
Ráckeresztúr Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. 
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Szám: RÁC/2330-1/2021. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2021. június 23. napján 10.00 órakor megtartott nyilvános üléséről 

 

 

Napirend: 

1. Tájékoztató a járványügyi veszélyhelyzet alatt hozott elnöki döntésekről 

2. Javaslat nyári roma nemzetiségi kulturális rendezvényről 

 

Határozatok: 

• 8/2021. (VI. 23.) jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről 

• 9/2021. (VI. 23.) napirend elfogadásáról 

• 10/2021. (VI. 23.) a koronavírus veszélyhelyzet 2020. november 4.-2021. június 14. közötti 

időszaka alatt hozott elnöki döntésekről szóló tájékoztatóról 

• 11/2021. (VI. 23.) nyári roma nemzetiségi kulturális rendezvényről 
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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Ráckeresztúr Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. június 23. 

napján 10.00 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 

 

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-testületének 

8/2021. (VI. 23.) 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: 

 

Ráckeresztúr Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2021. (VI. 23.) határozata 

 

napirend elfogadásáról 
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A képviselő-testület a napirendet a következők szerint fogadja el: 

1. Tájékoztató a járványügyi veszélyhelyzet alatt hozott elnöki döntésekről 

2. Javaslat nyári roma nemzetiségi kulturális rendezvényről 

 

1. napirendi pont 

Tájékoztató a járványügyi veszélyhelyzet alatt hozott elnöki döntésekről 

 

Nagy Údó elnök: Örül, hogy ismét lehet képviselő-testületi ülést tartani. Az elmúlt időszakban 

az önkormányzat a törvényi előírások szerint működött. Köszöni a polgármesteri hivatal segítő 

közreműködését. 

 

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-testületének 

10/2021. (VI. 23.) határozata 

 

a koronavírus veszélyhelyzet 2020. november 4.-2021. június 14. közötti időszaka alatt 

hozott elnöki döntésekről szóló tájékoztatóról 

 

A képviselő-testület a koronavírus veszélyhelyzet 2020. november 4.-2021. június 14. közötti 

időszaka alatt hozott döntésekről szóló elnöki tájékoztatót tudomásul veszi, a döntéseket 

helybenhagyja. 

 

A képviselő-testület köszönetét fejezi ki a lakosságnak, az intézmények dolgozóinak, az 

egészségügyi és szociális ágazatban dolgozóknak, a rendőrségnek és minden közreműködőnek 

a veszélyhelyzet alatt tanúsított együttműködésért és segítségért, melynek köszönhetően ezt a 

különleges időszakot nagyobb problémák elkerülésével sikerült átvészelnie a településnek. 

 

2. napirendi pont 

Javaslat nyári roma nemzetiségi kulturális rendezvényről 

 

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-testületének 

11/2021. (VI. 23.) határozata 

 

nyári roma nemzetiségi kulturális rendezvényről 
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Az önkormányzat 2021. július 3-án 19.00 órakor a Ráckeresztúr, Kölcsey Ferenc u. 12/V. sz. 

alatt nyári roma nemzetiségi műsoros kulturális rendezvényt szervez, melyen meghívott előadó 

is közreműködik, továbbá a résztvevőket vendégül látják. A rendezvényen a koronavírus járvány 

megelőzése érdekében kihirdetett szabályokat be kell tartani. 

 

A képviselő-testület a rendezvény költségeire 470.000 Ft keretösszeget hagy jóvá a 2021. évi 

költségvetés terhére. 

 

A képviselő-testület felkéri az elnököt a határozat végrehajtása érdekében szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Nagy Údó elnök 

Határidő: azonnal 

 

Nagy Údó elnök: Mivel több bejelentés és hozzászólás nincs, megköszöni a részvételt, és az 

ülést 10.30 órakor bezárja. 

 

k. m. f. 

 

 

 Nagy Údó Góman Brigitta 

 elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 


