
J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: A Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. november 23-án 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. 
 

24/2015. (XI.23.) 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 2016. 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 Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi tevékenységéről az alábbiakban szeretnék 
beszámolni: 
Négy ülést tartottunk az év folyamán. 
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2016. januárban a Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Csépai Önkormányzat Képviselő-testületével kötendő együttműködési 
megállapodást, melyet elfogadtunk. 
Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy a nemzetiségi önkormányzat fizetési számláját a székhelye 
szerinti helyi önkormányzat által választott számlavezetőnél vezeti, mellyel kapcsolatos 
adminisztratív feladatokat a KKÖH Csépai kirendeltsége végzi. A számviteli nyilvántartás 
alapjául szolgáló dokumentumokat (bizonylatokat, szerződéseket, bankszámlakivonatokat, 
számlákat, stb.) a nemzetiségi önkormányzat elnöke – vagy e feladattal megbízott tagja – 
köteles minden tárgyhónapot követő hó 5. napjáig a KKÖH Csépai kirendeltség  
munkatársának leadni.  
Az adminisztratív feladatokhoz minden segítséget megkapunk az önkormányzati hivataltól, 
melyet ezen a fórumon is szeretnék megköszönni. 
A mi önkormányzatunk is igen kevés bevétellel rendelkezik, a gazdálkodás nekünk is és a 
helyi önkormányzatnak is nem kis feladat. 
Februárban a Csépa Községi Önkormányzat költségvetését véleményeztük. Elfogadtuk az 
RNÖ költségvetését 435 603,- Ft összeg fog rendelkezésre állni a 2016. évi működésre. 
Zárszámadásunkat fogadtuk el 2015. évi gazdasági események számbavétele után a december 
31-ei záró pénzkészlet (maradvány) összege 40 516 ,- Ft 
Októberben tárgyaltunk arról, hogy a hagyományőrző rendezvények lebonyolítására 900.000 
Ft van. A roma nemzetiségi hagyományőrző ünnepséget rendezésére 280.000 Ft támogatást 
hagytunk jóvá.  
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozatban döntött arról, hogy a roma hagyományőrző 
ünnepségen régi szokásainkat bemutatása történjen.  

- Hagyományos hangszereinek bemutatása (kanna, kanál) történne. lajosmizsei zenekar 
lépjen fel kannával, kanállal, gitárral. 

- Vers mondás, ének, mese bemutató cigány nyelven. 

  Hagyományos ruhák bemutatása  
 Kolompár Alexandra romológus bemutatja a cigányság történetét 
 Hagyományos ételek bemutatása, amellyel a vendégek is meg lennének vendégelve.  
A tervezett programok a cigány hagyományok ápolását célozza, oly módon, hogy érdekelje is 
a csépai roma lakosságot. 
2016. évi munkánkról ennyiben szerettem volna számot adni, és kérem a tájékozatóm 
elfogadását! 
 
 
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. 

 
 

25/2016. (XI.23.) RNÖ határozat 
A Csépai RNÖ 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
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Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület a Csépai Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 2016. 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 


