
PÁPA VÁROSI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

 

Szám: A01/252-7/2022. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2022. 

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

 

Jelen vannak: Kozák János elnök 

 Németh Richárd elnök-helyettes 

Kozák Jánosné képviselő 

 

Kozák Jánosné közfoglalkoztatott 

 

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető 

Buzás Bernadett köztisztviselő  

Borisz Terézia költségvetési csoportvezető 

   

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: 

 

5/2022. (V.30.) PVCNÖ határozat 

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

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

szerint határozza meg: 

 

1. A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2021. 

évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása 

Előadó: Kozák János elnök 

 

2. A 2021. évi pénzügyi ellenőrzések tapasztalatai 

Előadó: Kozák János elnök 
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3. A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi 

költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) PVCNÖ határozat 

módosítása 

Előadó: Kozák János elnök 

 

4. Vegyes ügyek 

Előadó: Kozák János elnök 

 

1. A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról szóló 

beszámoló elfogadása  

Előadó: Kozák János elnök 

 

Kozák János elnök 

Elmondja, hogy elkészült a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi 

gazdálkodásának beszámolója az előterjesztés szerint. 

 

 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel 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: 

 

6/2022. (V.30.) PVCNÖ határozat 

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2021. 

évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztésben 

foglaltaknak megfelelően elfogadja. 

 

2. A 2021. évi pénzügyi ellenőrzések tapasztalatai 

Előadó: Kozák János elnök 

 

Kozák János elnök 

Elmondja, hogy az előterjesztésben a belső ellenőr által folytatott 2021. évi pénzügyi 

ellenőrzéssel kapcsolatos tapasztalatok olvashatóak részletesen.  

 

Megkérdezi a költségvetési csoportvezetőt, hogy van-e kiegészítés az előterjesztéssel 

kapcsolatban. 

 

Borisz Terézia csoportvezető: 

Elmondja, hogy nem kíván kiegészítést tenni. 

 

Kozák János elnök 

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

 

Megállapítja, hogy egyéb kérdés, hozzászólás nincs. 
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A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

7/2022. (V.30.) PVCNÖ határozat 

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi 

Önkormányzat 2021. évi pénzügyi ellenőrzések tapasztalatairól 

szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 

elfogadja. 

 

3. A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 

szóló 2/2022. (II.15.) PVCNÖ határozat módosítása 

Előadó: Kozák János elnök 

 

Kozák János elnök 

Elmondja, hogy a 2022. évi költségvetés módosítására azért van szükség, mert a költségvetés 

elfogadása óta ismertté vált a feladatalapú és a pályázaton elnyert támogatások összege. 

 

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

 

Megállapítja, hogy egyéb kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

 

8/2022. (V.30.) PVCNÖ határozat 

1. A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi 

Önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint 

fogadja el: 

 

költségvetési bevétele: 4.908 eFt 

költségvetési kiadása:  4.908 eFt 

 

    adatok ezer forintban 

 Bevételek kiemelt előirányzatonként Összeg  
1.1 Intézményi működési bevételek    

2.1.2 

Önkormányzatok költségvetési támogatása:        

 - központosított előirányzat    
3.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése    
3.3 Pénzügyi befektetések bevételei    

4.1.1 OEP-től átvett felhalmozási feladatalapú támogatás   
4.1.2 Egyéb támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel:    

   - működési célú támogatás 1 040  
  - feladat alapú támogatás 1 247  
  - közcélú foglalkoztatás 401  
 - pályázaton nyert 1 000  

4.2.1 OEP-től átvett felhalmozási célú pe. átvét    
4.2.2 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvét    
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5.1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről    

5.2.1 Felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről    

6. 

Támogatás, kölcsön visszatérülés, értékpapír értékesítés, kibocsátás 

bevétele    
7. Előző évi maradvány igénybevétele 1 220  
Bevételek összesen 4 908  

            

         adatok ezer forintban 

 Kiadások kiemelt előirányzatonként Összeg  
1. Személyi juttatások 1176  
2. Munkaadókat terhelő járulékok 135  

3. 

Dologi kiadások                                                                                                       

- programok költségei (tábor, kulturális nap, stb.) 3 497  
4. Ellátottak juttatásai    
5. Speciális célú támogatások   
6. Felújítások    
7. Beruházás   
8. Egyéb felhalmozási támogatások    
9. Tartalék 100  
10. Kiadások összesen 4 908  
11. Költségvetési támogatás    

 

 

2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. §-a 

alapján a 2022. évi költségvetés mellékletei: 

 

a) A Pápa Városi Cigány Német Nemzetiségi Önkormányzat 

működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 

2022. évi előirányzata mérleg rendszerben (1. számú 

melléklet) 

b) A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi 

módosított előirányzat felhasználási terve (2. számú 

melléklet) 

c) A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat – 

többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése 

évenkénti bontásban és összesítve (3. számú melléklet) 

d) A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat működési 

és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását 

bemutató mérleg 2022-2025. évekre (4. számú melléklet) 

e) A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi 

költségvetési egyenleg összegének bemutatása (5. számú 

melléklet) 
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A költségvetés tervszámait a nemzetiségi önkormányzat a 

kötelező feladatokra fordítja, önként vállalt és államigazgatási 

feladatokat nem lát el. 

 

A nemzetiségi önkormányzatnak általa irányított költségvetési 

szerve nincs. 

 

A költségvetési hiány a költségvetésben nincs, annak belső, 

illetve külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi 

előirányzatot nem kell biztosítani. 

 

 

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti 

átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. 

 

Az elnök utasítja az elnök-helyettest, hogy az elfogadott 

költségvetési határozat alapján az előirányzat-módosítások 

nyilvántartásba vételéről gondoskodjon. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:  Kozák János elnök  

  Németh Richárd elnök-helyettes  

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési 

osztályvezető 

Borisz Terézia költségvetési csoportvezető 

 

 

4. Vegyes ügyek 

Előadó: Kozák János elnök 

 

Kozák János elnök 

Elmondja, hogy a vegyes ügyek keretében 3 témában döntenek. 

 

a.) A vírushelyzet végre lehetővé teszi számunkra, hogy programot rendezzünk, ezért 

pünkösdi ünnepséggel egybekötve egy bált szeretnének rendezni, ahová 

meglepetésvendégeket hívnak, akiket vendégül is látnak a Hangár Étteremben 2022. 

június 4. napján. Az autentikus zenés műsorra szeretettel meghívják a polgármestert, az 

alpolgármestert, a jegyző asszonyt és az osztályvezető asszonyt. A program vasárnap is 

folytatódik, tekintettel a pünkösdi ünnepekre. 16.00 – 18.30-ig a Sekina (Pápai szabad 

keresztény hit) gyülekezete előadást tart a pünkösd jelentőségéről és istentisztelet is 

lesz. A rendezvény költségét legfeljebb 1.100.000 Ft-ban állapítják meg, melyet az 

önkormányzat 2022. évi költségvetése, feladatalapú támogatásból származó bevétele 

terhére biztosít. 

 

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

kapcsolatban. 
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Megállapítja, hogy egyéb kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

hozza: 

 

9/2022. (V.30.) PVCNÖ határozat 

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. június 4-

5. napjaira pünkösdi rendezvényt szervez a Hangár Étteremben, főként cigány 

származásúak részére. 

A rendezvény a résztvevők számára ingyenes. 

 

A képviselő-testület a rendezvény költségeire legfeljebb 1.100.000 Ft-ot biztosít a 2022. 

évi költségvetése, feladatalapú támogatásból származó bevétele terhére. 

 

A Képviselőtestület utasítja az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2022. június 4. 

Felelős: Kozák János elnök 

 

b.) A közfoglalkoztatásra tekintettel a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

alapító okiratának módosítása szükséges. A közfoglalkoztatás miatt felülvizsgálatra 

kerültek az alapító okiratba foglalt tevékenységi körök, melyek kibővítése szükséges az 

előterjesztésben foglaltak szerint. 

 

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

kapcsolatban. 

 

Megállapítja, hogy egyéb kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

hozza: 

9/2022. (V.30.) PVCNÖ határozat 

 

Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Pápa Városi Cigány 

Nemzetiségi Önkormányzat alapító okiratában a 

tevékenységi körét és ezáltal alapító okiratát az 

alábbiak szerinti módosítja: 

 

Az önkormányzat tevékenységi körébe bekerülnek 

az alábbi tevékenységek: 

041233 Hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás 

041231 Rövid távú közfoglalkoztatás 

084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása 

és támogatása 

084031 Civil szervezetek működési 

támogatása 

018030 Támogatási célú finanszírozási 

műveletek 
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A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselőtestülete utasítja az 

elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kozák János 

elnök  

 Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési 

osztályvezető 

 

 

c.) Tekintettel arra, hogy a nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíjat eddig még 

nem állapítottak meg, javaslom, hogy a Képviselő-testület tagjai számára a 2022. január 

1- 2022. június 30. közötti időszakra, az elvégzett munkájuk elismeréseként a határozati 

javaslatban foglaltak szerinti tiszteletdíjat állapítson meg. 

 

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

kapcsolatban. 

 

Megállapítja, hogy egyéb kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

hozza: 

 

11/2022. (V.30.) PVCNÖ határozat 

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselőtestülete 2022. évi 

költségvetéséből, a személyi juttatások 

előirányzata terhére, 2022. január 1. és 2022. 

június 30. 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. június hónapban történő 

kifizetése érdekében tegye meg a szükséges 

intézkedéseket.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Kozák János elnök 
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Megkérdezi van-e kérdés, észrevétel, további információ, amit szükséges megtárgyalni. 

 

Megállapítja, hogy egyéb kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Ezt követően a nemzetiségi önkormányzat ülését 11.25 órakor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 Kozák János     Németh Richárd   

  elnök       elnökhelyettes   

        


