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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

Készült: a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2019. 

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

 

Jelen vannak: Markos Róbertné elnök 

Sándor Endre Géza elnökhelyettes 

 

Dr. Benkő Krisztina osztályvezető, 

  Balláné Pákai Csilla köztisztviselő 

 

Németh Anna és Mike László, a Pápa Városi Televízió munkatársai 

Babos Petra, a Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa 

 

Markos Róbertné elnök 

Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a nemzetiségi önkormányzat ülése 

határozatképes, 2 fő képviselő jelen van. A testület ülését 09.30 órakor megnyitja. 

 

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: 

 

 

12/2019. (V.30.) PVCNÖ határozat 

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete a 2019. május 30-i ülésének napirendjét az alábbiak 

szerint határozza meg: 

 

1. A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása 

Előadó: Markos Róbertné elnök 

 

2. A 2018. évi pénzügyi ellenőrzések tapasztalatai 

Előadó: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 

3. Vegyes ügyek 
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1. A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása 

Előadó: Markos Róbertné elnök 

 

 

Markos Róbertné elnök 

Kiemeli a beszámolóból, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi bevételeit és kiadásit 

maradéktalanul teljesítette. Az Önkormányzatnak 510 eFt költségvetési maradványa 

keletkezett. 

Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés, kérdés, hozzászólás az írásban megküldött 

előterjesztéshez. 

 

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, kiegészítés nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a következő határozati javaslattal kapcsolatban: 

„A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a Pápa Városi Cigány 

Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztésben 

foglaltaknak megfelelően elfogadja.” 

 

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

 

 

13/2019. (V.30.) PVCNÖ határozat 

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2018. 

évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztésben 

foglaltaknak megfelelően elfogadja. 

 

 

 

2. A 2018. évi pénzügyi ellenőrzések tapasztalatai 

Előadó: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 

 

Markos Róbertné elnök 

Kiemeli a beszámolóból, hogy a Nemzetiségi Önkormányzatnál a bizonylati fegyelem jó, a 

gazdálkodási jogkörök gyakorlása teles körűen biztosított volt.  

Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés, kérdés, hozzászólás az írásban megküldött 

előterjesztéshez. 

 

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, kiegészítés nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a következő határozati javaslattal kapcsolatban: 

„A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2018. évi pénzügyi 

ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 

elfogadja.” 

 

A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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14/2019. (V.29.) PVCNÖ határozat 

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete a 2018. évi pénzügyi ellenőrzések tapasztalatairól szóló 

beszámolót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 

elfogadja. 

 

 

 

3. Vegyes ügyek 

 

 

Sándor Endre Géza elnökhelyettes 

Az előző időszak programjaival kapcsolatban elmondja, hogy az előző ülésen született 

döntésnek megfelelően 2019. április 12-én, pénteken lezajlott a húsvéti játszóház a Rigó 

lakótelepen lévő Csillagház közösségi házban, körülbelül 50-55 gyermek részvételével. A 

hagyományokhoz kapcsolódóan tojást festettek, előnyomott képeket színeztek a gyerekek, 

illetve beszélgettek a húsvét eredetéről. A programot sikeresnek ítéli. 

2019. május 2-án, szintén a Rigó lakótelepi Csillagházban tartott előadást Salgó Ferenc atya  

Giménez Malla Boldog Ceferinóról, cigány nevén El Peléről, mártírhalálának évfordulójára 

emlékezve. A rendezvényen a környéken lakó gyermekek és szüleik egyaránt részt vettek. 

 

Markos Róbertné elnök 

Kéri a testület állásfoglalását a 2019. május 29. napjáig megvalósított, cigány nemzetiségi 

programokkal kapcsolatban. 

 

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadja a 2019. május 29. napjáig megvalósított programokról  

szóló tájékoztatást. 

 

 

Sándor Endre Géza elnökhelyettes 

Tájékoztatásul elmondja, hogy a vinyei táborozás előkészítéseként együttműködési 

megállapodást kötött a Képviselőtestület nevében a Pápai Tankerületi Központ vezetőjével. 

Kéri a Képviselőtestület utólagos egyetértését. 

 

Markos Róbertné elnök 

Kéri a testület állásfoglalását a következő határozati javaslatról: 

„A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete utólagos egyetértését 

adja a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és a Pápai Tankerületi Központ között 

2019. május 14-én aláírt együttműködési megállapodáshoz.” 

 

 

A Képviselőtestület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

15/2019. (V.29.) PVCNÖ határozat 

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete utólagos egyetértését adja a Pápa Városi Cigány 

Nemzetiségi Önkormányzat és a Pápai Tankerületi Központ 
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között 2019. május 14-én aláírt együttműködési 

megállapodáshoz. 

 

 

Sándor Endre Géza elnökhelyettes 

Elmondja, hogy a  2019. július 15-21. közötti időszakban rendezik meg nyári táborukat 22 fő 

gyermek és 2 fő felnőtt kísérő részvételével a vinyei Öreg Bakony turistaházban. A táborozás 

költségéhez az Emberi Erőforrás Minisztériumától 600.000 Ft-ot nyertek. A pályázaton elnyert 

összeg hozzávetőlegesen a szállás és az étkezés költségét  fedezi. Annak érdekében, hogy 

bográcsozást is tarthassanak, és elvihessék a táborozókat kirándulni Zircre, pizzázással 

egybekötve, valamint vásárolhassanak néhány egyszerűbb szabadtéri játékot, ki kell 

egészíteniük saját forrásból a tábor költségét, meglátása szerint 250 eFt-tal. 

 

Markos Róbertné elnök 

Kéri a testület állásfoglalását a következő határozati javaslatról: 

„A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2019. július 15-21. 

közötti időszakban, Vinyén történő táborozás megszervezésével, 22 fő általános és 

középiskolás korú gyermek részére, 2 felnőtt kísérő biztosításával, egyetért. A táborozás a 

résztvevők számára költségmentes. 

A Képviselőtestület a táborozás költségkeretét 850 eFt-ban állapítja meg, amelyből 600 eFt-ot 

pályázati támogatásból biztosít, 250 eFt-ot pedig az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében, 

a dologi kiadásokra előirányzott összegből biztosít. 

A Képviselőtestület utasítja az elnökhelyettest a tábor előkészítésével és lebonyolításával 

kapcsolatos feladatok ellátására. 

 

Határidő: 2019. július 21. 

Felelős: Sándor Endre Géza elnökhelyettes” 

 

 

A Képviselőtestület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

16/2019. (V.29.) PVCNÖ határozat 

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a 2019. július 15-21. közötti időszakban, 

Vinyén történő táborozás megszervezésével, 22 fő általános és 

középiskolás korú gyermek részére, 2 felnőtt kísérő 

biztosításával, egyetért. A táborozás a résztvevők számára 

költségmentes. 

A Képviselőtestület a táborozás költségkeretét 850 eFt-ban 

állapítja meg, amelyből 600 eFt-ot pályázati támogatásból 

biztosít, 250 eFt-ot pedig az Önkormányzat 2019. évi 

költségvetésében, a dologi kiadásokra előirányzott összegből 

biztosít. 

 

A Képviselőtestület utasítja az elnökhelyettest a tábor 

előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok 

ellátására. 

 

Határidő: 2019. július 21. 

Felelős: Sándor Endre Géza elnökhelyettes 
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Sándor Endre Géza elnökhelyettes 

Javasolja, hogy az Önkormányzat munkatervében szereplő, a balatonedericsi Afrika Múzeumba 

tervezett kirándulást 2019. július 28-án tartsák meg, 55 fő részvételével. A múzeumlátogatást a 

cigány hagyományokról szóló vetélkedővel tervezi összekötni. A rendezvény a résztvevőknek 

teljesen ingyenes lenne, az önkormányzat állná a bérelt autóbusszal történő szállítás költségét, 

valamint minden résztvevőt megvendégelnének egy adag étellel. A program költségkeretét 370 

eFt-ban javasolja megállapítani, melyet az Önkormányzat a 2019. évi költségvetésében, a 

dologi kiadásokra előirányzott összegből biztosíthatna. 

 

Markos Róbertné elnök 

Kéri a testület állásfoglalását a következő határozati javaslatról: 

„A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a cigány 

hagyományokról szóló vetélkedővel összekötött, Balatonedericsen, az Afrika Múzeumban, 

2019. július 28-án, 50 fő részvételével történő kirándulás megszervezésével egyetért. A 

kirándulás a résztvevők számára költségmentes lesz. 

A Képviselőtestület az esemény költségkeretét 370 eFt-ban állapítja meg, melyet az 

Önkormányzat a 2019. évi költségvetésben, a dologi kiadásokra előirányzott összegből 

biztosítja.  

A Képviselőtestület utasítja az elnökhelyettest a kirándulás előkészítésével és lebonyolításával 

kapcsolatos feladatok ellátására. 

 

Határidő: 2019. július 28. 

Felelős: Sándor Endre Géza elnökhelyettes” 

 

 

A Képviselőtestület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

17/2019. (V.29.) PVCNÖ határozat 

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a cigány hagyományokról szóló vetélkedővel 

összekötött, Balatonedericsen, az Afrika Múzeumban, 2019. 

július 28-án, 50 fő részvételével történő kirándulás 

megszervezésével egyetért. A kirándulás a résztvevők számára 

költségmentes lesz. 

A Képviselőtestület az esemény költségkeretét 370 eFt-ban 

állapítja meg, melyet az Önkormányzat a 2019. évi 

költségvetésben, a dologi kiadásokra előirányzott összegből 

biztosítja.  

A Képviselőtestület utasítja az elnökhelyettest a kirándulás 

előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok 

ellátására. 

 

Határidő: 2019. július 28. 

Felelős: Sándor Endre Géza elnökhelyettes 
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Sándor Endre Géza elnökhelyettes 

Javaslatot tesz arra, hogy az Önkormányzat a tavalyi évhez hasonlóan, idén is szervezzen 

hagyományőrző családi hétvégét 2019. augusztus 18. és 20. között, Bakonybélbe. A 

hagyományőrző programokon kívül lehetőségük lenne a résztvevőknek megtekinteni a 

Szentkutat, a kápolnát és a millenniumi felújítást követően ismét megnyitott monostori kertet. 

Huszonnégy fő részvételét biztosítaná az Önkormányzat, a résztvevőknek a program ingyenes 

lenne. A három nap költségkeretét 280 eFt-ban javasolja megállapítani, ami tartalmazza az 

utazás, a szállás, az étkezés és az idegenforgalmi adó összegét. 

 

Markos Róbertné elnök 

Kéri a testület állásfoglalását a következő határozati javaslattal kapcsolatban: 

„A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2019. augusztus 18-

20. közötti időpontban, Bakonybélbe megszervezésre kerülő cigány hagyományőrző családi 

hétvége megtartásával egyetért. Az utazás, a szállás, az étkezés és az idegenforgalmi adó 

költségét az Önkormányzat vállalja legfeljebb 280 eFt összegben, melynek fedezetét az 

Önkormányzat 2019. évi költségvetésében, a dologi kiadásokra előirányzott összegből 

biztosítja.  

A Képviselőtestület utasítja az elnökhelyettest a családi hétvége előkészítésével és 

lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátására. 

 

Határidő: 2019. augusztus 20. 

Felelős: Sándor Endre Géza elnökhelyettes” 

 

 

A Képviselőtestület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

18/2019. (V.29.) PVCNÖ határozat 

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a 2019. augusztus 18-20. közötti időpontban, 

Bakonybélbe megszervezésre kerülő cigány hagyományőrző 

családi hétvége megtartásával egyetért.  Az utazás, a szállás, az 

étkezés és az idegenforgalmi adó költségét az Önkormányzat 

vállalja legfeljebb 280 eFt összegben, melynek fedezetét az 

Önkormányzat 2019. évi költségvetésében, a dologi kiadásokra 

előirányzott összegből biztosítja.  

A Képviselőtestület utasítja az elnökhelyettest a családi hétvége 

előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok 

ellátására. 

 

Határidő: 2019. augusztus 20. 

Felelős: Sándor Endre Géza elnökhelyettes 

 

 

Sándor Endre Géza elnökhelyettes 

További javaslata, hogy az Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan szervezzen a 

szeptember 7-i csatkai búcsúba zarándokutat, azzal, hogy a bérelt autóbuszt biztosítja a 

Képviselőtestület, ami hozzávetőlegesen 100 eFt költséget jelent. A résztvevőknek a program 

ingyenes lenne. 
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Markos Róbertné elnök 

Kéri a testület állásfoglalását a következő határozati javaslattal kapcsolatban: 

„A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2019. szeptember 7-

én, Csatkára történő zarándokút szervezésével egyetért. A rendezvény a résztvevők számára 

ingyenes, a bérelt autóbusz költségeit a Képviselőtestület biztosítja, legfeljebb 100 eFt erejéig, 

aminek fedezetét az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében, a dologi kiadásokra 

előirányzott összegből biztosítja.  

A Képviselőtestület utasítja az elnökhelyettest a zarándoklat előkészítésével és lebonyolításával 

kapcsolatos feladatok ellátására. 

 

Határidő: 2019. augusztus 20. 

Felelős: Sándor Endre Géza elnökhelyettes” 

 

 

A Képviselőtestület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

19/2019. (V.29.) PVCNÖ határozat 

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a 2019. szeptember 7-én, Csatkára történő 

zarándokút szervezésével egyetért. A rendezvény a résztvevők 

számára ingyenes, a bérelt autóbusz költségeit a Képviselőtestület 

biztosítja, legfeljebb 100 eFt erejéig, aminek fedezetét az 

Önkormányzat 2019. évi költségvetésében, a dologi kiadásokra 

előirányzott összegből biztosítja. 

 

A Képviselőtestület utasítja az elnökhelyettest a zarándoklat 

előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok 

ellátására. 

 

Határidő: 2019. augusztus 20. 

Felelős: Sándor Endre Géza elnökhelyettes 

 

 

Sándor Endre Géza elnökhelyettes 

Emlékezteti a jelenlévőket, hogy az Emberi Erőforrás Minisztériumától 250 eFt pályázati 

támogatást nyert az Önkormányzat, a 2019. október 19-21. közötti időpontra, Sajópálfalára 

tervezett zarándoklat költségeihez. Az utazás célja, hogy  a híres zarándok helyet, a vért 

könnyező Szűz Mária kegyképet az éves búcsú hétvégéjén meglátogassák. A források 

szűkössége miatt 15 fő részvételével tudják megtartani a zarándoklatot. Bérelt autóbusszal 

utaznak, a szállás Miskolctapolcán lesz, onnan mennek tovább a második napon Sajópálfalára.  

Számítása szerint a három napos program költsége 843 eFt lesz, melyből 250 eFt pályázati 

támogatás, 593 eFt-ot pedig saját költségvetéséből szükséges biztosítania az Önkormányzatnak. 

 

Markos Róbertné elnök 

Kéri a testület állásfoglalását a következő határozati javaslattal kapcsolatban: 

„A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2019. október 19-21. 

közötti időpontban megszervezésre kerülő zarándoklattal, a sajópálfalai vért könnyező 

Szűzanya kegykép búcsújára, egyetért. Az utazás, a szállás, az étkezés és az idegenforgalmi 

adó költségét az Önkormányzat vállalja, legfeljebb 843 eFt összegben, amelyből 250 eFt 
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pályázati támogatásból, 593 eFt pedig a 2019. évi költségvetésben, a dologi kiadásokra 

előirányzott összegből biztosított.  

A Képviselőtestület utasítja az elnökhelyettest a zarándoklat előkészítésével és lebonyolításával 

kapcsolatos feladatok ellátására. 

Határidő: 2019. október 21. 

Felelős: Sándor Endre Géza elnökhelyettes” 

 

 

A Képviselőtestület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

20/2019. (V.29.) PVCNÖ határozat 

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a 2019. október 19-21. közötti időpontban 

megszervezésre kerülő zarándoklattal, a sajópálfalai vért 

könnyező Szűzanya kegykép búcsújára, egyetért. Az utazás, a 

szállás, az étkezés és az idegenforgalmi adó költségét az 

Önkormányzat vállalja, legfeljebb 843 eFt összegben, amelyből 

250 eFt pályázati támogatásból, 593 eFt pedig a 2019. évi 

költségvetésben, a dologi kiadásokra előirányzott összegből 

biztosított.  

Képviselőtestület utasítja az elnökhelyettest a zarándoklat 

előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok 

ellátására. 

 

Határidő: 2019. október 21. 

Felelős: Sándor Endre Géza elnökhelyettes 

 

 

Markos Róbertné elnök 

Megállapítja, hogy a vegyes ügyek keretében egyéb kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Ezt követően az elnök a nemzetiségi önkormányzat ülését 9.45 órakor bezárja. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 Markos Róbertné Sándor Endre  

 elnök elnökhelyettes 


