
 
Készült: A Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. november 26-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. 
 

 25/2015. (XI.26.) 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 

 
 

1. napirend Előterjesztés a Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat ünnepi 

rendezvényeire 

 Előterjesztő: Kolompár Gusztáv elnök 
 
a.) mikulás rendezvény lebonyolításáról 
 
Kolompár Gusztáv elnök: Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a 2015. évi 
költségvetésünkben jelenleg még 313.412 Ft van. Ezt az összeget szeretném, ha rendezvények 
lebonyolítására fordítanánk. Először egy mikulás ünnepséget rendeznék, amelyhez 60.000 Ft 
támogatást szeretnék jóváhagyatni. Kérem, a képviselő-testület tagjait kézfelnyújtással 
jelezzék, ha egyetértenek azzal, hogy a mikulás ünnepséghez 60.000 Ft-ot biztosítsunk.  



Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú 2 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 

 
26/2015. (XI.26.) RNÖ  határozat 

mikulás rendezvény lebonyolításáról. 
 

A Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 
megrendezésre kerüljön a mikulás rendezvény.  
A rendezvény megszervezésére a Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 60.000 Ft 
biztosít. 
A támogatási összeget Kolompár Gusztáv elnök veszi el, és számol el vele a Kunszentmártoni 
Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltségének Pénztárában (Csépa, Rákóczi utca 
24.) 2015.12.21-ig. 

 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő testület tagjai 
    2/ KKÖH Csépai Kirendeltsége pénzügy 
 

b.) régi szokásaink bemutatásáról 
 
Kolompár Gusztáv elnök: a mikulás rendezvény lebonyolításaként különböző programokat 
biztosítanánk. Régi szokásainkat mutatnánk be. Kérem, a képviselő-testület tagjait 
kézfelnyújtással jelezzék, ha egyetértenek azzal hogy a mikulás ünnepségen régi szokásainkat 
bemutatása történjen.  
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú 2 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

 27/2015. (XI.26.) RNÖ határozat 
régi szokásaink bemutatásáról 

 
A Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a mikulás 
rendezvényen régi szokásaink bemutatásra kerüljön.  
 

Erről értesül:  1./ Képviselő testület tagjai 
 
 
 
c.) hagyományaink hangszereinek bemutatásáról 
 
Kolompár Gusztáv elnök: a mikulás rendezvény lebonyolításaként különböző programokat 
biztosítanánk. Hagyományaink hangszereinek bemutatása történne. Kérem, a képviselő-
testület tagjait kézfelnyújtással jelezzék, ha egyetértenek azzal, hogy a mikulás ünnepségen 
hagyományaink hangszereinek bemutatása történjen.  
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú 2 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 
 
 



 28/2015. (XI.26.) RNÖ határozat 
hagyományaink hangszereinek bemutatásáról 

A Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a mikulás 
rendezvényen hagyományaink hangszereinek bemutatása történjen.  
 

Erről értesül:  1./ Képviselő testület tagjai 
 
Kolompár Gusztáv elnök: a mikulás rendezvény lebonyolításaként különböző programokat 
biztosítanánk. Vers mondás, ének, mese bemutató cigány nyelven. Kérem, a képviselő-testület 
tagjait kézfelnyújtással jelezzék, ha egyetértenek azzal hogy a mikulás ünnepségen vers 
mondás, ének, mese bemutatása történjen cigány nyelven.  
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú 2 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 
d.) vers mondás, ének, mese bemutatása cigány nyelven 

 
29/2015. (XI.26.) RNÖ  határozat 

cigány nyelvű vers mondás, ének, mese bemutatásáról. 
 

A Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a mikulás 
rendezvényen vers mondás, ének, mese bemutatásra kerüljön cigány nyelven.  
 

Erről értesül:  1./ Képviselő testület tagjai 
 
 
e.) mikulás rendezvényen történő csomagosztásról  
 
Kolompár Gusztáv elnök: a mikulás rendezvény lebonyolításaként különböző programokat 
biztosítanánk, csomagosztás is történne. Kérem, a képviselő-testület tagjait kézfelnyújtással 
jelezzék, ha egyetértenek azzal hogy a mikulás ünnepségen csomagosztás történjen.  
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú 2 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

 
30/2015. (XI.26.) RNÖ határozat 

mikulás rendezvényen történő csomagosztásról  
 

A Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a mikulás 
rendezvényen csomagosztás történjen.  
 

Erről értesül:  1./ Képviselő testület tagjai 
 
 
f.) Karácsonyi ünnepség lebonyolításáról 
 
Kolompár Gusztáv elnök: Kérem, a képviselő-testület tagjait, a karácsonyi ünnepség 
szervezéséhez szükséges pénzeszközök biztosítását. A karácsonyi ünnepség lebonyolításához 
160.000 Ft –ra lenne szükségünk. Kérem, a képviselő-testület tagjait kézfelnyújtással 
jelezzék, ha egyetértenek azzal, hogy a mikulás ünnepséghez 160.000 Ft-ot biztosítsunk.  



Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú 2 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

31/2015.(XI.26.) határozat 
Karácsonyi ünnepség lebonyolításáról 
 
A Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat a karácsonyi ünnepség 
lebonyolításához 160.000 Ft hozzájárulást biztosít. 

 

A támogatási összeget Kolompár Gusztáv elnök veszi el, és számol el vele a 
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltségének 
Pénztárában 2015.12.21-ig. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő testület tagjai 
               2/ KKÖH Csépai Kirendeltsége pénzügy 
 

g.) Karácsonyi műsor keretén belül Jézus születése színjáték gyerekek előadásával 
 
Kolompár Gusztáv elnök: szeretném ha a karácsonyi ünnepségen belül Jézus születése 
színjáték gyerekek előadásával történne. Kérem, a képviselő-testület tagjait kézfelnyújtással 
jelezzék, ha egyetértenek azzal hogy a karácsonyi ünnepségen belül Jézus születése színjáték 
gyerekek előadásával történjen.  
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú 2 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

32/2015.(XI.26.) határozat 
Karácsonyi műsor keretén belül Jézus születése színjáték gyerekek 
előadásáról 
 
A Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat hozzájárul hogy a karácsonyi 
ünnepségen belül Jézus születése színjáték gyerekek előadásával történjen. 
Erről értesül:  1./ Képviselő testület tagjai 

 
 
h.) Karácsonyi dalok gyerekek előadásával 
 
Kolompár Gusztáv elnök: szeretném ha a karácsonyi ünnepségen karácsonyi dalokat 
énekelnének gyerekek előadásával. 
Kérem, a képviselő-testület tagjait kézfelnyújtással jelezzék, ha egyetértenek azzal, hogy a 
karácsonyi ünnepségen karácsonyi dalok gyerekek előadásával megrendezésre kerüljön.  
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú 2 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

33/2015.(XI.26.) határozat 
karácsonyi dalok gyerekek előadásával megrendezésre kerüljön 
 
A Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat hozzájárul, hogy a karácsonyi 
ünnepségen karácsonyi dalok gyerekek előadásával megrendezésre kerüljön. 
Erről értesül:  1./ Képviselő testület tagjai 



i.) a falu legidősebb roma embereinek emlékei a karácsonyról 
 
Kolompár Gusztáv elnök: Kérem, a képviselő-testület tagjait, járuljanak hozzá hogy a 
karácsonyi ünnepségen a falu legidősebb roma emberei bemutathassák emlékeiket hogyan telt 
az ő karácsonyuk. Kérem, a képviselő-testület tagjait kézfelnyújtással jelezzék, ha 
egyetértenek azzal hogy a karácsonyi ünnepségen a falu legidősebb roma emberei 
bemutathassák emlékeiket.  
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú 2 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

34/2015.(XI.26.) RNÖ határozat 
a falu legidősebb roma emberei bemutatják az ő karácsonyukat 
 
A Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat hozzájárul, hogy a karácsonyi 
ünnepségen a falu legidősebb roma emberei bemutathassák emlékeiket, hogy 
hogyan telt az ő karácsonyuk.  
 
Erről értesül:  1./ Képviselő testület tagjai 

 
 
j.) Karácsonyi csomagosztásról 
 
 
Kolompár Gusztáv elnök: Kérem, a képviselő-testület tagjait járuljanak hozzá, hogy a 
karácsonyi ünnepségen szintén csomagosztás történjen családonként. Kérem, a képviselő-
testület tagjait kézfelnyújtással jelezzék, ha egyetértenek azzal hogy a karácsonyi ünnepségen 
csomagosztás történjen.  
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú 2 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

35/2015.(XI.26.) RNÖ határozat 
Karácsonyi csomagosztásról 
 
A Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat hozzájárul, hogy a karácsonyi 
ünnepségen csomagosztás történjen családonként. 
Erről értesül:  1./ Képviselő testület tagjai 
 
 

k.) Karácsonyi bál lebonyolításáról 
 
Kolompár Gusztáv elnök: Kérem, a képviselő-testület tagjait járuljanak hozzá, hogy a 
karácsonyi ünnepségen karácsonyi bálat rendezzünk. Kérem, a képviselő-testület tagjait 
kézfelnyújtással jelezzék, ha egyetértenek azzal, hogy a karácsonyi ünnepségen karácsonyi 
bálat rendezzünk.  
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú 2 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 
 
 



36/2015.(XI.26.) RNÖ határozat 
Karácsonyi bál lebonyolításáról 
 
A Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat hozzájárul, hogy a karácsonyi 
ünnepségen karácsonyi bálat rendezzünk. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő testület tagjai 
 

 
 
l.) közmeghallgatás időpontjáról 

 
Kolompár Gusztáv elnök: szeretném ha most decemberben is tartanánk egy közmeghallgatást 
ahol beszámolhatnánk a 2015. évben végzett tevékenyégről. Kérdezem, mikor tartsunk az 
idén közmeghallgatást? 
 
Kolompárné Vaszil Ilona: szerintem december elején. 
 
Vaszil Renáta: A december 09-ét, 10 órát javaslom. 
 
Kolompár Gusztáv elnök: Kérem, a képviselő-testület tagjait kézfelnyújtással jelezzék, ha 
egyetértenek azzal hogy a közmeghallgatás december 09-én 10 órakor tartsuk meg.  
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú 2 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

37/2015.(XI.26.) RNÖ határozat 
Közmeghallgatás időpontjáról 
 
A Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a közmeghallgatás 
időpontját és jóváhagyta hogy 2015 december 09-én 10 órakor tartsa, helyszíne a 
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltségének 
tárgyalóterme.  
 
Erről értesül:  1./ Képviselő testület tagjai 
 
 

II. napirend 
Egyebek 
 
Kolompár Gusztáv elnök: van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, az ülést bezárom.  
 
 

k.m.f. 
 
 
 

  Kolompár Gusztáv         Kolompár Renáta 
           elnök       jegyzőkönyv hitelesítő 


