
J e g y z ő k ö n y v 
 
 
 

Készült: A Csépai Cigány Nemzetiségi  Önkormányzat 2013. április 26-án megtartott 
üléséről. 
 
Jelen vannak : Kolompár Gusztáv  elnök 
   Kolompár Renáta  képviselő 
   Kolompárné Vaszil Ilona  képviselő 
   Vaszil Renáta   képviselő 
 
A napirend tárgyalásánál jelen vannak: 
   Dr. Hoffmann Zsolt   jegyző 
   Berényi Veronika   jkv.vezető 
 
 
Kolompár Gusztáv elnök: Köszöntöm a megjelent képviselőket és a Jegyző Urat. 
Megállapítom, hogy a megválasztott  4 képviselőből 4 jelen van, határozatképesek 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 pontokat a képviselő-testület  
elfogadta. 
 
 
I. napirendi pont 
Előterjesztés a Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
zárszámadásáról 
Előterjesztő: Kolompár Gusztáv elnök 
 
Kolompár Gusztáv elnök:  Az írásos anyagot mindenki megkapta. Szeretném megköszönni a 
Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a segítségét. 2012. évben 288 ezer forint költségvetési 
bevétellel és 265 ezer forint költségvetési kiadással zártuk. Záró pénzkészlet 2012. december 
31-én 23 ezer forint. Személyi jellegű kiadásaink nem voltak.  
Kérdezem a képviselő-testületet van-e kérdése az előterjesztett anyaggal kapcsolatban? 
Hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem a képviselő-testület tagjait kézfelnyújtással jelezzék, 
ha egyetértenek a határozati javaslattal. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület  egyhangú 4 igen szavazattal a határozati javaslatot 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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11/2013. (IV.26.) határozat 

a  Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
2012. évi költségvetési zárszámadásáról 

A Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) az 
államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. § (3) bekezdésében és a Nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza. 

1. § 
A Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás 
költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát  

 288 E Ft Költségvetési bevétellel 
265 E Ft Költségvetési kiadással 
 23 E Ft költségvetési maradvánnyal 

hagyja jóvá. 

2. §  
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. 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 mérlegét a  2.  melléklet szerint fogadja el. 

(3) Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá az éves 
létszámot a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  

(4) Az Önkormányzat a költségvetési szervek költségvetési maradványát és annak 
felhasználását a 4. 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. 
 
 
 

 Kolompár Gusztáv 
 elnök 

 
 
Erről értesül: 1) Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselői 
                      2) Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
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II. napirendi pont 
Előterjesztés a Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési 
koncepcióról  
Előterjesztő: Kolompár Gusztáv elnök 
 
Kolompár Gusztáv elnök:  Az írásos anyagot mindenki megkapta. Az államháztartásról szóló 
2011.évi CXCV. Törvény 26.§ (1) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített, a 
következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a nemzetiségi önkormányzat elnöke 
április 30-áig nyújtja be a képviselő-testületnek.  
Kérdezem a képviselő-testületet van-e kérdése az előterjesztett anyaggal kapcsolatban? 
Hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem a képviselő-testület tagjait kézfelnyújtással jelezzék, 
ha egyetértenek a határozati javaslattal. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúan egyetértett az írásos 
előterjesztéssel. 

 
12/2013. (IV.26.) CNÖ  határozat 

a CNÖ 2014. évi költségvetési koncepciójáról. 
 
A Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a 2014. évi költségvetési 
koncepciójáról szóló javaslatot megtárgyalta és jóváhagyta. 
A költségvetés készítéséig pontosított állami támogatás összege függvényében a 
kiadási előirányzatok részéletes felosztását a képviselő-testület dönti el. 
 
 
 

 Kolompár Gusztáv 
 elnök 

 
Erről értesül:  1) Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselői 

                        2) Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
 

 
III. napirendi pont 
 
Egyebek 
 
Kolompár Gusztáv elnök: A következő elképzelésben szeretném képviselő társaim 
beleegyezését illetve segítségét kérni. Létre kellene hozni egy 10-15 fős cigány gyermekekből 
álló csoportot, akik a roma hagyományok ápolása céljából egy előadás keretén belül cigány 
ének, versek illetve tánc előadásával lépnének fel. El tudnám képzelni, hogy akár a júliusi 
falunapon is szerepeljenek, ha addig ki tudnánk alakítani illetve felkészíteni őket. 
Kérdezem a képviselő-testületet van-e kérdése ezzel kapcsolatban? Hozzászólás? 
Amennyiben nincs, kérem a képviselő-testület tagjait kézfelnyújtással jelezzék, ha 
egyetértenek a határozati javaslattal. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúan egyetértett az 
előterjesztéssel. 
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13/2013. (IV.26.) CNÖ  határozat 
a cigány hagyományápolásról 

. 
 
A Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatja hogy a cigány 
hagyományápolással kapcsolatban létrejöjjön egy csoport, amely cigány nyelven 
ének,  vers  és tánc kategóriában népszerűsítse a cigány hagyományokat. 
 
 

 Kolompár Gusztáv 
 elnök 

 
 

Erről értesül:  1) Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselői 
 

 
Kolompár Gusztáv elnök: Az egyebek napirend kapcsán megkérdezem a képviselő társaimat, 
van-e valamilyen bejelenteni valójuk? Amennyiben nincs, megköszönöm a megjelenéseteket. 
Az ülést bezárom. 
 

 
k.m.f. 

 
 
 

 
        Kolompár Gusztáv   Kolompár Renáta 
   Elnök      jkv.hitelesítő 

 
 


