
J  e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: A Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2013. február 6-án megtartott 
közmeghallgatásáról 
 
Jelen vannak : Kolompár Gusztáv  elnök 
   Kolompár Renáta  képviselő 
   Kolompárné Vaszil Ilona  képviselő 
   Vaszil Renáta   képviselő 
 
A napirend tárgyalásánál jelen vannak: 
   Berényi Veronika   jegyző 
   A csatolt jelenléti ív szerinti megjelentek 
 
   Légrádiné Czibulya Piroska jkv.vezető 
 
 
Kolompár Gusztáv elnök: Köszöntöm a megjelent képviselőket, Berényi Veronika 
jegyzőasszonyt és a közmeghallgatásunkon  megjelenteket. Megállapítom, hogy a 
megválasztott 4 képviselőből 4 jelen van, határozat képesek vagyunk. 
 
Javaslatot teszek a jegyzőkönyv hitelesítőjére Kolompár Renáta személyében. Aki egyetért a 
javaslatommal, kérem kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal Kolompár Renátát 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 4 igen szavazattal a napirendi pontot elfogadták. 
 
I. napirendi pont: 
 
Beszámoló a Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi működéséről 
Előterjesztő: Kolompár Gusztáv elnök 
 
Kolompár Gusztáv elnök:  2012. évben önkormányzatunk  267 ezer forintból gazdálkodhatott. 
Ez a pénzösszeg a működésünkhöz szükséges minimális feltételeket is nagyon nehezen 
fedezte. Az irodánk közüzemi díjait, víz, villany számlát a községi önkormányzat fizette a 
megállapodásunk alapján, valamint ingyenesen biztosította irodánk használatát. Mint tudjuk 
személyi kiadásokra (tiszteletdíj) nem történt kifizetés. Dologi kiadásokra fordítottuk a 
rendelkezésre álló keretösszeget, úgymint telefonköltségek, internet előfizetés, irodaszerek, 
belföldi kiküldetések, valamint számlavezetési díj.  
2012. évben folyamatosan kapcsolatot tartottunk más civil szervezetekkel, a rendőrséggel, a 
polgárőrséggel, az iskolával és az óvodával. Együttműködtünk a települési önkormányzattal a 
közmunkaprogramban. Községünkben igen sok a munkanélküli, a segélyből élő. A 
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Polgármester Úrral együttműködve kialakítottuk a foglalkoztatásban résztvevők 
kiválasztásának szempontjait, az elvégzendő feladatokra javaslatokat tettünk. 
Heti egy alkalommal istentiszteletet tartottunk magyar és cigány nyelven az irodánkban, 
átlagosan 10-15 fő részvételével. Az öcsödi lelkipásztorral családokat látogattunk meg lelki 
gondozás céljából. 

Nyugdíjas délutánokat szerveztünk havonta egy alkalommal, ahol az idős roma emberek 
beszéltek a régi időkről, a cigány hagyományokról, régi történeteket meséltek az érdeklődve 
hallgató fiataloknak. 
Az óvoda rendezvényeit süteménnyel és tombolatárgyakkal támogattuk. 

A karácsonyi ünnepségen több, mint 30 családot leptünk meg kisebb ajándékkal. 
Táncversenyt rendeztünk, amelynek nagy sikere volt. A gyerekek verseket, dalokat adtak elő. 

Havonta egyszer a szolnoki gyülekezet támogatásával a rászoruló családoknak tartós 
élelmiszercsomagot, ruhát osztottunk szét. 

A Gyermekjóléti Szolgálattal együttműködve segítettünk a felmerülő problémák 
megoldásában, családokat látogattunk. 

2013. gazdálkodásáról elöljárójában csak annyit, hogy ez az év sem lesz könnyebb a 
tavalyinál. 

Továbbra is törekednünk kell arra, hogy részt vegyünk különböző pályázatokon, megbízom a 
képviselő társaimat a pályázatok fokozott figyelésével. 

Megkérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs javaslom, hogy térjünk át 
a 2. napirendi pontra. 

 

II. napirendi pont 

Egyebek 
Előterjesztő: Kolompár Gusztáv elnök 

Kolompár Gusztáv elnök: Kérdezem a képviselő társaimat, hogy az egyebek napirendi pont 
kapcsán van-e valamilyen bejelenteni valójuk? Amennyiben nincs megköszönöm a 
közmeghallgatásunkon megjelenteknek a részvételt. Az ülést bezárom 
 

 
k.m.f 

      
  
 

 Kolompár Gusztáv     Kolompár Renáta 
       Elnök                       jegyzőkönyv hitelesítő 


