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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, Dr. Hoffmann Zsolt 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 pontot elfogadták. 
 

I. napirendi pont 
A cigány hagyományápolással kapcsolatos rendezvény támogatásáról 

 
Egyebek 
 
Kolompár Gusztáv elnök: A következő elképzelésben szeretném képviselő társaim 
beleegyezését illetve segítségét kérni. 2014. szeptember 20-án a művelődési házban tartottunk 
egy rendezvényt, melynek célja a roma hagyományok ápolása. A tavaly létrehozott 10-15 fős 
cigány gyermekekből álló csoport, cigány ének, versek illetve tánc előadásával léptek fel.  
A Képviselő-testület 300.000 Ft-al támogatta, az előző testületi ülésünkön, ám ennek 
kiegészítése szükségessé vált. Nem sok csak 15 000 Ft kiegészítő támogatásra lenne 
szükségünk.  
Kérdezem, a képviselő-testületet van-e kérdése ezzel kapcsolatban? Hozzászólás? 
Amennyiben nincs, kérem a képviselő-testület tagjait kézfelnyújtással jelezzék, ha 
egyetértenek azzal hogy a rendezvény lebonyolítását további 15000 Ft-al támogassuk.  
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúan egyetértett az 
előterjesztéssel. 
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A Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a cigány hagyományápolással kapcsolatos 
roma hagyományok ápolása céljából megrendezésre kerülő rendezvény lebonyolításához 
adott 300.000 Ft- azaz háromszázezer forintot támogatást, kiegészíti további 15.000 Ft 
támogatással. biztosít. 
A támogatási összeget Kolompár Gusztáv elnök veszi el, és számol el vele a 
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltségének Pénztárában 

 
 

 Kolompár Gusztáv 
 elnök 

 
 
Kolompár Gusztáv elnök: Van-e egyéb kérdés hozzászólás? 
Amennyiben nincs, úgy az ülést bezárom.  
 
 

k.m.f. 
 
 

 
 

  Kolompár Gusztáv            Vaszil Renáta 
           elnök       jegyzőkönyv hitelesítő 


