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ROMA TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 
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2478-38/2016. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 

2016. október 11-én megtartott üléséről 

 

Az ülés helye:   Kecskemét, Batthyány u. 2. 

 

Az ülés időtartama:   8.30 órától – 8.50 óráig 

 

Jelen vannak:  Radics Kálmán elnök 

Kovács János elnökhelyettes  

Kállai István 

Dorogi Mihály 

 

 

Jelenlévő meghívottak:  A mellékelt jelenléti ív szerint. 

 

Jegyzőkönyvvezető:   Vándor Andrea 

 

 

Radics Kálmán:  

 

Köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Roma Települési 

Nemzetiségi Önkormányzat határozatképes, ezért az ülést megnyitja. 

 

Dorogi Mihály képviselő személyében javaslatot tesz jegyzőkönyv-hitelestő jelölésére. 

Megkérdezi, ki ért egyet a javaslattal? 

 

(A szavazáskor 4 képviselő tartózkodott az ülésteremben.) 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a testület a javaslatot 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodással 

elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

108/2016. (X.11.) RTNÖ. számú határozat 

Jegyzőkönyv-hitelesítő jelölése 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2016. október 

11-i ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Dorogi Mihály  képviselőt jelölte ki.  

 

 

 

 



Határozatról értesítést kapnak: 

1.) Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

2.) Irattár 

 

Radics Kálmán:  

 

A kiküldött meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjének megállapítására. Javasolja, 

hogy a 4. napirendi pont 3. napirendi pontként kerüljön megtárgyalásra, mivel a Kórház utcai 

közösségépítő program időben hamarabb kerül megrendezésre, mint a Zsinór utcai 

rendezvény.  Megállapítja, hogy más módosító javaslat nincs, ezért megkérdezi, ki ért egyet a 

az így módosított ülés napirendjével? 

 

(A szavazáskor 4 képviselő tartózkodott az ülésteremben.) 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen, 0 

nem, 0 tartózkodással elfogadta az ülés napirendjét és a következő határozatot hozta: 
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Az ülés napirendjének megállapítása 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata az ülés 

napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

1. Kaminokupán (kispályás, amatőr labdarúgó torna) való részvétellel kapcsolatos 

döntések meghozatala 

Előterjesztő: Radics Kálmán elnök  

 

2. Liszt F. utcai ingatlan eladásával kapcsolatos döntés meghozatala 

Előterjesztő: Radics Kálmán elnök  

 

3. Közösségépítő program, kapcsolattartás: Kórház utcai kitelepülés 

lebonyolításával kapcsolatos döntések 

Előterjesztő: Radics Kálmán elnök  

 

4. Közösségépítő program, kapcsolattartás, Zsinór utcai kitelepülés lebonyolításával 

kapcsolatos döntések 

Előterjesztő: Radics Kálmán elnök  

 

5. Közösségépítő program, kapcsolattartás: Zöldfa u.- Dankó u. kitelepülés 

lebonyolításával kapcsolatos döntések 

Előterjesztő: Radics Kálmán elnök  

 

 

Határozatról értesítést kapnak: 

1.) Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

2.) Irattár 

* * * 

 

 

 



 

 

1.) NAPIREND 

Kaminokupán (kispályás, amatőr labdarúgó torna) való részvétellel kapcsolatos 

döntések meghozatala 

 

Radics Kálmán:  
 

Átadja a szót Kállai Istvánnak. 

 

Kállai István: 

 

Elmondja, hogy 2016. október 23-án részt kívánnak venni a Kamino Kispályás Labdarúgó 

Kupán Budapesten. A nevezési díj 18.000,- Ft. Egy 9 fős kisbuszt bérelnének 30.000,- 

Ft+Áfáért. A verseny előtt, taktikai megbeszélés céljából termet bérelnének a Viktória 

Vendéglő és Panzióban 80.000,- Ft összegért.  

 

Radics Kálmán: 

 

Ezt követően megállapítja, hogy a napirendhez több kérdés, hozzászólás nincs, ezért javasolja 

a következő döntés meghozatalát: 

 

A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A testület úgy dönt, hogy 2016. október 23-án részt vesz a Budapesten 

megrendezésre kerülő Kamino Kispályás Labdarúgó Kupán. 

 

2. A testület úgy dönt, hogy biztosítja a benevezéshez szükséges 18.000,- Ft nevezési 

díjat. 

A fedezet a „704603 Sport nevezési díjak” soron rendelkezésre áll.  

 

3. A testület az oda-vissza utazáshoz egy 9 fős kisbuszt bérel a Bekő Tourstól 30.000,- Ft 

+ ÁFA összegben. 

 

4. A testület a verseny előtt, taktikai megbeszélés céljából termet bérel a Viktória 

Vendéglő és Panzióban (Vendégszervíz Kft.) bruttó 80.000,- Ft összegben. 

 

5. A fedezet a „704602 Sport Programok” soron rendelkezésre áll.  

 

Szavazás után megállapítja, hogy a testület 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta a 

javaslatot és a következő határozatot hozta: 
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Kaminokupán (kispályás, amatőr labdarúgó torna) való részvétellel kapcsolatos 

döntések meghozatala 

 

A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 



1. A testület úgy dönt, hogy 2016. október 23-án részt vesz a Budapesten 

megrendezésre kerülő Kamino Kispályás Labdarúgó Kupán. 

 

2. A testület úgy dönt, hogy biztosítja a benevezéshez szükséges 18.000,- Ft nevezési 

díjat. 

A fedezet a „704603 Sport nevezési díjak” soron rendelkezésre áll.  

 

3. A testület az oda-vissza utazáshoz egy 9 fős kisbuszt bérel a Bekő Tourstól 30.000,- Ft 

+ ÁFA összegben. 

 

4. A testület a verseny előtt, taktikai megbeszélés céljából termet bérel a Viktória 

Vendéglő és Panzióban (Vendégszervíz Kft.) bruttó 80.000,- Ft összegben. 

 

5. A fedezet a „704602 Sport Programok” soron rendelkezésre áll.  

 

 

Értesítést kapják:  

 A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Varga Miklós osztályvezető, Gazdálkodási Osztály 

 Irattár 

 

2.) NAPIREND 

Liszt F. utcai ingatlan eladásával kapcsolatos döntés meghozatala 

 

 

Radics Kálmán: 

 

Elmondja, hogy ezen az ülésen még nem hoznak döntést, csak tájékoztatni kívánja a 

testületet. Ha majd egy konszenzus megszületett akkor hoznak döntést a következő ülésen.  

Egy Tekes nevezetű hölgy felvette vele a kapcsolatot. Jelezte, hogy van egy tizenpár fős 

listája, akik aláírásukkal jóváhagyták, hogy a Liszt Ferenc utcai ingatlant el kívánják adni. A 

roma önkormányzatnak is van benne 5% tulajdon részesedése. Amennyiben a testület 

egyetért, akkor a következő ülésre behívja ezt a hölgyet. Mivel nincsenek papírok és 

információ hiányában vannak, így a következő ülésen hoznak döntést.  

 

Nardai Klaudia:   
 

Jelzi, hogy ez az ingatlanrész a főkönyvben nyilvántartott érték szerint több mint 2 millió Ft-

ot ér. Ennél kevesebb összegért nem adható el. Az a szándéknyilatkozat, amit elnök úr 

átküldött, abban az ár kevesebb. Van egy szabályzat, amit a testület elfogadott korábban, a 

szerint különös gondossággal kell eljárni a testület vagyonával. A vagyonosztállyal 

egyeztetett és felhívták figyelmét, hogy a pontos piaci érték meghatározására értékbecslőt kell 

felkérni.  

A szándéknyilatkozat, mely 6. hónapra van dátumozva, az nem jó, mert már előtte testületi 

döntés kellett volna erről.  

 

Radics Kálmán: 

 

Úgy véli a dátum nem releváns ebből a szempontból. A többi résztulajdonos már korábban 

eldöntötte, hogy el szeretnék adni az ingatlant.  



 

Nardai Klaudia: 

 

A határozatban majd ki kell mondani, hogy el kívánja adni a roma önkormányzat az ingatlant, 

utána értékbecslőt kell felkérni, itt 3 árajánlat bekérése lenne szükségszerű. Ezek után lehet 

csak adásvételi szerződést aláírni.  

 

Radics Kálmán: 

 

Tudomásul vette az elhangzottakat. Ezt követően megállapítja, hogy a napirendhez több 

kérdés, hozzászólás nincs, ezért javasolja a következő döntés meghozatalát: 

 

A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

A testület információk hiányában a következő ülésén hozza meg döntését.  

 

Szavazás után megállapítja, hogy a testület 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta a 

javaslatot és a következő határozatot hozta: 
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Liszt F. utcai ingatlan eladásával kapcsolatos döntés meghozatala 

 

A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

A testület információk hiányában a következő ülésén hozza meg döntését.  

 

 

Értesítést kapják:  

 A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Varga Miklós osztályvezető, Gazdálkodási Osztály 

 Irattár 

 
 

3.) NAPIREND 

Közösségépítő program, kapcsolattartás: Kórház utcai kitelepülés lebonyolításával 

kapcsolatos döntések 

 

Radics Kálmán: 

 

Elmondja, hogy a roma önkormányzat 2016. október 21-én „Közösségépítő Napok” 

rendezvénysorozat keretén belül nyilvános és ingyenes rendezvényt szervez a Kórház 

utcában.  

A rendezvény költsége 225.000,- Ft. 

Dorogi Mihály képviselőt jelöli ki az előleg felvételére. 

 

 

 

 



Ezt követően megállapítja, hogy a napirendhez több kérdés, hozzászólás nincs, ezért javasolja 

a következő döntés meghozatalát: 

 

A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A testület úgy dönt, hogy 2016. október 21-én „Közösségépítő Napok” 

rendezvénysorozat keretén belül nyilvános és ingyenes rendezvényt szervez a 

Kórház utcában.  

 

2. A rendezvény költsége 225.000,- Ft. 

 

3. A testület felhatalmazza Dorogi Mihály képviselőt az előleg felvételére. 

 

 

4. A fenti költség fedezete a „704312 Közösségépítő Napok” költségvetési soron 

rendelkezésre áll. 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a testület 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta a 

javaslatot és a következő határozatot hozta: 
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Közösségépítő program, kapcsolattartás: Kórház utcai kitelepülés lebonyolításával 

kapcsolatos döntések 

 

A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

5. A testület úgy dönt, hogy 2016. október 21-én „Közösségépítő Napok” 

rendezvénysorozat keretén belül nyilvános és ingyenes rendezvényt szervez a 

Kórház utcában.  

 

6. A rendezvény költsége 225.000,- Ft. 

 

7. A testület felhatalmazza Dorogi Mihály képviselőt az előleg felvételére. 

 

 

8. A fenti költség fedezete a „704312 Közösségépítő Napok” költségvetési soron 

rendelkezésre áll. 

 

 

Értesítést kapják:  

 A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Varga Miklós osztályvezető, Gazdálkodási Osztály 

 Irattár 

 

 

 

 

 



4.) NAPIREND 

Közösségépítő program, kapcsolattartás, Zsinór utcai kitelepülés lebonyolításával 

kapcsolatos döntések 

 

 

Radics Kálmán: 

 

A roma önkormányzat 2016. október 29-én „Közösségépítő Napok” rendezvénysorozat 

keretén belül nyilvános és ingyenes rendezvényt szervez a Zsinór utcai lakók részére a 

Közösségi Házban.  

A rendezvény költsége 225.000,- Ft. 

Dorogi Mihály képviselőt jelöli ki az előleg felvételére. 

 

Ezt követően megállapítja, hogy a napirendhez több kérdés, hozzászólás nincs, ezért javasolja 

a következő döntés meghozatalát: 

 

A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A testület úgy dönt, hogy 2016. október 29-én „Közösségépítő Napok” 

rendezvénysorozat keretén belül nyilvános és ingyenes rendezvényt szervez a 

Zsinór utcai lakók részére a Közösségi Házban.  

 

2. A rendezvény költsége 225.000,- Ft. 

 

3. A testület felhatalmazza Dorogi Mihály képviselőt az előleg felvételére. 

 

4. A fenti költség fedezete a „704312 Közösségépítő Napok” költségvetési soron 

rendelkezésre áll. 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a testület 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta a 

javaslatot és a következő határozatot hozta: 
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Közösségépítő program, kapcsolattartás, Zsinór utcai kitelepülés lebonyolításával 

kapcsolatos döntések 

 

A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

1. A testület úgy dönt, hogy 2016. október 29-én „Közösségépítő Napok” 

rendezvénysorozat keretén belül nyilvános és ingyenes rendezvényt szervez a Zsinór 

utcai lakók részére a Közösségi Házban.  

 

2. A rendezvény költsége 225.000,- Ft. 

 

3. A testület felhatalmazza Dorogi Mihály képviselőt az előleg felvételére. 

 

 



4. A fenti költség fedezete a „704312 Közösségépítő Napok” költségvetési soron 

rendelkezésre áll. 

 

 

Értesítést kapják:  

 A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Varga Miklós osztályvezető, Gazdálkodási Osztály 

 Irattár 

 

5.) NAPIREND 

Közösségépítő program, kapcsolattartás: Zöldfa u.- Dankó u. kitelepülés 

lebonyolításával kapcsolatos döntések 

 

 

Radics Kálmán: 

 

A roma önkormányzat 2016. november 12-én „Közösségépítő Napok” rendezvénysorozat 

keretén belül nyilvános és ingyenes rendezvényt szervez a Zöldfa utca – Dankó utcai  lakók 

részére a Közösségi Házban.  

A rendezvény költsége 225.000,- Ft. 

Dorogi Mihály képviselőt jelöli ki az előleg felvételére. 

 

Ezt követően megállapítja, hogy a napirendhez több kérdés, hozzászólás nincs, ezért javasolja 

a következő döntés meghozatalát: 

 

A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A testület úgy dönt, hogy 2016. november 12-én „Közösségépítő Napok” 

rendezvénysorozat keretén belül nyilvános és ingyenes rendezvényt szervez a 

Zöldfa utca – Dankó utcai  lakók részére a Közösségi Házban.  

 

2. A rendezvény költsége 225.000,- Ft. 

 

3. A testület felhatalmazza Dorogi Mihály képviselőt az előleg felvételére. 

 

4. A fenti költség fedezete a „704312 Közösségépítő Napok” költségvetési soron 

rendelkezésre áll. 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a testület 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta a 

javaslatot és a következő határozatot hozta: 
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Közösségépítő program, kapcsolattartás: Zöldfa u.- Dankó u. kitelepülés 

lebonyolításával kapcsolatos döntések 

 

 

A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 



 

1. A testület úgy dönt, hogy 2016. november 12-én „Közösségépítő Napok” 

rendezvénysorozat keretén belül nyilvános és ingyenes rendezvényt szervez a Zöldfa 

utca – Dankó utcai  lakók részére a Közösségi Házban.  

 

2. A rendezvény költsége 225.000,- Ft. 

 

3. A testület felhatalmazza Dorogi Mihály képviselőt az előleg felvételére. 

 

 

4. A fenti költség fedezete a „704312 Közösségépítő Napok” költségvetési soron 

rendelkezésre áll. 

 

Értesítést kapják:  

 A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Varga Miklós osztályvezető, Gazdálkodási Osztály 

 Irattár 

 
 

Kállai István: 

 

Jelzi, hogy futball labdákat szeretne vásárolni, hogy jobban fel tudjanak készülni a 

versenyekre. 30.000,- Ft összeget kér erre a célra.  

 

Radics Kálmán:  

 

Ezt követően megállapítja, hogy a napirendhez több kérdés, hozzászólás nincs, ezért javasolja 

a következő döntés meghozatalát: 

 

A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

A testület úgy dönt, hogy a megfelelő felkészüléshez versenyekre, futball labdákat vásárol 

30.000,- Ft összegben.  

 

A testület felhatalmazza Kállai István képviselőt az előleg felvételére. 

 

A fenti költség fedezete a „704114 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások” 

költségvetési soron rendelkezésre áll. 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a testület 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta a 

javaslatot és a következő határozatot hozta: 
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Futball labdák vásárlásával kapcsolatos döntés meghozatala 

 

 

A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 



 

A testület úgy dönt, hogy a megfelelő felkészüléshez versenyekre, futball labdákat vásárol 

30.000,- Ft összegben.  

 

A testület felhatalmazza Kállai István képviselőt az előleg felvételére. 

 

 

A fenti költség fedezete a „704114 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások” 

költségvetési soron rendelkezésre áll. 

 

Értesítést kapják:  

 A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Varga Miklós osztályvezető, Gazdálkodási Osztály 

 Irattár 

 

Kállai István:  

 

Elmondja, hogy 2016. évben is részt kívánnak venni a Városi Kispályás Labdarúgó 

Bajnokság rendezvényen. A nevezési díj 60.000,- Ft . Kéri, hogy most hozzon erről a testület 

határozatot.  

 

Radics Kálmán: 

 

Ezt követően megállapítja, hogy a napirendhez több kérdés, hozzászólás nincs, ezért javasolja 

a következő döntés meghozatalát: 

 

A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

A testület úgy határoz, hogy részt kíván venni a 2016. évi Városi Kispályás Labdarúgó 

Bajnokság rendezvényen. 

A nevezési díj 60 ezer Ft, mely Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi 

Önkormányzata 2016. évi költségvetésében a „704603 Sport nevezési Díjak” soron 

rendelkezésre áll.  

 

Szavazás után megállapítja, hogy a testület 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta a 

javaslatot és a következő határozatot hozta: 

 

116/2016. (X.11.) RTNÖ. számú határozat 

Részvétel a Városi Kispályás Teremlabdarúgó Bajnokságon  

 

A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

A testület úgy határoz, hogy részt kíván venni a 2016. évi Városi Kispályás Labdarúgó 

Bajnokság rendezvényen. 

A nevezési díj 60 ezer Ft, mely Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi 

Önkormányzata 2016. évi költségvetésében a „704603 Sport nevezési Díjak” soron 

rendelkezésre áll.  

 



 

Értesítést kapják:  

 A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Varga Miklós osztályvezető, Gazdálkodási Osztály 

 Irattár 

 

 

Ezt követően megállapítja, hogy a Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat a kitűzött 

napirendi pontok tárgyalását befejezte. Több kérdés, hozzászólás nem lévén megköszöni a 

jelenlévők részvételét, valamint a Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat munkáját, 

majd az ülést 8.50 órakor bezárja. 

 

 

 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 Radics Kálmán       Dorogi Mihály 

 elnök       jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


