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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. szeptember 8. napján megtartott 
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: Az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi előirányzat-módosításának 
elfogadása 
Előadó: elnök 
 
2.Tárgy: Az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. I. félévi beszámolójának elfogadása 
Előadó: elnök 
 
3. Tárgy: Beszámoló a 2017. július 28. napján megtartott cigány népzene és néptánc oktatásról, 
valamint táncházról  
Előadó: elnök 
 
4.Tárgy: Együttműködési megállapodás kötése a Pest Megyei Roma Szervezettel 
Előadó: elnök 
 
5.Tárgy: Támogatási szerződés kötése a Pest Megyei Roma Szervezettel 
Előadó: elnök 
 
Az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

20/2017. (IX.8.) sz. ÓRNÖ Határozat 
Az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat a napirendet tárgyalásra elfogadta. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 
 
Előadó: elnök 
 
1. Napirend tárgya: 
Az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi előirányzat-módosításának elfogadása 
Előadó: elnök 
 
Sándor István elnök kéri, hogy a 2017. évi előirányzat-módosítást fogadják el. 
 
Gargya Nikolett elnökhelyettes egyetért az elnök úr javaslatával.  
 
Sándor István elnök ezt követően ismerteti a határozati javaslatot és szavazást kér rá. 
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Az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

21/2017. (IX.8.) sz. ÓRNÖ Határozat 
Az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. 
évi előirányzat módosítását elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős:  elnök 
 
 
2.Napirend tárgya: 
Tárgy: Az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. I. félévi beszámolójának elfogadása 
Előadó: elnök 
 
 
Sándor István elnök előadja, hogy javasolja elfogadni az ÓRNÖ 2017. I. félévi beszámolóját, 
amelyet jelen napirend mellékleteként csatolt. Kéri, hogy tegyék meg a hozzászólásaikat, 
észrevételeiket. 
 
Gargya Nikolett elnökhelyettes elmondja, hogy az elnök úr javaslatával egyetért. 
 
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: 
 

22/2017. (IX.8.) sz. ÓRNÖ Határozat 
Az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. I. 
félévi beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  elnök 
 
 
3.  Napirend tárgya: Beszámoló a 2017. július 28. napján megtartott cigány népzene és néptánc 
oktatásról, valamint táncházról  
Előadó: elnök 
 
Sándor István elnök előadja, hogy az ÓRNÖ a 19/2017. (VII.24.) számú ÓRNÖ Határozatban 
döntött arról, hogy cigány népzene és néptánc oktatása, valamint táncház szervezése céljából 
megbízza a Közös Esély Egyesületet, amelynek keretében táncházat tart, továbbá a résztvevők 
részére étkezést biztosít. Helye a Kispesti Aranyház. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a táncház 
megtartásra került 2017. július 28. napján. Az ezzel kapcsolatos beszámolót jelen napirend 
mellékleteként csatolta.  
 
Gargya Nikolett elnökhelyettes elmondja, hogy a beszámolóban foglaltakat elfogadja. 
 
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: 
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23/2017. (IX.8.) sz. ÓRNÖ Határozat 
 
Az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elfogadja az ÓRNÖ 19/2017. (VII.24.) számú 
ÓRNÖ Határozatban foglaltak szerint megtartott táncházzal kapcsolatos jelen napirendhez 
mellékelten csatolt írásbeli beszámolót. 
 
Határidő: --- 
Felelős: --- 
 
 
4.Tárgy: Együttműködési megállapodás kötése a Pest Megyei Roma Szervezettel 
Előadó: elnök 
 
Sándor István elnök javasolja, hogy a Pest Megyei Roma Szervezettel kössön az Önkormányzat 
együttműködési megállapodást. Célja: csatlakozás és együttműködés a PEMEROSZ által 
bonyolított „Nehéz az iskolatáska…!” című karitatív kampányához annak érdekében, hogy 
segítséget nyújtson a hátrányos helyzetű rászoruló családok iskolakezdési nehézségeihez. 
 
Gargya Nikolett elnökhelyettes elmondja, hogy az elnök úr javaslatával egyetért és 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: 
 

24/2017. (IX.8.) sz. ÓRNÖ Határozat 
Az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat  

1.) Együttműködési megállapodást köt a Pest Megyei Roma Szervezettel (székhelye: 2366 
Kakucs, Sastelep u. 24., képviselője: Oláh József) Célja: csatlakozás és együttműködés a 
PEMEROSZ által bonyolított „Nehéz az iskolatáska…!” című karitatív kampányához 
annak érdekében, hogy segítséget nyújtson a hátrányos helyzetű rászoruló családok 
iskolakezdési nehézségeihez. 

2.) felhatalmazza az Elnököt az 1.) pontban meghatározott "Együttműködési megállapodás" 
elnevezésű dokumentum aláírására. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal 
Felelős: 1.)---, 2.) elnök 
 
 
5.Napirend tárgya: Támogatási szerződés kötése a Pest Megyei Roma Szervezettel 
Előadó: elnök 
 
Sándor István elnök javasolja, hogy a 2017. évben Nemzetiségi közfeladatok ellátása és 
támogatása elnevezésű, 084020 kormányzati funkció kód szerint nyilvántartott pályázatban, a 
működési támogatási keretből a „Nehéz az iskolatáska…!” című karitatív kampány pályázatban 
foglalt célok megvalósítására 25.000 Ft összegű vissza nem térítendő céljellegű támogatást 
nyújtsanak a Pest Megyei Roma Szervezet részére.  Az ennek alapjául szolgáló Támogatási 
szerződés tervezet elkészült. Kéri, hogy tegyék meg hozzászólásaikat, észrevételeiket. 
 
Gargya Nikolett elnökhelyettes elmondja, hogy az elnök úr javaslatával egyetért és támogatja a 
Támogatási Szerződés megkötését. 
 



4 

 

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: 
 

25/2017. (IX.8.) sz. ÓRNÖ Határozat 
Az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat  

3.) a 2017. évben Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása elnevezésű, 084020 
kormányzati funkció kód szerint nyilvántartott pályázatban, a működési támogatási 
keretből a „Nehéz az iskolatáska…!” című karitatív kampány pályázatban foglalt célok 
megvalósítására 25.000 Ft összegű vissza nem térítendő céljellegű támogatást nyújt a Pest 
Megyei Roma Szervezet (székhelye: 2366 Kakucs, Sastelep u. 24., képviselője: Oláh 
József) részére. 

4.) felhatalmazza az Elnököt az 1.) pontban meghatározott "Támogatási szerződés" 
elnevezésű dokumentum aláírására. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal 
Felelős: 1.)---, 2.) elnök 
 
A napirend megtárgyalása után Sándor István elnök az ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
 

 
 Sándor István      Gargya Nikolett 
                 elnök        elnökhelyettes 
 
 
 

dr. Molnár Csaba 
jegyző 

 


