
PÁPA VÁROSI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

 

Szám: A01/252-16/2022. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2022. 

szeptember 1-jei ülésén, 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  

   

Horváth Andrea 

Édl Krisztián Péter 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 14.00 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: 

 

14/2022. (IX.01.) PVCNÖ határozat 

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete a 2022. szeptember 1-jei ülésének napirendjét az 

alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. A 2022. szeptember 5. és 2023. február 28. napja között zajló 

hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programmal 

kapcsolatos döntés 

Előadó: Kozák János elnök 

 

2. Csatkára tervezett zarándokút programjának és költségeinek 

megtárgyalása 

Előadó: Kozák János 

 

3. Vegyes ügyek 
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1. A 2022. szeptember 5. és 2023. február 28. napja között zajló hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatási programmal kapcsolatos döntés 

Előadó: Kozák János elnök 

 

Kozák János elnök 

Elmondja, hogy a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 1 fő közfoglalkoztatottat 

foglalkoztatott közfoglalkoztatási program keretében 2022. augusztus 31. napjáig. 

Magyarország Kormánya új programot indít a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

támogatására. 

Az önkormányzat az új program keretén belül is alkalmazni kívánja a szóban forgó 

közfoglalkoztatottat. 

A következő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 2022. szeptember 5. és 2023. 

február 28. között zajlik, aminek támogatási intenzitása 90%, így az önkormányzatnak 10% 

önrészt szükséges fizetnie. 

 

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: 

 

15/2022. (IX.01.) PVCNÖ határozat 

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a 2022. évi 

hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program keretében 90%-

os állami támogatási intenzitással 1 fő közfoglalkoztatottat kíván 

foglalkoztatni 2022. szeptember 5. napjától 2023. február 28. 

napjáig.  

 

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselőtestülete utasítja az elnököt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

2. Csatkára tervezett zarándokút programjának és költségeinek megtárgyalása 

Előadó: Kozák János elnök 

 

 

Kozák János elnök 

Elmondja, hogy a csatkai zarándoklat hagyomány a pápai cigányság körében, így, ahogy az 

utóbbi években, úgy idén is támogatják a Rigó lakótelepen élő cigány nemzetiség 2022. 

szeptember 3. (szombat) napra tervezett zarándokútját. Az árak nagy mértékű emelkedése miatt 

idén 1 busz indítását tudja a nemzetiségi önkormányzat támogatni, melynek költsége 180.000 

Ft + parkolási díj. A busz 15:00 indul és várhatóan 22:00 körül érkezik vissza. 

 

Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés, kérdés, hozzászólás a napirendhez. 

 

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, észrevétel nincs. 
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Kéri a testület állásfoglalását az alábbi határozati javaslattal kapcsolatban: 

„A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete körülbelül 50 fő cigány 

nemzetiségű Rigó lakótelepen élő számára 2022. szeptember 3. (szombat) napjára szervezett 

csatkai zarándokút buszköltségét, bruttó 180.000 Ft-ot + parkolási díjat megfinanszíroz a 2021. 

évi feladatalapú, valamint a 2022. évi működési támogatás terhére. 

 

A Képviselőtestület utasítja az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2022. szeptember 03. 

Felelős: Kozák János” 

 

 

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

 

 

16/2022. (IX.01.) PVCNÖ határozat 

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselőtestülete körülbelül 50 fő cigány nemzetiségű Rigó 

lakótelepen élő számára 2022. szeptember 03. (szombat) napjára 

szervezett csatkai zarándokút buszköltségét, bruttó 180.000 Ft-ot 

+ parkolási díjat megfinanszíroz a 2021. évi feladatalapú, 

valamint a 2022. évi működési támogatása terhére. 

 

A Képviselőtestület utasítja az elnököt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2022. szeptember 03. 

Felelős: Kozák János 

 

 

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 14.15 órakor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 Kozák János     Kozák Jánosné   

  elnök            képviselő          


