
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2019. október 

28.-án (hétfőn) 15.00 órakor a Művelődési Házban megtartott alakuló üléséről. 

 

Jelen vannak: Somogyi Csaba István, Somogyiné Csimszi Éva, Orsós János, Orsós László, 

László Zsoltné nemzetiségi képviselők, Szabad Józsefné polgármester, Koleszár Lajosné a 

Helyi Választási Bizottság elnöke és dr. Varga Katalin jegyző. Az alakuló ülésen 25 fő 

ötvöskónyi lakós is megjelent. 

 

Somogyi Csaba István korelnök köszönti az Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata testületének alakuló ülésén megjelenteket, képviselőtársait, az Ötvöskónyi 

Helyi Választási Bizottság elnökét, Szabad Józsefné polgármestert, dr. Varga Katalin jegyzőt, 

és a megjelent ötvöskónyi lakósokat.  

 

Tudatja, hogy mint legidősebb települési nemzetiségi önkormányzati képviselőnek, neki jutott 

az a megtisztelő feladat, hogy a képviselő-testület ülését korelnökként megnyissa, és az elnök 

megválasztásáig vezesse. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a megbízóleveleket valamennyi 

megválasztott képviselő 2019. október 21-én a Helyi Választási Bizottság elnökétől átvette. 

 

Megállapítja, hogy az alakuló ülés határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselőből 5 

képviselő jelen van, az ülést megnyitja. 

 

Javasolja, hogy folytassák az ülést a nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütételével. 

Kéri, hogy az eskütétel idejére álljanak fel. Előmondásával a testület tagjai az alábbi esküt 

teszik le: 

„Én ........................... (név) 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 megőrzöm, munkámat választóim akaratához 

híven, lelkiismeretesen végzem, minden igyekezetemmel a roma nemzetiség érdekeit 

képviselem, ennek során anyanyelvünk, hagyományaink, kultúránk megőrzésén és 

fejlesztésén fogok fáradozni. 

(Az esküt tevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

A korelnök megköszöni az eskütételt, és megkéri a jelenlévőket, hogy szíveskedjenek helyet 

foglalni.  

Az eskü kivételét követően felkéri a testületi tagokat az esküokmány aláírására, mely a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megállapítja, hogy az esküt a települési nemzetiségi 

önkormányzati képviselők letették, a testület megalakult, és a vonatkozó jogszabályok szerint 

döntéshozatalra képes. 

 

A meghívóban szereplő napirendi pontokat szavazásra bocsátja. A települési nemzetiségi 

önkormányzat testülete az írásos napirendi javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 



Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 73/2019. (X. 28.) számú 

határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Tájékoztató a 2019. október 13-i nemzetiségi önkormányzati választásról. 

Előadó: Koleszár Lajosné HVB elnök 

 

2./ Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnökének megválasztása. 

Előadó: Somogyi Csaba István korelnök 

 

3./ Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnök-helyettesének 

megválasztása. 

Előadó: elnök 

 

4./ A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása. 

Előadó: elnök 

 

5./ A vagyonnyilatkozatok nyilvántartására és ellenőrzésére kijelölt képviselők 

megválasztása. 

Eladó: elnök 

 

6./ Tájékoztatás vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről. 

Előadó: elnök 

 

7./ Összeférhetetlenséggel kapcsolatos tájékoztatás. 

Előadó: elnök 

 

8./ Tájékoztatás adóhatóságnak történő bejelentési kötelezettségről. 

Előadó: elnök 

 

9./ Tájékoztató tiszteletdíjak megállapításának lehetőségéről. 

Előadó: elnök  

 

 

1./ Tájékoztató a 2019. október 13-i nemzetiségi önkormányzati választásról. 

Előadó: Koleszár Lajosné HVB elnök 

 

Somogyi Csaba István korelnök felkéri Koleszár Lajosnét az Ötvöskónyi Helyi Választási 

Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 2019. október 13. napján lebonyolításra került települési 

nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredményét. 

 

Koleszár Lajosné a helyi választási bizottság elnöke elmondja, hogy 268 fő regisztráltatta 

megát roma nemzetiségi szavazóként, közülük 229 fő jelent meg a szavazáson. Érvényes 

szavazat 220 db volt, érvénytelen pedig 9 db volt.  

A bizottság elnöke elmondja, hogy rendkívüli esemény nem volt, az eredményt megállapító 

határozat 2019. október 17. napján 16.00 órát követően jogerőssé vált, a megbízólevelek 

átadása 2019. október 21. napján megtörtént.  

 



Somogyi Csaba István korelnök megköszöni a Helyi Választási Bizottság elnökének a 

tájékoztatást. Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A korelnök javasolja a tájékoztató elfogadását.  

 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 74/2019. (X. 28.) számú 

határozata a választásról szóló tájékoztató elfogadásáról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatóját tudomásul veszi.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Koleszár Lajosné HVB elnök 

 

 

2./ Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnökének megválasztása. 

Előadó: Somogyi Csaba István korelnök 

 

Somogyi Csaba István korelnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nemzetiségek jogairól 

szóló törvény 88. § (1) bekezdése kimondja, hogy az alakuló ülésen a nemzetiségi 

önkormányzat a képviselő-testületének tagjai közül megválasztja az önkormányzat elnökét, 

elnök-helyettesét. A korelnök tájékoztatást ad arról, hogy a szervezeti és működési szabályzat 

6. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület az alakuló ülésen – nyílt szavazással – 

választja meg az elnököt, az elnökhelyettest, személyükre a képviselő-testület bármely tagja 

javaslatot tehet. A korelnök elmondja, hogy a jelölt az lesz, aki a jelenlévő képviselők több 

mint felének szavazatát megkapja. 

 

Orsós János nemzetiségi képviselő javaslatot tesz az elnök személyére. Elnöknek Somogyi 

Csaba István képviselőt javasolja. Elmondja, hogy a döntés indoka az, hogy ez idáig is 

tisztességesen végezte az elnöki feladatokat. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Somogyi Csaba István elnökjelölt úr hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz. 

 

A korelnök megkérdezi, hogy van-e valakinek más javaslata az elnök személyére. 

 

Mivel más javaslat nem hangzott el Somogyi Csaba István elnöki tisztségre jelölésére 

vonatkozó javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás 

mellett elfogadja. 

 

A korelnök kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a települési nemzetiségi önkormányzat 

elnökének Somogyi Csaba István kerüljön megválasztásra, kézfeltartással jelezze. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 



A javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett 

elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 75/2019. (X. 28.) számú 

határozata a nemzetiségi önkormányzat elnökének megválasztásáról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete 

Somogyi Csaba Istvánt a települési nemzetiségi önkormányzat elnökének 

megválasztja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

Somogyi Csaba István megköszöni a bizalmat. Immár megválasztott elnökként folytatja az 

ülés vezetését. 

 

 

3./ Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnök-helyettesének 

megválasztása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Az elnök elnök-helyettesnek javasolja megválasztani Orsós János nemzetiségi képviselőt, aki 

megválasztása esetén a feladatot vállalja. 

 

Megkérdezi Orsós János elnökhelyettes-jelölt urat, hogy hozzájárul-e a napirendi pont 

nyilvános tárgyalásához. 

 

Orsós János a nyilvános tárgyaláshoz hozzájárul. 

 

Az elnök megkérdezi, hogy az általa ismertetett személyen túl van-e valakinek más javaslata. 

 

Mivel más javaslat nem hangzott el, Orsós János jelölésére vonatkozó javaslatot teszi fel 

szavazásra.  

 

Kéri, hogy aki egyetért Orsós János jelölésével, kézfeltartással szavazzon. 

 

Megállapítja, hogy a települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadja Orsós János jelölését az 

elnök-helyettesi tisztségre. 

 

Az elnök kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a települési nemzetiségi önkormányzat elnök-

helyettesének Orsós János kerüljön megválasztásra, kézfeltartással jelezze. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett 

elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 76/2019. (X. 28.) számú 

határozata a nemzetiségi önkormányzat elnök-helyettesének megválasztásáról. 



Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete Orsós 

Jánost a települési nemzetiségi önkormányzat elnök-helyettesének megválasztja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

4./ A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nemzetiségek jogairól szól törvény 113. § a) 

pontja alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat az alakuló ülését követő 3 hónapon belül 

határozza meg szervezete és működése részletes szabályait, vagyis felülvizsgálja az SZMSZ-

ét.  

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatot 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 23/2014. (X. 27.) 

számú határozatával hagyta jóvá. Elmondja, hogy mivel több pontban módosítani kellene a 

hatályos szervezeti és működési szabályzatot, ezért új szabályzat kerül megalkotásra.  

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi 

önkormányzat közötti megállapodást minden év január 31. napjáig, általános választás esetén 

az alakuló ülést követő 30 napon belül felül kell vizsgálni. Elmondja, hogy új együttműködési 

megállapodás került kidolgozásra. 

 

Javasolja a szervezeti és működési szabályzat elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Javaslatát a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 77/2019. (X. 28.) számú 

határozata szervezeti és működési szabályzat elfogadásáról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Szervezeti és Működési Szabályzatát a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

A szervezeti és működési szabályzat elfogadását követően az elnök javasolja a helyi 

önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás elfogadását. 

 

Javaslatát a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 78/2019. (X. 28.) számú 

határozata együttműködési megállapodás elfogadásáról. 

 



Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Ötvöskónyi Község Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodást a 

jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

5./ A vagyonnyilatkozatok nyilvántartására és ellenőrzésére kijelölt képviselők 

megválasztása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Az elnök javaslatot tesz a vagyonnyilatkozatok nyilvántartására és ellenőrzésére kijelölt 

képviselő személyére. Somogyiné Csimszi Éva képviselőt javasolja. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Az elnök megkérdezi Somogyiné Csimszi Éva képviselőt, hogy hozzájárul-e a napirendi pont 

nyilvános tárgyalásához. 

 

Somogyiné Csimiszi Éva a nyilvános tárgyaláshoz hozzájárulnak. 

 

Az elnök megkérdezi, hogy az általa ismertetett személyeken túl van-e valakinek más 

javaslata. 

 

Mivel más javaslat nem hangzott el, javasolja Somogyiné Csimszi Éva képviselő jelölésének 

elfogadását. A testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja 

Somogyiné Csimszi Éva jelölését a vagyonnyilatkozatok nyilvántartására és ellenőrzésére 

kijelölt képviselői tisztségre. 

 

Az elnök kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a települési nemzetiségi önkormányzat a 

vagyonnyilatkozatok nyilvántartására és ellenőrzésére kijelölt képviselőnek Somogyiné 

Csimszi Éva kerüljön megválasztásra, kézfeltartással jelezze. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül elfogadva az alábbi határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 79/2019. (X. 28.) számú 

határozata kijelölt képviselők megválasztásáról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Somogyiné Csimszi Éva a vagyonnyilatkozatok nyilvántartására és ellenőrzésére 

kijelölt képviselőnek megválasztotta.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 



6./ Tájékoztatás vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Az elnök tájékoztatja a képviselő-társait, hogy a hatályos jogszabályok értelmében 

vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek. E kötelezettségnek 30 napon belül, vagyis 2019. 

november 12-ig lehet eleget tenni a most átadásra kerülő nyomtatványok kitöltésével és a 

vagyonnyilatkozatok nyilvántartására és ellenőrzésére kijelölt képviselők részére történő 

leadásával.  

Felhívja a képviselők figyelmét, hogy a vagyonnyilatkozat tételére nyitva álló határidő 

elmulasztása esetén addig nem vehetnek részt a képviselő-testület munkájában, míg 

vagyonnyilatkozatukat Somogyiné Csimszi Éva képviselő részére le nem adják. A 

vagyonnyilatkozatra vonatkozó további részletes tájékoztatást az átadásra kerülő 

nyomtatványcsomagban olvashatnak. 

 

A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul veszi. 

 

 

7./ Összeférhetetlenséggel kapcsolatos tájékoztatás. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Az elnök tájékoztatja képviselő-társait, hogy a hatályos jogszabályok értelmében a 

nemzetiségi önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától vagy az 

összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított harminc napon belül köteles megszüntetni. 

Amennyiben valami miatt nem lehetséges az összeférhetetlenségi ok alapjául szolgáló 

jogviszony harminc napon belül történő megszüntetése, akkor a nemzetiségi önkormányzati 

képviselő által tett és a jogviszony megszüntetéséről szóló, az arra jogosult által írásban 

megerősített lemondó nyilatkozatot Somogyiné Csimszi Éva képviselőnek át kell adni, ebben 

az esetben ezt kell az összeférhetetlenség megszüntetésének tekinteni. 

 

Felhívja a figyelmet a határidő pontos betartására, mert a mulasztásnak súlyos 

következményei lesznek. Ugyanis a hatályos jogszabály alapján, ha a nemzetiségi 

önkormányzati képviselő e kötelezettségének nem tesz eleget, bármely nemzetiségi 

önkormányzati képviselő vagy bizottság indítványára a képviselő-testület a következő ülésén, 

legkésőbb az összeférhetetlenség megállapításának kezdeményezését követő harminc napon 

belül határozattal megállapítja az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények 

fennállását, és kimondja az összeférhetetlenséget, vagyis a képviselői megbízatás megszűnik. 

 

A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul veszi. 

 

 

8./ Tájékoztatás adóhatóságnak történő bejelentési kötelezettségről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Az elnök tájékoztatja a képviselő-társait, hogy a nemzetiségi önkormányzati képviselő 

megválasztásától számított harminc napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás 

rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba. A 

nemzetiségi önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme 

benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni 

az adatbázisba való felvételének megtörténtét.  



Ennek megfelelően a képviselő-testület felé a felvételi kérelem igazolásának határideje eltérő 

lehet attól függően, hogy a rendelkezésre álló határidőn belül a képviselő mikor nyújtja be 

kérelmét az adóhatóságnak: ha a választást követően, de még 2019. október 31-ig nyújtja be 

kérelmét: 2019. november 30. napjáig; ha a választást követően 2019. november 1-12. között 

nyújtja be kérelmét: 2019. december 31. napjáig kell a képviselő-testület előtt igazolni az 

adatbázisba történt felvételi kérelmet.  

Felhívja a figyelmet arra, hogy akinek az állammal, önkormányzattal szemben - a lehetséges 

jogorvoslati eljárások kimerítését követően - köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló 

értesítés kézhezvételétől számított hatvan napon belül - részletfizetés vagy fizetési halasztás 

esetén az ezt engedélyező határozat rendelkezéseinek megfelelően - nem rendezi, 

méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával megszünteti az önkormányzati 

képviselőnek a megbízatását. 

 

A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul veszi. 

 

 

9./ Tájékoztató tiszteletdíjak megállapításának lehetőségéről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Az elnök tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a költségvetésük terhére lehetőség van a 

nemzetiségi önkormányzat tagjainak tiszteletdíjat megállapítani. A tiszteletdíj megállapítása 

nem veszélyeztetheti közfeladat-ellátásukat. Elmondja, hogy a települési nemzetiségi 

önkormányzat elnökének tiszteletdíja nem lehet magasabb, mint a mindenkori közszolgálati 

tisztviselőkről szóló törvény illetményalap kétszerese (illetményalap: 38.650 Ft).  

Tekintettel arra, hogy a következő évi költségvetési számok nem ismertek, javasolja, hogy 

tiszteletdíjat egyelőre ne állapítsanak meg, mellyel a testületi tagok egyetértenek. 

 

 

A napirendi pont tárgyalását követően László Zsoltné és Orsós László nemzetiségi képviselők 

benyújtották lemondásukat a nemzetiségi képviselői tisztségről.  

 

/A lemondó nyilatkozatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik./ 

 

Dr. Varga Katalin jegyző elmondja, hogy a nemzetiségek jogairól szóló törvény 102. § (1) 

bekezdés e) pontja alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik a 

lemondással, mely lemondás nem vonható vissza. A települési nemzetiségi önkormányzati 

képviselői megbízatás megszűnését a képviselő-testületnek határozatban kell megállapítani, 

mely határozatot a döntéshozatalt követő munkanapon meg kell küldeni az érintett 

képviselőnek, a választási bizottságnak és a megyei kormányhivatalnak. Elmondja továbbá, 

hogy a jogszabály akként rendelkezik, hogy ha a települési nemzetiségi önkormányzati 

képviselő helye üresedik meg, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt fog lépni, 

feltéve, ha legalább egy szavazatot kapott a szavazás alkalmával. A mandátum kiadásáról a 

helyi választási bizottság dönt. 

 

Somogyi Csaba István elnök indítványozza, hogy a képviselő-testület döntsön László Zsoltné 

és Orsós László megbízatása megszűnésének megállapításáról.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs.  

 



A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza:  

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 80/2019. (X. 28.) számú 

határozata települési nemzetiségi önkormányzati képviselői megbízatások 

megszűnésének megállapításáról.  

 

1./ Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 

László Zsoltné és Orsós László lemondását az Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi 

Önkormányzati képviselői megbízatásról, tudomásul veszi.  

 

2./ Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

az előterjesztett lemondó nyilatkozatok, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 

évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 102. §-ában foglaltak szerint – 

megállapítja, hogy László Zsoltné és Orsós László települési roma nemzetiségi 

önkormányzati képviselői megbízatása, az írásbeli lemondó nyilatkozatok átvételének 

időpontjával, 2019. október 28. napjával megszűnt.  

 

3./ A Képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy a képviselői megbízatás megszűnését 

megállapító határozatát – az Njtv. 102. § (2) bekezdése alapján – a döntéshozatalt 

követő munkanapon küldje meg László Zsoltnénak és Orsós Lászlónak, Ötvöskónyi 

Község Helyi Választási Bizottságának, valamint a Somogy Megyei 

Kormányhivatalnak.  

 

Határidő: 2019. október 29.  

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

Az ülés végén az elnök javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Orsós János elnök-helyettes 

kijelölését. 

 

A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 81/2019. (X. 28.) számú 

határozata a jegyzőkönyv hitelesítőjének kijelöléséről. 

 

A testület a nyilvános ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Orsós János elnök-

helyettest jelöli ki. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök megköszöni a részvételt, az alakuló 

ülést bezárja. 

 

Kmf. 

 

Somogyi Csaba István                             Orsós János 

              elnök                                         jkv. hitelesítő 


