
J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: A Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. december 09-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. 
 

 38/2015. (XII.09.) 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 2015. évi tevékenységéről 

 
Kolompár Gusztáv elnök: A 2011. évi CLXXIX. törvény 97 §-a előírja hogy a települési 
nemzetiségi önkormányzat évente legalább egyszer közmeghallgatást tart. Ennek keretében 
szükségesnek tartom, hogy tájékoztassam a képviselő-testületet az önkormányzat aktuális 
gazdasági helyzetéről a következők szerint: 
 
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,- 
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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. 
Az év második felében mikulás ünnepséget szerveztünk és karácsonyi ünnepséget tervezünk. 
A mikulás ünnepséghez 60.000 Ft támogatást biztosított önkormányzatunk. A mikulás 
ünnepségen bemutattuk régi szokásainkat, hagyományaink hangszereit, volt cigány nyelvű 
vers, ének, mese mondás, és természetesen csomagosztás. A karácsonyi rendezvényhez 
160.000 Ft támogatást biztosított önkormányzatunk. Megrendezésre kerül a Jézus születése 
színjáték gyerekek előadásával, karácsonyi dalokat énekelnének a gyerekek, a falu legidősebb 
roma embereinek mesélnének az emlékeikről, hogy hogyan telt az ő karácsonya 
gyerekkorában, Karácsonyi bálat is szerveznénk, ahol a rendezvényen részt vevő családok 
csomagosztásban részesülnének. 
 
A még rendelkezésre álló pénzkészlet a telefonköltség és a folyószámla kezelési költséget 
fedezné. 
 
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. 

 
 

39/2015. (XII.09.) RNÖ határozat 
A Csépai RNÖ 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 
 
Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület a Csépai Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 
 

Erről értesül: 
      

1./ Képviselő-testület tagjai 
 
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 


