
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
 
Készült: A Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. október 13-án, 09:00 órakor 
megtartott üléséről 
 
Jelen vannak :   Kolompár Renáta  elnökhelyettes 
     Oberna Attila   képviselő 
 
Igazoltan távol:   
     Kolompár Gusztáv  elnök 
 
 
A napirend tárgyalásánál jelen vannak: 
     D: Hoffmann Zsolt  jegyző 

  Berényi Veronika   jkv.vezető 
 
 
Kolompár Renáta elnökhelyettes: Köszöntöm a megjelent képviselőket, Megállapítom, hogy a 
megválasztott 3 képviselőből 2 jelen van, határozatképesek vagyunk. 
 
Javaslatot teszek a jegyzőkönyv hitelesítőjére Oberna Attila személyében. Aki egyetért a 
javaslatommal, kérem kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 2 egyhangú igen szavazattal Oberna Attilát 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. 
 
 
 

 22/2015. (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 a Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. I. félévi 
előirányzat módosítására  
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Kolompár Renáta elnökhelyettes: A Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat részére 2015. 
évre 379 603 Ft működési támogatási összeget állapított meg a kormányzat településünket 
illetően. 2015. április hónapban ez az összeg további 128 685,- Ft-tal került kiegészítésre, 
feladatalapú költségvetési támogatás jogcímen.  Ez az összeg biztosítja az önkormányzat 
zavartalan működését. 
A 2015. május 1-jei rendezvényünk lebonyolítására a Csépa Községi Önkormányzattól 
100 000,- Ft támogatást kérelmeztünk, és kaptunk. Így a 2015. évben mindösszesen 648 288,- 
Ft áll rendelkezésre az önkormányzat működésének biztosítására, illetve a vállalt feladatok 
megvalósítására. 
A támogatási összeg a mellékelt táblázatok szerint kerül előirányzat módosításra.  
Kérdezem a képviselő-testületet van-e kérdése az előterjesztett anyaggal kapcsolatban? 
Hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem a képviselő-testület tagjait kézfelnyújtással jelezzék, 
ha egyetértenek a határozati javaslattal. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület  egyhangú 2 igen szavazattal a határozati javaslatot 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

23/2015. (X.13.) határozata 
2015. évi költségvetésének I-II. negyedévi előirányzat módosításáról 

 
A Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta és elfogadta a Csépai Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I-II. negyedévi előirányzat 
módosítását.  
Megköszöni a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltségen 
dolgozók munkáját. 
 
Erről értesül: 1) Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselői 
                      2) KKÖH Csépai Kirendeltsége Pénzügy 
 
 
II. napirend 
 
Beszámoló a Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról 
 
Kolompár Renáta elnökhelyettes: Az előterjesztést a képviselő társaim írásban megkapták. 
 A Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi gazdálkodását 22 e Ft nyitó 
pénzkészlettel kezdte. A 2015. évi működési támogatás összege 379 603,- Ft, mely 128 685,- 
Ft feladatalapú támogatással egészült ki. Csépa Községi Önkormányzat támogatása, mely 
100 000,- Ft, április hónapban került jóváírásra. Az első félévi gazdálkodás során 320 e Ft 
kiadás realizálódott. A május 1-jei rendezvény lebonyolítása 199 830,- Ft, ezen felül 
mobiltelefon használatra, valamint folyószámla kezelési költségre 120 e Ft került kifizetésre.  
Az első félévi bevételek és kiadások számbavétele után a 2015. június 30-ai záró pénzkészlet 
310 592,- Ft. 
Kérdezem a képviselő-testületet van-e kérdése az előterjesztett anyaggal kapcsolatban? 
Hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem a képviselő-testület tagjait kézfelnyújtással jelezzék, 
ha egyetértenek a határozati javaslattal. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület  egyhangú 2 igen szavazattal a határozati javaslatot 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

24/2015. (X.13.) határozat 
a 2015. I. félévi gazdálkodásáról 

 
A Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló 
beszámolót megtárgyalta és jóváhagyta. 
 
Erről értesül: 1) Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselői 
                      2) Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
 
III. napirend 
Egyebek 
 
Kolompár Renáta elnökhelyettes: van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, az ülést 
bezárom.  
 
 

k.m.f. 
 
 
 

  Kolompár Renáta        Oberna Attila 
       elnökhelyettes   jegyzőkönyv hitelesítő 


