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JEGYZŐKÖNYV 

 
Ráckeresztúr Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2020. június 22. napján 9.00 órakor megtartott nyilvános üléséről 
 
 
Napirend: 
1. Javaslat műsoros nemzetiségi kulturális rendezvényre 
2. Tájékoztató a járványügyi veszélyhelyzet alatt hozott elnöki döntésekről 
3. Egyebek 

 
Határozatok: 
 11/2020. (VI. 22.) jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről 
 12/2020. (VI. 22.) napirend elfogadásáról 
 13/2020. (VI. 22.) műsoros nemzetiségi kulturális rendezvényről 
 14/2020. (VI. 22.) a járványügyi veszélyhelyzet alatt hozott elnöki döntésekről szóló 

tájékoztatóról 
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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Ráckeresztúr Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. június 22. 
napján 9.00 órakor megtartott nyilvános üléséről 
 
Ülés helye: Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal tárgyalója - 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. 
 
Jelen van: 
Nagy Údó elnök 
Góman Brigitta elnökhelyettes 
Nagy Melinda képviselő 
 
Távol maradt: - 
 
Állandó meghívott: 
dr. Nagy Gábor jegyző 
Tóthné Győrffy Mária pénzügyi csoportvezető 
 
Meghívott: - 
 
Hallgatóság: - 
 
Nagy Údó elnök: Köszönti a képviselő-testületi ülés valamennyi résztvevőjét, a meghívottakat. 
Megállapítja, hogy a 3 tagú képviselő-testületből 3 fő jelen van, a testület határozatképes, az 
ülést megnyitja. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítő kijelölésére Góman Brigitta 
elnökhelyettes személyében. Kéri, szavazzanak, hogy elfogadják-e jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 
 
(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 3 fő) 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Ráckeresztúr Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
11/2020. (VI. 22.) határozata 

 
jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről 

 
A képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Góman Brigitta elnökhelyettest jelöli ki. 
 
Nagy Údó elnök: Javasolja a meghívóban megjelölt napirend elfogadását. Mivel nincs kérdés, 
észrevétel, kéri, szavazzanak a napirend elfogadásáról. 
 
(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 3 fő) 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
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Ráckeresztúr Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
12/2020. (VI. 22.) határozata 

 
napirend elfogadásáról 

 
A képviselő-testület a napirendet a következők szerint fogadja el: 
1. Javaslat műsoros nemzetiségi kulturális rendezvényre 
2. Tájékoztató a járványügyi veszélyhelyzet alatt hozott elnöki döntésekről 
3. Egyebek 

 
1. napirendi pont 
Javaslat műsoros nemzetiségi kulturális rendezvényre 
 
Tóthné Győrffy Mária pénzügyi csoportvezető: Tájékoztatást ad az önkormányzat 
rendelkezésére álló pénzügyi forrásokról és az elszámolás módjáról. 
 
Nagy Údó elnök: Bőven 500 fő alatti lesz a rendezvény, így nem esik semmilyen korlátozás 
alá. Mivel kérdés, észrevétel nincs, szavazásra teszi fel, aki egyetért az előterjesztés szerinti 
határozati javaslat elfogadásával, igennel szavazzon. 
 
(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 3 fő) 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Ráckeresztúr Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
13/2020. (VI. 22.) határozata 

 
műsoros nemzetiségi kulturális rendezvényről 

 
Az önkormányzat 2020. június 26-án 17.00 órától a Ráckeresztúr, Kölcsey Ferenc u. 12/V. sz. 
alatt műsoros nemzetiségi kulturális rendezvényt szervez, melyen meghívott zenészek is 
közreműködnek, továbbá a résztvevőket vendégül látják. 
Élőzene szolgáltatást ad a Közös Esély Egyesület a mellékelt szerződés szerint 250.000 Ft 
díjazásért. 
 
A képviselő-testület a rendezvény költségeire 350.000 Ft keretösszeget hagy jóvá a 2020. évi 
költségvetés terhére. 
 
A képviselő-testület felkéri az elnököt a határozat végrehajtása érdekében szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Nagy Údó elnök 
Határidő: azonnal 
 
2. napirendi pont 
Tájékoztató a járványügyi veszélyhelyzet alatt hozott elnöki döntésekről 
 
Nagy Údó elnök: Örül, hogy a járványügyi veszélyhelyzet megszűnt, és újra a régi módon 
működhetünk. Tájékoztatást ad arról, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt nem élt a törvényi 
felhatalmazás adta lehetőséggel és nem hozott saját hatáskörben határozatot. 
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Tudomásul veszi a jegyző tájékoztatását, hogy Góman Brigitta nem szerepel a NAV 
köztartozásmentes adózói adatbázisában. 
 
Nagy Údó elnök: Mivel kérdés, észrevétel nincs, szavazásra teszi fel, aki egyetért az 
előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásával, igennel szavazzon. 
 
(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 3 fő) 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Ráckeresztúr Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
14/2020. (VI. 22.) határozata 

 
a járványügyi veszélyhelyzet alatt hozott elnöki döntésekről szóló tájékoztatóról 

 
A képviselő-testület tudomásul veszi az elnök tájékoztatását, amely szerint a járványügyi 
veszélyhelyzet ideje alatt nem élt a törvényi felhatalmazás adta lehetőséggel és nem hozott saját 
hatáskörben határozatot. 
Tudomásul veszi a jegyző tájékoztatását, hogy Góman Brigitta nem szerepel a NAV 
köztartozásmentes adózói adatbázisában. 
 
3. napirendi pont 
Egyebek 
 
Nagy Údó elnök: Bízik a rendezvény sikerében. Több hozzászólás nem volt. 
 
Nagy Údó elnök: Mivel több bejelentés és hozzászólás nincs, megköszöni a részvételt, és az 
ülést 9.30 órakor bezárja. 

 
k. m. f. 

 
 

 Nagy Údó Góman Brigitta 
 elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 


