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Készült: A Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2013. szeptember 11-én 
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 Vaszil Renáta személyében. Aki egyetért a 
javaslatommal, kérem kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal Vaszil 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 
Beszámoló a Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2013. I félévi gazdálkodásáról 
Előterjesztő: Kolompár Gusztáv elnök 
 
Kolompár Gusztáv elnök:  Az írásos anyagot mindenki megkapta. Szeretném megköszönni a 
Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a segítségét. 2013. I félévében a beszámoló szerint 240 
ezer forint költségvetési bevétellel és 176 ezer forint költségvetési kiadással zártuk. Tehát 
jelen pillanatban 87 ezer forintunk van még, mert az előző évből még maradt 23 ezer forint 
pénzmaradványt. Személyi jellegű kiadásaink nem voltak.  Kiadásaink nagy részét telefon 
költségeink kifizetésére fordítottuk. 
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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14/2013. (IX.11.) határozat 

a  Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
2013. I. félévi gazdálkodásáról 

 
A Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló 
beszámolót megtárgyalta és jóváhagyta. 
 
Erről értesül: 1) Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselői 
                      2) Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
 
 
 
 
II. napirendi pont 
 
Egyebek 
 
Kolompár Gusztáv elnök: Az egyebek napirend kapcsán megkérdezem a képviselő társaimat, 
van-e valamilyen bejelenteni valójuk?  
Tájékoztatni szeretnélek benneteket arról, hogy 2013. 09. 15-én (vasárnap) megrendezésre 
kerül hagyományos régi ételek elkészítésének bemutatása a CNÖ irodánál. Előreláthatóan 100 
fő vesz rajta részt, és a további programokban cigány tánc, valamint cigány ének cigány 
nyelven történő bemutatása történik. Hagyományos régi zenei eszközök (kanna, fakanál stb) 
biztosítják a kíséretet. Olyan résztvevőkre is számítunk, akik olyan régi öltözetben jelennek 
meg, mint a régi romák, népi viseletünket mutatják meg a mai nemzedéknek. 150 ezer forint 
kellene előre láthatóan ezen program megvalósításához. 
Kérdezem a képviselő-testületet van-e kérdése ezzel kapcsolatban? Hozzászólás? 
Amennyiben nincs, kérem a képviselő-testület tagjait kézfelnyújtással jelezzék, ha 
egyetértenek azzal hogy vasárnap megrendezésre kerüljön ez a rendezvény. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú 4 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

15/2013. (IX.11.) határozat 
a cigány hagyományápolás népszerűsítésére irányuló rendezvény megtartásáról 

 
A Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a Cigány hagyományápolás 
népszerűsítésére irányuló rendezvény megtartásáról szóló előterjesztést és jóváhagyja annak 
megvalósulását. 
 
Felelős: Kolompár Gusztáv 
Határidő: 2013. szeptember 15. 
 
Erről értesül: 1) Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselői 
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Örömmel értesítem a Képviselő társaimat, hogy a 2013. évben feladatfinanszírozás kapcsán 
további 582 ezer forintot kaptunk. Nagy teljesítmény ez a mi kis testületünk részéről, hiszen 
tudomásom szerint a megyében is kiemelkedő összegnek számít ez a költségvetési támogatás. 
Úgy gondolom, hogy ezen összegből már meg tudjuk valósítani mindazon feladatokat, 
amelyeket az év során felvállaltunk. Mint ahogy tettük ezt mai napig is, úgy hogy semmilyen 
pénzügyi támogatást nem kaptunk, viszont mindent megteszünk azért, hogy a csépai cigányok 
helyzetét javítsuk. Amennyiben nincs több hozzászólás, megköszönöm a megjelenéseteket. 
Az ülést bezárom. 
 

 
k.m.f. 

 
 
 
 

 
        Kolompár Gusztáv   Vaszil Renáta 
   Elnök      jkv.hitelesítő 

 
 


