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 KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

ROMA TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

 

___________________________________________________________________________ 

2478-46/2016. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 

2016. december 14-én megtartott üléséről 

 

Az ülés helye:   Kecskemét, Batthyány u. 2. 

 

Az ülés időtartama:   8.30 órától – 9.10 óráig 

 

Jelen vannak:  Radics Kálmán elnök 

Kovács János elnökhelyettes  

Kállai István 

 

 

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. 

 

Kovács János elnök helyettes személyében javaslatot tesz jegyzőkönyv-hitelestő jelölésére. 

Megkérdezi, ki ért egyet a javaslattal?  

 

(A szavazáskor 3 képviselő tartózkodott az ülésteremben.) 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a testület 2 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadta a jelölést 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

143/2016. (XII.14.) RTNÖ. számú határozat 

Jegyzőkönyv-hitelesítő jelölése 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2016. 

december 14-i ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Kovács János  elnökhelyettest jelölte ki.  

 

Határozatról értesítést kapnak: 

1.) Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

2.) Irattár 
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Radics Kálmán:  

 

A kiküldött meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjének megállapítására. 

Megállapítja, hogy módosító javaslat nincs, ezért megkérdezi, ki ért egyet az ülés 

napirendjével? 

 

(A szavazáskor 3 képviselő tartózkodott az ülésteremben.) 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen, 0 

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

 

144/2016. (XII.14.) RTNÖ. számú határozat 

Az ülés napirendjének megállapítása 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata az ülés 

napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 

2017. évi belső ellenőrzési terve 

Előterjesztő: Radics Kálmán elnök  

 

 

2. Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 

jogszabályban előírt gazdálkodási szabályzatainak elfogadásáról 

Előterjesztő: Radics Kálmán elnök  

 

Határozatról értesítést kapnak: 

1.) Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

2.) Irattár 

 

 

* * * 

 

1.) NAPIREND 

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. 

évi belső ellenőrzési terve 

 

Radics Kálmán:  
 

Átadja a szót Ónodiné Takács Erikának. 

 

Ónodiné Takács Erika: 

 

A Kormányrendelet szerint december 31-ig jóvá kell hagyni a következő évi belső ellenőrzési 

tervet. Az előterjesztés melléklete a szerint a jövő év végén a 2016. évi költségvetési 

beszámolót vizsgálják át és az év végi 2016-os bizonylatokat, valamint a 2017. évi 

gazdálkodást. Erről kell most döntenie a testületnek.  

 

Megállapítja, hogy a napirendhez több kérdés, hozzászólás nincs, ezért javasolja a következő 

döntés meghozatalát: 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata Radics 

Kálmán elnök 30.668-3/2016. számú előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. évi 

belső ellenőrzési tervét a melléklet szerint jóváhagyja. 

 

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

javaslatot és a következő határozatot hozta: 

 

145/2016. (XII.14.) RTNÖ. számú határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. 

évi belső ellenőrzési terve 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata Radics 

Kálmán elnök 30.668-3/2016. számú előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. 

évi belső ellenőrzési tervét a melléklet szerint jóváhagyja. 

 

Értesítést kapják:  

 A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Ónodiné Takács Erika Ellenőrzési Csoportvezető 

 Irattár 

 

2.) NAPIREND 

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 

jogszabályban előírt gazdálkodási szabályzatainak elfogadásáról 

 

Radics Kálmán:  
 

Átadja a szót Dr. Gaálné Berente Mónikának. 

 

Dr. Gaálné Berente Mónika: 

 

A szabályzat módosításának oka, hogy előző évben a belső ellenőrzés javaslatokat tett a 

szabályzatok módosítására. Ezt a módosított szabályzatot javasolja elfogadni a nemzetiségek 

számára is az önkormányzat. Így a leltározást is szabályszerűen tudja lebonyolítani a testület.  

 

Radics Kálmán: 

 

Jelzi, hogy a leltározással kapcsolatban felhívta őt Csupor Csaba az ellenőrzési csoport 

munkatársa, aki érdeklődött ennek menete felől. 

Elmondta, hogy 2014. novemberében megtörtént az átadás-átvétel. Abból a körülbelül 100 

tételből 5-6 darabot vettek át. A többi dologgal nem tudott elszámolni a 2014. előtti testület. 

Ha meg is volt, de vagy nem működött, vagy sérült volt. Azt a listát akkor aláírták. A 

következő évit viszont nem, mert nem lettek kivezetve azok a tételek, amik 
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hasznavehetetlenek vagy meg sem voltak. Javasolta akkor, hogy tegyék rendbe ezt a 

leltárlistát. Ha ez megvolna, akkor aláírja. 

 

Dr. Gaálné Berente Mónika: 

 

Elmondja, hogy a 2015. évi leltárból csak úgy nem tudják kiemelni, mert 2015. évben nem 

történt selejtezés.  

2016. év végéig van lehetőség a selejtezést szabályszerűen elvégezni. De visszamenőleg ezt 

nem lehet elvégezni.  

 

Radics Kálmán: 

 

Először a selejtezést kell véghez vinni és utána lehet leltározni.  

 

Kovács János: 

 

A múltkor nem a selejtezést készítették el, amikor külön is válogatták, hogy mi az ami 

használhatatlan?  

 

Dr. Gaálné Berente Mónika: 

 

Az leltározás volt. 

 

Radics Kálmán: 

 

Aláírni aláírhatja, de szeretné, ha egy valós képű leltáruk lenne. Először a selejtezést kell 

végrehajtani, utána egy leltár kell olyan eszközökről, ami konkrétan a roma önkormányzat 

kezelésében van.  

 

Megállapítja, hogy a napirendhez több kérdés, hozzászólás nincs, ezért javasolja a következő 

döntés meghozatalát: 

 

A testület megtárgyalta Radics Kálmán elnök 5067-18/2016. számú előterjesztését és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2016. december 1. napján 

hatályba lépett, a határozat 1. sz. mellékletét képező Leltárkészítési és leltározási 

szabályzatát elfogadja.  

2. A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat a fenti szabályzat hatályba lépése 

előtti, azonos tárgyú szabályzatát hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Radics Kálmán elnök 

 

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

javaslatot és a következő határozatot hozta: 
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146/2016. (XII.14.) RTNÖ. számú határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 

jogszabályban előírt gazdálkodási szabályzatainak elfogadásáról 

 

A testület megtárgyalta Radics Kálmán elnök 5067-18/2016. számú előterjesztését és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2016. december 1. 

napján hatályba lépett, a határozat 1. sz. mellékletét képező Leltárkészítési és 

leltározási szabályzatát elfogadja.  

2. A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat a fenti szabályzat hatályba lépése 

előtti, azonos tárgyú szabályzatát hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Radics Kálmán elnök 

 
Értesítést kapják:  

 A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Varga Miklós osztályvezető Gazdálkodási Osztály 

 Irattár 

 

Kállai István:  
 

Elmondja, hogy korábban volt szó az elektromos kerékpár vásárlásról. Ezzel kapcsolatban 

érdeklődne, hogy miként lehet megoldani? 

 

Dr. Orbánné Veres Ildikó: 

 

Korábban azt a tájékoztatást adta, hogy meg kell nézni, milyen előirányzatból lehet 

megvásárolni. Olyan tartalmú döntést javasol, hogy a testület úgy dönt, hogy a nemzetiségi 

feladatok ellátásához a városban élő roma nemzetiséghez tartozókkal történő 

kapcsolattartáshoz egy elektromos kerékpárt vásárol. 

Másik pontban ki kellene mondani, hogy három árajánlat közül a legkedvezőbbet fogadja el 

és felhatalmazza a testület az elnököt vagy bármely tagot az elektromos kerékpár 

megvásárlására. Mondja ki a testület, hogy használatra Kállai István részére odaadja, 

tárolhatja saját otthonában, de állagát köteles megőrizni. Amennyiben így dönt a testület. 

 

Dr. Gaálné Berente Mónika: 

 

Jelen pillanatban az önkormányzati támogatás maradványa áll rendelkezésre. Támogatási 

szerződés értelmében csak működési kiadásra fordítható, felhalmozási kiadás ebből az 

összegből nem teljesíthető. Ennek a támogatásnak a felhasználása december 31-ig meg kell 

történjen még a kifizetéseknek is. Erre viszont nem lesz idő, így javasolja a támogatási 

szerződés módosítását a felhasználás és az elszámolás tekintetében.  Probléma az, hogy célt 

már nem lehet módosítani. Esetleg kérni lehet polgármester asszonytól, hogy a jövő évi 

támogatási szerződésbe kerüljön bele az elektromos kerékpár vásárlásának lehetősége.  
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Dr. Orbánné Veres Ildikó: 

 

Említésre került a támogatási szerződés határidejének módosítása. Javasolja, hogy az 

elszámolási és a felhasználási határidő módosuljon 2017. június 30-ra, illetve 2017. május 31-

re. Elkészült egy levél a polgármester asszony részére, melyben kéri a testület a fentebb 

említett határidők módosítását. Ennek kapcsán a testület hozzon erről határozatot is.  

 

Radics Kálmán: 

 

Egyetért az elhangzottakkal.  

Megállapítja, hogy a napirendhez több kérdés, hozzászólás nincs, ezért javasolja a következő 

döntés meghozatalát: 

 

A testület megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli előterjesztését és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

 A testület úgy határoz, hogy kérelemmel fordul Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármesterhez a 2936-1/2016. számú támogatási szerződésben szereplő 

felhasználási, valamint elszámolási időszak módosítása érdekében. 

 A testület kéri, hogy a támogatási szerződésben a támogatás felhasználási időszakának 

dátuma 2017. május 31. napjára, valamint az elszámolási időszakának záró dátuma 

2017. június 30. napjára módosuljon, tekintettel néhány programunk jövő évre történő 

áthúzódása miatt. 

 A testület felkéri Radics Kálmán elnököt, hogy a kérelmet nyújtsa be a polgármester 

részére.  

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

javaslatot és a következő határozatot hozta: 

 

147/2016. (XII.14.) RTNÖ. számú határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat részére 

nyújtott önkormányzati támogatás elszámolási időszakának módosítása 

 

A testület megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli előterjesztését és az alábbi határozatot 

hozta: 

 A testület úgy határoz, hogy kérelemmel fordul Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármesterhez a 2936-1/2016. számú támogatási szerződésben szereplő 

felhasználási, valamint elszámolási időszak módosítása érdekében. 

 A testület kéri, hogy a támogatási szerződésben a támogatás felhasználási 

időszakának dátuma 2017. május 31. napjára, valamint az elszámolási 

időszakának záró dátuma 2017. június 30. napjára módosuljon, tekintettel 

néhány programunk jövő évre történő áthúzódása miatt. 

 A testület felkéri Radics Kálmán elnököt, hogy a kérelmet nyújtsa be a 

polgármester részére.  
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Értesítést kapják:  

 A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 Varga Miklós osztályvezető Gazdálkodási Osztály 

 Irattár 

 

Kovács János: 

 

Jelzi, hogy maradt a keretéből 150.000,- Ft. Ezt az összeget hangszerekre szerette volna 

költeni. Van-e erre lehetőség? 

 

Dr. Gaálné Berente Mónika: 

 

A hangszer is felhalmozás jellegű kiadás. Megoldás az lehetne, hogy a jövő évi támogatási 

szerződésben kell módosítást kérni polgármester asszonytól, hogy engedélyezze az 

elektromos kerékpár mellett a hangszervásárlás lehetőségét is a támogatási összeg 

felhasználásában.  

 

Radics Kálmán: 

 

Egyetért az elhangzottakkal. 

Megállapítja, hogy a napirendhez több kérdés, hozzászólás nincs, ezért javasolja a következő 

döntés meghozatalát: 

 

A testület megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli előterjesztését és az alábbi határozatot 

hozta: 

A testület azzal a kéréssel fordul Szemereyné Pataki Klaudia polgármester felé, hogy a 2017. 

évi támogatási szerződésbe kerüljön bele, hogy a támogatási összeg hangszervásárlásra is 

felhasználható legyen, tekintettel arra, hogy a nemzetiségekhez tartozó fiatalok zenei oktatását 

is tervezi a testület.  

A testület kéri továbbá, hogy az önkormányzat támogatása elektromos kerékpár beszerzésére 

is felhasználható legyen, melyet a testület tagjai a városban élő roma nemzetiséghez tartozó 

polgárokkal történő kapcsolattartásra kíván használni.  

 

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

javaslatot és a következő határozatot hozta: 

 

148/2016. (XII.14.) RTNÖ. számú határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi 

támogatási szerződéséhez javaslat benyújtása 

 

A testület megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli előterjesztését és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

A testület azzal a kéréssel fordul Szemereyné Pataki Klaudia polgármester felé, hogy a 

2017. évi támogatási szerződésbe kerüljön bele, hogy a támogatási összeg 
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hangszervásárlásra is felhasználható legyen, tekintettel arra, hogy a nemzetiségekhez 

tartozó fiatalok zenei oktatását is tervezi a testület.  

A testület kéri továbbá, hogy az önkormányzat támogatása elektromos kerékpár 

beszerzésére is felhasználható legyen, melyet a testület tagjai a városban élő roma 

nemzetiséghez tartozó polgárokkal történő kapcsolattartásra kíván használni.  

 

Értesítést kapják:  

 A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 Varga Miklós osztályvezető Gazdálkodási Osztály 

 Irattár 

 

Kovács János: 

 

Jelzi, hogy a német nemzetiségi önkormányzat elnöke megkereste azzal, hogy február 18-án 

lesz a nemzetiségi bál. Kérése, hogy a rendezvény szervezésében a roma önkormányzat is 

vegyen részt.  

 

Radics Kálmán:  
 

Úgy véli, ehhez sok részletet kell még tisztázni. Kérdés, mennyibe kerül a belépő, hány főre 

szervezik a rendezvényt, mekkora összeggel kellene támogatni, stb. 

Javasolja, hogy Kovács János, mint elnökhelyettes vegye fel a kapcsolatot a német 

nemzetiség elnökével, a felmerült kérdésekre kapjon választ. Januárban majd visszatér a 

testület erre a kérdésre.  

Megállapítja, hogy a napirendhez több kérdés, hozzászólás nincs, ezért javasolja a következő 

döntés meghozatalát: 

 

A testület megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli előterjesztését és az alábbi határozatot 

hozta: 

A testület felkéri Kovács János elnök helyettest, hogy a 2016. februárjában tartandó 

Nemzetiségi Bál előkészítése ügyében vegye fel a kapcsolatot Neuendorf Sebastian Jörgné 

német nemzetiségi önkormányzat elnökével és egyeztessen a szervezéssel kapcsolatos 

tudnivalók valamint a fellépők vonatkozásában.  

 

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

javaslatot és a következő határozatot hozta: 

 

 

149/2016. (XII.14.) RTNÖ. számú határozat 

Nemzetiségi Bállal kapcsolatos döntés meghozatala 

 

A testület megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli előterjesztését és az alábbi határozatot 

hozta: 

A testület felkéri Kovács János elnök helyettest, hogy a 2016. februárjában tartandó 

Nemzetiségi Bál előkészítése ügyében vegye fel a kapcsolatot Neuendorf Sebastian 
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Jörgné német nemzetiségi önkormányzat elnökével és egyeztessen a szervezéssel 

kapcsolatos tudnivalók valamint a fellépők vonatkozásában.  

 

Értesítést kapják:  

 A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Varga Miklós osztályvezető Gazdálkodási Osztály 

 Irattár 

 

Kállai István 
 

Elmondja, hogy 2017. január 7-8-án szeretne részt venni a Kecskeméti Lánchíd utcai 

Általános Iskolában megrendezésre kerülő Kávai János Kispályás Labdarúgó Emléktornán. 

A benevezéshez szükséges 15.000,- Ft nevezési díj.  

Jelzi, hogy a verseny első napján 7-re szeretné lefoglalni a Viktória Vendéglőt és Panziót a 

2016. évi sport teljesítmények értékelése céljából.  

 

Radics Kálmán: 

 

Megállapítja, hogy a napirendhez több kérdés, hozzászólás nincs, ezért javasolja a következő 

döntés meghozatalát: 

 

A testület megtárgyalta Kállai István képviselő szóbeli előterjesztését és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

1. A testület úgy dönt, hogy 2017. január 7-8-án részt vesz a Kecskeméti Lánchíd utcai 

Általános Iskolában megrendezésre kerülő Kávai János Kispályás Labdarúgó 

Emléktornán. 

 

2. A testület úgy dönt, hogy biztosítja a benevezéshez szükséges 15.000,- Ft nevezési 

díjat. 

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

 

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

javaslatot és a következő határozatot hozta: 

 

 

150/2016. (XII.14.) RTNÖ. számú határozat 

Kávai Tornán való részvétellel kapcsolatos döntés meghozatala 

 

A testület megtárgyalta Kállai István képviselő szóbeli előterjesztését és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

 

1. A testület úgy dönt, hogy 2017. január 7-8-án részt vesz a Kecskeméti Lánchíd utcai 

Általános Iskolában megrendezésre kerülő Kávai János Kispályás Labdarúgó 

Emléktornán. 

 

2. A testület úgy dönt, hogy biztosítja a benevezéshez szükséges 15.000,- Ft nevezési 

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

 

Értesítést kapják:  

 A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Varga Miklós osztályvezető Gazdálkodási Osztály 

 Irattár 

 

 

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 a roma sportolók 2016. évi teljesítményének értékelése 

céljából tanácskozást szervez 2017. január 7-én. A testület a rendezvény megtartására 

a Viktória Vendéglő és Panziótól (Vendégszervíz Kft.) termet bérel bruttó  80.000,- Ft 

összegben. 

 

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

 

 

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

javaslatot és a következő határozatot hozta: 

 

151/2016. (XII.14.) RTNÖ. számú határozat 

Viktória Vendéglő és Panzió bérlésével kapcsolatos döntés meghozatala 

 

A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

1. A testület úgy dönt, hogy a roma sportolók 2016. évi teljesítményének értékelése 

céljából tanácskozást szervez 2017. január 7-én. A testület a rendezvény megtartására 

a Viktória Vendéglő és Panziótól (Vendégszervíz Kft.) termet bérel bruttó  80.000,- 

Ft összegben. 

 

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

 

Értesítést kapják:  

 A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Varga Miklós osztályvezető, Gazdálkodási Osztály 

 Irattár 
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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 9.10 órakor bezárja. 

 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 Radics Kálmán       Kovács János 

 elnök       jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


