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  KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

ROMA TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

 

___________________________________________________________________________ 

391-10/2017. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 

2017. március 27-én megtartott üléséről 

 

Az ülés helye:   Kecskemét, Batthyány u. 2. 

 

Az ülés időtartama:   8.00 órától – 9.30 óráig 

 

Jelen vannak:  Radics Kálmán 

Kovács János elnökhelyettes  

Kállai István 

    Dorogi Mihály 

 

Jelenlévő meghívottak:  A mellékelt jelenléti ív szerint. 

 

Jegyzőkönyvvezető:   Vándor Andrea 

 

 

Radics Kálmán:  

 

Köszönti a megjelenteket. Külön köszönti Lévai Jánosné frakcióvezetőt, valamint Sipos 

László tanácsnok urat. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Roma Települési 

Nemzetiségi Önkormányzat határozatképes, ezért az ülést megnyitja. 

 

Kovács János elnökhelyettes 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 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadta a jelölést 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

 
19/2017. (III.27.) RTNÖ. számú határozat 

Jegyzőkönyv-hitelesítő jelölése 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2017. március 

27-i ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Kovács János  képviselőt jelölte ki.  
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Határozatról értesítést kapnak: 

1.) Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

2.) Irattár 

 

 

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 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: 

 
20/2017. (III.27.) RTNÖ. számú határozat 

Az ülés napirendjének megállapítása 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata az ülés 

napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

1. Roma Konferencia szervezésével kapcsolatos döntés meghozatala 

Előterjesztő: Radics Kálmán elnök 

 

2. Két fő közmunkás alkalmazása, alszámla nyitás és az ezzel kapcsolatos teendők 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Radics Kálmán elnök 

 

3. Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 

2017. évi költségvetése számokban 

Előterjesztő: Radics Kálmán elnök 

 

4. Karol Wojtyla Közösségi Ház támogatásával kapcsolatos döntés meghozatala 

Előterjesztő: Radics Kálmán elnök 

 

5. Liszt Ferenc utcai ingatlanrész értékbecslésével, eladásával kapcsolatos döntések 

meghozatala 

Előterjesztő: Radics Kálmán elnök 

 

6. Zalaegerszegi NAV nyilatkozat kitöltésével kapcsolatos megbeszélés 

Előterjesztő: Radics Kálmán elnök 

 

7. Futballkupán való részvétellel kapcsolatos döntés meghozatala  

Előterjesztő: Kállai István lépviselő 

 

8. Egyebek 
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Határozatról értesítést kapnak: 

1.) Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

2.) Irattár 

 

 

* * * 

 

1.) NAPIREND 

Roma Konferencia szervezésével kapcsolatos döntés meghozatala 
 

Radics Kálmán:  
 

Elmondja, hogy a célcsoportot a roma önkormányzat képviseli, ezért aktív résztvevője a 

konferenciának. A testület tagjai kérték, hogy a költségvetési részére részletesen térjen ki. 

Elnézést kér, hogy Oláh Anna nem jelent meg, - aki a szereplőket ismeri – betegsége miatt.  

Azokról a szereplőkről beszélne, akiknek kifizetés szükséges.  

 

Kovács János: 

 

Kérdezi, hogy ha a roma önkormányzat részt vesz a konferencián, akkor ki szervezi? 

 

Radics Kálmán: 

 

Anna szervezi elsősorban, aztán a Közösségi Ház, valamint a város.  

Kiadások a következők: Roma Design – divatbemutató, bruttó 230.000,- Ft; Khamoro 

Budapest Band Együttes, bruttó 70.000,- Ft; Farkas András tenor ének , bruttó 70.000,- Ft. 

Volna továbbá egy állófogadás, mely két része lenne, egyszer a diákoknak kb. 100 főre 

ásványvíz, pogácsa és lenne a fellépőknek és a vendégeknek egy komolyabb állófogadás 

100.000,- Ft értékben.  

 

Sipos László: 

 

Örvendetesnek tartja, hogy egy ilyen konferencia megtartása Kecskeméten valósul meg. Úgy 

véli, hogy az Ifjúsági Otthon színházterme megfelelő helyszínválasztás.  

 

Radics Kálmán: 

 

Előadóként jelen lesznek: Dr. Beneda Attila,az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Család- és 

Ifjúságügyért felelős Államtitkárságtól, Rácz Tibor Emberi Erőforrások Minisztériuma, 

Társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkárságtól, Forgács István romaügyi 

szakember, valamint Molnár Gál Béla Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola 

és Kollégium igazgatója.  

 

Kovács János: 

 

Mi az egész rendezvény címe? 
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Radics Kálmán: 

 

Romák Világnapja alkalmából tartandó konferencia.  

 

Sipos László: 

 

Ennek a napnak ilyen szintű megemlékezése még nem volt Kecskeméten.  

Erről a pénteki megbeszélésen nem esett szó? 

 

Lévai Jánosné: 

 

Beszéltek, csak nem voltak nevesítve a fellépők. 

 

Radics Kálmán: 

 

Ennek a konferenciának van egy előadás sorozat része és egy kulturális bemutatója.  

Előtérbe helyezve a kecskeméti roma önkormányzatot, a köszöntő beszédet –  Oláh Annával 

kooperálva – elnökhelyettes úr mondaná el.  

 

Kovács János: 

 

Egyetért vele, hogy ezt meg kell tartani.  

 

Radics Kálmán: 
 

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 részt vesz a 2017. április 7-én tartandó Romák Világnapja 

rendezvény szervezésében bruttó 600.000,- Ft összegben az alábbiak szerint: 

 

Khamoro Budapest Band Együttes   bruttó 70.000,- Ft 

Farkas András tenor ének    bruttó 70.000,- Ft 

Roma Design – divatbemutató            bruttó 230.000,- Ft 

Molnár Gál Béla előadó               20.000,- Ft 

(támogatási szerződés megkötésével)   

Terembérlet      bruttó 100.000,- Ft 

(Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.-től) 

Asztaldíszre előleg                10.000,- Ft  

 

A rendezvény ingyenes és nyilvános.  

A fedezet a Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetése „704310  

Roma Kulturális Ünnepek” 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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21/2017. (III.27.) RTNÖ. számú határozat 

Roma Konferencia szervezésével kapcsolatos döntés meghozatala 

 

A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

A testület úgy dönt, hogy részt vesz a 2017. április 7-én tartandó Romák Világnapja 

rendezvény szervezésében bruttó 600.000,- Ft összegben az alábbiak szerint: 

 

Khamoro Budapest Band Együttes   bruttó 70.000,- Ft 

Farkas András tenor ének    bruttó 70.000,- Ft 

Roma Design – divatbemutató            bruttó 230.000,- Ft 

Molnár Gál Béla előadó               20.000,- Ft 

(támogatási szerződés megkötésével)   

Terembérlet      bruttó 100.000,- Ft 

(Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.-től) 

Asztaldíszre előleg                10.000,- Ft  

 

A rendezvény ingyenes és nyilvános.  

A fedezet a Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetése „704310  

Roma Kulturális Ünnepek” soron rendelkezésre áll.  

 

 

Értesítést kapják:  

 A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Varga Miklós osztályvezető Gazdálkodási Osztály 

 Irattár 

 

2.) NAPIREND 

Két fő közmunkás alkalmazása, alszámla nyitás és az ezzel kapcsolatos teendők 

megtárgyalása 

 

Radics Kálmán: 

 

Tudják már, hogy kihez kell fordulni ez ügyben, az adatlapok is megvannak. Azt nem tudják, 

hogy az önkormányzat részéről az alszámlát milyen módon nyitják meg.  

 

Pethes Lilian: 

 

Elmondja, hogy az alszámla nyitást a pénzintézetnél kell elindítani, ha az megvan, akkor ők is 

meg tudják nyitni és könyvelni tudnak rá.  

 

Radics Kálmán: 

 

Ehhez szüksége van az aláírás mintákra. Fontos, hogy az első hónapot a testületnek kell 

kifizetni, így a költségvetést e szerint kell beállítani. A munkaügyi központ, ha ezt elfogadta, 

utána fogja fizetni tovább a járandóságot. Meg kell beszélni, hogy ki legyen az a két fő, akit 

alkalmaznak és ki felügyeli majd a munkájukat. A testület felhatalmazása szükséges, hogy az 

alszámla nyitást személye elvégezhesse.  
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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 közfoglalkoztatási program keretében 2 főt alkalmaz a 

Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat  munkájának hatékonyabb működésére.  

 

 A testület felhatalmazza Radics Kálmán elnököt egy alszámla nyitásra, valamint 

hatósági szerződés megkötésére a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti 

Járási Hivatalával.  

 

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

javaslatot és a következő határozatot hozta: 

 

22/2017. (III.27.) RTNÖ. számú határozat 

Két fő közmunkás alkalmazása, alszámla nyitás és az ezzel kapcsolatos teendők 

megtárgyalása 

 

A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

 A testület úgy dönt, hogy a közfoglalkoztatási program keretében 2 főt alkalmaz a 

Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat  munkájának hatékonyabb működésére.  

 

 A testület felhatalmazza Radics Kálmán elnököt egy alszámla nyitásra, valamint 

hatósági szerződés megkötésére a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti 

Járási Hivatalával.  

 

Értesítést kapják:  

 A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Varga Miklós osztályvezető, Gazdálkodási Osztály 

 Irattár 

 

3.) NAPIREND 

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. 

évi költségvetése számokban 

 

Radics Kálmán: 

 

Elmondja, hogy a matematika, a zeneoktatás és az angol nyelv fejlesztése folytatódna tovább 

a Közösségi Házban. A Gyermeknap, a Nemzetiségi nap, a Wojtyla ház támogatása, az 

ösztöndíj, a kirándulás, a Mikulás ünnepség azokkal az összegekkel szerepelnek, amit a 

pénteki egyeztetésen megbeszéltek.  
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Kovács János: 

 

Jelzi, hogy zeneoktatásra soknak tartja az 500.000,- Ft-ot. Javasolja, hogy ezt az oktatást 3 

személy végezze. Legyen hegedűoktatás is. Javasolja Joni György személyét.  

 

Radics Kálmán: 

 

Elmondja, hogy a zeneiskolából Schurtz Henrik tanár ének oktatást vállal.  

 

Kovács János: 

 

A matematika és az angol korrepetálással nem igazán ért egyet, mert nem lehet nyomon 

követni. Úgy látná értelmét, ha egy adott iskola döntené el, hogy melyik tanulója szorul 

korrepetálásra és oldja meg az iskola. Ebben az esetben az  iskolának adnák a támogatást.  

 

Radics Kálmán: 

 

Úgy véli, szükség van a matematikára. Az igények ezt mutatják. A Közösségi Ház 

környezetében lakó családok gyermekei közül, aki korrepetálásra szorul, leadja jelentkezését. 

Majd csoportokba szedve külön oktatja a tanár a gyerekeket.  

Az angol nyelv, valamint a zene korrepetálás lejárt, újra kell kötni a szerződést. 

Matematikából csak a második félévet kell megkötni.  

 

Lévai Jánosné: 

 

Javasolja a korrepetálásba a német nyelvet is belevenni. A szakmát tanuló gyerekeknek nagy 

segítség lenne.  

 

Radics Kálmán:  

 

Egyetért a javaslattal. Javasolja, hogy az angol nyelv költsége feleződjön meg a német oktatás 

költségével. Így lehet német oktatás is.    

 

Kovács János: 

 

Jelzi, hogy a többi iskolát akkor kizárják. Pl. a Damjanich iskolát.  

 

Radics Kálmán: 

 

Nem zárják ki. Jöhet a Közösségi Házba bárki. De a Damjanichban van délutáni tanulószoba, 

ha túl messze lenne a Közösségi Ház.  

 

Sipos László: 

 

A tanulószoba csak a délelőtt megkapott házi feladat elvégzését biztosítja, plusz oktatást nem 

biztosít a gyerekeknek.  

Meg kellene vizsgálni, hogy ezekben az iskolákban helyben van-e igény korrepetálásra és ott 

biztosítani az iskolában.  
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Radics Kálmán: 

 

Egyetért az elhangzottakkal. Kéri Kovács János elnökhelyettest, hogy személyesen járjon az 

iskolákban utána, hogy hol és mennyi tanulónak volna szüksége korrepetálásra.  

Rátér a testület 2017-es programjaira. 

 

Kovács János: 

 

Gyermeknappal kapcsolatosan kérdezi, hogy volt-e probléma a tavalyival, mert idén nem 

személye és Kállai István képviselő rendezi, hanem Dorogi képviselő. Ugyanez a kérdése a 

kirándulással kapcsolatban.  

 

Sipos László: 

 

Véleménye szerint 400.000,- Ft sok Gyermeknapra. Javasolja, hogy ebből 100.000,- Ft 

kerüljön át a matematika oktatásra, mert az többet ad a gyermeknek, mint egy lufi, vagy 

csokoládé. A Nemzetiségi Napnak a felelőse elnök helyettes úr, a többi programnál nem azért 

nem szerepel a neve, mert nem vehet részt a szervezésben, hanem, hogy más képviselőnek is 

legyen feladata.   

 

Radics Kálmán: 

 

Egyetért Sipos László tanácsnok javaslatával.  Javasolja, hogy a kirándulás sorból 50.000,- Ft-

ot tegyenek át a  matematika korrepetálásra. 

 

Kállai István: 

 

Nem ért egyet a felvetéssel. Két kirándulást tervez, akkor nem lenne elég az összeg. Az idén a 

Tropicáriumot látogatnák meg és egy másik Balatoni városba kirándulnának Siófok helyett. 

Nagy lenne az igény rá.  

 

Lévai Jánosné: 

 

Javasolja a Parlament látogatását. Meg tudná szervezni, hogy ne keljen belépőt fizetni, csak 

az utazást.  

 

Kállai István: 

 

Támogatja a javaslatot.  

 

Kovács János: 

 

Úgy véli, hogy az ösztöndíj programra sok a 700.000,- Ft. nincs akkora igény rá. 

 

Lévai Jánosné: 

 

Nem ért egyet a felvetéssel. Véleménye szerint nem sok ez az összeg. Az iskolai igazgatókon 

keresztül kell a kiemelkedő tudású felsős, vagy középiskolás gyermekeknek felajánlani. 

Osztályfőnöki jellemzést is kérjenek a pályázat mellé, mert lehet kiemelkedő énekből vagy 

sportból is.  
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Radics Kálmán: 

 

Egyetért az elhangzottakkal. Javasolja továbblépni a fenntartási költségekre.  

 

Lévai Jánosné: 

 

Kérdezi, hogy üzemanyag költséget nem számolnak el? 

 

Radics Kálmán: 

 

Nem. Saját költségen intézik az ügyeket.  

 

Sipos László: 

 

Javasolja, hogy a képviselői keretből mindenkitől 20.000,- Ft kerüljön elvételre és egy 

üzemanyag költség sorra kerüljön át. Így mindenkinek 400.000,- Ft marad egységesen 

programokra.  

 

Radics Kálmán: 

 

Elfogadja a javaslatot. 

Az önkormányzatuk a várostól 4 millió Ft-ot kap, működési támogatásra összesen 698.000,- 

Ft-ot, feladatalapú támogatásra körülbelül 800.000,- Ft összegre számíthat 2017-ben. Ez 

5.498.000,- Ft összesen. Amit felosztottak az imént, az 5.270.000,- Ft. Kb.200.000,- Ft 

összeget szán be nem tervezett eseményekre.  

 

Kovács János: 

 

Sütőtanodával kapcsolatban kérdezi, hogy miből áll össze?  

 

Radics Kálmán: 

 

Elmondja, hogy össze fogja írni, hogy egy ügyes kislányt szeretne betanítatni profikkal, aki 

utána vállalja, hogy a továbbiakban ő tanítja a gyerekeket, fiatal lányokat sütés rejtelmeire. 

Erről videót is tervez készíteni. Helyileg a Közösségi Házban lenne.  

 

Kovács János: 

 

Miért ott tartják? 

 

Radics Kálmán: 

 

Ott minden adott, hogy működjön a program. Edények, sütő, tűzhely stb. 

 

Gaálné Berente Mónika: 

 

A Hit és Sportalapítvány szerződésében benne van, hogy a roma nemzetiségi önkormányzat 

programjait köteles beengedni a Közösségi Házba.  
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Lévai Jánosné:  

 

Javasolja, hogy elnök úr készítsen heti lebontásban költségvetést, hogy mennyibe kerül az 

alapanyag, és mennyibe jön ki heti egy óra költsége.  

Olyan címet kellene a programnak adni, hogy  takarékosságra is tanítson. Lehetne egytálétel, 

sütemények, levesek stb. X összegből való megvalósítása. Ne csak szimplán sütőtanoda 

legyen a program neve.  

 

Radics Kálmán: 

 

Körülbelül 7000,- Ft jut heti egy alkalomra.  

 

Kovács János: 

 

A közösségépítő program mit foglal magában? 

 

Radics Kálmán: 

 

Úgy emlékszik, ezt pénteken megbeszélték. Ott jelezte elnök helyettes úr, hogy több 

keretösszegre volna szüksége, a közösségépítő programhoz nem kell ekkora összeg.  

Megegyeztek, hogy mind a 4 képviselő egyformán részesül a programjai megvalósításához.  

 

Sipos László: 

 

Elmondja, hogy kultúrára elnök helyettes úrnak is van 400.000,- Ft összege. Ebből össze kell 

állítani, hogy milyen programokat és mennyiért tud megvalósítani. Ugyanígy jár el a többi 

képviselő is. A közösség építése különböző rendezvényeken való részvételben, 

kapcsolattartásban nyilvánul meg.  

 

Radics Kálmán: 

 

Lényeg, hogy a testület minden tagjának a programja egyformán fontos a társadalom számára. 

Nem szerencsés egyiket fölé helyezni a másiknak.  

 

Kovács János: 

 

Nemzetiségi Nappal kapcsolatosan kérdezi, hogy tavaly mind a négy képviselő szervezte, ami 

nem igazán tetszett neki. Idén akkor személye bonyolíthatja?  

 

Radics Kálmán: 

 

A Nemzetiségi Napnál csak elnökhelyettes úr neve szerepel, így ő hajtja végre a programot.  

 

Lévai Jánosné: 

 

Kérdezi, hogy egy kirándulás lesz, vagy kettő?   
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Kállai István: 

 

Kettőt tervez.  

 

Lévai Jánosné: 

 

Arra nem elég ez az összeg, ha csak nem Vadasparki kirándulást tervez fagyizással 

egybekötve.  

 

Kállai István: 

 

Az itt van közel hozzájuk. Csak távolabb kellene vinni őket. Ehhez az összeghez inkább 

hozzá kellene tenni, mintsem elvenni.  

 

Lévai Jánosné: 

 

Javasolja, hogy a Mikulás ünnepségből 100.000,- Ft-ot tegyenek át a kirándulás sorra. 

350.000,- Ft már elég lesz a két kirándulásra.  

 

Radics Kálmán: 

 

Egyetért a javaslattal. A VTP-on nyert támogatásból is lehet ezekhez az összegekhez 

hozzátenni.  

 

Kovács János: 

 

Javasolja, hogy ha pályáznak a VTP-re, akkor sport témában is pályázzon a roma 

önkormányzat, mert ezt a 400.000,- Ft-ot kevésnek tartja.  

 

Radics Kálmán: 

 

Többek között erre is hatalmas igény van, nagyon sok az igény. Nehéz „labdába rúgni” e 

téren. Az alapítványa sem nyert még sosem ebben a kategóriában.  

 

Kovács János: 

 

Meg kell próbálni akkor is beadni egy pályázatot.  

 

Radics Kálmán: 

 

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 a 2017-es Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat 

költségvetési összegeit az alábbiak szerint osztja fel: 
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Felzárkóztatási program: 

 

 Oktatás Óraszám Bruttó 

Ft/óra 

Összeg Korrepetálást végző személyek 

1. Zeneoktatás 104 4800 500.000Ft Radics Sándor-cimbalom művész 

Schurtz Henrik-ének oktatás  

Joni György- hegedű oktatás 

2. Matematika 26 3800 350.000Ft Sallainé Farkas Zsuzsanna 

3. Angol nyelv 52 4800 250.000Ft Falusi Alfréd 

4.  Német nyelv 52 4800 250.000Ft később dönt a testület személyéről 

 

Programok: 

 

 Program Felelős neve Összeg 

1. Gyermeknap Dorogi Mihály 300.000,- Ft 

2. Nemzetiségi Nap Kovács János 300.000,- Ft 

3.  Wojtyla Ház  Dorogi Mihály 100.000,- Ft 

4. Ösztöndíj program Kovács János 700.000,- Ft 

5.  Kirándulások Radics Kálmán 350.000,- Ft 

6.  Mikulás ünnepség 4 képviselő 200.000,- Ft 

 

Fenntartási költségek: 

 

  Félév Egész év Összesen 

1. Tisztítószerek 2x 2x15.000,- Ft 30.000,- Ft 

2. Irodaszerek 2x 2x10.000,- Ft 20.000,- Ft 

3.  2 db Toner 2x 2x20.000,- Ft 40.000,- Ft 

4.  Telefon feltöltés+adó   200.000,- Ft 

5. Üzemanyag költség   80.000,- Ft 

 

 

Képviselői programok: 

 

 Képviselő neve Program Felhasználási idő Összesen 

1. Radics Kálmán Sütőtanoda Éves 400.000,- Ft 

2. Kovács János Kulturális 

Programok 

Éves 400.000,- Ft 

3. Kállai István Sport 

programok 

Éves 400.000,- Ft 

4. Dorogi Mihály Közösségi 

programok 

Éves 400.000,- Ft 

 

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

javaslatot és a következő határozatot hozta: 

 

23/2017. (III.27.) RTNÖ. számú határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. 

évi költségvetése számokban 
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A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

A testület úgy határoz, hogy a 2017-es Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat 

költségvetési összegeit az alábbiak szerint osztja fel: 

 

Felzárkóztatási program: 

 

 Oktatás Óraszám Bruttó 

Ft/óra 

Összeg Korrepetálást végző személyek 

1. Zeneoktatás 104 4800 500.000Ft Radics Sándor-cimbalom művész 

Schurtz Henrik-ének oktatás  

Joni György- hegedű oktatás 

2. Matematika 26 3800 350.000Ft Sallainé Farkas Zsuzsanna 

3. Angol nyelv 52 4800 250.000Ft Falusi Alfréd 

4.  Német nyelv 52 4800 250.000Ft később dönt a testület személyéről 

 

 

Programok: 

 

 Program Felelős neve Összeg 

1. Gyermeknap Dorogi Mihály 300.000,- Ft 

2. Nemzetiségi Nap Kovács János 300.000,- Ft 

3.  Wojtyla Ház  Dorogi Mihály 100.000,- Ft 

4. Ösztöndíj program Kovács János 700.000,- Ft 

5.  Kirándulások Radics Kálmán 350.000,- Ft 

6.  Mikulás ünnepség 4 képviselő 200.000,- Ft 

 

Fenntartási költségek: 

 

  Félév Egész év Összesen 

1. Tisztítószerek 2x 2x15.000,- Ft 30.000,- Ft 

2. Irodaszerek 2x 2x10.000,- Ft 20.000,- Ft 

3.  2 db Toner 2x 2x20.000,- Ft 40.000,- Ft 

4.  Telefon feltöltés+adó   200.000,- Ft 

5. Üzemanyag költség   80.000,- Ft 

 

 

Képviselői programok: 

 

 Képviselő neve Program Felhasználási idő Összesen 

1. Radics Kálmán Sütőtanoda Éves 400.000,- Ft 

2. Kovács János Kulturális 

Programok 

Éves 400.000,- Ft 

3. Kállai István Sport 

programok 

Éves 400.000,- Ft 

4. Dorogi Mihály Közösségi 

programok 

Éves 400.000,- Ft 
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Értesítést kapják:  

 A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Varga Miklós osztályvezető, Gazdálkodási Osztály 

 Irattár 

 

4.) NAPIREND 

Karol Wojtyla Közösségi Ház támogatásával kapcsolatos döntés meghozatala 

 

Radics Kálmán: 

 

Elmondja, hogy 2017. március 30-án közös nyilvános és ingyenes rendezvényt tart az arra 

rászoruló, hátrányos helyzetű embereknek a Karol Wojtyla Barátság Központtal.  

A rendezvény költségeit a Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat 25.000 Ft-al 

támogatja. 

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 2017. március 30-án közös nyilvános és ingyenes 

rendezvényt tart az arra rászoruló, hátrányos helyzetű embereknek a Karol Wojtyla 

Barátság Központtal.  

 

2. A rendezvény költségeit a Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat 25.000 Ft-

al támogatja. 

 

3. A fenti költség fedezete a „704302 Wojtyla Barátság Központ közös rendezvény” 

költségvetési soron rendelkezésre áll. 

 

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

javaslatot és a következő határozatot hozta: 

 

24/2017. (III.27.) RTNÖ. számú határozat 

Karol Wojtyla Közösségi Ház támogatásával 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 2017. március 30-án közös nyilvános és ingyenes 

rendezvényt tart az arra rászoruló, hátrányos helyzetű embereknek a Karol Wojtyla 

Barátság Központtal.  

 

2. A rendezvény költségeit a Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat 25.000 Ft-al 

támogatja. 

 

3. A fenti költség fedezete a „704302 Wojtyla Barátság Központ közös rendezvény” 

költségvetési soron rendelkezésre áll. 

 



~ 15 ~ 
 

 

Értesítést kapják:  

 A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Varga Miklós osztályvezető, Gazdálkodási Osztály 

 Irattár 

 

 

5.) NAPIREND 

Liszt Ferenc utcai ingatlanrész értékbecslésével, eladásával kapcsolatos döntések 

meghozatala 

 

Radics Kálmán: 

 

Elmondja, hogy megkapta az értékbecslőtől  az ajánlatot. El is hozta, meg lehet tekinteni. Az 

egész ingatlan becsült összege 31 milli Ft, a 18/360-ad része, ami a roma önkormányzat 

tulajdon része, az 1.555.000,- Ft. Eddig minden tulajdonos jelezte eladási szándékát. 

Amennyiben úgy dönt a testület, hogy eladni kívánja az ingatlanrészt, akkor ezt az összeget 

egy tartalék sorra utalják, hiszen ez önkormányzati vagyon lesz, melyet gyarapítani kell.  

 

Lévai Jánosné: 

 

Támogatja az eladást, hiszen a tőke csak benne áll.  

 

Radics Kálmán: 

 

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 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 14. szám alatti 18/360-ad 

tulajdonrészét értékesíti, melynek értékbecslő által becsült összege 1.555.000,- Ft. 

 

 Az eladás során beérkezett összeget a testület a költségvetésében egy külön tartalék 

sorra teszi.  

 

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

javaslatot és a következő határozatot hozta: 

 

25/2017. (III.27.) RTNÖ. számú határozat 

Liszt Ferenc utcai ingatlanrész értékbecslésével, eladásával kapcsolatos döntések 

meghozatala 

 

A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
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 A testület úgy dönt, hogy a Kecskemét, Liszt Ferenc u. 14. szám alatti 18/360-ad 

tulajdonrészét értékesíti, melynek értékbecslő által becsült összege 1.555.000,- Ft. 

 

 Az eladás során beérkezett összeget a testület a költségvetésében egy külön tartalék 

sorra teszi.  

 

Értesítést kapják:  

 A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Varga Miklós osztályvezető, Gazdálkodási Osztály 

 Irattár 

 

 

6.) NAPIREND 

Zalaegerszegi NAV nyilatkozat kitöltésével kapcsolatos megbeszélés 

 

Radics Kálmán: 

 

Elmondja, hogy a Zalaegerszegi NAV-tól kapott egy megkeresést. Ebben szerepelt egy 

végzés és egy nyilatkozat. Utóbbival kapcsolatban nyilatkoznia kell, mint a roma 

önkormányzat elnöke, hogy Dömötör Csaba Józseffel semmilyen kapcsolatban nem áll. Mivel 

ez 2013-14-es ügy így a mi roma önkormányzatunknak semmilyen kapcsolatban nem állt a 

Zalaegerszegi roma önkormányzattal. Valószínűsíthető, hogy a korábban működött 

testületnek volt.  

Ennek a nyilatkozatnak a kitöltésére kér felhatalmazást a testülettől. 

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 felhatalmazza Radics Kálmán elnököt a nyilatkozat kitöltésére.  

 

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

javaslatot és a következő határozatot hozta: 

 

26/2017. (III.27.) RTNÖ. számú határozat 

Zalaegerszegi NAV nyilatkozat kitöltésével kapcsolatos megbeszélés 

 

A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

A testület felhatalmazza Radics Kálmán elnököt a nyilatkozat kitöltésére.  

 

Értesítést kapják:  

 A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Varga Miklós osztályvezető, Gazdálkodási Osztály 

 Irattár 

 

 

 



~ 17 ~ 
 

7.) NAPIREND 

Futballkupán való részvétellel kapcsolatos döntés meghozatala  

 

Kállai István: 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata úgy dönt, hogy 

részt vesz a 2017. április 8-án tartandó Jager Labdarúgó Tornán. 

Igényelne  egy 9 fős kisbuszt az oda-vissza utazás céljából. A buszbérlés összege nettó 

35.000,-Ft+ÁFA.  

 

Radics Kálmán: 

 

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

döntés meghozatalát: 

 

A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Kállai István képviselő szóbeli 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata úgy dönt, hogy 

részt vesz a 2017. április 8-án tartandó Jager Labdarúgó Tornán. 

 

A testület úgy határoz, hogy egy 9 fős kisbuszt bérel az oda-vissza utazás céljából. A 

buszbérlés összege nettó 35.000,-Ft+ÁFA.  

 

A fenti költség fedezete a „704602 Sport Programok” költségvetési soron rendelkezésre áll. 

 

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

javaslatot és a következő határozatot hozta: 

 

27/2017. (III.27.) RTNÖ. számú határozat 

Futballkupán való részvétellel kapcsolatos döntés meghozatala 
 

A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Kállai István képviselő szóbeli 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata úgy dönt, hogy 

részt vesz a 2017. április 8-án tartandó Jager Labdarúgó Tornán. 

 

A testület úgy határoz, hogy egy 9 fős kisbuszt bérel az oda-vissza utazás céljából. A 

buszbérlés összege nettó 35.000,-Ft+ÁFA.  

 

A fenti költség fedezete a „704602 Sport Programok” költségvetési soron rendelkezésre áll. 

 

Értesítést kapják:  

 A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Varga Miklós osztályvezető, Gazdálkodási Osztály 

 Irattár 
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Kovács János: 

 

Korábban beszéltek a jelenléti ívekről és a névsorról.  

 

Radics Kálmán: 

 

Líbor Zoltánnál meg lehet tekinteni.  

 

8.) NAPIREND 

Egyebek 

 

Kállai István: 

 

Elmondja, hogy a roma fiatalok és felnőttek számára  rendszeres sportolási lehetőséget 

biztosít a műfüves pályán.  Ennek keretében nevezést nyújt be a Városi Labdarúgó 

Bajnokságra, mely 27 alkalomból áll. A nevezési díj egy összegben 60.000,- Ft. A bajnokság 

kezdete 2017. április 4.  

 

Radics Kálmán: 

 

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 roma fiatalok és felnőttek számára  rendszeres sportolási 

lehetőséget biztosít a műfüves pályán.  Ennek keretében nevezést nyújt be a Városi 

Labdarúgó Bajnokságra, mely 27 alkalomból áll. A nevezési díj egy összegben 60.000,- Ft. A 

bajnokság kezdete 2017. április 4.  

 

A fenti költség fedezete a „704602 Sport Programok” költségvetési soron rendelkezésre áll.  

 

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

javaslatot és a következő határozatot hozta: 

 

28/2017. (III.27.) RTNÖ. számú határozat 

Részvétel a városi kispályás labdarúgó bajnokságon  

 

A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

A testület úgy dönt, hogy a roma fiatalok és felnőttek számára  rendszeres sportolási 

lehetőséget biztosít a műfüves pályán.  Ennek keretében nevezést nyújt be a Városi 

Labdarúgó Bajnokságra, mely 27 alkalomból áll. A nevezési díj egy összegben 60.000,- Ft. A 

bajnokság kezdete 2017. április 4.  

 

A fenti költség fedezete a „704602 Sport Programok” költségvetési soron rendelkezésre áll.  
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Értesítést kapják:  

 A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Varga Miklós osztályvezető, Gazdálkodási Osztály 

 Irattár 

 

Lévai Jánosné: 

 

Kéri, ha majd adminisztrátor lesz az irodában, akkor a minden romákkal kapcsolatos 

nyomtatvány, adatlap, bármi, amire szükségük lehet, pl. Városi Szociális Közalapítvány 

adatlapjára, nyugdíjasokat érintő adatlapra, kedvezményes étkezés stb. legyen elérhető.  

Vegyék fel a kapcsolatot a Városi Szociális Közalapítvánnyal, mert szeretnének elkészíteni 

egy olyan információs adatlapot, mely a Bajcsy-Zsilinszky utcai székházban is rendelkezésre 

áll. Ami itt kitöltésre kerül, az átkerül majd oda.  

Minden postai irat, feladóvevény, tértivevényes lap, pénzes utalvány álljon rendelkezésre a 

Mezei utcai Közösségi Házban is és itt is. A kitöltéshez segítséget kell nyújtani. A 

képviselőknek segíteni kell a roma közösség életét. Nem szét kell húzni, hanem össze kell 

tartani. Kéri mindenkitől, hogy ha látnak egy összeget, ami felosztásra vár, akkor ne azt 

jegyezzék meg, hogy kevés, hanem azt kell beosztani, ami rendelkezésre áll. Békességet, 

együttműködést szeretne a testületben.  

 

Radics Kálmán: 

 

Kállai József úr lányának a vizsgadíjával kapcsolatosan a következőt tudja elmondani. 

Megkereste Kállai József úr azzal, hogy fizesse ki a roma önkormányzat a lánya vizsgadíját, 

ami 55.000,- Ft. Jelezte neki, hogy vegye fel a kapcsolatot Dr. Orbánné Veres Ildikó 

osztályvezető asszonnyal. Ezt meg is tette. Rá egy két napra ismét megkereste személyem, és 

mondta, hogy írjon ki a testület új pályázatot és akkor mehet is a vizsgadíj kifizetése.  

Ezzel kapcsolatban mint elnök, azt mondja, hogy akkor lehet pályázatot kiírni, ha erre igény 

mutatkozik. Nem egy, kettő vagy öt személy igényli, hanem ennél jóval több. Mivel nem 

érintett ebben, így tovább is adja az ügyet.  

 

Kállai István: 

 

Ön az elnök, csak önhöz tartozik. 

 

Radics Kálmán: 

 

Nem ő a kultúráért felelős képviselő. 

 

Kállai István: 

 

Kovács Jánoshoz?  

 

Kovács János: 

 

Csak azt tudja mondani, amit a jogszabály előír. Mást nem dönthet.  
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Radics Kálmán: 

 

Mostani ösztöndíjjal kapcsolatosan csak nappali képzésre lehet adni támogatást. De ez nem 

ösztöndíj amit Kállai úr kér, hanem vizsgadíj.  

Javasolja, hogy ezt most napolják el, és egy ülésen amikor Kállai úr is és osztályvezető 

asszony is jelen lesz, megtárgyalják az ügyet.  

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 9.30 órakor bezárja. 

 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 

 Radics Kálmán       Kovács János 

 elnök       jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


