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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ROMA TELEPÜLÉSI NEMEZETISÉGI 
ÖNKORMÁNYZATA               
Ikt. szám: 2478-2/2016.  
 

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

Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 
2016. január 20-án megtartott üléséről 

 
Jelen vannak:       a mellékelt jelenléti ív szerint    

 
Az ülés helye:              Polgármesteri Hivatal   
                                      Kecskemét, Batthyány u. 2.  
 
Az ülés időtartama:    15 óra 45 perctől   –  16 óra 15  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: 
 
1/2016. (I.20.) RTNÖ. számú határozat 
Jegyzőkönyv-hitelesítő jelölése 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2016. 
január 20-i 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. 
Javasolja, hogy az első napirendi pont zárt ülés keretében kerüljön megtárgyalásra, mivel 
nem áll rendelkezésre a pályázóktól nyilatkozat arról, hogy zárt ülést kér-e vagy sem.   
Megkérdezi a testület tagjait, hogy egyetértenek-e az így módosított napirendi pontok 
megtárgyalásával? 
 
Szavaztatást követően megállapítja, hogy a testület a napirendet 3 igen, 0 nem és 0 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
2/2016. (I.20.) 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: 
 
 
Zárt ülés: 
 

1. Az „Érettségire épülő szakképesítés megszerzése felnőttképzés keretében” 
című beérkezett pályázatok értékelése és döntés meghozatala 
Előterjesztő: Radics Kálmán elnök  

 
Nyílt ülés: 
 

2. Egyebek 
 

 
Határozatról értesítést kapnak:  
1./ Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 
2./ Irattár 
 
Radics Kálmán: az 1. napirendi pont tárgyalására zárt ülés keretében kerül sor. Kéri, 
hogy a teremben a testület tagjai, az illetékes osztály munkatársai és a jegyzőkönyvvezető 
tartózkodjanak.  
 

A jegyzőkönyv 3.-4. oldalai a zárt ülés anyagát tartalmazzák külön jegyzőkönyvben.
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Radics Kálmán: kihirdeti, hogy a zárt ülés napirendjét a testület elnapolta. Elmondja, hogy 
a testület az ülést nyílt ülés keretében folytatja.   
 
2. Napirend 
Egyebek 
 
Radics Kálmán: tanulva az elmúlt évi hiányosságokból, javasolja, hogy a testület minden 
tagja nyilatkozzon arról, hogy a hatásköre alá tartozó programokért, és az azzal járó 
pénzügyi elszámolásokért ő felel. Egymás programjait segítik, de a programszervező 
hajtja végre az eseményt. Oktatásért, kultúráért felelős képviselő:  Kovács János,Szociális 
programokért felelős képviselő: Dorogi Mihály, Lakásügyekért, sportért felelős képviselő: 
Kállai István. Ebben az évben kipróbálják, hogy tud-e ez így működni.  
 
Dr. Orbánné Veres Ildikó: elmondja, hogy a nemzetiségi törvény szerint a képviselőnek 
joga és kötelessége van. Joga és kötelessége, hogy részt vegyen az ülésen, a döntés 
előkészítésben a döntés hozatalban, illetve a döntés végrehajtásban. Javasolja, hogy 
akként hozza meg a testület ezt a határozatot, hogy a testület úgy döntsön, hogy a 
programjait a területükért felelős képviselők között felosztja a megbeszéltek szerint.  
Következő pontként a meghatározott feladatkörök esetén a felelős képviselő vállal 
felelősséget a hozzárendelt program szervezéséért, a készpénzfelvételért és az azzal 
történő elszámolásért az Együttműködési Megállapodásban foglaltak szerint.  
 
Radics Kálmán: egyetért az elhangzott javaslattal. 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: 
 

1.) A testület úgy határoz, hogy a nemzetiségi önkormányzat feladatait az alábbiak 
szerint osztja fel a képviselők között: 

 
Oktatásért, kultúráért felelős képviselő:   Kovács János, 
Szociális programokért felelős képviselő:  Dorogi Mihály 
Lakásügyekért, sportért felelős képviselő:  Kállai István. 

 
2.) A testület úgy dönt, hogy az 1.)-es pontban meghatározott feladatkörök esetén a 

felelős képviselő vállal felelősséget a hozzárendelt  program szervezéséért, a 
készpénzfelvételért és az azzal történő elszámolásért az Együttműködési 
Megállapodásban foglaltak szerint. 

 
 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozta:  
 
4/2016. (I.20.) RTNÖ. számú határozat 
Nyilatkozat megfogalmazása a feladatfelosztások, készpénzfelvételek, valamint a 
programokért vállalt felelősség tekintetében 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 
megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

1.) A testület úgy határoz, hogy a nemzetiségi önkormányzat feladatait az alábbiak 
szerint osztja fel a képviselők között: 

 
Oktatásért, kultúráért felelős képviselő:   Kovács János, 
Szociális programokért felelős képviselő:  Dorogi Mihály 
Lakásügyekért, sportért felelős képviselő:  Kállai István. 

 
2.) A testület úgy dönt, hogy az 1.)-es pontban meghatározott feladatkörök esetén a 

felelős képviselő vállal felelősséget a hozzárendelt  program szervezéséért, a 
készpénzfelvételért és az azzal történő elszámolásért az Együttműködési 
Megállapodásban foglaltak szerint. 

 
A 2.)  
Határozatról értesítést kapnak:  

 Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Varga Miklós osztályvezető, Gazdálkodási Osztály 

 Dr. Gaálné Berente Mónika csoportvezető 

 Irattár 
 
 
Megállapítja, hogy további hozzászólás, kérdés nem hangzott el, ezért – megköszönve a 
képviselők, és az ülésen résztvevők munkáját – 16  óra 15 perckor bezárja az ülést.  
  
  
 
 
 

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


