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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2022. 

november 21-i közmeghallgatásán, a Városháza (Pápa, Fő u. 5.) I. emeleti 

tárgyalótermében. 

 

Jelen vannak: Kozák János elnök, 

Kozák Jánosné képviselő, 

 

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető, 

Buzás Bernadett köztisztviselő, 

 

Horváth Andrea, 

Édl Krisztián Péter, a Médiacentrum munkatársai. 

 

Távolmaradását bejelentette: Németh Richárd elnökhelyettes. 

 

Kozák János elnök 

Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a nemzetiségi önkormányzat közmeghallgatása 

határozatképes, 2 fő képviselő jelen van. A közmeghallgatást 11.10 órakor megnyitja. 

 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2022-ben 

is aktívan végzi a tevékenységét. 

 

A testület az év során - a maival együtt - 7 ülést tartott, melyeken – a mai ülésen elfogadott 

határozatokon kívül - 20 db határozatot fogadott el. 

 

A tavalyi évben benyújtott pályázatok közül kettő, a 2022. évi nemzetiségi tábor 

megrendezésére, és a kulturális napra benyújtott pályázatok eredményesek voltak, 

Magyarország Kormánya az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőn keresztül a rendezvényeket 

összesen 1.000.000 forinttal támogatta. 

 

A városunkban élő cigány közösségnek igénye van a színvonalas együttlétre, hagyományaik, 

szokásaik őrzésére, az egymás közötti kapcsolattartásra. A vírushelyzet miatt az elmúlt években 

nem volt lehetőségük tartalmas közösségi életre, már hiányzott a szórakozás, az önfeledt 

jókedv, így 2022. június 4-5 napján Pünkösdi és Hitvallási napokra várták az érdeklődőket a 

Hangár Étterembe, ahol ifj. Kozák János illetve a Romano Glaszo zenekar szórakoztatta a 

megjelenteket. Pünkösd vasárnapján pedig a Sekina (Pápai szabad keresztény hit) gyülekezete 

tartott előadást a pünkösd jelentőségéről, valamint istentiszteletet. 

 

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2022. július 14-19 között Csopakra 

szervezett nyári tábort 16 gyermek számára, ami nagyon jól sikerült, számos élménnyel tértek 

haza a gyerekek. Az erről szóló beszámolót a testület a 2022. szeptember 22. napi ülésén 

fogadta el. 

 

A csatkai zarándoklat hagyomány a pápai cigányság körében, így, ahogy az utóbbi években, 

úgy idén is támogatták a Rigó lakótelepen élő cigány nemzetiség 2022. szeptember 3. (szombat) 
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napra szervezett zarándokútját. Az árak nagy mértékű emelkedése miatt idén 1 busz indítását 

tudta a nemzetiségi önkormányzat támogatni, melynek költsége 181.500 Ft volt. 

 

A „Hagyományőrző Nap” című Roma nemzetiség hagyományainak, nyelvének ápolását, a 

roma nemzetiségi identitás erősítését szolgáló kulturális rendezvényt 2022. október 9. napján 

szervezték meg a Rigó lakótelepen található Csillag-Cserhaj Szolgáltatóház és Csillag 

Szolgáltatópontban, ahol bográcsozással, gyermekprogramokkal, koncerttel színesítették a 

napot. A több generáció számára tervezett együttlét erősíti az összetartozást, a gondtalan 

kikapcsolódás mellett a hagyományok, szokások felelevenítését.  

 

2023. évre a Belügyminisztérium Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósága a 

közmeghallgatás napjáig nem írt ki pályázatot. Rákérdeztek írásban, hogy lesz-e lehetőség, a 

választ még várják.  

 

2022. áprilisától 1 fő közfoglalkoztatott is segíti az Önkormányzat tevékenységét. A 

közfoglalkoztatott által végzett munka hasznosnak bizonyult, hisz a cigány közösséget 

közelebb hozta az önkormányzathoz: a programok szervezése, lebonyolítása, a lakosság 

látogatása, ismeretterjesztés, segítségnyújtás, nyelvtanítás, nemzetiségi tánc tanítás, időseknek 

segítségnyújtás, olyan feladatok, amivel az Önkormányzat hozzá tud járulni a hagyományok 

fenntartásához és ápolásához, a nemzetiség kulturális és szociális fejlődéséhez.   

 

 

Kozák János elnök 

Megkérdezi, hogy van-e kérdés vagy hozzászólás. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás 

nincs. 

 

Ezt követően az elnök a nemzetiségi önkormányzat közmeghallgatását 11.20 órakor bezárja. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 Kozák János Kozák Jánosné 

 elnök   képviselő 


