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Készült: A Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2013. december 10-én megtartott 
közmeghallgatásáról. 
 
Jelen vannak : Kolompár Gusztáv  elnök 
   Kolompár Renáta  képviselő 
   Kolompárné Vaszil Ilona  képviselő 
    
 
A napirend tárgyalásánál jelen vannak: 
   Fialka György   polgármester 

Dr. Hoffmann Zsolt   jegyző 
   Berényi Veronika   kir.vezető 
  
 
Kolompár Gusztáv elnök: Köszöntöm a megjelent Képviselőket, Polgármester Urat, Jegyző 
Urat, Kirendeltségvezető Asszonyt, Intézményeink vezetőit, és a kedves Vendégeket. 
Megállapítom, hogy a megválasztott 4 képviselőből 3 jelen van Vaszil Renáta igazoltan távol 
sajnos kórházban van, határozatképesek vagyunk. 
 
Javaslatot teszek a jegyzőkönyv hitelesítőjére Kolompárné Vaszil Ilona személyében. Aki 
egyetért a javaslatommal, kérem kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 3 egyhangú igen szavazattal Kolompárné Vaszil 
Ilonát 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 3 igen szavazattal a napirendi pontokat a képviselő-testület 
elfogadta. 
 
Kolompár Gusztáv elnök:  
 
1. napirendi pont  
 
Beszámoló a Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi tevékenységéről 

2013. évben önkormányzatunk 221.000 Ft általános támogatást kapott, valamint 582.000 
feladatfinanszírozáshoz jutott hozzá. Ez egy kiemelkedően magas összeg. Az irodánk 
közüzemi díjait, víz, villany számlát a községi önkormányzat fizette a megállapodásunk 
alapján, valamint ingyenesen biztosította az 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.  



2013. évben folyamatosan kapcsolatot tartottunk más civil szervezetekkel, a rendőrséggel, a 
polgárőrséggel, az iskolával és az óvodával. Együttműködtünk a települési önkormányzattal a 
polgármesteri hivatallal, a Munkaügyi Központtal. 

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. 

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. szeptemberében a cigány hagyományápolás elősegítésére tartottunk egy rendezvény, 
ahol hagyományos ételek készültek. Szeptember végén romológiai előadást tartott Kolompár 
Alexandra. Az előadás nagyon jól sikerült. 
Az óvoda és az iskola vezetőivel egyeztetve a két intézmény alapítványát támogattuk, 30-30 
ezer forinttal. A támogatás célja hogy roma gyerekek számára biztosítsák a hiányzó 
eszközöket, írószereket, felszereléseket.  

Mikulás csomagokat osztottunk a hétvégén, közel  100 fő gyereket tudtunk megajándékozni. 
Tervezünk az év hátralévő részére egy karácsonyi rendezvény lebonyolítását is. 

 
2013. gazdálkodását összefoglalva megállapítható, hogy a feladatalapú támogatás nélkül 
önkormányzatunk igen keveset tudott volna tenni a roma hagyományok ápolásáért. Továbbra 
is törekednünk kell arra, hogy részt vegyünk különböző pályázatokon, megbízom a képviselő 
társaimat a pályázatok fokozott figyelésével. 
 
Ha kérdés merült fel a beszámolóm kapcsán, készséggel válaszolok. 
 
Amennyiben nincs kérdésük, kérem kézfelnyújtással jelezzék képviselőink, hogy elfogadják a 
tájékoztatót. 
Megállapítom 3 igennel a testület egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót. 
 

 
 

2. 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   Kolompárné Vaszil Ilona 
   elnök          jkv.hitelesítő 

 

 
 

 
 


