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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2021. 

november 4-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, 

 

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 közmeghallgatása 

határozatképes, 2 fő képviselő jelen van. A közmeghallgatást 10.00 órakor megnyitja. 

 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat – a 

kihirdetett veszélyhelyzetben a járványügyi szabályok betartása mellett - 2021-ben is aktívan 

végzi a tevékenységét. 

 

Az Önkormányzat - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében 

eljárva a testület elnökeként a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben 

33 döntést hozott, az erről szóló tájékoztatót a testület az idei első, 2021. július 21. napján 

megtartott ülésén elfogadta. 

 

A testület az év során – a maival együtt 5 ülést tartott, melyeken szintén több határozatot 

fogadott el. 

 

A tavalyi évben benyújtott pályázatok közül három, a 2021. évi nemzetiségi tábor 

megrendezésére, a kulturális napra és a kulturális vetélkedőre benyújtott pályázatok 

eredményesek voltak, Magyarország Kormánya az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőn 

keresztül a rendezvényeket összesen 1.540.000 forinttal támogatta. 

 

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Csopakra szervezett nyári tábort 18 

gyermek számára, ami nagyon jól sikerült, számos élménnyel tértek haza a gyerekek. Az erről 

szóló beszámolót a testület 2021. augusztus 23. napi ülésén fogadta el. 
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A családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat kirándulást szervezett a csatkai búcsúra 2021. 

szeptember 18. napján.  A buszt az Önkormányzat biztosította a Rigó Lakótelepen élő cigány 

nemzetiséghez tartozók számára. 

 

A városban élő cigány közösségnek igénye van a színvonalas, tartalmas együttlétre, 

hagyományaik, szokásaik őrzésére, az egymás közötti kapcsolattartásra. Az „Együtt lenni jó” 

Roma nemzetiség hagyományainak, nyelvének ápolását, a roma nemzetiségi identitás erősítését 

szolgáló kulturális rendezvényt 2021. november 6. napján szervezik a Rigó lakótelepen 

található Csillag-Cserhaj Szolgáltatóház és Csillag Szolgáltatópontban, ahol bográcsozással, 

gyermekprogramokkal, Romano Glaszo koncerttel színesítik a napot. A több generáció számára 

tervezett együttlét erősíti az összetartozást, a gondtalan kikapcsolódás mellett a hagyományok, 

szokások felelevenítését.  

 

Az „Állj színpadra” program a felnövő nemzedék számára nyújt lehetőséget a bennük rejlő 

tudás és tehetség megmutatására a kultúra, a művészetek különböző területein.  

A Huszár Közösségi Házban 2021. november 20. napjára tervezett rendezvényen a zene, a tánc, 

az ének, vers- és prózamondás, valamint a képzőművészet területén mutatkozhatnak be a 

jelentkezők. Produkcióikat elismert szakemberek értékelik, adnak útmutatást a jövőre nézve. 

A rajzokat művésztanár, a színpadi produkciókat tánccal, zenével, színházzal foglalkozó és 

autentikus cigány zenéhez értő szakemberek értékelik.  

Kategóriánként a legsikeresebb produkciók (az első három helyezett) 5.000 Ft-os 

ajándékutalványban részesülnek. 

 

A 2022. évre vonatkozó programok megszervezésének lehetőségére kettő pályázat állt 

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

kulturális nap megszervezésének támogatása. Az Önkormányzat minkét programra pályázott. 

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

1.619.290 Ft összegű költségvetéssel nyújtotta be pályázatát. A kulturális program esetén az 

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

pályázott. A testület az erről szóló döntést 2021. október 27. napján fogadta el. 

 

 

Kozák János elnök 

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

 

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

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 Kozák János Kozák Jánosné 

 elnök   képviselő 


