
J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: A Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. április 03-án, 09:00 órakor 
megtartott zárt 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 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. 
 

 10/2015. (IV.03.) 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 

A méltatlanság megállapításáról 
 
Kolompár Gusztáv elnök:  A napirend kapcsán személyes érintettséget jelentek be,  
a napirend kapcsán, szeretnék azonban én is részt venni a szavazáson. Kérem, aki 
egyetért az kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 2 
egyhangú igen szavazattal jóváhagyta, hogy a napirendnél én élhessek szavazati 
jogommal. 
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11/2015. (IV.03.) határozat 
személyes érintettség bejelentéséről 

 
Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete részére Kolompár 
Gusztáv személyes érintettséget jelentett be. A Csépai Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete eltekintett az érintett képviselő kizárásától, 
hozzájárul, hogy a napirend szavazásán Kolompár Gusztáv nemzetiségi képviselő 
is részt vegyen, az ülés vezetését ő folytassa. 
 
Erről értesül: 1./ Roma Nemzetiségi önkormányzat képviselői 

 
 
 

Kolompár Gusztáv elnök:  A Nemzeti Adó és Vámhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Adóigazgatósága 2015. február 27-én kelt tájékoztatása alapján Kolompár Gusztáv 
nemzetiségi önkormányzati képviselő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178 § 
32. pontjában meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisból törölve lett. 
A képviselő-testületnek meg kell vizsgálni hogy a méltatlanság továbbra is fennáll-e, 
amennyiben igen, méltatlanságát meg állapítani, és a nemzetiségi önkormányzat képviselő 
testülete megszünteti az önkormányzati képviselő megbízatását. Amennyiben az 
önkormányzati képviselő igazolni tudja, hogy a köztartozása nem áll fenn, mert a köztartozás 
fennállásáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül tartozását rendezte, és 
az erről szóló köztartozásmentes adóigazolást bemutatja, a nemzetiségi önkormányzat 
képviselő testülete megállapítja, hogy nem méltatlan tisztségének ellátására, és eljárást nem 
indít ellene. Az erről szóló igazolást a Kirendeltségvezető Asszonynak bemutattam és most 
bemutatom a Tisztelt Képviselő-testületnek is. 
Kérem, hogy a képviselő-testület szavazzon hogy tisztségem ellátására továbbra is méltó 
vagyok, csekély mértékű tartozásom azonnal rendeztem, miután kiderült, hogy a könyvelő 
nem utalta át. Aki egyetért az kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-
testület 2 egyhangú igen szavazattal jóváhagyta, hogy tisztségem ellátására továbbra is méltó 
vagyok. 

 
 
 

12/2015. (IV.03.) határozat 
Kolompár Gusztáv méltatlansági vizsgálatáról 

 
Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megvizsgálta 
Kolompár Gusztáv nemzetiségi önkormányzati képviselő méltatlanságát, az 
állammal szembeni köztartozása miatt, és megállapítja, hogy  

méltó tisztségének ellátására. 
Kolompár Gusztáv nemzetiségi önkormányzati képviselő rendezte köztartozását, 
együttes adóigazolással igazolta hogy adó és vámtartozása nincs, az igazolást a 
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének bemutatta. 

 
Erről értesül:  1./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
   2./Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselői 
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Kolompár Gusztáv elnök: van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, az ülést bezárom.  
 
 

k.m.f. 
 

 
  Kolompár Gusztáv         Kolompár Renáta 
           elnök       jegyzőkönyv hitelesítő 


