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Buzás Bernadett köztisztviselő  

Holdosiné Bánhegyi Ildikó pályázatíró 
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Babos Petra 

Kuri Ákos 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. 

 

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

 

12/2022. (VII.08.) PVCNÖ határozat 

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete a 2022. július 8-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

határozza meg: 

 

1. Kik vagyunk? című (ROMA-NEMZ-TAB-22-0223 pályázati 

számú) cigány nemzetiségi gyermektábor lebonyolításával 

kapcsolatos döntés 

Előadó: Kozák János elnök 

 

2. Vegyes ügyek 
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1. Kik vagyunk? című (ROMA-NEMZ-TAB-22-0223 pályázati számú) cigány 

nemzetiségi gyermektábor lebonyolításával kapcsolatos döntés 

Előadó: Kozák János elnök 

 

Kozák János elnök 

Elmondja, hogy a városban 1994 óta működik cigány nemzetiségi önkormányzat. Ettől 

kezdődően szinte minden évben szerveztek tábort a cigány gyerekek részére, így tettek 2022-

ben is. Az idei évi táboruk a tavalyihoz hasonlóan Csopakon lesz, július 14 – 19 között, 16 

gyermekkel. 

A tábor programjának összeállításakor folytatták az előző években átadott ismeretek sorát. A 

legfontosabbakat újra felidézik, valamint újakkal is bővítik a már megszerzett tudásanyagot. Az 

önismeret fejlesztése, az énkép erősítése is céljaik között szerepel.  

Hozzáteszi, a mindennapok megéléséhez fontosnak tartják, hogy a gyerekek a cigány 

emberekhez kötődő közéleti információkból is kapjanak egy-egy szeletet, megtalálják helyüket 

a település közéletében.  

 A nyári szabadidős elfoglaltságok is fontosak a tábor életében. Helyet kap a játék, balatoni 

fürdőzés.  A gyerekek számára ez a hét jelentsen a múlt és a jelen értékeinek megismerése 

mellett gondtalan pihenést, feltöltődést a közös programok által. 

Köszönetet mond Pápa Város Polgármesterének, dr. Áldozó Tamásnak, hogy 2 db 

mikrobusszal biztosítja számukra a táborozók oda és visszautazását. 

A tábor teljes költségvetése 16 gyermek, 3 fő kísérő részére 5 éjszaka szállással, teljes ellátással, 

strandbelépővel 1.211.090 Ft, melyből 700.000 Ft összeget a nemzetiségi önkormányzat 

pályázati támogatásból biztosít, a fennmaradó tételt pedig a feladatalapú támogatás terhére 

önerőből biztosítja. 

 

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

 

13/2022. (VII.08.) PVCNÖ határozat 

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete a feladatalapú támogatás terhére a pályázati összegen 

felüli költségeket biztosítja a Kik vagyunk? című (ROMA-

NEMZ-TAB-22-0223 pályázati számú) cigány nemzetiségi 

gyermektábor (2022. 07. 14 – 19.) lebonyolításával kapcsolatban. 
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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          


