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K6sziilt az OcsaiRoma Nemzetis6gi Onkormdnyzat2OlT. janufu 20. napjdnmegtarrott ul6s6r6l.

Jelen vannak:
S6ndor Istv6n elnok
G ar gy a Nikolett elnokhelyettes
Balogh Artrir k6pvisel6
dr. Molnfu Csaba jegyz6

Sindor Isw6n elndk az iil6.st megnyitja, koszonti a megjelenteket, meg6llapitja, hogy az OcsaiRoma
Nemzetis6gi Onkorm6nyzat 3 f6velhatdrozatklpes. Ezt kovet5en szauizdslkdr a napirendre.

Nupirend:

l.TfuW: Dont6s az 6ltal6nos iskolai felv6teli korzethat6rok kijelol6s6r6l
El6ad6: elnok

4. Tfugyz Dont6s egyrittmfikod6si megdllapod6s megkot6s6r 6l a MagyarorszigS Szeg6nyek 6s Rom6k
E rdekv6delmi Szervezet6vel
El6ad6: elnok

Az OcsatRoma Nemzetis6gi Onkorm6ny zat 3 rgen szay^zatt^la kovetkez5 hatdrozatothozta:

112077.0.20.) sz. ORNO Hathrozat
Az 6csai Roma Nemzeds6gi O fogadra.
Hathtid6z azonnal
Felelds: elnok

1. Napirend tirgya: Dont6s az 6ltal6nos iskolai felv6teli korzetbat6rok kijelol6s6r6t
El6ad6: elnok

Sdndor Isw6n elniik el6adja, hogy a Pest Megyer ,I{ormdnyhivatal F,;rdt Jfuisi Hivatala Hat6s6gi
F6oszt6lya 201,7 ianudrj6ban megketes6ssel 6lt az Ocsai Roma Nemzetis6gi Onkorm6nyzathoz. A
nevel6si-oktatdsi rnt6zm6nyek mfkod6s6r6l 6.s a koznevel6si tnt6zm6nyek n6vhaszn6latfu6l sz6l6
20/2012. (VIIL 31.) EMMI rendelet 24. S (1) bekezd6se 6rtelm6ben a megyeszlkhely szerinti
jdrdsrhivatal jantfu 15-ig t6j6koztatia 

^ 
telepril6si nemzetis6gi cinkorm6nyzatot 

^ 
kijelolt 6ltanos

iskolai kotzetek tewezet6r6l. A nemzetis6gi onkorminyzat pedig az egyet6rt6s6r6l vagy
korzethatir m6dosit6s6t kezdem6nyez6 javaslatfu6l febru6r 15. napjiig tijlkoztatja a
megyesz6khely szerinti j6"rdsi biv atalt.
A 201,7 /2018. tan6vre kijelolt korzethatilr Ocsa kozigazgatdsi terilete, javasolja 

^ tervezet
elfogadds|t.

Balogh Artrir k6pvisel6 t6mogatja a javaslat elfogadis6t.

Gargya Nikolett elniikhelyette s j avas olj a a hatdr o zat elfogad6s 6t.

S6ndot Isw6n eln6k ezt kovet5en ismerteti ahatdrozattjavaslatot 6.s szavaz|.stk6r 16,.

Az Ocsai Roma Nemzetis6gi Onkorm6nyzaI.3 igen (egyhangi) szavazattal a kovetkez6 hatirozatot
hozta:



AzocsaiRomaNemzetis6gi"nyhivatalEtdtJ6r6stHtvatala
6ltal a 201,7 /2018. tan6vre tervezetk6nt megjelolt 6ltal6nos iskolai felv6teli korzethatfuokat
viltoztatis n6lkiil elfogadja 6s javasolja a2017 /2018. tan6vre n6,zve.

Hath dfz azonna)
Felel6s: elnok

?. Iapileqa la,rgyl: Dont6s e$,uttmiikdd6si megillapod6s megkot6s6r6l aMagyarorszilgt Szeg6nyek
6s Rom6k E rdekv6delmi Szervezet6vel
El6ad6: elnok

Sdndor Iswin eln6k el6adja, hogy a Magyarorsz6gi Szeg6nyek 6s Romik Erdekv6delmi Szervezete
egyuttmiikod6st kezdemdnyezett az 6csai Roma Nemzetisegi Onkormdnyzat fel6. A meg6llapod6s
megkot6s6vel tobb teriileten lenne m6d egyrittmiikod6sre, melyek: szociilis tev6kenyi6gek,
csalddsegit6s; nevel6si- 6s kultur6lis tev6kenys6g; ilrisdgv6delem 6s a t6rsadalmi es6lyegy..il&eg
el6segit6se, orsz6gos 6s hat6ron trili kapcsolattartds; foglalkoztat6s el6segit6se; bfinmegel5zes. Ugy
gondolja, hogy a meg6llapod6s megkot6se csak el5nyokkel jirhat mindk6t f61 szdmin.

Balogh Artrir k6pvisel6 egyetert a javaslattal 6s tilmogatja az egyittmfikod6si meg6llapod 6s alilirdsit.

Gargya Nikolett eln6khelyette s alilirdsra jav as olja a megillap odds t.

Sindor Isw6n elniik ezt kovet6en ismerteti ahat6.rozattjavaslatot 6.s szavazilstker 16.

Az 6csai Roma Nemzetis6gi Onkorminyzat 3 iger- (egyhangri) szayazatt^\ a k6vetkez6 hat6rozatot
hozta'.

Az 6csatRoma Nemzetis6gi O
1.) egyrittmiikod6si megdllapodist kot a Magyarorszdgi Szeg6nyek 6s Rom6k Erdekv6delmi
Szewezetlvel (1102 Budapest, Endre t. 12. fsz. 5.), 2017. janudr 21. napl6t6l hatl.rozatlan id6re,
amelynek t6rgya: szoci6lis tev6kenys6gsk, csal6dsegit6s; nevel6si- 6s kultur6lis tev6kenys6g;
ifiris6gv6delem 6s a tdrsadalmi es6lyegyenl6s6g el6segit6se, orszd"gos 6s hat6ron tfli kapcsolattartds;
f o glalko ztat6s el5s egit6s e; bfi nmegel6z 6 s.

2.) felhatalmazza az F,lnokot az 1.) pontban meghatdrozott ,,Egyiittmfikod6si meg6llapod6s"
elnevez6sii dokumentum alilirisfua.

Hatdtidf: 1, .\ -2.\ azonnal
Felel6s: 1.)----. 2.) elnok

A napirend megtilrgyalilsa utin Sindor Istv6n elnok az il6stbezdrta.
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JELENLnU iv
I(6sztiit: 201.7. janufu20. napjin

Telen vannak:

1. S6ndor Istv6n elnok

2. Gargya Nikolett elnokhelyettes. . .. . .

3. Balogh Artrir k6pvisel5

4. dr. Moln6r Csaba jegyz6




