
PÁPA VÁROSI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

8500 Pápa, Fő u. 5. Telefon: 89/515-016 Fax: 89/313-989 

 

 

Szám: A01/117-30/2021. 

 
 

M E G H Í V Ó 

 

 

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat soron következő ülését 

 

2021. július 21-én  (szerdán) 10.00  órára 

 

 

a Városháza (Pápa, Fő u. 5.) I. emeleti tárgyalótermébe összehívom. 

 

 

NAPIRENDI  JAVASLAT : 

 

 

1. Tájékoztatás a veszélyhelyzet alatt hozott határozatokról 

Előadó: Kozák János elnök 

 

 

2. Vissza a múltunkba című cigány nemzetiségi gyermektábor lebonyolítása 

Előadó: Kozák János elnök 

 

3. Vegyes ügyek 

 

 

Kérem, hogy a nemzetiségi önkormányzat ülésén szíveskedjék megjelenni. 

 

 

Pápa, 2021. július 16. 

 

 

 

Kozák János s.k. 

elnök 

 

 

 

 



PÁPA VÁROSI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

 

Szám: A01/117-31/2021. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2021. 

július 21-i ülésén, a Városháza (Pápa, Fő u. 5.) I. emeleti tárgyalótermében. 

 

Jelen vannak: Kozák János elnök 

Németh Richárd elnökhelyettes 

Kozák Jánosné képviselő 

 

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető 

Buzás Bernadett köztisztviselő  

Dr. Bán Zsófia köztisztviselő 

   

Holdosiné Bánhegyi Ildikó meghívott 

 

Balogh Adrienn a Pápa Városi Televízió munkatársa 

Pintér Papp Eszter a Pápa és Vidéke munkatársa 

Pintér Ádám a Pápa és Vidéke munkatársa 

 

Kozák János elnök 

Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a nemzetiségi önkormányzat ülése 

határozatképes, 3 fő képviselő jelen van. A testület ülését 10.00 órakor megnyitja. 

 

 

Kozák János elnök 

Megkérdezi a jelenlévőket, hogy a meghívóban jelzetteken felül van-e más napirendi 

javaslatuk. 

 

Megállapítja, hogy más javaslat nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a napirenddel kapcsolatban. 

 

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

11/2021. (VII.21.) PVCNÖ határozat 

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete a 2021. július 21-i ülésének napirendjét az alábbiak 

szerint határozza meg: 

 

1. Tájékoztatás a veszélyhelyzet alatt hozott határozatokról 

Előadó: Kozák János elnök 

 

2. Vissza a múltunkba – cigány nemzetiségi gyermektábor 

lebonyolítása 

Előadó: Kozák János elnök 

 

3. Vegyes ügyek 
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1. Tájékoztatás a veszélyhelyzet alatt hozott határozatokról 

Előadó: Kozák János elnök 

 

 

Kozák János elnök 

Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy a fennálló veszélyhelyzet ideje alatt 2020. november 

4. és 2021. június 15. között az előterjesztésben foglalt határozatokat fogadta el, mely 

határozatok Pápa város honlapján is megtekinthetők. 

 

Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés, kérdés, hozzászólás az írásban megküldött 

előterjesztéshez. 

 

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, kiegészítés nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a következő határozati javaslattal kapcsolatban: 

„A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a Pápa Városi Cigány 

Nemzetiségi Önkormányzat elnökének veszélyhelyzet alatt hozott határozatokról szóló 

tájékoztatóját az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.” 

 

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

 

12/2021. (VII.21.) PVCNÖ határozat 

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi 

Önkormányzat elnökének veszélyhelyzet alatt hozott 

határozatokról szóló tájékoztatóját az előterjesztésben 

foglaltaknak megfelelően elfogadja. 

 

 

2. Vissza a múltunkba – cigány nemzetiségi gyerektábor lebonyolítása 

 

 

Kozák János elnök 

Az előző időszak programjaival kapcsolatban elmondja, hogy a koronavírus járvány miatti 

veszélyhelyzet jelentősen átírta a programok szervezhetőségét. 

 

Elmondja, hogy 2021. augusztus 7-12. közötti időszakban rendezik meg nyári táborukat 18 fő 

gyermek és 3 fő felnőtt kísérő részvételével a Csopaki Üdülőfalu és Kempingben. A táborozás 

költségéhez az Emberi Erőforrás Minisztériumától a ROMA-NEMZ-TAB-21-0234 pályázat 

keretében 900.000 Ft-ot várnak, ami hozzávetőlegesen a szállás, a programok és az étkezés 

költségét fedezi. A tábor étkezését kiegészítve fagylalttal, jégkrémmel, kirándulás közben 

frissítővel szeretnék a gyermekeket megvendégelni. A programokat nyújtó előadóművészek 

megbízási díja és útiköltségük is az Önkormányzat költségvetését terheli. Ahhoz, hogy 

mindezeket finanszírozni tudják, ki kell egészíteniük saját forrásból a tábor költségét, ami 

meglátása szerint körülbelül 800 eFt lesz. 

 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e egyéb kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 
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Kéri a testület állásfoglalását a következő határozati javaslatról: 

„A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2021. augusztus 7-12. 

közötti időszakban, Csopakon történő táborozás megszervezésével, 18 fő általános iskolás korú 

gyermek részére, 3 felnőtt kísérő biztosításával egyetért. A táborozás a résztvevők számára 

költségmentes. 

A Képviselőtestület a táborozás költségkeretét 1.700 eFt-ban állapítja meg, amelyből 900 eFt-

ot pályázati támogatásból biztosít, 800 eFt-ot pedig az Önkormányzat 2021. évi 

költségvetésében, a dologi kiadásokra előirányzott összegből biztosít. 

A Képviselőtestület utasítja az elnököt a tábor előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos 

feladatok ellátására. 

Határidő: 2021. augusztus 7. 

Felelős: Kozák János elnök” 

 

 

A Képviselőtestület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

13/2021. (VII.21.) PVCNÖ határozat 

 

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a 2021. augusztus 7-12. közötti időszakban, 

Csopakon történő táborozás megszervezésével, 18 fő általános 

iskolás korú gyermek részére, 3 felnőtt kísérő biztosításával 

egyetért. A táborozás a résztvevők számára költségmentes. 

 

A Képviselőtestület a táborozás költségkeretét 1700 eFt-ban 

állapítja meg, amelyből 900 eFt-ot pályázati támogatásból 

biztosít, 800 eFt-ot pedig az Önkormányzat 2021. évi 

költségvetésében, a dologi kiadásokra előirányzott összegből 

biztosít. 

 

A Képviselőtestület utasítja az elnököt a tábor előkészítésével és 

lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátására. 

 

Határidő: 2021. augusztus 7. 

Felelős: Kozák János elnök 

 

 

3. Vegyes ügyek 

 

 

Kozák János elnök 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 2020-as évben a nemzetiségi önkormányzatnak le kellett 

mondania egy 300 eFt-os pályázati összegről, mivel a pályázatban foglalt nemzetiségi nap 

programja a pandémia miatt nem kerülhetett megvalósításra. 

 

Elmondja továbbá, hogy a nemzetiségi önkormányzat a tavalyi évben 12 alapítványt 100-100 

eFt összegű támogatásban részesített, a Bendegúzért Alapítvány 150 eFt támogatásban 

részesült, valamint megemlíti, hogy a Pápai Türr-Alma Mater Alapítvány, adminisztrációs 

nehézségekre hivatkozva nem vette igénybe a részükre megítélt 100 eFt-os támogatást. 
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Dr. Benkő Krisztina osztályvezető 

Kiegészítésképpen elmondja, hogy az elnök úr által említett 12 alapítvány 12 általános, illetve 

középiskola oktatási feltételeinek javítása érdekében részesült támogatásban. 

Mindemellett 2020. decemberében a nemzetiségi önkormányzat 250 eFt értékben 

pingpongasztalt, valamint kiegészítő sportszereket vásárolt a Rigó lakótelepen élő cigány 

közösség egészséges életre nevelése céljából. 

A sportszereket Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye Család- és 

Gyermekjóléti Központja által üzemeltetett Csillagház és Szolgáltatópontban helyezte el. 

 

Kozák János elnök 

Megkérdezi, hogy van-e egyéb kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy egyéb kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a következő határozati javaslatról: 

„A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az alapítványok 

támogatásáról szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.” 

 

A Képviselőtestület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

14/2021. (VII.21.) PVCNÖ határozat 

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselőtestülete az alapítványok támogatásáról szóló 

tájékoztatót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 

elfogadja. 

 

Kozák János elnök 

Elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat 3 sikeres pályázatot nyújtott be, mely pályázatok 

összeállításában Holdosiné Bánhegyi Ildikó volt segítségükre. 

Fentiekre tekintettel részére 100 eFt megbízási díj megállapítását kéri azzal, hogy egyúttal 

felkéri Holdosiné Bánhegyi Ildikót a 2021. évi pályázatok lebonyolításában való aktív 

közreműködésre  

 

Megkérdezi, hogy van-e egyéb kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy egyéb kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a következő határozati javaslatról: 

„A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat megbízási szerződést köt bruttó 100.000 

Ft összegben 2021. július 22 napjától 2021. december 31. napjáig Holdosiné Bánhegyi Ildikóval 

a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat pályázati dokumentációinak és pályázati 

elszámolásainak elkészítésével, valamint a nemzetiségi programok lebonyolításával 

kapcsolatos feladatok ellátására. A megbízási díj összegének kifizetésére előzetes 

kötelezettséget vállal az önkormányzat 2021. évi költségvetésének személyi juttatások 

keretének terhére. 

A Képviselőtestület utasítja az elnököt, hogy a megbízási szerződés elkészítésével kapcsolatban a 

szükséges intézkedéseket végezze el. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kozák János elnök 
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Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető” 

 

A Képviselőtestület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

15/2021. (VII.21.) PVCNÖ határozat 

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat megbízási 

szerződést köt bruttó 100.000 Ft összegben 2021. július 22 

napjától 2021. december 31. napjáig Holdosiné Bánhegyi 

Ildikóval a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

pályázati dokumentációinak és pályázati elszámolásainak 

elkészítésével, valamint a nemzetiségi programok 

lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátására. A megbízási díj 

összegének kifizetésére előzetes kötelezettséget vállal az 

önkormányzat 2021. évi költségvetésének személyi juttatások 

keretének terhére. 

 

A Képviselőtestület utasítja az elnököt, hogy a megbízási szerződés 

elkészítésével kapcsolatban a szükséges intézkedéseket végezze el. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kozák János elnök 

 Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési 

osztályvezető 

 

Ezt követően az elnök a nemzetiségi önkormányzat ülését 10.30 órakor bezárja. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 Kozák János sk. Kozák Jánosné sk. 

 elnök   képviselő 


