
J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: A Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. december 12-én megtartott 
üléséről 
 
Jelen vannak : Kolompár Gusztáv  elnök 
   Kolompár Renáta  elnökhelyettes 
    
Igazoltan távol:  Oberna Attila   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 3 képviselőből 2 jelen van, határozatképesek 
vagyunk. 
 
Javaslatot teszek a jegyzőkönyv hitelesítőjére Kolompár Renáta személyében. Aki egyetért a 
javaslatommal, kérem kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 2 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 2 igen szavazattal a napirendi pontot elfogadták. 
 

14/2014. (XII.12.) RNÖ határozat 
a napirendi pontok elfogadásáról 

 
Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az írásos meghívóban szereplő 
napirendi pontokat elfogadja. 
 
Erről értesül:   1./ Csépai RNÖ Képviselő-testületének tagjai 

. 
 

 
I. napirendi pont 
Tájékozató a Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének helyzetéről, 
javaslat a karácsonyi rendezvényre 

 
Kolompár Gusztáv elnök: Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a 2014. évi 
költségvetésünkben jelenleg még 133.000 Ft van. Ezt az összeget szeretném, ha egy 
rendezvény lebonyolítására fordítanánk. A rendezvény neve Baxtaló Krécsuno, amely magyar 
nyelvre fordítva Szerencsés karácsonyt jelent. Ezen rendezvény keretében roma nyelven 
történő karácsonyi köszöntők kerülnek bemutatásra minden korosztályból a 2 éves kortól 60 
éves korig, ez kb. 6 fő köszöntőjét takarja. Karácsonyi versek kerülnek bemutatásra roma és 
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azt követően magyar nyelven is. Meghívjuk a rendezvényre Kolompár Alexandra romológust 
aki prezentáció formájában mutatja be a csépai roma lakosságnak a régi idők karácsonyát. A 
csépai roma gyerekek mutatják be nekünk, hogy hogyan történt régen az ünnepek alkalmával 
a rokonságság vagy más családok látogatása. A fellépőket szeretnénk vendégül látni valamint 
a rendezvényen megjelent érdeklődőket is hagyományos régi karácsonyi ételekkel. Pl. 
khomera, pherdosah, bokoli, és egyéb hagyományos roma ételek. Minden kedves 
résztvevőnek adnánk élelmiszer csomagot, amelynek segítségével a karácsonyi ünnepekhez 
szeretnénk egy kicsivel hozzájárulni. 

 
 

15/2014. (XII.12.) RNÖ  határozat 
Baxtaló Krécsuno rendezvény lebonyolításáról. 

 
A Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 
megrendezésre kerüljön a Baxtaló Krécsuno, amely magyar nyelvre fordítva Szerencsés 
karácsonyt jelent. Ezen rendezvény keretében roma nyelven történő karácsonyi köszöntők 
kerülnek bemutatásra minden korosztályból a 2 éves kortól 60 éves korig, ez kb. 6 fő 
köszöntőjét takarja. Karácsonyi versek kerülnek bemutatásra roma és azt követően magyar 
nyelven is. Meghívásra kerül a rendezvényre Kolompár Alexandra romológus, aki prezentáció 
formájában mutatja be a csépai roma lakosságnak a régi idők karácsonyát. A csépai roma 
gyerekek mutatják be nekünk, hogy hogyan történt régen az ünnepek alkalmával a 
rokonságság vagy más családok látogatása. A fellépőket szeretnénk vendégül valamint a 
rendezvényen megjelent érdeklődőket is hagyományos régi karácsonyi ételekkel. Pl. khomera, 
pherdosah, bokoli, és egyéb hagyományos roma ételek. Minden résztvevőnek adnánk 
élelmiszer csomagot, amelynek segítségével a karácsonyi ünnepekhez egy kicsivel 
hozzájárulunk. 
A rendezvény megszervezésére a Csépai RNÖ 133.000 Ft összegű támogatást nyújt. 

A támogatási összeget Kolompár Gusztáv elnök veszi el, és számol el vele a Kunszentmártoni 
Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltségének Pénztárában 

 
II. Egyebek 
Kolompár Gusztáv elnök: két együttműködési megállapodás megkötését tervezem, a holnapi 
napon ehhez kérem a testület jóváhagyását. A Kunszentmártoni Rendőrkapitánysággal már 
egyeztettem a megállapodás aláírásához. Kérem, aki egyetért azzal, hogy megállapodás 
szülessen a Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Kunszentmártoni 
Rendőrkapitányság között kézfeltartással jelezze. Megállapítom a testület 2 egyhangú igen 
szavazattal hozzájárult a megállapodás megkötéséhez. 
 
 

16/2014. (XII.12.) RNÖ határozat 
Kunszentmártoni Rendőrkapitánysággal való együttműködési megállapodás 
megkötéséről 
 
Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
Kunszentmártoni Rendőrkapitánysággal együttműködési megállapodás megkötésére kerüljön 
sor. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kolompár Gusztáv elnök 
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Kolompár Gusztáv elnök: a másik együttműködési megállapodás megkötése a Megyei Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal történne. Kérem, aki egyetért azzal, hogy megállapodás 
szülessen a Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Megyei Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal kézfeltartással jelezze. Megállapítom a testület 2 egyhangú igen szavazattal 
hozzájárult a megállapodás megkötéséhez. 
 
 

17/2014. (XII.12.) RNÖ határozat 
Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködési megállapodás 

megkötéséről 
 
Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködési megállapodás megkötésére 
kerüljön sor. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kolompár Gusztáv elnök 
 
Kolompár Gusztáv elnök: Az idei évben is közmeghallgatást kell tartanunk. Javaslom a 
közmeghallgatás időpontját 2014.12.19-én 10 órakor tartjuk a Kunszentmártoni Közös 
Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltségén 

 
 
Kolompár Gusztáv elnök: Kérem, a képviselő-testület tagjait kézfelnyújtással jelezzék, ha 
egyetértenek azzal, hogy a közmeghallgatás december 19-én 10 órakor tartsuk meg.  
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú 2 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 

18/2014.(XII.12.) határozat 
Közmeghallgatás időpontjáról 
 
A Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a közmeghallgatás 
időpontját és jóváhagyta 2014 december 19-i időponttal.  
 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő testület tagjai 

 
 
 

k.m.f. 
 
 

 
 

  Kolompár Gusztáv         Kolompár Renáta 
           elnök       jegyzőkönyv hitelesítő 


