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Szám: A01/252-23/2022. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2022. 

november 21-i ülésén, 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 elnök-helyettes 

 

Kozák János elnök 

Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a nemzetiségi önkormányzat ülése 

határozatképes, 2 fő képviselő jelen van. A testület ülését 11.00 órakor megnyitja. 

 

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: 

 

21/2022. (XI.21.) PVCNÖ határozat 

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete a 2022. november 21-i ülésének napirendjét az alábbiak 

szerint határozza meg: 

 

1. A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. 

évi munkatervének elfogadása 

 

Előadó: Kozák János elnök 

 

 

2. Vegyes ügyek 

 

 

3. Közmeghallgatás 
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1. A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi munkatervének 

elfogadása 

Előadó: Kozák János elnök 

 

Kozák János elnök 

Elmondja, hogy szeretnék megvalósítani jövő évben is a programokat úgy, mint idén: a tábort 

és a kulturális napot is, ezek is szerepelnek az előterjesztés szerinti anyagban. 

 

Megkérdezi, hogy van-e az elmondottakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás, kiegészítés.  

 

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, kiegészítés nincs. 

 

A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

22/2022. (XI.21.) PVCNÖ határozat 

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a 2023. évi munkatervét az 1. számú 

melléklet szerint jóváhagyja. 

 

 

Határidő: 2023. december 31. 

Felelős: Kozák János elnök 

 

2. A Vegyes ügyek  

 

 

Kozák János elnök 

Elmondja, hogy 2023. évre a támogatáskezelő még nem írt ki pályázatot. Annak érdekében, 

hogy a nemzetiségi önkormányzat tudjon élni a később megnyíló pályázati lehetőséggel, döntés 

szükséges. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a következő határozati javaslattal kapcsolatban: 

„A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2023. évre 

vonatkozóan - amint megnyílik a lehetőség - kettő pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium 

Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságához az alábbi programokra:  

1. Roma nemzetiségi hagyományőrző tábor megvalósítására  

2. Roma kulturális, hagyományőrző nap megszervezésére  

 

A Képviselőtestület utasítja az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2022. december 21. 

Felelős: Kozák János” 

 

 

A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

23/2022. (XI.21.) PVCNÖ határozat 

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselőtestülete 2023. évre vonatkozóan - amint megnyílik a 

lehetőség - kettő pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium 
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Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságához az alábbi 

programokra:  

1. Roma nemzetiségi hagyományőrző tábor megvalósítására  

2. Roma kulturális, hagyományőrző nap megszervezésére  

 

  A Képviselőtestület utasítja az elnököt a szükséges intézkedések 

  megtételére. 

 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: Kozák János 

 

Kozák János elnök 

Elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat a II. félévben is honorálni kívánja a Képviselő-

testület tagjainak munkáját. Javasolja, hogy a Képvisel-testület számukra a 2022. július 1. - 

2022. december 31. közötti időszakra, az elvégzett munkájuk elismeréseként a határozati 

javaslatban foglaltak szerinti tiszteletdíjat állapítsa meg. 

 

Megkérdezi van-e kérdés, észrevétel, további információ az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Megállapítja, hogy egyéb kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

 

24/2022. (XI.21.) PVCNÖ határozat 

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselőtestülete 2022. évi költségvetéséből, a személyi 

juttatások előirányzata terhére, 2022. július 1. és 2022. december 

31. közötti időszakra vonatkozóan képviselői részére, az alábbi 

összegű egyszeri tiszteletdíjat állapítja meg. 

Kozák János elnök bruttó 180.000 Ft+SZHA 

Németh Richárd elnökhelyettes bruttó 120.000 Ft+SZHA 

Kozák Jánosné képviselő bruttó 54.000 Ft+SZHA 

 

A Képviselőtestület utasítja az elnököt, hogy a tiszteletdíj 2022. 

december hónapban történő kifizetése érdekében tegye meg a 

szükséges intézkedéseket.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Kozák János elnök 
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Kozák János elnök 

Megkérdezi van-e kérdés, észrevétel, további információ, amit szükséges megtárgyalni. 

 

Megállapítja, hogy egyéb kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Ezt követően a nemzetiségi önkormányzat ülését 11.10 órakor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 Kozák János     Kozák Jánosné   

  elnök       képviselő    


