
J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: A Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. április 04-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. 
 

 5/2017. (IV.04.) 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 2017. évi április 08-ai 
első roma világkongresszus megemlékezésére 
 

Kolompár Gusztáv elnök: Szeretném ha tudnátok, hogy 1971. április 8-án ült össze az első 
roma világkongresszus. Ahol különböző cigány népcsoportokat képviselő jelenlevők 
elhatározták, hogy a jövőben folyamatosan együttműködnek, és a nemzetközi közéletben 
közösen lépnek fel. Döntés született a cigányság nemzeti jelképéről, elfogadták a zászlót, a 
himnuszt és az OPRÉ ROMA jelmondatot, amelynek jelentése, fel cigányok! Az esemény 
tiszteletére az ENSZ a Roma Kultúra világnapjává nyilvánította április 08-át. A cigányság 
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pedig a legfontosabb nemzeti ünnepeként tartja számon. A roma világnap alkalmából egy 
Indiában és a balkánon lévő népszokást élesztették fel illetve vettek át a világon szétszórva 
élő közösségek. Közösen egy közeli folyóhoz vagy patakhoz zarándokolnak a romák ahol 
énekszó és zene mellett koszorúkat, virágokat, virágszirmokat és úszó mécseseket bocsátanak 
a vízre. A hazai cigány szervezetek általában valamilyen kulturális eseménnyel emlékeznek 
meg április 08-ról. Ehhez kérném a képviselő társam jóváhagyását, hogy idén 2017. április 
08-án itt Csépán is megrendezésre kerüljön a zarándoklat. 
 
Kolompár Renáta: és melyik folyóhoz fogunk menni? Mennyibe kerülne a rendezvény? 
 
Kolompár Gusztáv elnök: természetesen a Tiszához, mert fontos hogy a folyó follyon. 
Javaslom hogy a rendezvény lebonyolítására fordítsunk 50.000 Ft-ot. 
 
Kolompár Gusztáv elnök: Kérem, aki egyetért azzal hogy 2017. április 8-án megtartsuk a 
zarándoklatot és erre 50.000 Ft-ot fordítsunk, kérem kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom a 
testület a javaslatot 2 egyhangú igen szavazattal jóváhagyta. 
 
 

6/2017. (IV.04.) RNÖ határozat 
2017. április 08-ai zarándoklat jóváhagyásáról 

 
Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta, hogy a roma 
világnap alkalmából 2017. április 08-án Csépán zarándoklatot tartsunk. A megemlékezés 
keretében sor kerül egy Indiában és a balkánon lévő népszokás felélesztésére, amely azt 
jelenti, hogy egy közeli folyóhoz vagy patakhoz zarándokolunk, énekszó és zene mellett. A 
folyónál koszorúkat, virágokat, virágszirmokat és úszó mécseseket bocsátunk a vízre.  
A kulturális eseményhez a Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 50.000 Ft-tal járul 
hozzá. 
 
Erről értesül:   1./ Csépai RNÖ Képviselő-testületének tagjai 
    2. /KKÖH pénztár 
 
II. napirend 
 
Egyebek 
 
Kolompár Gusztáv elnök: Egy másik rendezvényt is szeretnénk tartani 2017. április 11-én 17 
óra 30 perckor a Művelődési házban. A   White Press Stúdió által tartott prezentációra 
szeretnélek benneteket meghívni, amelynek témája a cigány nemzetiség kultúrája, 
hagyományai, történelme, vándorlása stb. Az előadás interaktív táblán történik, videókat, 
képeket vetítenek ki, melyet szöveges előadás kísér. Az előadást a White Press Stúdió 
munkatársa tartja. A White Press a prezentációt 50000 Ft-ért tartja, és további 50.000 Ft 
kellene az előadás megszervezéséhez. 
 
Kolompár Gusztáv elnök: Kérem, aki egyetért azzal hogy április 11-én megtartsuk a White 
Press Stúdió által tartott prezentációt és erre 100.000 Ft-ot fordítsunk kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom a testület a javaslatot 2 egyhangú igen szavazattal jóváhagyta. 
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7/2017. (IV.04.) RNÖ határozat 
White Press Stúdió által tartott prezentációra jóváhagyásáról 

 
Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta, hogy 2017. április 
11-én Csépán a Művelődési Házban a White Press Stúdió által biztosított prezentációt tartsuk. 
A prezentáció témája a cigány nemzetiség kultúrája, hagyományai, történelme, vándorlása 
stb.  
A kulturális esemény megtartásához a Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 100.000 Ft-
tal járul hozzá. 
 
Erről értesül:   1./ Csépai RNÖ Képviselő-testületének tagjai 
    2. /KKÖH pénztár 
 
 
 
Kolompár Gusztáv elnök: van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, az ülést bezárom.  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 

  Kolompár Gusztáv         Kolompár Renáta 
           elnök       jegyzőkönyv hitelesítő 


