
PÁPA VÁROSI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

 

Szám: A01/252-5/2022. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2022. 

március 30-i ülésén, a Városháza (Pápa, Fő u. 5.) I. emeleti tárgyalótermében. 

 

Jelen vannak: Kozák János elnök 

 Németh Richárd elnök-helyettes 

Kozák Jánosné képviselő 

 

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető 

Buzás Bernadett köztisztviselő  

   

Horváth Andrea 

Babos Petra 

Édl Krisztián Péter a Médiacentrum munkatársai 

 

 

Kozák János elnök 

Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a nemzetiségi önkormányzat ülése 

határozatképes, 3 fő képviselő jelen van. A testület ülését 11.00 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: 

 

3/2022. (III.30.) PVCNÖ határozat 

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete a 2022. március 30-i ülésének napirendjét az alábbiak 

szerint határozza meg: 

 

1. A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat által 1 

fő közfoglalkoztatott alkalmazása  

Előadó: Kozák János elnök 

 

2. Vegyes ügyek 
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1. A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat által 1 fő közfoglalkoztatott 

alkalmazása  

Előadó: Kozák János elnök 

 

Kozák János elnök 

Elmondja, hogy ahogy az előterjesztésben szerepelt, a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi 

Önkormányzat 1 fő közfoglalkoztatottat kíván alkalmazni többek között az önkormányzat 

működésével kapcsolatos hivatalon kívüli ügyintézést igénylő ügyviteli, kézbesítési feladatok 

ellátása (pl.: banki, közjegyzői dokumentáció intézése) érdekében. 

Továbbá szeretnék, ha a PVCNÖ által szervezett programokat népszerűsítené, tájékoztató 

anyagokat, plakátokat hordana ki a nemzetiségi lakosság számára. 

Továbbá a tapasztalat azt mutatja, hogy szükséges a cigány közösségben olyan kapcsolattartó 

személy, akihez bizalommal fordulhatnak és segítséget nyújthat a rászorulók (többnyire 

családok/idősek)-önkormányzat-szociális/oktatási intézmények közötti ügyek intézésében. 

Illetve részt vesz a PVCNÖ által szervezett programok szervezésében, a lebonyolítás során 

segítő tevékenységet folytat.  

Elmondja, hogy a közfoglalkoztatottat 2022. április 08. napjától kívánják foglalkoztatni, a 

jelenlegi érvényes jogszabályok alapján 2022. július 31. napjáig. Amennyiben a 

közfoglalkoztatási program engedi, úgy 2022. augusztus 1. napjától is folytatni kívánják vele a 

munkát. 

 

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

 

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, kiegészítés nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a napirenddel kapcsolatban. 

 

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

 

4/2022. (III.30.) PVCNÖ határozat 

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a 2022. évi 

hosszabb távú közfoglalkoztatási program keretében 1 fő 

közfoglalkoztatottat kíván foglalkoztatni 2022. április 8. napjától 

2022. július 31. napjáig. 

A közfoglalkoztatást tovább kívánja folytatni, amennyiben a 

későbbiekben a program engedi. 

 

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselőtestülete utasítja az elnököt, hogy a fentiekhez 

szükséges dokumentációkról gondoskodjon. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kozák János elnök  

 

2. Vegyes ügyek 

 

Kozák János elnök 

Elmondja, hogy Németh Richárd képviselőtársuk kezdeményezésére szeretnék felvenni a 

kapcsolatot a Pápán elhelyezett ukrán menekültekkel. Eredetileg budapesti utazásra gondoltak, 
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de az költségesebb és nehezebben kivitelezhető, így a Pápára került menekültek számára 

szerveznének programot. Megadja a szót Németh Richárd elnökhelyettesnek 

 

Németh Richárd elnökhelyettes: 

Elmondja, hogy tudomása szerint a pápai kóter épületében szállásolták el az Ukrajnából 

menekülteket. Tervezik, hogy a nyár folyamán (június, július) egy főzéssel egybekötött, 

gyerekprogrammal színesített délutánra invitálnák őket, hogy kicsit könnyebben hidalják át az 

őket ért nehézségeket. 

 

Dr. Benkő Krisztina osztályvezető: 

Elmondja, hogy kivel kell felvenni a kapcsolatot abban az esetben, ha az ukrán menekülteknek 

segítséget kívánnak nyújtani. 

Ha megvan az egyeztetés, akkor ahhoz lehet rendelni költségkeretet legyen szó akár egy 

főzésről, akár csomagok összeállításáról.  

 

Kozák János elnök 

Elmondja, hogy a fentiekkel kapcsolatban konkrét döntés most nem születik, ez egyelőre egy 

tervezett program. 

 

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

 

Megállapítja, hogy egyéb kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Ezt követően a nemzetiségi önkormányzat ülését 11.15 órakor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 Kozák János     Németh Richárd   

  elnök       elnökhelyettes   

        


