
PÁPA VÁROSI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

 

 

 

 

Szám: A01/117-45/2021. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2021. 

október 27-i ülésén, a Városháza (Pápa, Fő u. 5.) I. emeleti tárgyalótermében. 

 

 

Jelen vannak: Kozák János elnök 

Kozák Jánosné képviselő 

 

Dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző 

Buzás Bernadett köztisztviselő 

 

Holdosiné Bánhegyi Ildikó pályázatíró 

 

   

Horváth Andrea,  

Babos Petra, 

Édl Krisztián Péter a Médiacentrum munkatársai 

 

 

Távolmaradását bejelentette: Németh Richárd elnökhelyettes. 

 

 

Kozák János elnök 

Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a nemzetiségi önkormányzat ülése 

határozatképes, 2 fő képviselő jelen van. A testület ülését 10.30 órakor megnyitja. 

 

 

Kozák János elnök 

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

javaslatuk. 

 

Megállapítja, hogy más javaslat nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a napirenddel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

 

21/2021. (X.27.) PVCNÖ határozat 

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete a 2021. október 27-i ülésének napirendjét az alábbiak 

szerint határozza meg: 

 

1. 2022. évi pályázatok benyújtása 

Előadó: Kozák János elnök 
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1. 2022. évi pályázatok benyújtása 

Előadó: Kozák János elnök 

 

 

Kozák János elnök 

Kifejti, hogy a 2022. évre vonatkozó programok megszervezésének lehetőségére kettő pályázat 

áll rendelkezésre a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság által: az egyik a táborozás, a 

másik kulturális nap megszervezésének támogatása. Az Önkormányzat minkét programra 

pályázik. A táborozás esetén 500.000 – 2.000.000 forint közötti összeg nyerhető el, az 

Önkormányzat 1.619.290 Ft összegű költségvetéssel nyújtja be pályázatát. A kulturális program 

esetén az elnyerhető összeg 300.000 – 1.200.00 Ft közötti összeg, az Önkormányzat 342.637 

Ft összegre pályázik. 

A pályázat benyújtási határideje 2021. október 28. 

 

Felkéri Holdosiné Bánhegyi Ildikót, hogy tájékoztassa a jelenlévőket. 

 

Holdosiné Bánhegyi Ildikó pályázatíró 

Elmondja, hogy a tábor idei tapasztalatai alapján a jövő évi táborra is a csopaki szállástól kérték 

meg az árajánlatot szállás+étkezés+strandbelépő kapcsán. 

A pályázatban maximum 200 ezer forintot lehet elszámolni megbízási díjakra, a költségek 

számításánál szigorúak az előírások. A táborban a tánctanulásé, a nyelvtanulásé, a népismereti 

feladatoké és a strandolásé lesz a főszerep. Az idén kevesebb fővel valósult meg a tábor, jövőre 

több fővel tervezik azt megvalósítani. 

Tájékoztat, hogy a másik program, amire benyújtják pályázataikat a hagyományőrző nap. Az 

eddigi tapasztalatokat és a szigorú előírásokat figyelembe véve mintegy 328 ezer forintos 

költséggel számoltak. 

Elmondja, hogy az önkormányzatnak van olyan elképzelése, hogy híres cigány emberek 

meghívásával fórumot tartanának, melyet pályázati lehetőség hiányában is próbálnak jövő 

évben megszervezni. Olyan elismert, híres emberek meghívását tervezik, akik 

tevékenységükkel példaértékű életet élnek, sikeres életúttal rendelkeznek: sportolók, közéleti 

személyek, szakemberek. 

 

Kozák János elnök: 

Elmondja, hogy ezt a fórumot hagyományteremtő jelleggel kívánják megszervezni. Meghívott 

vendégként szívesen látná például Horváth József rákkutatót vagy Sztojka Attila roma 

kapcsolatokért felelős kormánybiztost, aki a Miniszterelnöki Hivatalba került. Gondolkodik 

még egyéb meghívható személyben. 

 

Megkérdezi van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás az elmondottakhoz. 

 

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, észrevétel nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az alábbi határozati javaslattal kapcsolatban: 

„A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2022. évre vonatkozóan 

kettő pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságához 

az alábbi programokra:  

1. „Kik vagyunk?” roma nemzetiségi hagyományőrző tábor megvalósítására (ROMA-

NEMZ-TAB-22 pályázat) 
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2. Roma kulturális, hagyományőrző nap megszervezésére (ROMA-NEMZ-KUL-22 

pályázat) 

 

A Képviselőtestület utasítja az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2021. október 28. 

Felelős: Kozák János” 

 

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

 

22/2021. (X.27.) PVCNÖ határozat 

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselőtestülete 2022. évre vonatkozóan kettő pályázatot nyújt 

be a Belügyminisztérium Társadalmi Esélyteremtési 

Főigazgatóságához az alábbi programokra:  

1. „Kik vagyunk?” roma nemzetiségi hagyományőrző tábor 

megvalósítására (ROMA-NEMZ-TAB-22 pályázat) 

2. Roma kulturális, hagyományőrző nap megszervezésére 

(ROMA-NEMZ-KUL-22 pályázat) 

 

  A Képviselőtestület utasítja az elnököt a szükséges intézkedések 

  megtételére. 

 

Határidő: 2021. október 28. 

Felelős: Kozák János 

Kozák János elnök 

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

Megállapítja, hogy egyéb kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Ezt követően az elnök a nemzetiségi önkormányzat ülését 10.40 órakor bezárja. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 Kozák János Kozák Jánosné 

 elnök   képviselő 


