
J e g y z ő k ö n y v 
 
 
 

Készült: A Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2013. november 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 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 
Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
előirányzat módosítása 

Előterjesztő: Kolompár Gusztáv elnök 
 
Kolompár Gusztáv elnök: A módosítással a Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
költségvetésének főösszege 303 e Ft-tal nő, így 804 e Ft-ban kerül megállapításra. A 
költségvetési főösszeg módosítását az alábbi indokok alapján javaslom végrehajtani: 
 
Az önkormányzat a 2013. évi bérkompenzáció fedezetére egyéb központi támogatásban 
részesült, ennek összege a harmadik negyedévben 720 e Ft, ebből 567 e Ft személyi 
juttatások, 153 e Ft pedig munkaadói járulékok kiadási jogcímre került átvezetésre.  
A Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. évi működésre 222 e Ft forrást kapott 
központi költségvetési szervtől. Az év folyamán további 582 e Ft pénzeszköz érkezett a 
különböző programok megvalósítására. 
A bevétellel azonos összegben a kiadások összege is emelkedett, derül ki a hivatal által 
készített anyagban, amely nagyon jól elkészített anyag. Ezúton szeretném megköszönni a 
hivatal munkáját! 
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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: 

 

18/2013. (XI.13.) határozat 
Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
előirányzat módosításáról 
 
A Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta és elfogadta a Csépai Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi előirányzat 
módosítását.  

Megköszöni a Csépai Kirendeltségen dolgozók munkáját. 
 
Erről értesül: 1) Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselői 
                      2) KKÖH Csépai Kirendeltsége Pénzügy 
 
 
II. napirendi pont 
 
Beszámoló a Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2013. III. negyedévi gazdálkodásáról 
 
Kolompár Gusztáv elnök: A Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. évi 
gazdálkodását 23 e Ft nyitó pénzkészlettel kezdte. A bevételek és kiadások számbavétele után 
a Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat záró pénzkészlete 2013. szeptember 30-ai 
állapot szerint 328 e Ft.  
Kérdezem a képviselő-testületet van-e kérdése az írásos anyaggal kapcsolatban? Hozzászólás? 
Amennyiben nincs, kérem a képviselő-testület tagjait kézfelnyújtással jelezzék, ha elfogadják 
a 2013. évi III. negyedévi beszámolót. Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú 4 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 19/2013. (XI.13.) CNÖ határozat 

a Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi 
gazdálkodásáról  

 
A Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló 
beszámolót megtárgyalta és jóváhagyta. 

 
 
Erről értesül: 1) Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselői 
                      2) Csépa Községi Önkormányzat 
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III. napirendi pont 
 
Egyebek 
 

a) Kanalas Katalin támogatása 
 
Kolompár Gusztáv elnök: Az egyebek napirend kapcsán megkérdezem a képviselő társaimat, 
van-e valamilyen bejelenteni valójuk? Kanalas Julianna 6 hónapos várandós volt, amikor 
váratlanul megszült. A gyermek Szegeden van, a család nem tud lejutni meglátogatni a 
kisbabát. Kérem 10.000 Ft támogatást nyújtsunk részükre, hogy az útiköltséget ki tudják 
fizetni. 
Kérem, a képviselő-testület tagjait kézfelnyújtással jelezzék, ha egyetértenek azzal hogy 
Kanalas Katalint egyszeri alkalommal támogassa önkormányzatunk 10.000 Ft-al. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú 4 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

20/2013.(XI.13.) határozat 
Kanalas Katalin csépai lakos támogatása 
 
A Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Kanalas Katalin Csépa, Dózsa u. 11. 
szám alatti lakos részére 10.000 Ft összegű támogatást állapít meg, közlekedési 
költségeinek enyhítésére. 
 
A kifizetés házipénztárból történik. 
 
 
Erről értesül:  1./ Kanalas Katalin Csépa, Dózsa u. 11. 
    2./ Képviselő testület tagjai 
 

b) közmeghallgatás időpontjáról 
 

Kolompár Gusztáv elnök: idén már tartottunk, de szeretném ha most decemberben is 
tartanánk egy közmeghallgatást ahol beszámolhatnánk a 2013. évben végzett tevékenyégről. 
Kérdezem, mikor tartsunk az idén közmeghallgatást? 
 
Kolompárné Vaszil Ilona: szerintem december elején. 
 
Vaszil Renáta: A december 10-ét, 14 órát javaslom. 
 
Kolompár Gusztáv elnök: Kérem, a képviselő-testület tagjait kézfelnyújtással jelezzék, ha 
egyetértenek azzal hogy a közmeghallgatás december 10-én 14 órakor tartsuk meg.  
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú 4 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
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21/2013.(XI.13.) határozat 
Közmeghallgatás időpontjáról 
 
A Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a közmeghallgatás 
időpontját és jóváhagyta 2013 december 10-i időponttal.  
 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő testület tagjai 

 
c) Alapítvány a Csépai Óvodásokért támogatásáról 

 
 
Kolompár Gusztáv elnök: Kérem, a képviselő-testület tagjait, hogy támogassák a 
következőket. Az óvodát és az iskolát megkerestem, hogy milyen a roma gyerekek helyzete. 
Az intézményvezetők jelezték, hogy több roma gyereknek nincs megfelelő felszerelése, 
kérem a testületet, hogy támogassuk a két intézmény alapítványát 30.000-30.000 Ft-al. Úgy 
gondolom, hogy a szükséges felszereléseket a pedagógusok akik napi szinten gondoskodnak 
gyerekeinkről ebből a pénzből pótolni tudják. Elősegítve ezzel az intézményeink közötti 
kapcsolat megerősítését, együttműködését, valamint hogy a roma gyerekek fel tudjanak 
zárkózni társaihoz.  
Kérem, a képviselő-testület tagjait kézfelnyújtással jelezzék, ha egyetértenek azzal, hogy az 
Alapítvány a Csépai Óvodásokért szervezetet 30.000 Ft-al támogassuk. Megállapítom, hogy a 
képviselő-testület egyhangú 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

22/2013.(XI.13.) határozat 
Alapítvány a Csépai Óvodásokért támogatásáról 
 
A Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat az Alapítvány a Csépai Óvodásokért 
szervezetet 30.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti.  
 
Erről értesül:  1./ Képviselő testület tagjai 
    2./ Alapítvány a Csépai Óvodásokért 
    3/ KKÖH Csépai Kirendeltsége pénzügy 

 
 

d) Alapítvány a Csépai Óvodásokért támogatásáról 
 
 
Kolompár Gusztáv elnök: ugyanezen okból kérem az iskolai alapítvány támogatását. 
Kérem, a képviselő-testület tagjait kézfelnyújtással jelezzék, ha egyetértenek azzal, hogy a  
Csépai Iskolásokért Alapítványt 30.000 Ft-al támogassuk. Megállapítom, hogy a képviselő-
testület egyhangú 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

23/2013.(XI.13.) határozat 
Alapítvány a Csépai Iskolásokért támogatásáról 
 
A Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a Csépai Iskolásokért Alapítványt 
30.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti.  
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Erről értesül:  1./ Képviselő testület tagjai 
    2./ Csépai Iskolásokért Alapítványt 
    3/ KKÖH Cséapi Kirendeltsége pénzügy 

 
 

e) Mikulás ünnepség lebonyolításáról 
 
 
Kolompár Gusztáv elnök: Kérem, a képviselő-testület tagjait, hogy támogassák a mikulás 
ünnepség és a karácsonyi ünnepség szervezéséhez szükséges pénzeszközök biztosítását. A 
mikulás ünnepség lebonyolításához 60.000 Ft –ra lenne szükségünk 
 
 

24/2013.(XI.13.) határozat 
Mikulás ünnepség lebonyolításáról 
 
A Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat mikulás ünnepség lebonyolításához 
60.000 Ft hozzájárulást biztosít. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő testület tagjai 
    2/ KKÖH Csépai Kirendeltsége pénzügy 

 
 
 

f) Karácsonyi ünnepség lebonyolításáról 
 
 
Kolompár Gusztáv elnök: Kérem, a képviselő-testület tagjait, a karácsonyi ünnepség 
szervezéséhez szükséges pénzeszközök biztosítását. A karácsonyi ünnepség lebonyolításához 
100.000 Ft –ra lenne szükségünk 
 
 
 

25/2013.(XI.13.) határozat 
Karácsonyi ünnepség lebonyolításáról 
 
A Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a karácsonyi ünnepség 
lebonyolításához 100.000 Ft hozzájárulást biztosít. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő testület tagjai 
               2/ KKÖH Csépai Kirendeltsége pénzügy 
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Kolompár Gusztáv elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, megköszönöm a 
megjelenéseteket. Az ülést bezárom. 
 

 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

 
        Kolompár Gusztáv   Vaszil Renáta 
   Elnök      jkv.hitelesítő 

 
 


