
J e g y z ő k ö n y v 
 
 
 

Készült: A Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2013. szeptember 13-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 Kolompárné Vaszil Ilona személyében. Aki 
egyetért a javaslatommal, kérem kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal Kolompárné Vaszil 
Ilonát 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 
A cigány hagyományápolás népszerűsítésére irányuló rendezvény megtartásáról 
Előterjesztő: Kolompár Gusztáv elnök 
 
Kolompár Gusztáv elnök: A mai napon azon jöttünk össze, mert a szerdai ülésen elfogadott 
támogatási összeget kell megváltoztatnunk. Úgy néz ki 100 fő helyett 150 fő vesz részt a 
vasárnapi rendezvényünkön. Azt gondolom, mivel első alkalommal kerül sor ilyen 
rendezvény megtartására mindenféleképpen törekednünk kell, hogy mindenki jól érezze 
magát. Kérem a képviselő testületet a 150. 000 Ft támogatást emeljük meg 220. 000 forint 
támogatási összegre. 
Kérdezem a képviselő-testületet van-e kérdése az ezzel 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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16/2013. (IX.13.) határozat 
a cigány hagyományápolás népszerűsítésére irányuló rendezvény megtartásáról 

 
 
A Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. szeptember 15-én tartandó 
rendezvényének támogatási összegét felemeli 220. 000 Ft ra. 
 
Erről értesül: 1) Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselői 
                      2) KKÖH Csépai Kirendeltsége Pénzügy 
 
 
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. szeptember 22-én romológiai előadást 
fogunk tartani, ahol ismét megvendégeljük az előadókat valamint a látogatókat. Ehhez 50000 
Ft támogatási összeget szeretnék kérni. 
 
Vaszil Renéta:ki lesz az előadó? 
 
Kolompár Gusztáv elnök: Kolompár Alexandra aki a Pécsi Egyetemen szerzett diplomát 
romológiából. 
Kérdezem a képviselő-testületet van-e kérdése ezzel kapcsolatban? Hozzászólás? 
Amennyiben nincs, kérem a képviselő-testület tagjait kézfelnyújtással jelezzék, ha 
egyetértenek azzal hogy romológiai előadást szervezzünk. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú 4 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

17/2013. (IX.13.) határozat 
Romológiai előadás  

 
A Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat jóváhagyja, hogy 2013. szeptember 22-én 
romológiai előadást tartsunk, és ahhoz 50.000 Ft támogatást nyújt.  
 
Felelős: Kolompár Gusztáv 
Határidő: 2013. szeptember 22. 
 
Erről értesül: 1) Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselői 
                      2) KKÖH Csépai Kirendeltsége Pénzügy 
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Amennyiben nincs több hozzászólás, megköszönöm a megjelenéseteket. Az ülést bezárom. 
 

 
 
 

k.m.f. 
 
 

 
        Kolompár Gusztáv   Kolompárné Vaszil Ilona 
   Elnök      jkv.hitelesítő 

 
 


