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2. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: A Tiszagyendai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. 

március 24-én megtartott soron kívüli Képviselő-testületi üléséről 
 

Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem 
 

Jelen vannak:   
  Fehér Gábor elnök 

   

  Mag Krisztina tag 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Balogh Henrietta aljegyző 

 

Fehér Gábor elnök: Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes. 

 

Felkérem Tóthné Kovács Piroskát jegyzőkönyvvezetőnek, Mag Krisztinát jegyzőkönyv 
hitelesítőnek. Aki ezzel egyet ért, kérem, kézfelnyújtással jelezze.  
 

Köszönöm. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület Tóthné Kovács Piroskát 2 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.  
 

8/2020. (III.24.) számú határozat 
 

- Jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítő személy elfogadásáról- 
 

Tiszagyendai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóthné Kovács Piroskát 

elfogadta a testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének, jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig Mag 
Krisztinát. 

 

Fehér Gábor elnök: Aki a napirendi pontokkal egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.  

 

Megállapítom, hogy 2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a napirendet elfogadtuk.  
 

9/2020. (III.24.) számú határozat 
 

- A napirend elfogadásáról- 
 
1.) A JN/24/00191-3/2020. ügyiratszámú, a közmeghallgatás megtartásával kapcsolatos 
törvényességi felhívás megtárgyalásáról 
 

Első napirendi pont: A JN/24/00191-3/2020. ügyiratszámú, a közmeghallgatás 
megtartásával kapcsolatos törvényességi felhívás megtárgyalásáról 

Balogh Henrietta aljegyző: A mellékelt, a korábbiakban kiküldött törvényességi felhívás 

érkezett azzal kapcsolatosan, hogy 2019. évben nem tartott a Tiszagyendai Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat közmeghallgatást. Ezt kellene elfogadni és a jövőben tartózkodni a hasonló 
jogszabálysértések elkövetésétől.  

Fehér Gábor elnök: Megkérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatosan kérdés, vélemény 

hozzászólás? 2020-ban mindenképpen tartunk közmeghallgatást. Van-e kérdés? Ha nincs, 



javaslom elfogadásra, aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület a törvényességi felhívást 2 igen, 0 nem, 0 

tartózkodik mellett elfogadta. 

 

10/2020. (III.24.) számú határozat  
 
- A JN/24/00191-3/2020. ügyiratszámú, a közmeghallgatás megtartásával kapcsolatos 
törvényességi felhívás megtárgyalásáról - 
 

Tiszagyenda Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Kormányhivatal a JN/24/00191-3/2020. ügyiratszámú a 2019. évben 

elmaradt közmeghallgatás megtartásával kapcsolatos törvényességi felhívásában foglaltakat 

megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja és tartózkodik a jövőben a hasonló 
jogszabálysértés elkövetésétől. 
 

A Képviselő-testület felhívja az aljegyző figyelmét, hogy a jövőben tartózkodjon a hasonló 
jogszabálysértésektől. 
 

Határidő: 2020. március 31. 

Felelős: aljegyző, elnök 

 

A határozatról értesül: 

 

1) JNSZ Megyei Kormányhivatal 

2) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4) Irattár 

 

Fehér Gábor elnök: Megkérdezem, hogy egyéb hozzászólás, közérdekű bejelentés van-e? 

Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt és az ülést bezárom. 

K.m.f. 
 
 
 

           Fehér Gábor                            Mag Krisztina 
               elnök                      jegyzőkönyv hitelesítő 

 
 
 

Tóthné Kovács Piroska 
Jegyzőkönyvvezető 

 


