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J e g y z ő k ö n y v :

Készült a Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. október 29. napján megtartott 
alakuló képviselő-testületi ülésről.

Az ülés helye: Városháza Tanácskozóterem
Sásd, Dózsa Gy. u. 32.

Jelen vannak: Orsós József, Orsós Antal, Orsós Józsefné, Orsós Rita Ágnes, Király
Tamás Dávid képviselők, Újhelyi Istvánné a HVB elnöke, Dr. Jusztinger 
János polgármester, Dr. Kajdon Béla jegyző, Koszorús Tímea aljegyző, 
Tollár Mónika jegyzőkönyvvezető

Igazolatlan távoliét nem volt.

Orsós Antal korelnök köszöntötte a roma nemzetiségi önkormányzat alakuló ülésén megjelent 
képviselő-testületi tagokat, Újhelyi Istvánnét, a HVB elnökét és a meghívott vendégeket.

Megállapította, hogy a megválasztott 5 fő képviselőből mind az 5 fő jelen van, így az ülés 
határozatképes, és azt megnyitotta.

A képviselő-testületi ülésen megjelenteket arra kérte, hogy közösen hallgassák meg a 
Himnuszt.

A képviselő-testületi ülésen megjelentek felállva közösen meghallgatták a Himnuszt.

Orsós Antal korelnök felkérte Újhelyi Istvánnét, a Sásdi HVB elnökét, hogy tartsa meg 
tájékoztatóját a 2019. október 13. napján megtartott helyi önkormányzati és nemzetiségi 
önkormányzati választásokról.

Újhelyi Istvánné a Sásdi HVB elnöke köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy a 2019. 
október 13. napján megtartott helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választás 
eredményes volt.
A roma nemzetiségi választáson szavazásra jogosult 291 fő, szavazáskor megjelent 193 fő. A 
szavazással kapcsolatban 3 esetben adtak be jogorvoslati kérelmet, melyet a TVB megvizsgált, 
majd elutasított. Elmondta, hogy Orsós József 96, Orsós Józsefné 79, Orsós Rita Ágnes 76, 
Király Tamás Dávid 71 és Orsós Antal 69 szavazatot kapott.

Orsós Antal korelnök megköszönte a tájékoztatást.
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokon kívül az alábbiakat tárgyalják még 
meg:

Az SZMSZ és Sásd Város Önkormányzatával kötött megállapodás felülvizsgálata 
Vagyonnyilatkozatok ellenőrzésére két tag megválasztása 
Sásd Város Képviselő-testülete felé javaslattételt bizottsági tagságra 
Nemzetiségi ügyekkel foglalkozó bizottság kijelölésére javaslat

Megkérdezte, hogy van-e valakinek ezen kívül más napirendi javaslata.

Más javaslat nem hangzott el, a képviselőtestület tagjai 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül egyetértettek az alábbi napirendi pontok megtárgyalásával:
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1. / Képviselők eskütétele
Eskü vevő: Újhelyi Istvánné a Sásdi HVB elnöke

2. / Elnök megválasztása és eskütétele
Előadó: Orsós Antal korelnök

3. / Elnökhelyettes megválasztása és eskütétele
Előadó: a megválasztott elnök

4. / Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása
Előadó: a megválasztott elnök

5. / Az SZMSZ és Sásd Város Önkormányzatával kötött megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

6. / Vagyonnyilatkozatok ellenőrzésére két tag megválasztása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

7. / Sásd Város Képviselő-testülete felé javaslattétel bizottsági tagságra
Előadó: a megválasztott elnök

Koszorús Tímea aljegyző

8. / Nemzetiségi ügyekkel foglalkozó bizottság kijelölésére javaslat
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

N a p i r e n d i  p o n t o k  t á r g y a l á s a :

1./ Képviselők eskütétele
Eskü vevő: Újhelyi Istvánné a Sásdi HVB elnöke

írásbeli előterjesztés -  az eskü szövegéről -  a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Újhelyi Istvánné a Sásdi HVB elnöke felkérte a megválasztott képviselőket, hogy tegyék le a 
törvényben előírt esküt.
Megkérte a jelenlévőket, hogy az eskütétel idejére álljanak fel.
Ezt követően a képviselő-testület tagjai letették az esküt, majd aláírásukkal is hitelesítették az 
esküokmányt.

(Az eskü szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

2./ Elnök megválasztása és eskütétele 
Előadó: Orsós Antal korelnök

Orsós Antal korelnök elmondta, hogy a képviselő-testület tagjai közül a jelenlévőknek elnököt 
kell választani, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással fog történni.
Javasolta, hogy Orsós József képviselőt válasszák meg elnöknek.
Megkérdezte Orsós József képviselőt hozzájárul-e a napirend nyílt ülésen való tárgyalásához?
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Orsós József képviselő a kérdésre válaszolva elmondta, hogy hozzájárul a nyílt tárgyaláshoz.

Orsós Antal korelnök megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése?
Más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2019. (X.29.) RNÖ számú határozata

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat elnökének Orsós József képviselőt megválasztotta.

Határidő: azonnal 
Felelős: Orsós Antal korelnök

Újhelyi Istvánná a HVB elnöke megkérte a jelenlévőket, hogy ismét álljanak fel, majd felkérte 
Orsós József elnököt, hogy a törvényben előírt esküt a képviselő-testület előtt tegye le.
Ezt követően Orsós József elnök az esküt letette, majd aláírásával is hitelesítette az 
esküokmányt.
(Az eskü szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

Orsós József elnök megköszönte a testületnek a bizalmat. Ezután átvette az ülés vezetését. 
Nagy szeretettel köszöntötte az ülésen megjelenteket.

3./ Elnökhelyettes megválasztása és eskütétele 
Előadó: Orsós József elnök

Orsós József elnök javasolta, hogy Orsós Antal képviselőt válasszák meg elnök-helyettesnek. 
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 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
21/2019. (X.29.) RNÖ számú határozata

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselőtestülete a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnök-helyettesének
Orsós Antal képviselőt megválasztotta.

Határidő: azonnal
Felelős: Orsós József elnök
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Orsós József elnök kérte, hogy az eskü idejére mindenki álljon fel, majd kérte Orsós Antal 
elnök-helyettest, hogy utána mondja el az eskü szövegét. Orsós Antal elnök-helyettes az esküt 
lette. Felkérte, hogy aláírásával is hitelesítse az esküokmányt.
Gratulált Orsós Antalnak az elnök-helyettesi megválasztásához.

Koszorús Tímea aljegyző kérte a testületet, hogy döntsenek a tiszteletdíjak megállapításáról.

Orsós József elnök a testület nevében elmondta, hogy nem kívánnak tiszteletdíjban részesülni. 
A kevés költségvetésük nagy részét elvinné ennek költsége, így nem jutna különböző 
programok szervezésére, segítésére.
Kérte, hogy szavazzanak.

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
22/2019. (X.29.) RNÖ számú határozata

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az elnök, elnök-helyettes, 
képviselők részére nem állapít meg tiszteletdíjat.

Határidő: azonnal
Felelős: Orsós József elnök

Orsós József elnök átadta a szót Dr. Jusztinger János polgármesternek.

Dr. Jusztinger János polgármester Sásd Város Önkormányzata nevében gratulált az 
elnöknek, elnök-helyettesnek és valamennyi képviselőnek a megválasztásához. Maga és a 
képviselő-testület nevében az elkövetkező 5 évre az együttműködő munkájukat felajánlja. Úgy 
érzi, hogy erre szükség is lesz a sásdi roma lakosság érdekeinek a hatékony képviseletére.

Orsós József elnök megköszönte Dr. Jusztinger János polgánnestemek a hozzászólását.

4./ Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása 
Előadó: Orsós József elnök

Orsós József elnök javasolta, hogy jegyzőkönyv hitelesítőnek a testület működésének 5 éves 
időtartamára válasszák meg Orsós Rita Ágnes képviselőt.

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 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
23/2019.(X. 29.) RNÖ számú határozata

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
a testület működésének 5 éves időtartamára 
jegyzőkönyv hitelesítőnek 
Orsós Rita Ágnes képviselőt megválasztotta.

Határidő: azonnal
Felelős : Orsós József elnök

5./ Az SZMSZ és Sásd Város Önkormányzatával kötött megállapodás felülvizsgálata 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

Koszorús Tímea aljegyző szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy az SZMSZ és a 
megállapodás felülvizsgálata törvényi kötelezettsége a roma nemzetiségi önkormányzatnak. A 
megválasztástól számítva 30 napon belül kell ezt megtárgyalni.
Az önkormányzattal kötött megállapodással kapcsolatban elmondta, hogy a törvény szerint 
ebben a megállapodásban kell rögzíteni azokat a pénzügyi gazdálkodással és a képviselő- 
testület adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat, amelyeket a hivatal lát el a nemzetiségi 
önkormányzat felé (költségvetés készítése, MÁK felé történő adatszolgáltatás, mindezek a 
kötelezettségek és feladatok kerülnek leírásra). A másik részében viszont az önkormányzatnak 
nemcsak a testületi működéssel, hanem a nemzetiségi önkormányzati feladatellátással 
kapcsolatos szolgáltatásai vannak. A jelenlegi megállapodás szerint a testületi üléshez, testületi 
működéshez a tanácskozóterem helyiséget biztosítják a nemzetiségi önkormányzat számára. A 
feladatellátáshoz szükséges egyéb helyiségként pedig kizárólagos használatra kapott a 
nemzetiségi önkormányzat egy helyiségcsoportot, amelyet kezdetben a Polgárőr Egyesülettel 
közösen használt.

Orsós József elnök elmondta, hogy ezen a helyen zenél a SOMIX zenekar is. Tervezi, hogy 
szeretné megszüntetni ezt az engedélyt részükre, mert nem rendeltetésszerűen használják a 
helyiséget. Kipakoltak a tárgyalótermükből, szétszedték a tárgyalóasztalukat. Az 
önkormányzatuknak szüksége van ezekre a termekre, ahhoz, hogy működni tudjanak. A 
Polgárőr Egyesület viszont folyamatosan használja az egyik helyiséget.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, ennek a helyiségnek a fenntartásával kapcsolatos 
költségeket Sásd Város Önkormányzata viseli, illetve biztosítottak részükre számítógépes 
állomást is. Amennyiben a megállapodáson nem kívánnak módosítani, akkor azt változatlanul 
hagyják, csak a jogszabályi változásokat vezetik át. Viszont az SZMSZ felülvizsgálatára 
mindenképpen szükség lesz, márcsak a testület létszámának emelkedésére tekintettel.

Orsós József elnök javasolta, hogy a testület vegye tudomásul az önkormányzattal kötött 
megállapodás, továbbá a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 
felülvizsgálata szükségességét. A tervezeteket a hivatal készítse elő.

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése?
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Más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
24/2019.(X. 29.) RNÖ számú határozata

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elrendeli 
az önkormányzattal kötött megállapodás, továbbá a 
nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 
felülvizsgálatát, módosítását. A tervezeteket a jegyző készítse elő és 
terjessze be a legközelebbi ülésre.

Határidő: 2019. november 30.
Felelős : Orsós József elnök

6./ Vagyonnvilatkozatok ellenőrzésére két tag megválasztása 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, míg korábban 3 fős volt a testület, addig szóba sem 
kerülhetett, hogy bizottságot alakítanak-e vagy sem a szervezeten belül. Most viszont ki kell 
mondani, hogy az önkormányzat kíván-e bizottságot alakítani. Ezt például a 
vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos feladatok ellátására megtehetik.
A vagyonnyilatkozatok átvételével és ha szükség van rá, akkor ellenőrzésével kapcsolatos 
feladatokat a törvény szerint elláthatja egy bizottság is. Ebben az esetben 3 fősnek kell lennie a 
bizottságnak. De elláthatja 2 tag is, akit kijelöl a testület tagjai sorából.

Orsós József elnök javasolta, hogy továbbra se hozzanak létre bizottságot, a testület két tagja 
lássa el a feladatot. Javasolta Orsós Rita Ágnes és Király Tamás Dávid képviselőket kijelölni 
ezen feladatok ellátására.

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 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
25/2019.ÍX. 29.J RNÖ számú határozata

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
a vagyonnyilatkozatok átvételével, nyilvántartásával és ellenőrzésével 
kapcsolatos feladatok ellátására Orsós Rita Ágnes és Király Tamás 
Dávid képviselőket bízza meg.

Határidő: azonnal
Felelős : Orsós József elnök
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7. / Sásd Város Képviselő-testülete felé javaslattétel bizottsági tagságra
Előadó: Orsós József elnök

Koszorús Tímea aljegyző

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a települési önkormányzat SZMSZ-e szerint 
lehetőség van a bizottságba 1 fő külsős bizottsági tagot az RNÖ részéről javasolni.

Orsós József elnök javasolta, hogy Orsós Józsefné képviselőt külsős tagnak javasolják Sásd 
Város Képviselő-testülete bizottságába. Úgy érzi, hogy eddig is tisztességesen, becsületesen, 
lelkiismeretesen végezte munkáját.

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 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
26/2019.(X. 29.) RNÖ számú határozata

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről 
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi,
Gazdasági és Népjóléti Bizottságába 
Orsós Józsefné képviselőt javasolja.

Határidő: azonnal
Felelős: Orsós József elnök

Dr. Jusztinger János polgármester megköszönte a javaslatételt, elfogadják. Tájékoztatta a 
testületet, hogy Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mai nap folyamán délután 
tart alakuló ülést, ahol napirendi pontként ezt tárgyalni fogja. Ezúton tisztelettel meghívta Orsós 
József elnököt és Orsós Józsefné képviselőt a sásdi alakuló testületi ülésre.

8. / Nemzetiségi ügyekkel foglalkozó bizottság kijelölésére javaslat
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a jogszabály szerint a települési önkormányzat 
köteles kijelölni nemzetiségi ügyekkel foglalkozó bizottságot, ha ezt a nemzetiségi 
önkormányzat javasolja. Úgy gondolja, hogy ez a nemzetiségi önkormányzat számára a 
jogaival való élés, ami a korábbi jó együttműködést és a nemzetiségi érdekek képviseletét is 
szolgálta. Véleménye szerint a városi önkormányzat részéről fogadókészség van ezzel 
kapcsolatban. Eddig a Humánügyek Bizottsága volt kijelölve erre a feladatra. Polgármester úr 
megteszi majd, hogy a létrehozandó bizottság hatáskörébe adja ezeket a nemzetiségi ügyeket. 
A jogszabály szerint ilyenkor, amikor kifejezetten nemzetiségi ügyekről tárgyal a bizottság, 
akkor a bizottság ülésére meg kell hívni a nemzetiségi önkormányzat elnökét is.

Orsós József elnök javasolta a testületnek, hogy kezdeményezzék, Sásd Város Önkonnányzata 
jelöljön ki nemzetiségi ügyekkel foglalkozó bizottságot.
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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 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának

27/2019.(X. 29.) RNÖ számú határozata

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezi 
Sásd Város Önkormányzata felé nemzetiségi ügyekkel foglalkozó 
bizottság kijelölését, valamely bizottság feladat- és hatáskörét a 
nemzetiségi ügyekkel kiegészíteni.

Határidő: azonnal
Felelős: Orsós József elnök

Miután több napirendi pont, kérdés, javaslat nem hangzott e l Orsós József az RNÖ elnöke 
mindenkinek megköszönte a testületi ülésen való megjelenését, a testületi ülést befejezettnek 
nyilvánította.

Orsós József 
RNÖ elnöke

Kmft.

0'VO'^
Orsós Rita Ágnes

in 33 jegyzőkönyv-hitelesítő
ífj - n. -is, J 

\ n '



Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Elnökétől

M E G H Í V Ó

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2019. október 29. napján (kedden)
9 órai kezdettel alakuló testületi ülést tart, amelyre szavazati tanácskozási joggal ezúton 
m e g h í v o m .

Az ülés helye: Városháza Tanácskozóterme
7370. Sásd, Dózsa Gy. u. 32.

N a p i r e n d :

1. / A képviselők eskütétele

2. / Elnök megválasztása
Előadó: Orsós Antal korelnök

3. / Elnökhelyettes megválasztása
Előadó: a megválasztott elnök

4. / Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
Előadó: a megválasztott elnök

S á s d, 2019. október 24.

Újhelyi Istvánné s.k. 
elnök

Kiadmány hiteléül: 
Sásd, 2019. október 24.

Tollár Mónika 
titk. főelőadó



J E L E N L É T I  I V

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. október 29. napján megtartott 
alakuló testületi ülésen megjelentek részére

Orsós József

Orsós Józsefné 

Orsós Rita Ágnes 

Király Tamás Dávid 

Orsós Antal

Újhelyi Istvánné

Dr. Jusztinger János 

Dr. Kajdon Béla 

Koszorús Tímea

_____

\

Nagy Lajos László



Esküokm ány

,En ^<£Í)B...WThU , mint a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti roma
nemzetiségi közösség tagja, esküszöm, (fogadom), hogy elnökhelyettesi tisztségem ellátása 
során nemzetiségi közösségemhez hű leszek, az Alaptörvényt és a jogszabályokat megtartom, 
a tudomásomra jutott titkot megőrzőm, munkámat választóim akaratához híven, 
lelkiismeretesen végzem, minden igyekezetemmel a roma nemzetiség érdekeit képviselem, 
ennek során anyanyelvűnk, hagyományaink, kultúránk megőrzésén és fejlesztésén fogok 
fáradozni.

(Az esküt tevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!"

Sásd, 2019. október 29.



Esküokm ány

0J .̂Ó.£..5ík£gF..En .. .V/AVE-?.̂ .Y/... mint a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti roma
nemzetiségi közösség tagja, esküszöm, (fogadom), hogy elnöki tisztségein ellátása során 
nemzetiségi közösségemhez hű leszek, az Alaptörvényt és a jogszabályokat megtartom, a 
tudomásomra jutott titkot megőrzőm, munkámat választóim akaratához híven, lelkiismeretesen 
végzem, minden igyekezetemmel a roma nemzetiség érdekeit képviselem, ennek során 
anyanyelvűnk, hagyományaink, kultúránk megőrzésén és fejlesztésén fogok fáradozni.

(Az esküt tevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!"

Sásd, 2019. október 29.

elnök



Esküokm ány

„Én Orsós József, mint a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti roma nemzetiségi 
közösség tagja, esküszöm, (fogadom), hogy képviselői tisztségem ellátása során nemzetiségi 
közösségemhez hű leszek, az Alaptörvényt és a jogszabályokat megtartom, a tudomásomra 
jutott titkot megőrzőm, munkámat választóim akaratához híven, lelkiismeretesen végzem, 
minden igyekezetemmel a roma nemzetiség érdekeit képviselem, ennek során anyanyelvűnk, 
hagyományaink, kultúránk megőrzésén és fejlesztésén fogok fáradozni.

(Az esküt tevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljenP

Sásd, 2019. október 29.



Esküokm ány

..Én Orsós Antal, mint a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti roma nemzetiségi 
közösség tagja, esküszöm, (fogadom), hogy képviselői tisztségem ellátása során nemzetiségi 
közösségemhez hű leszek, az Alaptörvényt és a jogszabályokat megtartom, a tudomásomra 
jutott titkot megőrzőm, munkámat választóim akaratához híven, lelkiismeretesen végzem, 
minden igyekezetemmel a roma nemzetiség érdekeit képviselem, ennek során anyanyelvűnk, 
hagyományaink, kultúránk megőrzésén és fejlesztésén fogok fáradozni.

(Az esküt tevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

Sásd, 2019. október 29.



Esküokm ány

..Én Orsós Rita Ágnes, mint a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti roma nemzetiségi 
közösség tagja, esküszöm, (fogadom), hogy képviselői tisztségem ellátása során nemzetiségi 
közösségemhez hű leszek, az Alaptörvényt és a jogszabályokat megtartom, a tudomásomra 
jutott titkot megőrzőm, munkámat választóim akaratához híven, lelkiismeretesen végzem, 
minden igyekezetemmel a roma nemzetiség érdekeit képviselem, ennek során anyanyelvűnk, 
hagyományaink, kultúránk megőrzésén és fejlesztésén fogok fáradozni.

(Az esküt tevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljenf’

Sásd, 2019. október 29.

Orsós Rita Ágnes 
képviselő



Esküokm ány

..Én Király Tamás Dávid, mint a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti roma 
nemzetiségi közösség tagja, esküszöm, (fogadom), hogy képviselői tisztségem ellátása során 
nemzetiségi közösségemhez hű leszek, az Alaptörvényt és a jogszabályokat megtartom, a 
tudomásomra jutott titkot megőrzőm, munkámat választóim akaratához híven, lelkiismeretesen 
végzem, minden igyekezetemmel a roma nemzetiség érdekeit képviselem, ennek során 
anyanyelvűnk, hagyományaink, kultúránk megőrzésén és fejlesztésén fogok fáradozni.

(Az esküt tevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!"

Sásd, 2019. október 29.

—  \

Király Tamás Dávid 
képviselő



Esküokm ány

..Én Orsós Józsefné, mint a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti roma nemzetiségi
közösség tagja, esküszöm, (fogadom), hogy képviselői tisztségem ellátása során nemzetiségi 
közösségemhez hű leszek, az Alaptörvényt és a jogszabályokat megtartom, a tudomásomra 
jutott titkot megőrzőm, munkámat választóim akaratához híven, lelkiismeretesen végzem, 
minden igyekezetemmel a roma nemzetiség érdekeit képviselem, ennek során anyanyelvűnk, 
hagyományaink, kultúránk megőrzésén és fejlesztésén fogok fáradozni.

(Az esküt tevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljenP

Sásd, 2019. október 29.

Orsós Józsefné 
képviselő


