  
karácsonyi hangulatú sütemények, díszek, játékok készítésének megismerése 
céljából.  A rendezvény nyilvános és ingyenes. 

 
2. A testület úgy dönt, hogy felhatalmazza Radics Kálmán elnököt 85.000,- forint 

készpénz előleg felvételére. Ezen összeget a 2015. december 19-én tartandó 
rendezvény  által felhasznált élelmiszerek, kiegészítők, kellékek beszerzésére és a 
szakmai vezető honoráriumára használhatja fel. (Szakmai vezető díjára 15 ezer Ft, 
élelmiszerek, díszek, kellékek vásárlására 70 ezer Ft.) 
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3. Az előleg felvételére 2015. december hónapban kerül sor. 

 
4. Az előleggel való határidőben történő elszámolási kötelezettség és felelősség 

Radics Kálmánt terheli. 
 

5. A fenti költségek fedezete Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési 
Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a 704309 Mikulás 
Ünnepség soron rendelkezésre áll.  

 
 
Határozatról értesítést kapnak:  

 Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Finta Zita irodavezető Városstratégiai Iroda   

 Varga Miklós osztályvezető Gazdálkodási Osztály 

 Irattár 
 
Radics Kálmán: elmondja, hogy 2015. október 25-én Jánoshalmán Ki Mit Tud? 
rendezvényen vennének részt, melyet a Megyei Roma Önkormányzat szervez. Erre a 
rendezvényre 2 versenyzőt neveznek be. 8 fő kísérő menne velük, 2 autóval. Erre a 
részvételre 24 ezer Ft+járulék összeget tervez, melyet a szereplők és a kísérők 
megvendégelésére használnának fel. Az előleget Kovács János elnökhelyettes venné fel.  
Kérdezi a testület tagjait, hogy egyetértenek-e az alábbi határozat-tervezettel? 
 
A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:  
 

1. A testület úgy határoz, hogy részt vesz a 2015. október 25-én Jánoshalmán 
tartandó „Ki Mit Tud?” rendezvényen 2 szereplővel és a hozzájuk tartozó 
kísérőkkel. (8 fő.) 

 
2. A testület úgy dönt, hogy felhatalmazza Kovács János elnökhelyettest a 24.000,- 

forint + járulék előlegként való felvételére. Ezen összeget a 2015. október 25-én 
tartandó „Ki Mit Tud?”  rendezvényen a szereplők és a hozzájuk tartozó kísérők 
megvendégelés költségeire használhatja fel.  

 
3. Az előleg felvételére 2015. október hónapban kerül sor. 

 
4. Az előleggel való határidőben történő elszámolási kötelezettség és felelősség 

Kovács Jánost  terheli. 
 

5. A fenti költségek fedezete Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési 
Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a 704304 Roma Kulturális 
és Élménynap soron rendelkezésre áll.  

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

86/2015. (X.15.) RTNÖ. számú határozat 
„Ki Mit Tud?” című rendezvényen való részvételről döntés  
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A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:  
 

1. A testület úgy határoz, hogy részt vesz a 2015. október 25-én Jánoshalmán 
tartandó „Ki Mit Tud?” rendezvényen 2 szereplővel és a hozzájuk tartozó 
kísérőkkel. (8 fő.) 

 
2. A testület úgy dönt, hogy felhatalmazza Kovács János elnökhelyettest a 24.000,- 

forint + járulék előlegként való felvételére. Ezen összeget a 2015. október 25-én 
tartandó „Ki Mit Tud?”  rendezvényen a szereplők és a hozzájuk tartozó kísérők 
megvendégelés költségeire használhatja fel.  

 
3. Az előleg felvételére 2015. október hónapban kerül sor. 

 
4. Az előleggel való határidőben történő elszámolási kötelezettség és felelősség 

Kovács Jánost  terheli. 
 

5. A fenti költségek fedezete Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési 
Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a 704304 Roma Kulturális 
és Élménynap soron rendelkezésre áll.  

 
 
Határozatról értesítést kapnak:  

 Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Finta Zita irodavezető Városstratégiai Iroda   

 Varga Miklós osztályvezető Gazdálkodási Osztály 

 Irattár 
 
Radics Kálmán: jelzi, hogy a roma nemzetiségi önkormányzat irodájában a működéshez 
szükséges lenne irodaszer és takarítószer. Erre 80 ezer Ft-ot tervez. Az előleget maga 
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 80 ezer Ft összegben irodaszert valamint tisztítószereket vásárol a 
Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat irodájának működéséhez. 

 
2. A testület felhatalmazza Radics Kálmán elnököt az előleg felvételére.      
 
3.   Az előleggel való határidőben történő elszámolási kötelezettség és felelősség 

Radics Kálmán elnököt terheli.  
 
4. Az előleg felvételének várható időpontja, 2015. november hónap. 

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

költségvetésben. 
 



16 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozta:  
 
87/2015. (X.15.) RTNÖ. számú határozat 
Egyéb működési kiadások (irodaszer, tisztítószer) 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata Radics 
Kálmán elnök szóbeli előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  
 

1. A testület 80 ezer Ft összegben irodaszert valamint tisztítószereket vásárol a Roma 
Települési Nemzetiségi Önkormányzat irodájának működéséhez. 

 
2. A testület felhatalmazza Radics Kálmán elnököt az előleg felvételére.      

 
3. Az előleggel való határidőben történő elszámolási kötelezettség és felelősség 

Radics Kálmán elnököt terheli.  
 

4. Az előleg felvételének várható időpontja, 2015. november hónap. 
 

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 
 
 

Radics Kálmán: megállapítja, hogy további hozzászólás, kérdés nem hangzott el, ezért – 
megköszönve a képviselők, és az ülésen résztvevők munkáját – 8  óra 20 perckor bezárja 
az ülést.  
  
 
 

  
K. m. f. 

 
 

 
  

 
              Radics Kálmán                                Kovács János 
                      elnök                                         jegyzőkönyv-hitelesítő                                      
 


