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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. május 30. napján megtartott rendes 
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: Együttműködési megállapodás kötése a Magyarországi-Szegények és Romák 
Érdekvédelmi-Szervezetével (MSZRÉKSZ), az Ócsai Halászy Károly Általános Iskolával, a Pest 
Megyei Rendőrfőkapitányság Dabasi Rendőrkapitánysággal, valamint az Ócsa Városi 
Polgárőrséggel a Nemzeti bűnmegelőzési stratégia feladatrendszerének támogatása című 
pályázaton való részvételhez 
Előadó: elnök 

 
2.Tárgy: Az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásának 
elfogadása 
Előadó: elnök 

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

13/2017. (V.30.) sz. ÓRNÖ Határozat 
Az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat a napirendet tárgyalásra elfogadta. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 
 
1.Napirend tárgya: Együttműködési megállapodás kötése a Magyarországi-Szegények és Romák 
Érdekvédelmi-Szervezetével (MSZRÉKSZ), az Ócsai Halászy Károly Általános Iskolával, a Pest 
Megyei Rendőrfőkapitányság Dabasi Rendőrkapitánysággal, valamint az Ócsa Városi 
Polgárőrséggel a Nemzeti bűnmegelőzési stratégia feladatrendszerének támogatása című 
pályázaton való részvételhez 
Előadó: elnök 
 
Sándor István elnök: az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 12/2017. (V.17.) sz. ÓRNÖ 
határozatával döntött arról, hogy támogatási kérelmet kíván benyújtani „A nemzeti 
bűnmegelőzési stratégia feladatrendszerének támogatása” című pályázat elnyerése érdekében. 
Tájékoztatást ad arról, hogy a támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos adminisztrációs 
feladatok folyamatban vannak. A pályázati kiírás megköveteli együttműködési megállapodás 
kötését szakmai együttműködő partnerekkel a pályázati célok elérése érdekében. Ezáltal javasolja, 
hogy az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kössön együttműködési megállapodást a 
Magyarországi-Szegények és Romák Érdekvédelmi-Szervezetével (MSZRÉKSZ), az Ócsai 
Halászy Károly Általános Iskolával, a Pest Megyei Rendőrfőkapitányság Dabasi 
Rendőrkapitánysággal, valamint az Ócsa Városi Polgárőrséggel. 
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Gargya Nikolett elnökhelyettes támogatja az Együttműködési megállapodás megkötését. 
 
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: 
 

14/2017. (V.30.) sz. ÓRNÖ Határozat 
 

Az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete  
1.) együttműködési megállapodást köt a Magyarországi-Szegények és Romák Érdekvédelmi-

Szervezetével (MSZRÉKSZ), az Ócsai Halászy Károly Általános Iskolával, a Pest Megyei 
Rendőrfőkapitányság Dabasi Rendőrkapitánysággal, valamint az Ócsa Városi 
Polgárőrséggel „a Nemzeti bűnmegelőzési stratégia feladatrendszerének támogatása” 
című pályázaton való részvételhez, 

2.) felkéri és egyben felhatalmazza az Elnököt az Együttműködési megállapodás elnevezésű 
dokumentum előkészítésére és aláírására.  

 

Határidő: 1.)-2.) azonnal és 2017. május 31. 12 óra 
Felelős: 1.)---, 2.) elnök 
 
2.Napirend tárgya: 
Tárgy:  Az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásának 

elfogadása 
Előadó: elnök 
 
Sándor István elnök előadja, hogy Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi 
költségvetési zárszámadása a képviselők előtt van, kéri, hogy tegyék meg hozzászólásaikat, 
észrevételeiket és javasolja elfogadásra. 
 
Gargya Nikolett elnökhelyettes elmondja, hogy az elfogadásra javasolja. 
 
Sándor István elnök ezt követően ismerteti a határozati javaslatot és szavazást kér rá. 
 

„Az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az 
államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2016. évi költségvetési év 
zárszámadásáról a következő határozatot hozza. 

1. § 

A Nemzetiségi Önkormányzat a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és 
kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát  

1 507 848- Ft Költségvetési bevétellel 

1 494 344- Ft Költségvetési kiadással 

13 504- Ft költségvetési maradvánnyal 

hagyja jóvá. 
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2. § 

  

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint 
állapítja meg: 

(1) Az Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  

(2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és 
2.2. melléklet szerint fogadja el. 

(3) Az Önkormányzat a felújítási és beruházási kiadásokat beruházásonként és felújításonként a 3. melléklet 
szerint hagyja jóvá.  

(4) EU-s támogatással megvalósuló programok nem voltak a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi 
gazdálkodási évében.(4. melléklet) 

 (5) Az Önkormányzat mérlegének alakulását a 4-6. tájékoztató táblákban foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

(6) Az Önkormányzat nem hozott létre és nem tartott fenn költségvetési szervet.(6.1.melléklet) 

 (7) Az Önkormányzat a költségvetési maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően 
hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 

3. § 

Az Önkormányzat képviselő-testülete utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési 
kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 

4. § 

Ez a határozat 2017. május 31. napján lép hatályba. 
 

............................................ 
Dr. Molnár Csaba 

.......................................... 
Sándor István. 

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

 
Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
15/2017. (V.30.) számú ÓRNÖ határozata 
a 2016. évi költségvetési zárszámadásáról 

Az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az 
államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
2016. évi költségvetési év zárszámadásáról a következő határozatot hozza. 

1. § 

A Nemzetiségi Önkormányzat a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás 
költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát  

1 507 848- Ft Költségvetési bevétellel 
1 494 344- Ft Költségvetési kiadással 

13 504- Ft költségvetési maradvánnyal 
hagyja jóvá. 
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2. § 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a 
következők szerint állapítja meg: 

(1) Az Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az 1. mellékletben foglaltaknak 
megfelelően fogadja el.  

(2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások 
mérlegét a 2.1. és 2.2. melléklet szerint fogadja el. 

(3) Az Önkormányzat a felújítási és beruházási kiadásokat beruházásonként és felújításonként a 3. 
melléklet szerint hagyja jóvá.  

(4) EU-s támogatással megvalósuló programok nem voltak a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
2016. évi gazdálkodási évében.(4. melléklet) 

 (5) Az Önkormányzat mérlegének alakulását a 4-6. tájékoztató táblákban foglaltaknak megfelelően 
fogadja el. 

(6) Az Önkormányzat nem hozott létre és nem tartott fenn költségvetési szervet.(6.1. melléklet) 

 (7) Az Önkormányzat a költségvetési maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek 
megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 

3. § 

Az Önkormányzat képviselő-testülete utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt érintő 
fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 

4.§ 

Ez a határozat 2017. május 31. napján lép hatályba. 
 

............................................ 
Dr. Molnár Csaba 

.......................................... 
Sándor István. 

jegyző elnök 
 
A napirend megtárgyalása után Sándor István elnök az ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
 

 
 
 Sándor István      Gargya Nikolett 
                 elnök        elnökhelyettes 
 
 
 

dr. Molnár Csaba 
jegyző 

 


