
J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: A Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. április 29-én, 09:00 órakor 
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 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. 
 

 13/2015. (IV.29.) 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 

Előterjesztés Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi 
zárszámadására 
 

Kolompár Gusztáv elnök: 2014. év folyamán egy rendezvényünk volt, mely a korábbi évhez 
hasonlóan a hagyományaink ápolását, megismertetését célozta. A dologi kiadások jelentős 
része a rendezvény lebonyolítására került felhasználásra. Csépa Községi Önkormányzat 
térítésmentesen biztosította részünkre székhelyünk épületét, további költségek csak a telefon 
illetve az internet-hálózat működésével kapcsolatban merültek fel. Minimális ráfordítással a 
rászoruló iskolás gyermekeknek kedveskedtünk egy kis ajándékcsomaggal. 
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A 2014. évi gazdasági események számbavétele után a december 31-ei záró pénzkészlet 
(maradvány) összege 21 944 ,- Ft 
Javaslom a 2014. évi zárszámadásról szóló határozati-javaslat elfogadását! Kérem, aki 
egyetért az kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom a testület a 2014. évi zárszámadásról szóló 
határozatot a testület 2 egyhangú igen szavazattal jóváhagyta. 

Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

14/2015. (IV.29.) határozat 
a 2014. évi zárszámadásáról 

 

A Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a 2014. évi költségvetési 
zárszámadásáról a következő határozatot hozza: 

  
1. A Nemzetiségi Önkormányzat a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás 
költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát  

 768 E Ft Költségvetési bevétellel 
746 E Ft Költségvetési kiadással 

22 E Ft költségvetési maradvánnyal 
hagyja jóvá. 

 
2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtását részletesen 
a következők szerint állapítja meg: 
2.1. Az Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az 1. mellékletben foglaltaknak 
megfelelően fogadja el.  
2.2. A működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. melléklet szerint fogadja el. 

2.3. Az Önkormányzat a költségvetési szervek költségvetési maradványát és annak 
felhasználását a 3. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 

2.4.  Az Önkormányzat a 2014. évi vagyonkimutatást az 1.1. és 1.2. tájékoztató tábla szerint 
fogadja el. 

2.5.   Az Önkormányzat 2014. évi pénzeszköz változásának levezetését a 2. tájékoztató tábla 
szerint hagyja jóvá. 

 
3.1. Az Önkormányzat képviselő-testülete utasítja az elnököt, hogy a költségvetési 
maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 
 

3.2. Ez a határozat 2015.  lép hatályba. 
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II. napirend 
Május 1-jén tartandó roma nemzetiségi hagyományőrző nap szervezése 

 
Kolompár Gusztáv elnök: Csépa Községi önkormányzat Képviselő-testülete 100.000 Ft azaz 
egyszázezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt nemzetiségi önkormányzatunk 
számára, roma nemzetiségi hagyományőrző nap szervezése céljából. 
A támogatási összeg jelentős, azonban ha nagyobb számban szeretnénk rendezvényt 
lebonyolítani további támogatásra lenne szükség. Ezért javaslom hogy a költségvetésünk 
terhére további 100.000 Ft azaz egyszázezer forinttal támogassuk ezt a rendezvényt.  
Aki egyetért a javaslattal az kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 
2 egyhangú igen szavazattal jóváhagyta. 

 
15/2015. (IV.29.) határozat 

Május 1-jén tartandó roma nemzetiségi hagyományőrző nap szervezése 
 
 

Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 
2015. május 1-jén megrendezésre kerüljön a roma nemzetiségi hagyományőrző 
nap. A rendezvény lebonyolítása céljából rendelkezésre álló keretösszeg 200.000 
Ft, amelyből saját költségvetési forrásából 100.000 Ft-ot nyújt, és Csépa Község 
Önkormányzata 100.000 Ft-ot.  

 
Erről értesül:  1./ Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselői 

 
Kolompár Gusztáv elnök: A roma nemzetiségi hagyományőrző napon belül szeretném ha 
megrendezésre kerülne roma táncverseny. Aki egyetért kérem, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a testület elfogadta hogy a roma nemzetiségi hagyományőrző nap keretén 
belül roma táncverseny kerüljön megrendezésre. 

 
 
 

16/2015. (IV.29.) határozat 
roma táncverseny  

 
 

Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 2015. május 
1-jén megrendezésre kerüljön a roma nemzetiségi hagyományőrző napon roma táncverseny 
kerüljön megrendezésre. 
Erről értesül: Csépai RNÖ tagjai  
 
Kolompár Gusztáv elnök: A roma nemzetiségi hagyományőrző napon belül szeretném ha 
megrendezésre kerülne roma nyelvverseny, Ki tud többet, ki tud jobban cigányul? címmel. 
Aki egyetért kérem, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a testület elfogadta hogy a 
roma nemzetiségi hagyományőrző nap keretén belül roma nyelvverseny kerüljön 
megrendezésre. 
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17/2015. (IV.29.) határozat 

roma nyelvverseny  
 
 

Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 2015. május 
1-jén megrendezésre kerüljön a roma nemzetiségi hagyományőrző napon roma nyelvverseny 
kerüljön megrendezésre, Ki tud többet, ki tud jobban cigányul? címmel. 
 
Erről értesül: Csépai RNÖ tagjai  
 
Kolompár Renáta tag: A roma nemzetiségi hagyományőrző napon belül szeretném ha 
megrendezésre kerülne roma lánykérés, amit a gyerekek adnának elő. 
 
Kolompár Gusztáv elnök: Aki egyetért kérem, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a 
testület elfogadta hogy a roma nemzetiségi hagyományőrző nap keretén belül roma lánykérés 
kerüljön megrendezésre. 

 
 
 

18/2015. (IV.29.) határozat 
roma lánykérés  

 
 

Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 2015. május 
1-jén megrendezésre kerüljön a roma nemzetiségi hagyományőrző napon "roma lánykérés" 
kerüljön megrendezésre. 
 
Erről értesül: Csépai RNÖ tagjai  
 
Kolompár Gusztáv elnök: A roma nemzetiségi hagyományőrző napon belül szeretném ha 
megrendezésre kerülne hagyományos ruhák bemutatása. Aki egyetért kérem, kézfelnyújtással 
jelezze. Megállapítom, hogy a testület elfogadta hogy a roma nemzetiségi hagyományőrző 
nap keretén belül roma hagyományos ruhák bemutatása kerüljön megrendezésre. 

 
 
 

19/2015. (IV.29.) határozat 
hagyományos ruhák bemutatása 

 
Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 2015. május 
1-jén megrendezésre kerüljön a roma nemzetiségi hagyományőrző napon "roma 
hagyományos ruhák" bemutatása.  
 
Erről értesül: Csépai RNÖ tagjai  
 
 
 
Kolompár Gusztáv elnök: A roma nemzetiségi hagyományőrző napon belül szeretném ha 
megrendezésre kerülne hagyományos ételek főzése. Aki egyetért kérem, kézfelnyújtással 
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jelezze. Megállapítom, hogy a testület elfogadta hogy a roma nemzetiségi hagyományőrző 
nap keretén belül hagyományos ételek főzése kerüljön megrendezésre. 

 
 
 

20/2015. (IV.29.) határozat 
hagyományos ételek főzése 

 
Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 2015. május 
1-jén megrendezésre kerüljön a roma nemzetiségi hagyományőrző napon "roma 
hagyományos ételek" főzése kerüljön megrendezésre. 
 
Erről értesül: Csépai RNÖ tagjai  
 
 
Kolompár Gusztáv elnök: Arra gondoltam, hogy az ebéd adagolása során tegyünk ki egy 
becsületkasszát, hogy a csépai iskolába járó tanulókat támogatni tudjuk. Tudomásom szerint 
sok esetben fennáll, hogy a tanulók az osztálykiránduláson nem tudtak részt venni mert az 
osztálypénz befizetése a családok részéről nem történt meg. Ők azonban lehet hogy csak most 
tudnak eljutni megnézni az ország nevezetességeit, ezért kérem javaslatom elfogadását. 
Aki egyetért kérem, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a testület elfogadta, hogy a 
roma nemzetiségi hagyományőrző nap keretén belül előállított ételek bemutatása során 
adományokat, támogatásokat szedjünk az általános iskolai tanulók támogatására.  

 
 
 

21/2015. (IV.29.) határozat 
adományok, támogatások fogadása az általános iskolások támogatására 

 
Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 2015. május 
1-jén megrendezésre kerüljön a roma nemzetiségi hagyományőrző napon adományokat, 
támogatásokat fogadjunk. A befolyt összeget a Csépai általános iskolámnak kell 
továbbküldeni, hogy azon roma gyerekek számára tudják eljuttatni, akiknek az 
osztálykirándulás finanszírozása gondot jelent. 
 
Erről értesül: Csépai RNÖ tagjai  
 
III. napirend 
Egyebek 
 
Kolompár Gusztáv elnök: van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, az ülést bezárom.  
 
 

k.m.f. 
 
 
 

  Kolompár Gusztáv         Kolompár Renáta 
           elnök       jegyzőkönyv hitelesítő 


