
1 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. május 17. napján megtartott 
rendkívüli üléséről. 
 
Jelen vannak: 
Sándor István elnök 
Gargya Nikolett elnökhelyettes 
dr. Molnár Csaba jegyző 
 
Sándor István elnök az ülést megnyitja, köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az Ócsai 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2 fővel határozatképes. Ezt követően szavazást kér a 
napirendre. 

 
N a p i r e n d : 

 
1.Tárgy: Döntés „A Nemzeti bűnmegelőzési stratégia feladatrendszerének támogatása” című 
pályázaton való indulásról 
Előadó: elnök 

 
Az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

11/2017. (V.17.) sz. ÓRNÖ Határozat 
Az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat a napirendet tárgyalásra elfogadta. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 
 
1. Napirend tárgya: Döntés „A Nemzeti bűnmegelőzési stratégia feladatrendszerének 
támogatása” című pályázaton való indulásról  
Előadó: elnök 
 
Sándor István elnök javasolja, hogy az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat nyújtson be 
támogatási kérelmet „A nemzeti bűnmegelőzési stratégia feladatrendszerének támogatása” című 
pályázat elnyerése érdekében. A pályázati támogatás 100 %-os intenzitású, azaz a projekthez saját 
forrást nem szükséges biztosítani. Ismerteti a pályázati kiírás főbb pontjait. 
 
Gargya Nikolett elnökhelyettes szintén támogatja a pályázat benyújtását. 
 
Sándor István elnök ezt követően ismerteti a határozati javaslatot és szavazást kér rá. 
 
Az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

12/2017. (V.17.) sz. ÓRNÖ Határozat 
 

Az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1.) úgy dönt, hogy a Belügyminisztérium által meghirdetett „A nemzeti bűnmegelőzési stratégia 
feladatrendszerének támogatása című” (Pályázati kiírás kódja BM-17) elnevezésű pályázati 
felhívásra pályázatot kíván benyújtani, 



2 

 

2.) az 1.) pontban meghatározott pályázaton való induláshoz befizetendő 20.000 Ft pályázati 
díjat az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadásainak 
terhére biztosítja,   

3.) felkéri és egyben felhatalmazza az Elnököt a pályázati anyag előkészítésére, az ahhoz 
szükséges adminisztrációs feladatok ellátására és a pályázat határidőn belül, azaz 2017. 
május 31. 12 óráig történő benyújtására. 

 

Határidő: 1.)-2.) azonnal és folyamatos, 3.) azonnal és 2017. május 31. 12 óra 
Felelős: 1.)-2.)--, 3.) elnök 
 
A napirend megtárgyalása után Sándor István elnök az ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
 

 
 
 Sándor István      Gargya Nikolett 
                 elnök        elnökhelyettes 
 
 
 

dr. Molnár Csaba 
jegyző 

 


