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Jegyzőkönyv
Készült: Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 14-i rendkívüli
üléséről.
Jelen vannak: Grófo-Kozák László elnök, Kosztáné Kótai Katalin, Ferenczi Jánosné,
Rostás József képviselők
Juhászné Papp Irén jegyző
Távol maradt képviselő: Az ülés helye: Községháza Nagyterme
(Jelenléti ív a jegyzőkönyv melléklete)
Grófo-Kozák László elnök:
Köszönti a Képviselő-testület rendkívüli ülésén megjelent képviselőket, a jegyző asszonyt.
Az ülést megnyitja.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel 4 fő jelen van, a megjelenés
100 %-os.
Javasolja, hogy a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítője Rostás József képviselő legyen.
Kérdezi, van-e más javaslat?
Mivel nincs, indítványozza a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő. Megállapítja, hogy a
Képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) elfogadta a jegyzőkönyv
hitelesítőkre tett javaslatot.
1/2014. (I.14.) számú nemzetiségi önkormányzati határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadásáról
Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta Grófo-Kozák László elnök jegyzőkönyv hitelesítőre tett
javaslatát.
A 2014. január 14-i rendkívüli ülés jegyzőkönyv hitelesítője: Rostás József
képviselő.
A határozatról értesülnek:
1. Grófo-Kozák László elnök
2. Képviselő-testület tagjai
Grófo-Kozák László elnök:
Javaslatot tesz a mai ülés napirendjére, mely a meghívóval azonos.
1.) Előterjesztés törvényességi észrevétel tárgyalásáról
Előadó: Grófo-Kozák László elnök
Kérdezi, van-e más javaslat?
Mivel nincs, indítványozza a napirend elfogadását.
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Megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő. Megállapítja,
hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) elfogadta a
napirendet az alábbiak szerint:
2/2014. (I.14.) számú nemzetiségi önkormányzati határozat::
Napirend elfogadásáról
Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadta Grófo-Kozák László elnök napirendi javaslatát.
2014. január 14-i rendkívüli ülés napirendje az alábbi:
Napirend

Előadó

1. Előterjesztés törvényességi észrevétel tárgyalásáról

Grófo-Kozák László
elnök

A határozatról értesülnek:
1. Grófo-Kozák László elnök
2. Képviselő-testület tagjai
Grófo-Kozák László elnök:
1. napirend: Előterjesztés törvényességi észrevétel tárgyalásáról
Elmondja, hogy a JNSZ Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya
törvényességi észrevételt tett a 2013.szeptember 30-án tartott rendes ülésről készült
jegyzőkönyv kapcsán. A törvényességi észrevétel a határozati javaslattal egyidejűleg
megküldésre került a képviselő-testület tagjainak.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Mivel kérdés, vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő. Megállapítja,
hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) meghozta a következő határozatát:
3/2014. (I.14.) számú nemzetiségi önkormányzati határozat::
Törvényességi észrevétel megtárgyalásáról
Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
JNSZ Megyei Kormányhivatalnak a Képviselő-testület 2013.szeptember 30-án tartott
rendes ülésére tett törvényességi észrevételét.
A Képviselő-testület a törvényességi észrevételben foglaltakkal egyetért. A jövőben a
hasonló jellegű törvénysértések elkövetésétől tartózkodik, és kiemelt figyelmet fordít arra,
hogy a jegyzőkönyvek a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 95.§.(2)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően készüljenek el, tartalmazzák többek között a
döntéshozatalban résztvevők számát és a szavazás számszerű eredményét.
A határozatról értesülnek:
1. Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
2. Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
3. Jegyző
4. JNSZ Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály 5001. Szolnok,
Pf.111.
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Grófo-Kozák László elnök:
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, hogy a képviselő-testület következő
ülésének összehívására várhatóan februárban fog sor kerülni a költségvetés tárgyalása
kapcsán.
Mivel a mai ülésen több napirend nincs, megköszöni az ülésen való részvételt, majd azt
bezárja.
K.m.f.
Grófo-Kozák László sk.
elnök

Rostás József sk.
jegyzőkönyv hitelesítő
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