
J  e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: A Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2013. február 13-án megtartott 
üléséről 
 
Jelen vannak : Kolompár Gusztáv  elnök 
   Kolompár Renáta  képviselő 
   Kolompárné Vaszil Ilona  képviselő 
   Vaszil Renáta   képviselő 
 
A napirend tárgyalásánál jelen vannak: 
   Berényi Veronika   jegyző 
   Légrádiné Czibulya Piroska jkv.vezető 
 
 
Kolompár Gusztáv elnök: Köszöntöm a megjelent képviselőket, Berényi Veronika 
jegyzőasszonyt .Megállapítom, hogy a megválasztott 4 képviselőből 4 jelen van, határozat 
képesek vagyunk. 
 
Javaslatot teszek a jegyzőkönyv hitelesítőjére Kolompár Renáta személyében. Aki egyetért a 
javaslatommal, kérem kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal Kolompár Renátát bízza 
meg. 
 
Javaslatot teszek a napirendi pontokra. Javaslom, hogy a meghívóban szereplő napirendeket 
fogadjuk el. Kérdezem, van-e másnak napirendi javaslata? Ha nincs, úgy kézfelnyújtással 
jelezzék, hogy egyetértenek a napirendi javaslatokkal. 
 
Megállapítom, hogy egyhangú 4 igen szavazattal a napirendi pontot elfogadták. 
 
I. napirendi pont: 
Feladatalapú támogatás 
Előterjesztő: Kolompár Gusztáv elnök 
 
Kolompár Gusztáv elnök: Az írásos előterjesztést a képviselő társaim megkapták. Az 
önkormányzat működéséhez az állam támogatást nyújt. Ez a támogatás működési célú és 
feladatalapú lehet. Működési célú támogatás 2013-ban 221.833,-Ft. Ahhoz, hogy feladatalapú 
támogatásban is részesülhessen az önkormányzatunk szempontrendszereknek kell megfelelni, 
feladatokat elvégezni. Ezek a nemzetiségi érdekképviselettel, a kulturális autonómiával, az 
adott településhez kötődő történelmi múlt kulturális örökség ápolásával és a nemzeti léttel 
kapcsolatos feladatok.  
 
Az írásos előterjesztést a képviselő társaim megkapták 
 
A csépai Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatos előterjesztés következik. 
Kérdezem képviselő társaimat, hogy van-e az előterjesztésben nem szereplő javaslatotok? 
Kérdésetek? Amennyiben nincs, szavazzunk.  
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Kérem, aki a csépai Gyermekjóléti Szolgálattal, - az előterjesztésben szereplő feladat 
meghatározásokkal - kötendő együttműködési megállapodás megkötésével egyetért 
kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület  egyhangúlag, 4 igen szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 
 

A Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
1/2013.(II.13.) határozata 

 A Csépai Gyermekjóléti Szolgálattal kötendő együttműködési megállapodásról 
 

A Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a nemzetiségi 
érdekképviselet érvényesítése érdekében együttműködik a helyi önkormányzat 
szociális és ifjúsági feladatainak ellátásában. Ennek érdekében együttműködési 
megállapodást köt a csépai Gyermekjóléti Szolgálattal, egyben megbízza Kolompár 
Gusztáv elnökök a megállapodás aláírásával. 
 A megállapodás megkötéséért felelős: Kolompár Gusztáv elnök 

 
 Erről értesül: 1. képviselő-testület tagjai 
            2. Csépai Gyermekjóléti Szolgálat vezetője 
 

k.m.f 
 

   Kolompár Gusztáv s.k. 
                           Elnök 

 
Az Országos Polgárőrség Csépai Egyesületével kapcsolatos előterjesztés következik. 
Kérdezem képviselő társaimat, hogy van-e az előterjesztésben nem szereplő javaslatotok? 
Kérdésetek? Amennyiben nincs, szavazzunk.  
 
Kérem, aki az Országos Polgárőrség Csépai Egyesületével - az előterjesztésben szereplő 
feladat meghatározásokkal - kötendő együttműködési megállapodás megkötésével egyetért 
kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület  egyhangúlag, 4 igen szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 
 

A Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
2/2013.(II.13.) határozata 

Az Országos Polgárőrség Csépai Egyesületével kötendő együttműködési 
megállapodásról 

 
 A Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a társadalmi 
 bűnmegelőzés  illetve a lakosság biztonságérzetének javítása érdekében 
 együttműködési  megállapodást  köt az Országos Polgárőrség Csépai 
 Egyesületével. Egyben megbízza Kolompár Gusztáv elnököt a megállapodás 
 aláírásáva. A megállapodás megkötéséért  felelős: Kolompár  Gusztáv elnök 

 
 Erről értesül: 1. képviselő-testület tagjai 
            2. Országos Polgárőrség Csépai Egyesületének vezetője 
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k.m.f 

      
 Kolompár Gusztáv s.k. 
          elnök 
 

A Csépai Vackor Művészerti  Óvodával kapcsolatos előterjesztés következik. 
Kérdezem képviselő társaimat, hogy van-e az előterjesztésben nem szereplő javaslatotok? 
Kérdésetek? Amennyiben nincs, szavazzunk.  
 
Kérem, aki a Csépai Vackor Művészeti Óvodával - az előterjesztésben szereplő feladat 
meghatározásokkal - kötendő együttműködési megállapodás megkötésével egyetért 
kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület  egyhangúlag, 4 igen szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

A Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
3/2013.(II.13.) határozata 

A Csépai Vackor Művészeti Óvodával kötendő együttműködési megállapodásról 
 

A Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a kulturális, 
közművelődési, hagyományápolási feladatok ellátása kapcsán együttműködik a Csépai 
Vackor  Művészeti Óvodával. Ennek érdekében együttműködési megállapodást köt a 
csépai Vackor Művészeti Óvodával. Egyben megbízza Kolompár Gusztáv elnököt a 
megállapodás aláírásával Az együttműködési megállapodás megkötéséért felelős: 
Kolompár Gusztáv elnök.  

 
  

      Erről értesül: 1. képviselő-testület tagjai 
                 2. Vackor Művészeti Óvoda vezetője 
 

k.m.f 
      
 Kolompár Gusztáv s.k. 
          elnök 

 
 
A nevelési-oktatási feladatokkal kapcsolatos előterjesztés következik. 
Kérdezem képviselő társaimat, hogy van-e az előterjesztésben nem szereplő javaslatotok? 
Kérdésetek? Amennyiben nincs, szavazzunk.  
 
Kérem, aki a nevelési-oktatási feladatok meghatározásával egyetért kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület  egyhangúlag, 4 igen szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
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A Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
4/2013.(II.13.) határozata 

A nevelési-oktatási feladatokról 
 

A Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a nevelési-oktatási 
feladatok  ellátása céljából gondoskodik, hogy  a CNÖ részéről üzemeltetett 
helyen az  oktatásban elmaradt roma gyermekek felzárkóztatása megtörténjen. 
  

k.m.f. 
 

Erről értesül: 1. képviselő-testület tagjai 
                      2. csépai Petőfi Sándor Általános iskola vezetője 

 Kolompár Gusztáv s.k. 
            elnök 

 
 
Az oktatási-nevelési intézmények rendezvényein való részvétellel kapcsolatos előterjesztés 
következik. 
Kérdezem képviselő társaimat, hogy van-e az előterjesztésben nem szereplő javaslatotok? 
Kérdésetek? Amennyiben nincs, szavazzunk.  
 
Kérem, aki az oktatási-nevelési intézmények rendezvényein való közreműködéssel az 
előterjesztésben meghatározott módon egyetért kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület  egyhangúlag, 4 igen szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 
 

A Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
5/2013.(II.13.) határozata 

Az oktatási-nevelési intézmények rendezvényein való közreműködésről 
 

 A Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közreműködik az oktatási-nevelési 
 intézmények rendezvényein. Programjukat kiegészíti a cigány tánc és versek 
 bemutatásával. 
 

Erről értesül:    1. képviselő-testület tagjai 
             2. csépai Petőfi Sándor Általános Iskola vezetője 

                       3. Vackor Művészeti Óvoda vezetője Csépa 
 

k.m.f. 
   Kolompár Gusztáv s.k. 
            Elnök 
 
 

A JNSZM Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kunszentmártoni Kirendeltségével 
kapcsolatos előterjesztés következik. 
Kérdezem képviselő társaimat, hogy van-e az előterjesztésben nem szereplő javaslatotok? 
Kérdésetek? Amennyiben nincs, szavazzunk.  
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Kérem, aki a JNSZM Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kunszentmártoni 
Kirendeltségével - az előterjesztésben szereplő feladat meghatározásokkal - kötendő 
együttműködési megállapodás megkötésével egyetért kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület  egyhangúlag, 4 igen szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

 
 

A Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
6/2013.(II.13.) határozata 

 JNSZM Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kunszentmártoni 
 Kirendeltségével kötendő együttműködési megállapodásról 

 
A Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a társadalmi 
felzárkóztatás javítása  érdekében kiemelt figyelmet fordít a közfoglalkoztatásra. 
Együttműködik a helyi  önkormányzattal a feladatok meghatározásában, 
együttműködik a JNSZMKH Munkaügyi Központ Kunszentmártoni 
Kirendeltségével .Ennek érdekében együttműködési megállapodást köt.  Egyben 
megbízza Kolompár Gusztáv elnököt az együttműködési megállapodás aláírásával. Az 
együttműködés megkötéséért felelős: Kolompár Gusztáv  elnök. 
 
Erről értesül: 1. képviselő-testület tagjai 
                      2.JNSZMK Munkaügyi Központ Kunszentmártoni Kirendeltség  
    vezetője 
 
     k.m.f.      
        Kolompár Gusztáv s.k. 
            elnök 
 

A cigány nyelvű istentisztelettel kapcsolatos előterjesztés következik. 
Kérdezem képviselő társaimat, hogy van-e az előterjesztésben nem szereplő javaslatotok? 
Kérdésetek? Amennyiben nincs, szavazzunk.  
 
Kérem, aki a cigány nyelven történő istentisztelet megtartásával összefüggő feladatok 
meghatározásával egyetért  kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület  egyhangúlag, 4 igen szavazattal a következő 
határozatot hozta: 

 
A Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

7/2013.(II.13.) határozata 
a cigány nyelvű istentisztelet megtartásáról 

 
A Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete továbbra is helyet 
biztosít és szervezi az istentiszteletet megtartását, amelyet magyar és cigány nyelven 
tartanak. 
 
Erről értesül: 1. képviselő-testület tagjai 

 
k.m.f. 

     



 6

Kolompár Gusztáv s.k. 
                          elnök 

 
 
Az időskorú roma emberekkel történő kapcsolattartásról szóló előterjesztés következik. 
Kérdezem képviselő társaimat, hogy van-e az előterjesztésben nem szereplő javaslatotok? 
Kérdésetek? Amennyiben nincs, szavazzunk.  
 
Kérem, aki az időskorú roma emberekkel történő kapcsolattartás előterjesztésben 
meghatározott feladataival egyetért  kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület  egyhangúlag, 4 igen szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

A Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
8/2013.(II.13.) határozata 

Az időskorú roma emberekkel történő kapcsolattartásról 
 

A Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete továbbra is helyet 
biztosít a havi egy alkalommal összejövő  roma nyugdíjasoknak a történelmi, 
kulturális örökség ápolása céljából. Évente egy alkalommal rendezvény keretében 
(műsoros est) köszönti az idős embereket. A rendezvény szervezéséért felelős: 
Kolompár Gusztáv elnök 
 
Erről értesül: 1. képviselő-testület  tagjai 
      
 

k.m.f. 
      
   Kolompár Gusztáv s.k. 
            elnök 

 
A csépai Családsegítő Szolgálattal kapcsolatos előterjesztés következik. 
Kérdezem képviselő társaimat, hogy van-e az előterjesztésben nem szereplő javaslatotok? 
Kérdésetek? Amennyiben nincs, szavazzunk.  
 
Kérem, aki a csépai Családsegítő Szolgálattal - az előterjesztésben szereplő feladat 
meghatározásokkal - kötendő együttműködési megállapodás megkötésével egyetért 
kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület  egyhangúlag, 4 igen szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

A Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
9/2013.(II.13.) határozata 

A csépai Családsegítő Szolgálattal ellátandó feladatokról 
 

A Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a társadalmi 
felzárkóztatás  érdekében a  családsegítővel együttműködik a problémás családok 
látogatásában, helyzetükből adódó problémák, feladatok megoldásában, 
kapcsolattartásban. Ennek érdekében együttműködési megállapodást köt a csépai 
Családsegítő Szolgálattal. Egyben megbízza Kolompár Gusztáv elnököt a 
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megállapodás aláírásával. A megállapodás megkötéséért felelős: Kolompár Gusztáv 
elnök 
 
Erről értesül: 1. képviselő-testület tagjai 
           2. csépai Családsegítő Szolgálat vezetője 
 

k.m.f. 
 
 

   Kolompár Gusztáv s.k. 
            elnök 

 
 II. napirendi pont 
 Előterjesztés a Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére 
 Előterjesztő: Kolompár Gusztáv elnök 
 
Kolompár Gusztáv elnök: Az előterjesztést a képviselő társaim írásban megkapták. 
 
Kolompár Gusztáv elnök: Sajnos a nehéz gazdasági helyzet miatt csak a központi 
költségvetésből kapott működési támogatásból tudunk gazdálkodni, ami ebben az évben 
221.833 Ft. Ehhez nem tudok mit hozzáfűzni, nagyon kevés. Tehát az előterjesztésben 
szereplőnek a fele. 
Van-e kérdés, hozzászólás? 
 
 

10/2013. (II.13.) számú határozata 
a Csépa Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 

 

A Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az 
államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a 2013. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza. 
 

1.§ 
 

A határozat hatálya: 
A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére terjed ki. 

2.§ 
 
A költségvetés bevételei és kiadásai 
 
  A Nemzetiségi  Önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi  költségvetését 
 

221 E Ft bevétellel 
221 E Ft kiadással 

  
állapítja meg. 
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 A Nemzetiségi  Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását 
 jogcímenként mérlegszerűen a határozat 1. számú melléklete alapján határozza meg a 
 képviselő-testület. 
 

3. § 
 
A költségvetés végrehajtásának szabályai 
 

a./ A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a 
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős. 
b./ A Nemzetiségi  Önkormányzat a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti 

átcsoportosítás jogát fenntartja magának. 
c./ A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások 

felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. 
d./  A Nemzetiségi Önkormányzat utasítja az elnököt, hogy az év közben végrehajtott 

előirányzat módosításokról készült, a testület által elfogadott határozatot a helyi 
önkormányzat polgármestere részére továbbítsa. 

e./  A Nemzetiségi Önkormányzat utasítja az elnököt, hogy az elfogadott költségvetési 
határozatot a helyi önkormányzat polgármestere részére továbbítsa. 

 
4. § 

Záró és vegyes rendelkezések 
 

Ez a határozat a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013.. január 1-jétől kell 
alkalmazni. 
A határozat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti az önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről szóló 5/2012.(II.23.) számú határozat. 
           
1.számú melléklet 
 
A Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi bevételei forrásonként, kiadásai 
jogcímenként 
 
Bevételek:    
Központi költségvetés- 
ből nyújtott ált. működési 
támogatás   221.000,- Ft 
 
Kiadások: 
 Dologi kiadások: 
 

 Telefon   71.600,- Ft 
 Belföldi kiküldetés     130.000,- Ft 
 ÁFA    19.400,- Ft 
              221 000,- Ft 

 
k.m.f. 

 
  Kolompár Gusztáv s.k. 

                 elnök 
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III. napirendi pont 
Egyebek 
 
Kolompár Gusztáv elnök: Kérdezem a képviselő-társaimat, hogy az egyebek napirendi pont 
kapcsán van-e valamilyen bejelenteni valójuk? Amennyiben nincs úgy az ülést bezárom.  
 
 

k.m.f. 
 
 

  Kolompár Gusztáv     Kolompár Renáta 
           Elnök            jegyzőkönyv hitelesítő 


