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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: A Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. március 16-án megtartott nyílt 
üléséről 
 
Jelen vannak : Kolompár Gusztáv  elnök 
   Bankó Bojána   képviselő 
   Rostás János   képviselő 
 
Igazoltan távol vannak: 
   Kolompár Renáta (2000) képviselő 
   Kolompár Renáta (1990) elnökhelyettes 
 
 
 
A napirend tárgyalásánál jelen vannak: 

Berényi Veronika   kirendeltségvezető 
   Molnárné Zámbó Edina jkv.vezető 
 
 
Kolompár Gusztáv elnök: Köszöntöm a megjelent képviselőket, Berényi Veronika 
kirendeltség vezető Asszonyt. Megállapítom, hogy a megválasztott 5 képviselőből 3 jelen 
van, határozatképesek a testület. 
 
Javaslatot teszek a jegyzőkönyv hitelesítőjére Rostás János személyében. Aki egyetért a 
javaslatommal, kérem, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 3 egyhangú igen szavazattal Rostás Jánost 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 pontot elfogadták. 
 

 8/2020. (III.16.) 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 (helyben) 
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I. Napirend 
 
 Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testületének a közművelődésről szóló rendelet 
tervezetének véleményezése  

 
 

 
Kolompár Gusztáv elnök: Közművelődésről szóló rendelet tervezet javaslatára teszek 
előterjesztést. A közművelődéséről szóló rendelet tervezet gondoskodik saját fenntartású 
közösségi színtér működtetéséről és szakmai szolgáltatásai folyamatos fejlesztéséről. Rövid és 
hosszú távon is biztosítja Csépa község fejlődését, kulturális értékek megteremtését. 
 
A fentiek alapján javaslom a képviselő-testületnek az előterjesztés elfogadását. Megkérem a 
Képviselő-testület tagjait aki elfogadja javaslatomat, kézfeltartással jelezze. Megállapítom a testület 3 
igen szavazattal a javaslatot elfogadta. 

 
 

9/2020. (III.16.) RNÖ határozat  
a közművelődésről szóló rendelet tervezet javaslatáról 

A Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testület elfogadásra javasolja a Csépa 
Községi Önkormányzat Képviselő testületének a közművelődésről szóló rendelet tervezetét. 

Erről értesül:  - Csépa Község Önkormányzat Képviselő testülete 
  - Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjai (helyben) 

 
 
 

Kolompár Gusztáv elnök: Más napirend nincs ezért a roma nemzetiségi ülést bezárom. 
 

kmf. 
 
 

Kolompár Gusztáv     Rostás János 
  RNÖ Elnök      jkv hitelesítő 
 

Záradék: 8/2020. (III.16), 9/2020. (III.16) határozatokat, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 
§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) bekezdése alapján jóváhagyom. 

Csépa, 2020. március 16. 

       ………………………………….. 
       Kolompár Gusztáv 
                 elnök 


