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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: A Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. szeptember 03-án megtartott nyílt 
üléséről 
 
Jelen vannak : Kolompár Gusztáv  elnök 
   Bankó Bojána   képviselő 
   Kolompár Renáta (2000) képviselő 
 
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 Kolompár Renáta (2000) személyében. Aki 
egyetért a javaslatommal, kérem, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 3 egyhangú igen szavazattal Kolompár Renátát 
(2000) 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. 
 
 

 16/2020. (IX.03.) 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) 
 

 
 

 
I. napirendi pont 

Előterjesztés cégtelefon vásárlásának jóváhagyására 
 
Kolompár Gusztáv elnök A csépai roma nemzetiségi önkormányzatnak jelenleg 1.154.385 Ft-
ja van. Arra gondoltam, hogy cégtelefont vásárolnánk, ehhez kérem a Képviselő-testület 
jóváhagyását. Egy Samsung G Z Flip 256 GB NFC 4G készüléket szeretnék vásárolni 451 
290 Ft értékben. Sajnos részletfizetés nem lehetséges, ezért kérem a testületet, hogy 
jóváhagyni szíveskedjen a készülék egyösszegű kifizetését. 
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Megkérem a Képviselő-testület tagjait aki elfogadja javaslatomat, kézfeltartással. jelezze. 
Megállapítom a testület 3 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. 
 

 
17/2020. (IX.03.) RNÖ határozat  
cégtelefon vásárlásának jóváhagyásáról 

 
Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Samsung G Z Flip 
256 GB NFC 4G telefonkészüléket vásárolását 451 290 Ft értékben. 
 
A telefonkészülék vásárlása a 2020. évi működési támogatás terhére történik.  
 
Erről értesül:   1./ Csépai RNÖ Képviselő-testületének tagjai (helyben) 
    2./KKÖH. Számviteli Osztály Csépa-Kunszentmárton 
 

 
 
 
 

II. napirendi pont 
Előterjesztés a Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi I-III. negyedévi 
előirányzat módosítására  
 Előterjesztő: Kolompár Gusztáv elnök 

 
 

Kolompár Gusztáv elnök : 2020.évben a feladatalapú támogatás mértéke 742.719 Ft. 
Valamint az előző döntésünk szerint 451.290 Ft kerül át a dologi kiadás előirányzatából a 
beruházásra. Az előirányzat módosítás ezeket a változásokat tartalmazza. 
Megkérem a Képviselő-testület tagjait aki elfogadja a határozati javaslatomat, kézfeltartással. 
jelezze. Megállapítom a testület 3 igen szavazattal az előirányzat módosítással kapcsolatos 
javaslatot elfogadta. 
 

Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
18/2020. (XI.03.) határozat 

a 2020. évi költségvetés módosításáról 

A Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az 
államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a 2020. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza. 

1. § A határozat hatálya 
A határozat hatálya a Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére terjed 
ki. 

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai 
(1) A Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetését 
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1783 E Ft Költségvetési bevétellel 
1783 E Ft Költségvetési kiadással 

 0 E Ft 
0 E Ft 
0 E Ft 

Költségvetési egyenleggel1 
-ebből működési 
           felhalmozási 

állapítja meg. 
(2) A Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat összes bevételét forrásonként a határozat 1. 
melléklete, összes kiadását jogcímenként a határozat 2. melléklete, a bevételek és kiadások 
mérlegét a határozat 3. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. 

(3) A Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét az 4. 
számú melléklet alapján határozza meg. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből 
és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a futamidő végéig az 5. melléklet alapján 
határozza meg. 

3. § A költségvetés végrehajtásának szabályai 
(1) A Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a 

könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban 
rögzítettek szerint a jegyző felelős. 

4. § Az előirányzatok módosítása 
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok 

közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.  
 (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 

minden esetben fenntartja magának.  
 
 (3) A képviselő-testület a költségvetési határozat 4. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-

módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - 
negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének 
határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év 
közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat 
csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület 
elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását. 

 (4) Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat év közben a költségvetési határozat 
készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, 
arról az elnök a Képviselő-testületet tájékoztatja.   

  

5. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

              (1) A nemzetiségi önkormányzat önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer 
keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az 
önkormányzat esetében a jegyző felelős. 

     (2) A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 
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6. §  Záró és vegyes rendelkezések 
 
A költségvetési határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon 
hatályát veszti. 
 

 
Dr. Hoffmann Zsolt Kolompár Gusztáv 

jegyző elnök 
 
 
 
 

 
 
III. napirendi pont 
 

Előterjesztés roma hagyományőrző nap lebonyolítására 
Előterjesztő: Kolompár Gusztáv elnök 
 

Kolompár Gusztáv elnök A csépai roma nemzetiségi önkormányzat minden évben szervez 
hagyományőrző napot, ezt ebben az évben is szeretnénk megtartani, melyhez kérjük a 
képviselő-testület támogatását. A program célja a roma hagyományokat, kultúrát bemutató 
rendezvény szervezése, a különböző nemzetiségekhez tartozók együttélésének javítása, 
egymás kölcsönös tiszteletének elősegítése. A roma kultúra, hagyományok 
megismertetésével/megismerésével elő kívánjuk segíteni a más nemzetiségekhez tartozás 
elfogadását, az esetleges negatív megítélés csökkentését. A tervezett roma napon a 
hagyományos, tájjellegű ételek elkészítésével, a roma mesterségek bemutatásával (kosárfonás, 
seprűkészítés, vályogvetés), nemcsak a fiatal korosztály bevonását kívánjuk elősegíteni és 
múltunk örökségeinek megőrzését, hanem a nem roma emberek számára is be kívánjuk 
mutatni kultúránkat (gasztronómia, hagyományos mesterségek). Az eseményen autentikus 
roma zenét játszó együttes is fellép, mellyel a zenei kultúránkat ismerhetik meg a látogatók. A 
programmal példát kívánunk mutatni a környező településeknek is az együttélés javítására, a 
partnerség építésére a roma kultúra, hagyományok megőrzésére vonatkozóan. A rendezvény 
megtartására 400.000 Ft-ot fordítanánk. A rendezvény megtartásának ideje, helye: 5475 
Csépa, Béke utca 114, a régi pártház épülete, 2020.09.12. 

Megkérem a Képviselő-testület tagjait aki elfogadja javaslatomat hogy hagyományőrző nap 
kerüljön lebonyolításra 400.000 Ft-ból, kézfeltartással jelezze. Megállapítom a testület 3 igen 
szavazattal a javaslatot elfogadta. 

 
 

 
 

19/2020. (IX.03.) RNÖ határozat 
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hagyományőrző nap lebonyolításáról 
 

A Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 
megrendezésre kerüljön a hagyományőrző nap 2020. szeptember 12-én 13 órától az 5475 
Csépa, Béke utca 114. szám alatti ingatlanban. 
A rendezvény megszervezésére a Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 400.000 Ft 
biztosít, a 2020. évi költségvetés dologi kiadásainak terhére.  
 
A támogatási összeget Kolompár Gusztáv elnök veszi el és számol el vele a Kunszentmártoni 
Közös Önkormányzati Hivatal Pénztárában (Csépa, Rákóczi utca 24.) 2020. szeptember 21-
ig. 

 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő testület tagjai 
    2/ KKÖH Csépai Kirendeltsége pénzügy 
 

 
 

a.) hagyományos, tájjellegű ételek készítése 
 
Kolompár Gusztáv elnök: a hagyományőrző nap lebonyolításaként különböző programokat 
biztosítanánk. A roma kultúra, hagyományok megismertetésével/megismerésével elő kívánjuk 
segíteni a más nemzetiségekhez tartozás elfogadását, az esetleges negatív megítélés 
csökkentését. A tervezett roma napon a hagyományos, tájjellegű ételek elkészítésével, a nem 
roma emberek számára is be kívánjuk mutatni kultúránkat,gasztronómiánkat. Milyen feladatai 
voltak az asszonyoknak, milyen feladatokat láttak el az emberek, milyen evési szokások 
alakultak ki.  
Kérem, a képviselő-testület tagjait kézfelnyújtással jelezzék, ha egyetértenek azzal hogy 
hagyományos, tájjellegű ételek készüljenek. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú 3 igen szavazattal elfogadta hogy 
hagyományos, tájjellegű ételek készüljenek. 
 

20/2020. (IX.03.) RNÖ határozat 
hagyományos, tájjellegű ételek készítéséről 

 
A Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
hagyományőrző napon hagyományos, tájjellegű ételek készüljenek. 

 
Erről értesül:  1./ Képviselő testület tagjai (helyben) 

 
 
b.) roma mesterségek bemutatása 
 
Kolompár Gusztáv elnök: a hagyományőrző nap lebonyolításaként különböző programokat 
biztosítanánk. A roma mesterségek bemutatásával (kosárfonás, seprűkészítés, vályogvetés), 
nemcsak a fiatal korosztály bevonását kívánjuk elősegíteni hanem múltunk örökségeinek 
megőrzését. 
Kérem, a képviselő-testület tagjait kézfelnyújtással jelezzék, ha egyetértenek azzal, hogy a 
roma mesterségek bemutatásra kerüljenek. 
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú 3 igen szavazattal elfogadta hogy roma 
mesterségek kerüljenek bemutatásra. 
 

 21/2020. (IX.03.) RNÖ határozat 
 roma mesterségek bemutatásáról 

 
A Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
hagyományőrző napon belül a roma mesterségek (kosárfonás, seprűkészítés, vályogvetés), 
bemutatásra kerüljenek 
 

 
Erről értesül:  1./ Képviselő testület tagjai (helyben) 

 
 
c.) vers mondás, ének, mese bemutatása cigány nyelven 
 
Kolompár Gusztáv elnök: a hagyományőrző napon különböző programokat biztosítanánk. 
Vers mondás, ének, mese bemutató cigány nyelven. Kérem, a képviselő-testület tagjait 
kézfelnyújtással jelezzék, ha egyetértenek azzal hogy a hagyományőrző napon vers mondás, 
ének, mese bemutatása történjen cigány nyelven.  
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú 3 igen szavazattal elfogadta hogy a 
hagyományőrző napon vers mondás, ének, mese bemutatása történjen cigány nyelven. 

 
 
 
 

22/2020. (IX.03.) RNÖ határozat 
hagyományőrző napon 

cigány nyelvű vers mondás, ének, mese bemutatásáról. 
 

A Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
hagyományőrző napon vers mondás, ének, mese bemutatásra kerüljön cigány nyelven.  
 

Erről értesül:  1./ Képviselő testület tagjai 
 
 
Kolompár Gusztáv elnök: megkérdezem egyebek napirend keretén belül van-e valakinek 
kérdése, hozzászólása. A közmeghallgatás időpontjára szeretnék javaslatot tenni. Szerintem 
2020. október 9-én pénteken 9 órakor a Hivatalban legyen. 
Kérem, a képviselő-testület tagjait kézfelnyújtással jelezzék, ha egyetértenek azzal hogy a 
közmeghallgatás időpontja 2020. október 9-én pénteken 9 órakor a Hivatalban legyen. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú 3 igen szavazattal a közmeghallgatás 
időpontját elfogadta. 
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23/2020. (IX.03.) RNÖ határozat 
a roma közmeghallgatás időpontjáról. 

 
A Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a 
közmeghallgatás 2020. október 9-én pénteken 9 órakor a Hivatalban kerüljön megtartásra.  
 

Erről értesül:  1./ Képviselő testület tagjai 
 
 
Kolompár Gusztáv elnök: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Nagyon örülök hogy a 
hagyományőrző nap megvalósulhat, mert így a fiatalok tovább tudják vinni a 
hagyományainkat. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Nincs senkinek. Amennyiben 
nincs, az ülést bezárom.  
 

 
k.m.f. 

 
 
 

 
 

  Kolompár Gusztáv         Kolompár Renáta 
           elnök       jegyzőkönyv hitelesítő 


