
J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: A Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. december 19-én megtartott 
közmeghallgatásról 
 
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 Renáta 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. 
 

 19/2014. (XII.19.) 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 
Beszámoló a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi tevékenységéről 

 
Kolompár Gusztáv elnök: A 2014. évi XXXIX. Törvény 64 §-a hatályon kívül helyezte az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 87. § előírása szerinti 
beszámoló készítési kötelezettségét. Mindazonáltal szükségesnek tartom, hogy tájékoztassam 
a képviselő-testületet az önkormányzat aktuális gazdasági helyzetéről a következők szerint: 
 
A Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi gazdálkodását 42 e Ft nyitó 
pénzkészlettel kezdte. A 2014. évi működési támogatás összege 270 710,- Ft, mely 414 227,- 
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Ft feladatalapú támogatással egészült ki. Az év folyamán megrendezésre került a 
hagyományőrző nap, 2014. szeptember 20-án a művelődési házban, melynek célja volt a roma 
hagyományok ápolása. A tavaly létrehozott 10-15 fős cigány gyermekekből álló csoport, 
cigány ének, vers illetve tánc előadásával léptek fel.  
A cigány hagyomány ápolásával kapcsolatban ismételten megrendezésre került a tavalyi évben 
is nagy sikernek örvendő cigány ételek elkészítése.  
A rendezvény keretén belül hagyományos régi hangszerek bemutatása is megtörtént 
Kolompár László előadásával (kanna, kanál), valamint a cigány népi viselet bemutatása, 
pontozása. Megrendezésre került a cigány ételek elkészítése, annak ingyenes megvendégelése 
az oda látogatók részére. 
A másik jelentős rendezvényünk neve Baxtaló Krécsuno, amely magyar nyelvre fordítva 
Szerencsés karácsonyt jelent, 133. 000 Ft-ot költöttünk rá. 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. 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. 

 
Rendelkezésre álló pénzkészlet 3608,- Ft. Decemberben fizetendő telefonköltség 19840,- Ft, 
várható bevétel 39810,- Ft, mely a telefon magáncélú használatának térítménye. 
 
A fentiek alapján javaslom a képviselő-testületnek a tájékoztató elfogadását. Megkérem a 
Képviselő-testület tagjait aki elfogadja a tájékoztatót kézfeltartással jelezze. Megállapítom a 
testület 2 igen szavazattal a beszámolót elfogadta. 

 
 
 

20/2014. (XII.12.) RNÖ határozat 
A Csépai RNÖ 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 
 
Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület a Csépai Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót lefogadta. 
 

Erről értesül: 
      

1./ Képviselő-testület tagjai 
 
 
 
 
 
 
 



 3

 
II. Egyebek 
 
Kolompár Gusztáv elnök: van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, az ülést bezárom. 
Mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok a Csépai Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat nevében. 
 
 
 
 

k.m.f. 
 
 

 
 

  Kolompár Gusztáv         Kolompár Renáta 
           elnök       jegyzőkönyv hitelesítő 


