
J e g y z ő k ö n y v: 
 
Készült a Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. október 22. napján megtartott 
alakuló képviselőtestületi  ülésről. 
 
Az ülés helye:  Városháza Tanácskozóterem 
   Sásd, Dózsa Gy. u. 32. 
 
Jelen vannak: Orsós József, Orsós Józsefné, Gadárné Somogyvári Mariann 

képviselők, Ujhelyi Istvánné a HVB elnöke, Koszorus Tímea aljegyző, 
Tollár Mónika jegyzőkönyvvezető  

 
Igazolatlan távollét nem volt. 
 
Orsós József  korelnök köszöntötte a roma nemzetiségi önkormányzat alakuló ülésén  
megjelent képviselőtestületi tagokat, Ujhelyi Istvánnét a HVB. elnökét  és a meghívottakat.  
 
Megállapította, hogy a megválasztott 3 fő képviselőből mind a 3 fő jelen van, így az ülés 
határozatképes és azt megnyitotta. 
 
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokat tárgyalják meg: 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek ezen kívül más napirendi javaslata:  
 
Más javaslat nem hangzott el, a képviselőtestület tagjai 3 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül egyetértettek az alábbi napirendi pontok megtárgyalásával:  
 
1./  Képviselők eskütétele  
 
2./  Elnök megválasztása 
 Előadó: Orsós József korelnök  
 
3./ Elnökhelyettes megválasztása  
 Előadó: a megválasztott elnök   
 
4./ Humánügyek Bizottságának tagjára javaslattétel 
 Előadó: a megválasztott elnök   
 
5./ Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása 

Előadó: a megválasztott elnök   
 
 
1./  Képviselők eskütétele 
 Előadó: Ujhelyi Istvánné HVB. elnöke 
 
/Eskü szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Koszorus Tímea aljegyző kérte, hogy az eskü idejére mindenki álljon fel, majd a képviselők 
utána mondták az eskü szövegét. Felkérte a képviselőket, hogy aláírásukkal is hitelesítsék az 
esküokmányt. 
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2./  Elnök megválasztása 
 Előadó: Orsós József korelnök  
 
Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy a képviselőtestület tagjai közül a jelenlévőknek 
elnököt kell választani, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással fog történni. 
 
Gadárné Somogyvári Mariann képviselő javasolta, hogy Orsós József képviselőt válasszák 
meg elnöknek.  
 
Orsós József korelnök javasolta a testületnek, hogy Gadárné Somogyvári Mariann képviselő 
javaslatáról döntsenek.  
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése? 
 
Más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 3 Igen szavazattal, 
ellenszavazat és  tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának  
 

12/2014.(X. 22.) RNÖ. számú határozata 
 

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselőtestülete a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökének  
Orsós József 
képviselőt megválasztotta.. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Orsós József korelnök 

 
Koszorus Tímea aljegyző kérte, hogy az eskü idejére mindenki álljon fel, majd kérte Orsós 
József elnököt, hogy utána mondja el az eskü szövegét. Felkérte Elnök Urat, hogy aláírásával 
is hitelesítse az esküokmányt.  
 
 
3./ Elnökhelyettes megválasztása  
 Előadó: Orsós József elnök   
 
Orsós József elnök javasolta, hogy Gadárné Somogyvári Mariann képviselőt válasszák meg 
elnök-helyettesnek.  
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése? 
 
Más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
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Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 3 Igen szavazattal, 
ellenszavazat és  tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának  
 

13/2014.(X. 22.) RNÖ. számú határozata 
 

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselőtestülete a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
elnök-helyettesnek 
Gadárné Somogyvári Mariann 
képviselőt megválasztotta.. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Orsós József elnök 

 
Koszorus Tímea aljegyző kérte, hogy az eskü idejére mindenki álljon fel, majd kérte 
Gadárné Somogyvári Mariann elnök-helyettest, hogy utána mondja el az eskü szövegét. 
Felkérte, hogy aláírásával is hitelesítse az esküokmányt.  
 
 
4./ Humánügyek Bizottságának tagjára javaslattétel 
 Előadó: Orsós József elnök   
 
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy az SZMSZ szerint lehetőség van a bizottságba 
külsős bizottsági tagot az RNÖ részéről.  
 
Orsós József elnök javasolta, hogy Orsós Józsefné képviselőt külsős tagként válassza meg a 
Humánügyek Bizottságába. 
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése? 
 
Más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 3 Igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának  
 

14/2014.(X. 22.) RNÖ. számú határozata 
 

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselőtestülete a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről 
Sásd Város Képviselő-testületének Humánügyek Bizottságába 
Orsós Józsefné 
képviselőt megválasztotta. 
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Orsós József elnök  
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5./ Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása 

Előadó: Orsós József elnök   
 
Orsós József elnök javasolta, hogy jegyzőkönyv hitelesítőnek a testület működésének 5 éves 
időtartamára válasszák meg Orsós Józsefné képviselőt.  
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése? 
 
Más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 3 Igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül -  az alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának  
 

15/2014.(X. 22.) RNÖ. számú határozata 
 

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
a testület működésének 5 éves időtartamára  
jegyzőkönyv hitelesítőnek  
Orsós Józsefné  képviselőt megválasztotta.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős :   Orsós József elnök 

 
 
E g y e b e k 
 
Koszorús Tímea aljegyző sajnos a nemzetiségi önkormányzatnak az utóbbi időben nem volt 
helyisége, ezért a bútortárgyakat szétszórták, hanyagul kezelték. 3 éven keresztül nem tudták 
átvenni leltárilag a bútortárgyakat.  
 
Orsós József elnök megkérdezte, mi volt az oka? 
 
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy hónapokon keresztül meg sem tudták mutatni, 
hová lettek pakolva.  
 
Orsós József elnök úgy gondolja, hogy ennek felelősének kellene lennie. Amennyiben nem 
tud megállapodni a sásdi önkormányzattal, akkor ismeretlen tettes ellen feljelentést fog tenni.  
 
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy ezek a dolgok évekkel ezelőtt történtek.  
 
Orsós József elnök véleménye szerint ezt a bútorzatot valakinek át kellett vennie.  
 
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a feljelentésnek van egy bizonyos határideje. 
Kincses Sándor korábbi elnök augusztusban vette át a maradék bútorzatot.  
 
Orsós József elnök megkérdezte, miért augusztusban vette át? 
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Koszorús Tímea aljegyző a kérdésre válaszolva elmondta, azért, mert addig nem tudták 
részére megmutatni. 
 
Orsós József elnök ezt nem érti, hiszen 8 éven keresztül elnök volt.  
 
 
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy nem 8 éven keresztül volt elnök, mert volt egy 1,5 
éves időszak, amikor nem volt nemzetiségi önkormányzat, négy évvel ezelőtt alakult újra. 
Véleménye szerint 4 évvel ezelőtt kellett volna átvennie. Ő előtte Orsós László volt, tehát 
Kincses Sándornak Orsós Lászlótól kellett volna átvennie a bútorzatot.  
 
Orsós József elnök a legutóbb jelezte feléje aljegyző asszony, hogy Orsós László 
értékesítette a kályhát. Erről az önkormányzatnak tudomása volt és nem tettek semmit. 
 
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy ez 6 évvel ezelőtt történt. Ebben az esetben az 
önkormányzat és a jegyző semmit nem tehet, hiszen a nemzetiségi önkormányzat vagyonát 
maga kezeli. Ha ő úgy dönt, hogy nincs szüksége a kályhára, akkor nyugodtan értékesítheti.  
 
Orsós József elnök megkérdezte, hogy a kályha értékesítéséből származó összeg hová került? 
 
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy bekerült a költségvetésbe.  
 
Orsós József elnök elmondta, hogy mindezeket szeretné megbeszélni Rabb Győzőné 
polgármester asszonnyal.  
 
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a kályha eladásáról ő nem tud semmit, hiszen nem 
az ő időszakában történt. De a bútorok elkallódásáról biztosan tud mondani valamit.  
 
Orsós József elnök elmondta, hogy nagyrészt a sásdi önkormányzatot hibáztatja azért, mert 
nem adott egy olyan helyiséget, ahol biztonságban ott lehettek volna a bútorok és egyéb 
tárgyak. Helyiség ügyében mindenképpen szeretne polgármester asszonnyal beszélni. A 
tárgyak átvételét a korábbi testületi tagok jelenlétében szeretné megtenni.  
 
 
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a vagyonátadásra a szabályok szerint a 
választástól számított 30 napon belül kerül sor. A régi testületnek az a kérése, hogy Kincses 
Sándor mivel külföldön dolgozik és emiatt nem utazna haza, ezért helyette Nagy Edit adná át 
a tárgyakat. A testületi ülést követően átmennek majd a pénzügyre Nagy Lajos Lászlóhoz és 
megbeszélik ezt a dolgot. A pénzügyi, vagyoni, számla kérdésekben Nagy Lajos László 
pénzügyi irodavezetőt kell keresni, jegyzőkönyv kérdésben Tollár Mónikát, minden egyéb 
kérdésben Koszorus Tímea aljegyzőt.  
 
Orsós József elnök megköszönte Koszorus Tímea aljegyzőnek a választással kapcsolatos sok 
segítségét. 
 
Gadárné Somogyvári Marian képviselő elmondta, hogy a pályázatokat figyelni kell, mert 
több mindenre lehet majd pályázni.  
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Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy helyiséghasználat ügyben Rabb Győzőné 
polgármester asszonnyal kellene beszélni elsősorban. A törvény szerint a nemzetiségi 
önkormányzatnak az önkormányzat székhelyén azaz ebben az épületben kellene biztosítani 
helyiséget havi minimálisan 17 óra erejéig. Sajnos ebben az épületben minden helyiség 
foglalt, jelen pillanatban ezt a nagytermet tudnák biztosítani a nemzetiségi önkormányzat 
részére.  
 
Orsós József elnök elmondta, hogy a régi polgármesteri hivatalban nincs üres irodahelyiség? 
 
Koszorús Tímea aljegyző ezzel kapcsolatosan elmondta, hogy nem sokára fognak 
felszabadulni irodahelyiségek azzal, hogy a GYEP-es iroda megszűnik.  
 
Gadárné Somogyvári Mária képviselő egyetértett elnök úr hozzászólásával, véleménye 
szerint is jobb lenne egy külön irodahelyiség, hiszen például az élelmiszercsomag kiosztást is 
jobban meg tudnák oldani.  
 
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a nemzetiségi önkormányzat képviselőtestülete 
működésének szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza, továbbá a sásdi 
önkormányzattal kötött megállapodás. Ennek a felülvizsgálatait a következő testületi ülésen 
tárgyalni kellene. Tájékoztatta elnök urat, hogy a sásdi képviselő-testületi ülésre minden 
alkalommal tanácskozási joggal meghívandó a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 
Továbbá Orsós Józsefné képviselő is fog a sásdi testületi ülésekre meghívót kapni, mint 
külsős bizottsági tag.  
 
Ujhelyi Istvánné a HVB elnöke gratulált az önkormányzat képviselőinek, jó munkát és 
együttműködést kívánt.  
 
 
Miután több napirendi pont, kérdés, javaslat nem hangzott el, Orsós József az RNÖ elnöke 
mindenkinek megköszönte a testületi ülésen való megjelenését, a testületi ülést befejezettnek 
nyilvánította. 
 

Kmft. 
 
 
  
Orsós József        Orsós Józsefné 
RNÖ elnöke        jegyzőkönyv-hitelesítő 
 
 


