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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ROMA TELEPÜLÉSI NEMEZETISÉGI 
ÖNKORMÁNYZATA         
Ikt. szám: 2478-22/2016.  
 

 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
Kecskemét Megyei Jogú Város 

Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 
2016. június 14-én megtartott rendkívüli üléséről 

 
Jelen vannak:       a mellékelt jelenléti ív szerint      

 
Az ülés helye:              Polgármesteri Hivatal    
                                      Kecskemét, Batthyány u. 2.  
 
Az ülés időtartama:    8.00 óra 00 perctől   –  9 óra 25 percig 
  
Radics Kálmán: Köszönti a megjelenteket és külön, Lévai Jánosné képviselő asszonyt. 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a 4 megválasztott tag közül 3 fő jelen van. Az 
ülést megnyitja.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovács János elnökhelyettest javasolja.  
Megkérdezi, ki ért egyet a javaslattal?     
  
Kovács János: Bejelenti érintettségét és azt, hogy a döntéshozatalban nem kíván részt 
venni. 
  
Radics Kálmán: Szavazás után megállapítja, a testület 2 igen, 0 nem és 0 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
76/2016. (VI.14.) RTNÖ. számú határozat 
Jegyzőkönyv-hitelesítő jelölése 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2016. 
június 14-i rendkívüli ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Kovács János képviselőt jelölte ki.  
 

Határozatról értesítést kapnak: 
1./ Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 
2./ Irattár 
 
Radics Kálmán: elmondja, hogy a kiküldött meghívóban 2 napirendi pont szerepel.  
Javasolja az „Egyebek” tárgyú napirendi pont felvételét. 
 
Kovács János: a 05.25-i ülés jegyzőkönyvében hiányosságot vél felfedezni. Nincs benne 
az a mondat, amit ő elmondott. 
 
Radics Kálmán: jelzi, hogy ezt az Egyebek napirendi pontban kellene elmondani. Most a 
napirendi pontok elfogadásáról kell szavazni a testületnek.  
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Megkérdezi a testület tagjait, hogy egyetértenek-e az így kiegészített napirendi pontok 
megtárgyalásával?   
 
Szavaztatást követően megállapítja, hogy a testület a napirendet 3 igen, 0 nem és 0 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
77/2016. (VI.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. Futballkupákon való részvétel és az ezzel kapcsolatos döntések meghozatala 
(Bács-Kiskun Megyei Labdarúgó Bajnokságon való részvétel; Kispályás 
Labdarúgó Tolerancia Kupán való részvétel) 
Előterjesztő: Radics Kálmán elnök  
 

2. Kulturális programok szervezésével kapcsolatos döntések meghozatala 
Előterjesztő: Radics Kálmán elnök  

 
3. Egyebek 

 
Határozatról értesítést kapnak:  
1./ Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 
2./ Irattár 
 
Kovács János: idéz a 2016.05.25-i ülés jegyzőkönyvéből: „ők is szoktak pályázni, ők is 
szoktak nyerni, de sokszor kevesebb összeget, mint amennyit igényeltek. Ne határozzák 
már meg, hogy mire költse a pályázó a nyert összeget.” Úgy véli, nem ilyen durván fejezte 
ki magát. Azt kifejezhette, hogy ha kevesebb összeget nyernek, akkor új költségvetést kell 
készíteni, hogy a csökkentett összeget miként költik el. Ez esetben kiköthetik, hogy mire 
szabad költeni. A jegyzőkönyv végén kéri azt beírni, hogy jelen volt az üléseken. Olyan 
még nem volt, hogy  ne lett volna jelen. 
Észrevételezi, hogy az elnök úr nem reagált még egyes dolgokra. Pl. Május első hetében 
kaptak június 9-re egy megkeresést zsűrizés céljából. Elnök úr elintézte, hogy személyem 
menjen, de nem esett szó róla.  
A Kiskunfélegyházi Roma Önkormányzat május 10-e körül meghívta a testületet május 28-
ára. Erről sem szólt még mindig elnök úr.  
Az egyeztetések összehívásával kapcsolatban jön egy telefon elnök úrtól, hogy egy óra 
múlva be kell jönni. Nem ő szól, hanem üzen mindig.  
2-án megbeszélték a kb. egymillió százhúszezer forint felosztását és 3-ára már kiosztotta 
elnök úr, hogy ki mit csináljon. Be is jöttek az irodába 3-án, vártak elnök úrra, akiről 
kiderült, hogy vidéken van.  
8-án reggel személye benn van az irodában, 9 óra körül elmegy, 11 óra 25 perckor felhívja 
elnök úr, hogy megbeszélést akar tartani.  
9-én reggel 8-kor volt egy üzenet, de a telefon le volt némítva így nem látta az üzenetet, 
csak később. 9 órára azért benn volt az irodában. Ilyen esetben lehet, hogy nem tud ott 
lenni egy megbeszélésen. Egyébként bármikor elérhető. A többi mondanivalóját később 
mondja el.  
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Dorogi Mihály megérkezett az ülésre. 
 
Radics Kálmán: szeretne reagálni az elhangzottakra. Úgy véli, a diktafont senkinek nem 
kell megkérdőjelezni.  
Az ülésekkel kapcsolatosan félreértés történt, az elnök-helyettes úr is másra gondolt és 
személyem is. A jegyzőkönyvben megtörtént a kiegészítés.  
A rendőrkapitányság valóban megkereste, de úgy egyeztetett az illetékessel, hogy majd ő 
fogja keresni elnök-helyettes urat. Igazat ad, hogy erről nem adott tájékoztatást. 
Valószínűleg csak felvette a kapcsolatot elnök-helyettes úrral, mert tud a dologról.  
A Kiskunfélegyházi nemzetiséggel kapcsolatosan belátja, hogy elfelejtette. 
Az ülések összehívásával kapcsolatban annyit mondana, hogy emaileken mindenki 
megkapja a meghívót hivatalosan.  
 
Kovács János: nem a testületi ülésekre gondol, hanem az egyeztető ülésekre. 
 
Radics Kálmán: kérdezi, hogy ez miért gond, ha egy órával előtte szól? 
 
Kovács János: nem probléma, csak nem biztos, hogy mindenki ráér.  
 
Radics Kálmán: ha nem probléma, akkor miért beszélünk róla? Fontos dolgokról kellene 
dönteniük.   
 
Kovács János: elnézést kér, de ha valakit hirtelen „le kell akasztani” és nem sikerül, akkor 
ne vádolják, hogy miért nem jött el.  
 
Dr. Orbánné Veres Ildikó: jelzi a testület felé, hogy a nemzetiségek jogairól szóló törvény 
95.§ szakasza meghatározza, hogy mit kell a jegyzőkönyvnek tartalmaznia. A törvény azt 
mondja ki, hogy a tanácskozás lényegét kell hogy tartalmazza és nem szó szerint 
elhangzottakat. SZMSZ alapján lehet kérni a szó szerinti jegyzőkönyvet.  
A jegyzőkönyvezető a törvény szerint írja a jegyzőkönyvet, de ha valaki szó szerinti 
jegyzőkönyvet kér, akkor úgy készül a jegyzőkönyv. Ezért van szükség jegyzőkönyv 
hitelesítőre is, hogy többen is át tudják tekinteni a jegyzőkönyvet. Az SZMSZ alapján a 
rendes testületi ülések összehívásának a rendje szabályozva van. Az informális 
megbeszélések összehívása nincs szabályozva, mert az nem a testület működésének 
törvény szerinti módja.  
A testületi ülés összehívása 3 nappal az ülés előtt történik, előre leegyeztetett módon. 
(Telefon, email) A rendkívüli ülést legalább 24 órával az ülés előtt kell összehívni.  
 
Radics Kálmán: köszöni a kiegészítést. Jelzi, hogy a hivatalos ülésekre történő meghívás 
rendben van. Abban eddig semmilyen hiányosságot nem tapasztalt. Javasolja a 
napirendek megtárgyalását.  
 
1. Napirend 
Futballkupákon való részvétel és az ezzel kapcsolatos döntések meghozatala 
(Bács-Kiskun Megyei Labdarúgó Bajnokságon való részvétel) 
 

Radics Kálmán: átadja a szót Kállai István képviselőnek. 
 
Kállai István: elmondja, hogy 2016. június 18-án részt kívánnak venni a csapattal a 
Sükösdön megrendezésre kerülő Bács-Kiskun Megyei Labdarúgó Bajnokságon. Nevezési 
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díj nincsen. Előleget szeretnének felvenni 50.000,- Ft-ot, mert vendégül kívánják látni a 
csapatot.  
Korábban a buszköltség ilyen távolságra 30.000,- Ft+ÁFA volt.  
 
Radics Kálmán: kérdezi a testület tagjait, hogy egyetértenek-e az alábbi határozat-
tervezettel?   
 
A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A testület úgy dönt, hogy 2016. június 18-án részt vesz a Sükösdön 
megrendezésre kerülő Bács-Kiskun Megyei Labdarúgó Bajnokságon. 
A testület úgy határoz, hogy egy 9 fős kisbuszt bérel a Bekő-Tours-tól az oda-
vissza utazás céljából. 
A buszbérlés összege nettó 30.000,- Ft+ÁFA. 

 
2. A testület a versenyt követően vendégül kívánja látni (étkeztetni) a sportolókat 

maximum 50.000,- Ft + járulék összegig.   
 

3. A testület felhatalmazza Kállai István képviselőt az előleg felvételére. 
 

4. A testület az idő rövidsége miatt az Együttműködési Megállapodás XIV. fejezet 3. b) 
pontjának 2. szakaszától eltérve, 8 munkanapon belül kívánja az előleget felvenni, 
a rendezvény megvalósulása céljából.  

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

 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozta:  
 
78/2016. (VI.14.) RTNÖ. számú határozat 
Futballkupákon való részvétel és az ezzel kapcsolatos döntések meghozatala 
(Bács-Kiskun Megyei Labdarúgó Bajnokságon való részvétel) 
 
A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

1. A testület úgy dönt, hogy 2016. június 18-án részt vesz a Sükösdön 
megrendezésre kerülő Bács-Kiskun Megyei Labdarúgó Bajnokságon. 
A testület úgy határoz, hogy egy 9 fős kisbuszt bérel a Bekő-Tours-tól az oda-
vissza utazás céljából. 
A buszbérlés összege nettó 30.000,- Ft+ÁFA. 

 
2. A testület a versenyt követően vendégül kívánja látni (étkeztetni) a sportolókat 

maximum 50.000,- Ft + járulék összegig.   
 

3. A testület felhatalmazza Kállai István képviselőt az előleg felvételére. 
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4. A testület az idő rövidsége miatt az Együttműködési Megállapodás XIV. fejezet 3. b) 
pontjának 2. szakaszától eltérve, 8 munkanapon belül kívánja az előleget felvenni, 
a rendezvény megvalósulása céljából.  

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

 
Értesítést kapják:  

 A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Varga Miklós osztályvezető, Gazdálkodási Osztály 

 Irattár 
 
Kállai István: jelzi, hogy 2016. június 26-án részt vennének a Miskolcon megrendezésre 
kerülő Kispályás Labdarúgó Tolerancia Kupán a csapatukkal. A nevezési díj 12.000,- Ft 
lenne. Szeretné a polgármesteri hivatal 9 személyes kisbuszát igénybe venni. Ez ügyben 
holnap találkozik a jegyző asszonnyal. Ha nem sikerül, akkor bérelnek.  
 
Nardai Klaudia: javasolja, hogy a buszbérléssel csak tervezzenek, az összeg legyen félre 
téve.  
 
Kállai István: kb. 50. 000,- Ft lenne a busz. 
 
Lévai Jánosné: Sükösdhöz képest Miskolc háromszoros távolság.  
 
Radics Kálmán: 100.000,- Ft+ ÁFA lesz körülbelül.  
 
Nardai Klaudia: ellátás is lesz? Úgy, mint Sükösd esetében? Előleg felvétellel? 
 
Kállai István: igen, minden ugyan úgy lenne.  
 
Radics Kálmán: kérdezi, hogy a két rendezvényen való részvétel költsége mennyibe 
kerül? 
 
Nardai Klaudia: 325.000,- Ft összesen.  
 
Lévai Jánosné: jelzi, hogy nagyon sokba kerül. Megéri elmenni Miskolcra? 
 
Kállai István: lehet, hogy ezt visszamondja.  
 
Radics Kálmán: ha teljes egészében minden részlet meglesz, akkor kellene erről dönteni. 
Jövő hétfőn tárgyaljon a testület erről.  
 
Kállai István: a kisbusztól függ, mert ha jegyző asszony hozzájárul, akkor nem kell bérelni 
buszt.  
 
Dr. Orbánné Veres Ildikó: javasolja, hogy a testület úgy fogalmazza meg a határozatot, 
hogy a testület úgy dönt, hogy 2016. június 26-án részt vesz a Miskolcon megrendezésre 
kerülő Kispályás Labdarúgó Tolerancia Kupán abban az esetben, ha a Kecskemét Megyei 
Jogú Város jegyzője biztosítja a roma nemzetiségi önkormányzat számára a polgármesteri 
hivatal kisbuszát az utazáshoz.  
Amennyiben az autóbuszt nem veheti igénybe a nemzetiségi önkormányzat, abban az 
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esetben nem kíván részt venni a rendezvényen.  
 
Radics Kálmán: egyetért az elhangzottakkal.  
Kérdezi a testület tagjait, hogy egyetértenek-e az alábbi határozat-tervezettel?   
 
A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
A testület úgy dönt, hogy 2016. június 26-án részt vesz a Miskolcon megrendezésre kerülő 
Kispályás Labdarúgó Tolerancia Kupán abban az esetben, ha a Kecskemét Megyei Jogú 
Város jegyzője biztosítja a roma nemzetiségi önkormányzat számára a polgármesteri 
hivatal kisbuszát az utazáshoz.  
Amennyiben az autóbuszt nem veheti igénybe a nemzetiségi önkormányzat, abban az 
esetben nem kíván részt venni a rendezvényen.  
 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozta:  
 
79/2016. (VI.14.) RTNÖ. számú határozat 
Futballkupákon való részvétel és az ezzel kapcsolatos döntések meghozatala 
(Kispályás Labdarúgó Tolerancia Kupán való részvétel) 
 
A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
A testület úgy dönt, hogy 2016. június 26-án részt vesz a Miskolcon megrendezésre 
kerülő Kispályás Labdarúgó Tolerancia Kupán abban az esetben, ha a Kecskemét 
Megyei Jogú Város jegyzője biztosítja a roma nemzetiségi önkormányzat számára a 
polgármesteri hivatal kisbuszát az utazáshoz.  
Amennyiben az autóbuszt nem veheti igénybe a nemzetiségi önkormányzat, abban az 
esetben nem kíván részt venni a rendezvényen.  
 
Értesítést kapják:  

 A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Varga Miklós osztályvezető, Gazdálkodási Osztály 

 Irattár 
 
2. Napirend 
Kulturális programok szervezésével kapcsolatos döntések meghozatala 
 
Radics Kálmán: elmondja, hogy többször volt már szó erről. 1.145.000,- Ft-ról kell most 
dönteni olyan programokra, ami a külterületen élő gyerekek jólétét szolgálja. Budapest és 
Balaton, mint kirándulás felmerült. Lévai Jánosné képviselő asszonyt kéri, hogy mondja el 
véleményét.  
Siófok esetében körülbelül kétszer 19 fővel lehet számolni. Az autóbuszokat a Bekő 
Tours-tól bérelnék. Napközben egy ebédet kapna mindenki. Javasolja, hogy ide a 
nagyobb gyermekek jöjjenek el. 5-8 osztályos tanulókra gondol.  
 
Lévai Jánosné: úgy véli, hogy ebből a pénzkeretből a testület minél tartalmasabb, minél 
több programot valósítson meg, ami a gyerekek nyári szabadidő eltöltéséhez hozzájárul.  
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A Balatoni kiránduláshoz egy buszt javasol, mert ezek a gyerekek nem biztos, hogy 
annyira szófogadóak. Felelősséggel jár a kirándulás. Egy 30 személyes busz megfelelő 
lenne. Nem javasolja az ebédeztetést. Helyette ásványvíz, üdítő, gyümölcsök 
megvásárlását és szendvicsek fogyasztását javasolja, amiket előre elkészítenének. Az 
étterem egy ilyen helyzetben lévő családnak nagyon megterhelő lenne.  
A Budapesti Állatkert esetében a belépőjegy gyerekeknek 1800,- Ft, felnőttnek 2500,- Ft. 
Drága, de egész napos programot biztosít. A fagylalt 200,- Ft, nem drágább, mint máshol.  
Ide is a hideg élelmet javasolja.  
Úgy véli, hogy a tartalmas időtöltéshez hozzájárulna, ha zenéhez kötődő eszközöket 
(furulya, xilofon) vásárolna a testület, ami a nemzetiség tulajdonát képezné. Szakember 
bevonásával lehetne fejleszteni a zenei műveltséget.  
Programként javasolja még a bábszínházat, ahol bérletet vásárolnának vagy a Vadaspark 
látogatását és nem utolsó sorban a Planetárium egyes előadásait. A helyben lévő dolgok 
is érdekesek lehetnek a gyerekek számára. 
 
Kovács János: szimpatikusnak tartja képviselő asszony által mondottakat. A zene 
tanulásról már korábban esett szó. Beszélt egy személlyel, aki vállalná a tanítást. Zongora 
órákat adna, mert innen indul ki a zene. Aztán lehet hegedülni, furulyázni tanulni. A 
színház karmestere ajánlotta fel segítségét.  
 
Radics Kálmán: a balatoni kirándulás felelősének Kovács János elnökhelyettest, az 
állatkerti kirándulás felelősének Kállai István képviselőt javasolja.  
 
Lévai Jánosné: javasolja, hogy az Állatkertbe a kisebb korosztály menjen kirándulni, 1-4 
osztály, a Balatonra pedig a nagyobbak, 5-8 osztályosok menjenek. 
 
A testület ötleteit és javaslatait összefoglalva a kikalkulált árakkal együtt Radics Kálmán az 
alábbi határozati javaslatot teszi:  
 
A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

I. a) A testület úgy határoz, hogy 2016. június 29-én Siófokra 1 napos tanulmányi 
kirándulást szervez 30 fő, 5-8. osztályos hátrányos helyzetű tanulók és kísérőik 
részére. 

 
b) Az utaztatáshoz a testület a Bekő Tours-tól autóbuszt rendel, melynek költsége 

75.000,- Ft + ÁFA. A gyermekek élelmezésére 100.000,- Ft összeget hagy jóvá 
a testület. 

 
c) A testület felhatalmazza Kovács János elnökhelyettest az előleg felvételére. 

 
II. a) A testület úgy dönt, hogy 2016. június 27-én tanulmányi kirándulást szervez a 

Budapesti Állatkertbe 30 fő, 1-4. osztályos  hátrányos helyzetű gyermek 
részvételével. 

 
b) Az utaztatáshoz a testület a Bekő Tours-tól autóbuszt rendel, melynek költsége 

63.500,- Ft + járulék. A belépőkre a testület maximum 45.000,- Ft-ot, a 
kirándulók élelmezésére 91.500,- Ft hagy jóvá.  
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c) A testület felhatalmazza Kállai István képviselőt az előleg felvételére. 
 

III. A testület úgy határoz, hogy a színházi kultúra szélesebb körű kiterjesztése céljából 
a hátrányos helyzetű roma felnőttek részére 62.400,- Ft + járulék összegben, - a 
jövő évadban - 12 db bérletet vásárol a Kecskeméti Katona József Színház 
előadásaira.  

 
I.-III. pont fedezete a „704310 Roma Kulturális Ünnepek” soron rendelkezésre áll. 
 

IV. A testület úgy dönt, hogy 324.350,- Ft + járulék értékben uszodajegyeket vásárol 
a Tóth László Általános Iskola, valamint a Damjanich János Általános hátrányos 
helyzetű tanulói részére. 
A fedezet „704602 Sport programok” soron rendelkezésre áll. 

 
Kérdezi a testület tagjait, egyetértenek-e az imént elhangzott határozati javaslattal? 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozta:  
 
80/2016. (VI.14.) RTNÖ. számú határozat 
 Kulturális programok kitűzésével kapcsolatos döntések meghozatala 
 
A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Radics Kálmán elnök szóbeli 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

I. a) A testület úgy határoz, hogy 2016. június 29-én Siófokra 1 napos tanulmányi 
kirándulást szervez 30 fő, 5-8. osztályos hátrányos helyzetű tanulók és kísérőik 
részére. 

 
b) Az utaztatáshoz a testület a Bekő Tours-tól autóbuszt rendel, melynek költsége 

75.000,- Ft + ÁFA. A gyermekek élelmezésére 100.000,- Ft összeget hagy jóvá 
a testület. 

 
c) A testület felhatalmazza Kovács János elnökhelyettest az előleg felvételére. 

 
II. a) A testület úgy dönt, hogy 2016. június 27-én tanulmányi kirándulást szervez a 

Budapesti Állatkertbe 30 fő, 1-4. osztályos  hátrányos helyzetű gyermek 
részvételével. 

 
b) Az utaztatáshoz a testület a Bekő Tours-tól autóbuszt rendel, melynek költsége 

63.500,- Ft + járulék. A belépőkre a testület maximum 45.000,- Ft-ot, a 
kirándulók élelmezésére 91.500,- Ft hagy jóvá.  

 
c) A testület felhatalmazza Kállai István képviselőt az előleg felvételére. 
 

III. A testület úgy határoz, hogy a színházi kultúra szélesebb körű kiterjesztése céljából 
a hátrányos helyzetű roma felnőttek részére 62.400,- Ft + járulék összegben, - a 
jövő évadban - 12 db bérletet vásárol a Kecskeméti Katona József Színház 
előadásaira.  
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I.-III. pont fedezete a „704310 Roma Kulturális Ünnepek” soron rendelkezésre áll. 
 

IV. A testület úgy dönt, hogy 324.350,- Ft + járulék értékben uszodajegyeket vásárol 
a Tóth László Általános Iskola, valamint a Damjanich János Általános hátrányos 
helyzetű tanulói részére. 
A fedezet „704602 Sport programok” soron rendelkezésre áll. 
 

Értesítést kapják:  

 A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Varga Miklós osztályvezető, Gazdálkodási Osztály 

 Irattár 
  
Dorogi Mihály távozott az ülésről. 
 
Lévai Jánosné: elnök úrnak jelezte már, de a testület többi tagja még nem tudja, hogy a 
múlt héten Dr. Pánczél Gyula főorvos megkereste. Elmondta, hogy ötlete volna a 
kisebbségi önkormányzattal kapcsolatosan, melyet polgármester asszony felé továbbított 
is. Erre a megbeszélésre 2016. június 20-án kerül sor 15 órakor.  
 
Radics Kálmán: jelzi, hogy nem lesz itthon, javasolja, hogy az elnökhelyettes Kovács 
János képviselje személyét. Sipos László tanácsnok is ott lesz.  
 
Lévai Jánosné: ezt követően a testületi tagok szoros együttműködését kérte a jövőben 
megvalósítani. 
 
Kovács János: jelzi, hogy a Nemzetiségi Nap szervezésében részt kíván venni, úgy 
ahogy megbeszélték.  
 
Radics Kálmán: személye szervezi, mert elnökhelyettes úr, nem jött el az egyeztető 
ülésre. Sipos László tanácsnok is jelezte felé, hogy személyem csinálja.  
 
Kovács János: jelzi, hogy nem is tudott az ülésről. Nem mondta senki.  
 
Radics Kálmán: az ülés azért ülés, hogy ami elhangzik, azt komolyan kell gondolni.  
 
Kovács János: akkor hogy mondja vissza a szereplőket, akiket már megbízott a 
műsorral?   
 
Radics Kálmán: megállapítja, hogy további hozzászólás, kérdés nem hangzott el, ezért – 
megköszönve a képviselők, és az ülésen résztvevők munkáját – 9  óra 25 perckor bezárja 
az ülést.  
 
 

K. m. f. 
 

 
 
 

               Radics Kálmán           Kovács János 
                          elnök                           jegyzőkönyv-hitelesítő                                      


