
PÁPA VÁROSI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

 

Szám: A01/252-19/2022. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2022. 

szeptember 22-i ülésén, a Városháza (Pápa, Fő u. 5.) I. emeleti tárgyalótermében. 

 

Jelen vannak: Kozák János elnök 

 Németh Richárd elnökhelyettes 

Kozák Jánosné képviselő 

 

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

Buzás Bernadett köztisztviselő 

Holdosiné Bánhegyi Ildikó pályázatíró 

   

Horváth Andrea 

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. 

 

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: 

 

17/2022. (IX.22.) PVCNÖ határozat 

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete a 2022. szeptember 20-i ülésének napirendjét az alábbiak 

szerint határozza meg: 

 

1. A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi 

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

módosítása 

Előadó: Kozák János elnök 

 

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

pályázati számú) 2022. évi nyári cigány nemzetiségi 

gyermektáborral kapcsolatos beszámoló 

Előadó: Kozák János elnök 

 

3. Vegyes ügyek 
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1. 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 közfoglalkoztatási programban való részvétel miatt vált szükségessé a 

költségvetés előterjesztés szerinti módosítása. 

 

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: 

 

18/2022. (IX.22.) 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:  5.293 eFt 

költségvetési kiadása:  5.293 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 786  
 - pályázaton nyert 1 000  

4.2.1 OEP-től átvett felhalmozási célú pe. átvét    
4.2.2 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvét    

5.1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről    

5.2.1 Felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről    
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6. 

Támogatás, kölcsön visszatérülés, értékpapír értékesítés, kibocsátás 

bevétele    
7. Előző évi maradvány igénybevétele 1 220  
Bevételek összesen 5 293  

          

         adatok ezer forintban 

 Kiadások kiemelt előirányzatonként Összeg  
1. Személyi juttatások 1821  
2. Munkaadókat terhelő járulékok 215  

3. 

Dologi kiadások                                                                                                       

- programok költségei (tábor, kulturális nap, stb.) 3 157  
4. Ellátottak juttatásai    
5. Speciális célú támogatások   
6. Felújítások    
7. Beruházás   
8. Egyéb felhalmozási támogatások    
9. Tartalék 100  
10. Kiadások összesen 5 293  
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) 

 

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. 
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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. 

 

A képviselőtestület utasítja az elnököt, hogy az elfogadott 

költségvetési határozat alapján az előirányzat-módosítások 

nyilvántartásba vételéről gondoskodjon. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kozák János elnök  

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési 

osztályvezető 

Borisz Terézia költségvetési csoportvezető 

 

2. Kik vagyunk? című (ROMA-NEMZ-TAB-22-0223 pályázati számú) 2022. évi 

nyári cigány nemzetiségi gyermektáborral kapcsolatos beszámoló 

Előadó: Kozák János elnök 

 

 

Kozák János elnök 

Elmondja, hogy az idei nyáron is megrendezésre került a cigány nemzetiségi gyermektábor, 

mely a visszajelzések alapján rendkívül sikeres volt. Megkéri Holdosiné Bánhegyi Ildikót, a 

tábor vezetőjét, hogy röviden foglalja össze a táborban történt eseményeket. 

 

Holdosiné Bánhegyi Ildikó 

Elmondja, hogy a nyári tábor az előző évhez hasonlóan Csopakon került megtartásra, július 14-

19. között. A táborral kapcsolatos pályázat tavaly októberben került benyújtásra. így idén 16 

gyermek táborozhatott. A Belügyminisztérium 700.000 Ft támogatást nyújtott az 

önkormányzatnak, mely összeget saját forrásból ki kellett egészíteni. A gyermekek utaztatását 

Pápa Város Önkormányzata biztosította. 

A tábor programja a pályázatban leírtak szerint alakult, melyek között szerepeltek népismereti 

előadások, játékos vetélkedők, autentikus foglalkozások, továbbá a jó időnek köszönhetően a 

gyermekek minden nap fürdőztek a Balatonban. Elmondja, azon gyermekek, akik a korábbi 

táborok során példamutatóan viselkedtek, az idei évben is meghívást kaptak. 

Elmondja, hogy a tábor részletes programja az előterjesztés mellékletét képezi. Az idei évben 

a Pápai Rendőrkapitányság részéről Császárné Elek Veronika is részt vett a tábor programjában, 

ahol a gyermekeknek előadást tartott a betartandó szabályokról, valamint a nyári fürdőzés 

veszélyeiről, közlekedési ismeretekről. Szintén ez idő alatt táboroztak ott budapesti diákok, akik 

modern táncot tanultak, gálaműsorukra meghívást kaptak a pápai gyermekek, melyen nagy 

örömmel vettek részt. Autentikus estjükön ifj. Kozák János gitáron adott ízelítőt a cigány 

folklórból. 

 

A szállás, étkezés minősége megfelelő volt, 2-3 ágyas szobákban kerültek elhelyezésre a 

táborozók. Napi kétszeri meleg étkezésre volt lehetőség, valamint a strandon uzsonnát kaptak 
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a gyermekek. Az utolsó estén az elmúlt napok programjait értékelték, díjazták a vetélkedők 

győzteseit, valamint minden gyermek elmondhatta, milyen pozitív élményekkel gazdagodott a 

tábor során. Bízik benne, hogy a következő években is lesz lehetőség a nemzetiségi tábor 

megtartására. 

 

Kozák János elnök 

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: 

 

19/2022. (IX.22.) PVCNÖ határozat 

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Kik vagyunk? című (ROMA–NEMZ–TAB–

22-0223 pályázati számú) 2022. évi nyári cigány nemzetiségi 

gyermektáborral kapcsolatos beszámolót elfogadja. 

 

 

3. Vegyes ügyek 

 

Kozák János elnök 

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

 

Holdosiné Bánhegyi Ildikó 

Tájékoztatja a jelenlévőket a nemzetiségi nappal kapcsolatos nyertes pályázatról, melyet 

véleménye szerint még az ősz folyamán meg kellene tartani. Elmondja, hogy a nemzetiségi nap 

költsége kb. 350.000 Ft-ra lett tervezve, melyhez az elnyert támogatás 300.000 Ft. 

 

Kozák János elnök 

Elmondja, hogy október 9-én kerülne sor a nemzetiség nap megtartására, az időjárás 

függvényében. 

 

Megállapítja, hogy egyéb kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az alábbi határozati javaslattal kapcsolatban: 

 

„A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2022. október 9-én 

megrendezésre kerülő roma nemzetiségi nap költségvetését 342.637 Ft-ban állapítja meg, 

melyhez az elnyert támogatás összege 300.000 Ft. A fennmaradó 42.637 Ft-ot a 2022. évi 

költségvetése terhére biztosítja. 

 

A Képviselőtestület utasítja az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 

Felelős: Kozák János elnök” 

 

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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20/2022. (IX.22.) PVCNÖ határozat 

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a 2022. október 9-én megrendezésre kerülő 

roma nemzetiségi nap költségvetését 342.637 Ft-ban állapítja 

meg, melyhez az elnyert támogatás összege 300.000 Ft. A 

fennmaradó 42.637 Ft-ot a 2022. évi költségvetése terhére 

biztosítja. 

 

A Képviselőtestület utasítja az elnököt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 

Felelős: Kozák János elnök 

 

 

Kozák János elnök 

Ezt követően a nemzetiségi önkormányzat ülését 11.35 órakor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 Kozák János         Németh Richárd   

  elnök            elnökhelyettes 


