
 
PÁPA VÁROSI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

 
8500 Pápa, Fő u. 5. Telefon: 89/515-011 Fax: 89/313-989 

 
 
 

 
 
 
1/2020. (I.31.) PVCNÖ határozat 

  
A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2020. január 31-i 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 
1. A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi munkaterve 

Előadó: Kozák János elnök 
 

2. A Pápa Város Önkormányzata és a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
Előadó: Kozák János elnök 
 

3. A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 
határozat elfogadása 
Előadó: Kozák János elnök 
 

4. Vegyes ügyek 
 
 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
 
 
 
Bedecs Andrea 
köztisztviselő 
 

 
 



 
PÁPA VÁROSI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

 
8500 Pápa, Fő u. 5. Telefon: 89/515-011 Fax: 89/313-989 

 
 
 

 
 
2/2020. (I.31.) PVCNÖ határozat 
 
 
Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2020. évi munkatervét az 
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
 
 
 
Bedecs Andrea 
köztisztviselő 
 

 
 



 
PÁPA VÁROSI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

 
8500 Pápa, Fő u. 5. Telefon: 89/515-011 Fax: 89/313-989 

 
 
 

 
 
3/2020. (I.31.) PVCNÖ határozat 
 
 
Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a Pápa Város 
Önkormányzatával 2019. október 28. napján kötött együttműködési megállapodás tartalmának 
felülvizsgálatát követően megállapította, hogy az együttműködési megállapodás módosítása 
nem szükséges. 
 
Utasítja az elnököt, hogy a képviselőtestület döntéséről az érdekelteket értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kozák János elnök 
 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
 
 
 
Bedecs Andrea 
köztisztviselő 
 

 
 



 
PÁPA VÁROSI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

 
8500 Pápa, Fő u. 5. Telefon: 89/515-011 Fax: 89/313-989 

 
 
 

 
 
4/2020. (I.31.) PVCNÖ határozat 
A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a Pápa Városi Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint elfogadja: 
 
Bevételek kiemelt előirányzatonként: 
 

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 működési célú pénzeszközök: - 
4.1.2. Egyéb támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel: 1.040.000 Ft  
4.2.1. OEP-től átvett felhalmozási célú pe.átvét.: - 
4.2.2. Egyéb felhalmozási célú pe.átvét.: - 
5.1. 
5.2.1. 

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 
Felhalmozási  pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 

- 

6. Támogatás, kölcsön visszatérül., értékpapír ért., kibocsát.bev.: - 
8.1. Előző évi maradvány igénybe vétele működési célra: 1.192.916 Ft 
Bevételek összesen 2.232.916 Ft 

 
Kiadások kiemelt előirányzatonként: 
 

1. Személyi juttatások:  300.000 Ft 
2.  Munkaadókat terhelő járulékok:  60.000 Ft 
3. Dologi kiadások  

- Programok költségei (farsang, tábor, zarándoklat, kiállítás stb.) 
 

1.872.916 Ft 
4.  Ellátottak juttatásai: - 
5.  Speciális célú támogatások, átvett pe. elszámolás visszafizetés: - 
6. Felújítások: - 
7. Beruházások: - 
8. Egyéb felhalmozási támogatások: - 
9. Kiadások összesen: 2.232.916 Ft 
10. Költségvetési támogatás - 
Létszám: - 

 
A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzati költségvetés 2020. évi mérlege 
 

Működési kiadások 2.232.916 Ft Működési célú 
bevételek 

1.040.000 Ft 



Hitel, kamat-és 
tőketörl. 

- Előző évek 
maradványának 
igénybevétele  

1.192.916 Ft 

Fejlesztési kiadások - Fejlesztési célú 
bevételek 

- 

Általános tartalék -   
Céltartalék -   
Kiadások összesen 2.232.916 Ft Bevételek összesen 2.232.916 Ft 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Kozák János elnök 
 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
 
 
 
Bedecs Andrea 
köztisztviselő 
 

 
 



 
PÁPA VÁROSI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

 
8500 Pápa, Fő u. 5. Telefon: 89/515-011 Fax: 89/313-989 

 
 
 

 
 
5/20200. (VII.13.) PVCNÖ határozat 

 
A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. július 13-i 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 
1. A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról szóló 

beszámoló elfogadása 
Előadó: Kozák János elnök 

 
2. A 2019. évi pénzügyi ellenőrzések tapasztalatai 

Előadó: Borisz Terézia költségvetési csoportvezető Krisztina jegyző 
 

3. A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 
4/2020. (I. 31.) határozat módosítása 
Előadó: Kozák János elnök 
 

4. Vegyes ügyek 
 

 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
 
 
 
Bedecs Andrea 
köztisztviselő 
 

 
 



 
PÁPA VÁROSI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

 
8500 Pápa, Fő u. 5. Telefon: 89/515-011 Fax: 89/313-989 

 
 
 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 
 
6/2020. (VII.13.) PVCNÖ határozat 
 
 
A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápa Városi Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztésben 
foglaltaknak megfelelően elfogadja. 

 
 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
 
 
 
Bedecs Andrea 
köztisztviselő 
 

 
 



 
PÁPA VÁROSI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

 
8500 Pápa, Fő u. 5. Telefon: 89/515-011 Fax: 89/313-989 

 
 
 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 

 
 
7/2020. (VII.13.) PVCNÖ határozat 
 
 
A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi pénzügyi 
ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 
elfogadja. 

 
 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
 
 
 
Bedecs Andrea 
köztisztviselő 
 

 
 



 
PÁPA VÁROSI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

 
8500 Pápa, Fő u. 5. Telefon: 89/515-011 Fax: 89/313-989 

 
 
 

8/2020. (VII.13.) PVCNÖ határozat 
 
 
1. A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határoz, 
hogy az előterjesztés alapján a 4/2020. (I.31.) határozattal elfogadott 2020. évi költségvetését 
az alábbiak szerint módosítja: 

költségvetési bevétel: 4.236 eFt 
költségvetési kiadás:   4.236 eFt 
A 2019. évi maradvány összege a feladatalapú költségvetési támogatásból származik, melynek 
összege 1.631 eFt. 
 
Az elemi költségvetésben nem került megtervezésre a 2020. évi feladatlapú támogatás összege, 
mivel a költségvetés készítésekor nem volt ismert a támogatás mértéke (435 eFt), valamint a 
pályázati támogatás táboroztatásra (830 eFt) és nemzetiségi napra (300 eFt), ezért 1.565 eFt 
előirányzat módosítás szükséges. 
 
Összességében a 2020. évi költségvetés főösszege 4.236 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 1040  
  - feladat alapú támogatás 435  
  - pályázati támogatás táboroztatás 830  

  - pályázati támogatás nemzetiségi nap 300  
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    



6. 

Támogatás, kölcsön visszatérülés, értékpapír értékesítés, kibocsátás 

bevétele    
7. Előző évi maradvány igénybevétele 1631  
Bevételek összesen 4236  
    

 
Kiadások kiemelt előirányzatonként Összeg  

1. Személyi juttatások 600  
2. Munkaadókat terhelő járulékok 81  

3. 

Dologi kiadások                                                                                                       

- programok költségei (tábor, nemzetiségi nap stb.) 3355  
4. Ellátottak juttatásai    
5. Speciális célú támogatások 50  
6. Felújítások    
7. Tárgyi eszköz vásárlás (külső meghajtó) 50  
8. Egyéb felhalmozási támogatások    
9. Tartalék 100  
10. Kiadások összesen 4236  
11. Költségvetési támogatás    

 
2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24 § alapján a 2020. évi 
költségvetés mellékletei: 
 
A Pápa Városi Cigány Német Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú 
bevételeinek és kiadásainak 2020. évi előirányzata mérleg rendszerben (1. számú melléklet) 
A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi módosított előirányzat 
felhasználási terve (2. számú melléklet) 
A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat – többéves kihatással járó döntéseinek 
számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (3. számú melléklet) 
A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és 
kiadások alakulását bemutató mérleg 2020-2023. évekre (4. számú melléklet) 
A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2020. 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. 
 
A költségvetési hiány a költségvetésben nincs, annak belső, illetve külső finanszírozására 
szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatot nem kell biztosítani. 

 
A költségvetési év fejlesztési céljainak megvalósulásához a Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 
ügyleteket nem keletkeztetnek. 
 
A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt 
előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. 
 



A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete utasítja az elnököt, hogy 
az elfogadott költségvetési határozatot a helyi önkormányzat jegyzőjének egy munkanapon 
belül továbbítsa. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Kozák János elnök 

 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
 
 
 
Bedecs Andrea 
köztisztviselő 
 

 
 



 
PÁPA VÁROSI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

 
8500 Pápa, Fő u. 5. Telefon: 89/515-011 Fax: 89/313-989 

 
 
 

9/2020. (VII.13.) PVCNÖ határozat 
 
A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselőtestülete a 2020. július 20-25. közötti időszakban, 
Bakonybélben történő táborozás megszervezésével, 17 fő 
általános iskolás korú gyermek részére, 3 felnőtt kísérő 
biztosításával, egyetért. A táborozás a résztvevők számára 
költségmentes. 
 
A Képviselőtestület a táborozás költségkeretét 930 eFt-ban 
állapítja meg, amelyből 830 eFt-ot pályázati támogatásból 
biztosít, 100 eFt-ot pedig az Önkormányzat 2020. évi 
költségvetésében, a dologi kiadásokra előirányzott összegből 
biztosít. 
 
A Képviselőtestület utasítja az elnökhelyettest a tábor 
előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok 
ellátására. 
 
Határidő: 2020. július 20. 
Felelős: Kozák János elnök 

 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
 
 
 
Bedecs Andrea 
köztisztviselő 
 

 
 



 
PÁPA VÁROSI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

 
8500 Pápa, Fő u. 5. Telefon: 89/515-011 Fax: 89/313-989 

 
 
 
 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 
 
 
10/20200. (VIII.29.) PVCNÖ határozat 
A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. augusztus 29-i 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 
1. A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat hagyományőrző táborozásának 

lebonyolításával kapcsolatos döntés 
Előadó: Kozák János elnök 

 
2. Vegyes ügyek 
 
 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
 
 
 
Bedecs Andrea 
köztisztviselő 
 

 
 



 
PÁPA VÁROSI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

 
8500 Pápa, Fő u. 5. Telefon: 89/515-011 Fax: 89/313-989 

 
 
 
 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 
 
 
11/2020. (VIII.29.) PVCNÖ határozat 

 
A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 9/2020. (VII.13.) 
PVCNÖ határozatában a nemzetiségi hagyományőrző táborozás költségkeretét 940 eFt-ban 
állapítja meg, amelyből 830 eFt-ot pályázati támogatásból biztosít, 110 eFt-ot pedig az 
Önkormányzat 2020. évi költségvetésében, a dologi kiadásokra előirányzott összegből biztosít. 

 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Kozák János elnök 
 
 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
 
 
 
Bedecs Andrea 
köztisztviselő 
 

 
 



 
PÁPA VÁROSI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

 
8500 Pápa, Fő u. 5. Telefon: 89/515-011 Fax: 89/313-989 

 
 
 
 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 
 
 
12/2020. (VIII.29.) PVCNÖ határozat 

 
A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2020. szeptember 26. 
napján tartandó nemzetiségi nap, cigány kulturális verseny megszervezésével egyetért. 
 
A Képviselőtestület a nemzetiségi nap költségkeretét 700 eFt-ban állapítja meg, amelyből 300 
eFt-ot pályázati támogatásból biztosít, 400 eFt-ot pedig az Önkormányzat 2020. évi 
költségvetésében, a dologi, illetve személyi juttatás kiadásokra előirányzott összegből biztosít. 
 
A Képviselőtestület utasítja az elnököt a nemzetiségi nap előkészítésével és lebonyolításával 
kapcsolatos feladatok ellátására, a szükséges megállapodások, megbízási szerződések 
aláírására. 
 
Határidő: 2020. szeptember 26. 
Felelős: Kozák János elnök 
 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
 
 
 
Bedecs Andrea 
köztisztviselő 
 

 
 



Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 
 
13/2020. (XII. 14.) PVCNÖ határozat 
 
 
Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi közművelődésről szóló 

…/2020. (….) számú rendelet-tervezetének véleményezése 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek tv.) 153. § 
(1)-(2) bekezdése szerint, amennyiben az Nek tv. eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi 
önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat, 
valamint a nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi települési önkormányzatok 
tisztségviselőinek jogállására a polgármesteri tisztség ellátására vonatkozó törvényi 
rendelkezések alkalmazandóak, ezért a Pápa Városi Cigány Nemzetiség Önkormányzat – a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pápa Városi Cigány 
Nemzetiség Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozza: 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a közművelődésről szóló …/2020. (….) 
önkormányzati rendelete megalkotásával – Nek tv. 81. § (1) bekezdésében biztosított jogköre 
keretében – egyetért. 

 

Az Elnök utasítja az elnök-helyettest, hogy a döntésről Pápa Város Önkormányzatának 

Polgármesterét tájékoztassa. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Németh Richárd elnök-helyettes 
 Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető 
 
 
 
 

Kozák János  
elnök 



Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 
 
14/2020. (XII. 14.) PVCNÖ határozat 
 
 
Tárgy: 2021. évi pályázatok benyújtása 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek tv.) 153. § 
(1)-(2) bekezdése szerint, amennyiben az Nek tv. eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi 
önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat, 
valamint a nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi települési önkormányzatok 
tisztségviselőinek jogállására a polgármesteri tisztség ellátására vonatkozó törvényi 
rendelkezések alkalmazandóak, ezért a Pápa Városi Cigány Nemzetiség Önkormányzat – a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pápa Városi Cigány 
Nemzetiség Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozza: 

 

Négy pályázat benyújtásáról dönt a Belügyminisztérium Társadalmi Esélyteremtési 
Főigazgatósághoz a 2021. évi, alábbi tervezett programokra: 

- tehetségkutató roma kulturális vetélkedő megrendezése, 
- roma nemzetiségi hagyományőrző tábor megvalósításának támogatása, 
- roma hitéleti program, 
- kulturális nap szervezése. 

 

Az Elnök utasítja az elnök-helyettest, hogy a pályázatok benyújtása érdekében a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Németh Richárd elnök-helyettes 
 Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető 
 
 
 
 

Kozák János  
elnök 



Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 
 
15/2020. (XII. 14.) PVCNÖ határozat 
 
 
Tárgy: Megbízási szerződés  
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek tv.) 153. § 
(1)-(2) bekezdése szerint, amennyiben az Nek tv. eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi 
önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat, 
valamint a nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi települési önkormányzatok 
tisztségviselőinek jogállására a polgármesteri tisztség ellátására vonatkozó törvényi 
rendelkezések alkalmazandóak, ezért a Pápa Városi Cigány Nemzetiség Önkormányzat – a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pápa Városi Cigány 
Nemzetiség Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozza: 

Megbízási szerződést köt bruttó 130.000 Ft összegben 2020. november 30. napjától 2020. 
december 15. napjáig Holdosiné Bánhegyi Ildikóval a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat pályázati dokumentációinak és pályázati elszámolásainak elkészítésével 
kapcsolatos feladatok ellátására. A megbízási díj összegének kifizetésére előzetes 
kötelezettséget vállal az önkormányzat 2020. évi költségvetésének személyi juttatások 
keretének terhére. 
 

Az Elnök utasítja az elnök-helyettest, hogy a megbízási szerződés elkészítésére. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Németh Richárd elnök-helyettes 
 Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető 
 
 
 
 

Kozák János  
elnök 



Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 
 
16/2020. (XII. 14.) PVCNÖ határozat 
 
 
Tárgy: Pályázati támogatásról lemondás  
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek tv.) 153. § 
(1)-(2) bekezdése szerint, amennyiben az Nek tv. eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi 
önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat, 
valamint a nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi települési önkormányzatok 
tisztségviselőinek jogállására a polgármesteri tisztség ellátására vonatkozó törvényi 
rendelkezések alkalmazandóak, ezért a Pápa Városi Cigány Nemzetiség Önkormányzat – a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pápa Városi Cigány 
Nemzetiség Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozza: 

A ROMA-NEMZ-KUL-20-0437 azonosítójú pályázat alapján kapott 300.000 Ft összegű 
támogatás teljes összegéről lemond, mivel a „Kell adnom magamnak esélyt, hogy később 
magamból adjak másoknak – Nemzetiségi nap” című program megvalósítása elmarad. 
 

Az elnök utasítja az elnök-helyettest, hogy a Belügyminisztérium Társadalmi Esélyteremtési 
Főigazgatóság támogatáskezelőt értesítse a döntésről, és intézkedjen a 300.000 Ft összegű fel 
nem használt támogatás visszafizetéséről a támogatáskezelő rendelkezésére bocsátott 
10032000-01220122-50000036 lebonyolítási számlaszámra, a ROMA-NEMZ-KUL-20-0437 
pályázati azonosítószám megjelölésével. 
 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Németh Richárd elnök-helyettes 

 Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető 
 
 
 
 

Kozák János  
elnök 



Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 
 
17/2020. (XII. 14.) PVCNÖ határozat 
 
 
Tárgy: Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 

módosítása 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek tv.) 153. § 
(1)-(2) bekezdése szerint, amennyiben az Nek tv. eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi 
önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat, 
valamint a nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi települési önkormányzatok 
tisztségviselőinek jogállására a polgármesteri tisztség ellátására vonatkozó törvényi 
rendelkezések alkalmazandóak, ezért a Pápa Városi Cigány Nemzetiség Önkormányzat – a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pápa Városi Cigány 
Nemzetiség Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozza: 

 
1. Az előterjesztés alapján a 4/2020. (I.31.) határozattal elfogadott 2020. évi költségvetését 

az alábbiak szerint módosítja: 

költségvetési bevétel: 3.936 eFt 
költségvetési kiadás:  3.936 eFt 
A 2019. évi maradvány összege a feladatalapú költségvetési támogatásból származik, 
melynek összege 1.631 eFt. 
 
A költségvetésben tervezésre került a nemzetiségi napra 300 eFt támogatás, a program 
megvalósítása nem történt meg a tervezett időben, ezért a támogatásról a nemzetiségi 
önkormányzatnak le kellett mondania és intézkedni kell a támogatás összegének 
visszautalásáról, ezért - 300 eFt bevételi előirányzat módosítás szükséges. 
 
A költségvetési kiadások kiemelt előirányzata a tervezett feladatok megvalósításával 
összhangban változik. 
 
Összességében a 2020. évi költségvetés főösszege 3.936 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 1040  
  - feladat alapú támogatás 435  
  - pályázati támogatás táboroztatás 

830 
 

    
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    

6. 

Támogatás, kölcsön visszatérülés, értékpapír értékesítés, kibocsátás 

bevétele    
7. Előző évi maradvány igénybevétele 1631  
Bevételek összesen 3936  
    

 
Kiadások kiemelt előirányzatonként Összeg  

1. Személyi juttatások 600  
2. Munkaadókat terhelő járulékok 81  

3. 

Dologi kiadások                                                                                                       

- programok költségei (tábor, stb.) 1405  
4. Ellátottak juttatásai    
5. Speciális célú támogatások 1500  
6. Felújítások    
7. Tárgyi eszköz vásárlás (külső meghajtó) 250  
8. Egyéb felhalmozási támogatások    
9. Tartalék 100  
10. Kiadások összesen 3936  
11. Költségvetési támogatás    

 
2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24 § alapján a 2020. évi 

költségvetés mellékletei: 
 

A Pápa Városi Cigány Német Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási 
célú bevételeinek és kiadásainak 2020. évi előirányzata mérleg rendszerben (1. számú 
melléklet) 
A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi módosított előirányzat 
felhasználási terve (2. számú melléklet) 
A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat – többéves kihatással járó 
döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (3. számú melléklet) 



A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú 
bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2020-2023. évekre (4. számú 
melléklet) 
A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2020. 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. 
 
A költségvetési hiány a költségvetésben nincs, annak belső, illetve külső finanszírozására 
szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatot nem kell biztosítani. 
 
A költségvetési év fejlesztési céljainak megvalósulásához a Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 
ügyleteket nem keletkeztetnek. 
 
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: Németh Richárd elnök-helyettes 

 Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető 
 
 
 
 

Kozák János  
elnök 



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 1040

- feladat alapú támogatás 435

- pályázati támogatás nemzetiségi nap 830

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

6.

Támogatás, kölcsön visszatérülés, értékpapír értékesítés, 

kibocsátás bevétele

7. Előző évi maradvány igénybe vétele 1631

Bevételek összesen 3936

Kiadások kiemelt előirányzatonként Összeg

1. Személyi juttatások 600

2. Munkaadókat terhelő járulékok 81

3.

Dologi kiadások                                                                                                       

- programok költségei (tábor, nemzetiségi nap stb.) 1405

4. Ellátottak juttatásai

5. Speciális célú támogatások 1700

6. Felújítások

7. Tárgyi eszköz vásárlás 50

8. Egyéb felhalmozási támogatások

9. Tartalék 100

10. Kiadások összesen 3936

11. Költségvetési támogatás

0



1. számú melléklet a ..../2020. (...) Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatához

adatok ezer forintban

Kiadások

2020. évi 

eredeti 

előirányzat

Módosítás 

előtti 

előírányzat

Előirányzat 

módosítás

Módosított 

előirányzat Bevételek

2020. évi 

eredeti 

előirányzat

Módosítás 

előtti 

előírányzat

Előirányzat 

módosítás

Módosított 

előirányzat

Személyi jellegű kiadások (K1) 300 600 600 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1040 2605 -300 2305

Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2) 60 81 81 Működési bevételek (B4) 0

Dologi kiadások (K3) 1873 3355 -1950 1405 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 0 Finanszírozási bevétel különbözete 0

Egyéb működési célú kiadások (K5) 150 1450 1600 0

Áh. belüli megelőlegezések visszaf. (K914) 0 0

Finanszírozási kiadás különbözete 0 0

Működési célú kiadás: 2233 4186 1650 3686 Működési bevétel összesen: 1040 2605 2305

Előző évek maradványa igénybevétele működésre 1193 1631 1631

Működési kiadás mindösszesen 2233 4186 1650 3686 Működési bevétel mindösszesen 2233 4236 3936

Beruházások (K6) 50 200 250 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 0

Felújítások (K7) 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25, B23) 0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 0 Vagyoni típusú adók (B34) 0

0 Termékek és szolgáltatások adói (B35) 0

0 Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 0

0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 0

0 Felhalmozási bevétel (B5) 0

Felhalmoási célú kiadás összesen 0 50 250 Felhalmozási bevétel összesen 0 0 0 0

Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra 0

Felhalmozási célú kiadás mindösszesen 0 50 250 Felhalmozási bevétel mindösszesen 0 0 0 0

Mindösszesen 2233 4236 1650 3936 Mindösszesen 2233 4236 0 3936

Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020. évi módosított előirányzata mérleg rendszerben



2. számú melléklet a ..../2020. (...) Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatához

adatok ezer forintban

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

1 Működési célú támogatások (B1) 520 520 1040

2 Felhalmozási célú támogatások (B2) 0

3 Működési bevétel (B4) 0

4 Költségvetési bevételek összesen (1+2+3) 520 0 0 0 0 520 0 0 0 0 0 0 1040

5 Előző évi maradvány igénybevétele (B813) 1193 1193

6 Rendelkezésre álló fedezet (4+5) 1713 0 0 0 0 520 0 0 0 0 0 0 2233

7 Működési kiadások 700 50 50 100 100 100 300 300 200 50 50 233 2233

8 Finanszírozási kiadások 0

9 Felhalmozási kiadások 0

10 Kiadások összesen (7+8+9) 700 50 50 100 10 100 300 300 200 50 50 233 2233

11 Egyenleg (6-10) 1013 -50 -50 -100 -10 420 -300 -300 -200 -50 -50 -233 0

hónapok

Sorszám Megnevezése Összesen

Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi eredeti előirányzat felhasználási terve



3. számú melléklet a ..../2020. (...) Pápa Városi Cigány Önkormányzat költségvetési határozatához

adatok ezer forintban

Sorszám Kötekezettség megnevezése Többéves kihatással járó döntés értéke

1 2021. évre áthúzódó kötelezettség

2 2021. évre áthúzódó kötelezettség összesen

Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat - Többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése 

évenkénti bontásban és összesítve



4. számú melléklet a ..../2020. (...) Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatához

adatok ezer forintban

Bevételek

2020. évi eredeti 

előirányzat

2021. évi 

előirányzat

2022. évi 

előirányzat

2023. évi 

előriányzat

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1040

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B4 Működési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek 1193

B1-B8 Bevételek összesen 2233 0 0 0

Kiadások

K1 Személyi juttatások

K2 Munkáltatót terhelő járuékok és szociális hozzájárulási adó

K3 Dologi kiadások 2233

K6 Beruházási kiadások

K1-K6 Kiadások összesen 2233 0 0 0

Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 



5. számú melléklet a ..../2020. (...) Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatához

adatok ezer forintban

Kiadások

2020. évi 

eredeti 

előirányzat Bevételek

2020. évi 

eredeti 

előirányzat

Személyi jellegű kiadások (K1) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1040

Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2) Működési bevételek (B4)

Dologi kiadások (K3) 2233 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Finanszírozási bevétel különbözete

Egyéb működési célú kiadások (K5)

Áh. Belüli megelőlegezések visszaf. (K914)

Finanszírozási kiadás különbözete

Működési célú kiadás: 2233 Működési bevétel összesen: 1040

Előző évek maradványa igénybevétele működésre 1193

Működési kiadás mindösszesen 2233 Működési bevétel mindösszesen 2233

Működési költségvetési egyenleg 0

Beruházások (K6) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25, B23)

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Vagyoni típusú adók (B34)

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

Felhalmozási bevétel (B5)

Felhalmozási célú kiadás összesen 0 Felhalmozási bevétel összesen 0

Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra

Felhalmozási célú kiadás mindösszesen 0 Felhalmozási bevétel mindösszesen 0

Felhalmozási költségvetési egyenleg 0

Mindösszesen költségvetési egyenleg 0

Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési egyenleg összegének bemutatása



Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 
 
18/2020. (XII. 14.) PVCNÖ határozat 
 
 
Tárgy: Oktatás fejlesztését szolgáló alapítványok támogatása 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek tv.) 153. § 
(1)-(2) bekezdése szerint, amennyiben az Nek tv. eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi 
önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat, 
valamint a nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi települési önkormányzatok 
tisztségviselőinek jogállására a polgármesteri tisztség ellátására vonatkozó törvényi 
rendelkezések alkalmazandóak, ezért a Pápa Városi Cigány Nemzetiség Önkormányzat – a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pápa Városi Cigány 
Nemzetiség Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozza: 

 
150.000 Ft támogatásban részesíti az Együtt Bendegúzért Alapítványt azzal, hogy a teljes összeget 
a Tarczy Lajos Általános Iskolában tanuló Horváth Bendegúz tanuló oktatásával kapcsolatos 
feltételek javítása érdekében használhatja fel.  
 
A juttatás fedezetét a PVCNÖ Képviselőtestületének 2020. évi költségvetése speciális célú 
támogatások előirányzata terhére biztosítja. 
 
Az elnök utasítja az elnök-helyettest a támogatási szerződés előkészítésére és a juttatás kifizetésére. 
 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Németh Richárd elnök-helyettes 

 Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető 
 
 
 
 

Kozák János  
elnök 



Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 
 
19/2020. (XII. 14.) PVCNÖ határozat 
 
 
Tárgy: Oktatás fejlesztését szolgáló alapítványok támogatása 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek tv.) 153. § 
(1)-(2) bekezdése szerint, amennyiben az Nek tv. eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi 
önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat, 
valamint a nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi települési önkormányzatok 
tisztségviselőinek jogállására a polgármesteri tisztség ellátására vonatkozó törvényi 
rendelkezések alkalmazandóak, ezért a Pápa Városi Cigány Nemzetiség Önkormányzat – a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pápa Városi Cigány 
Nemzetiség Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozza: 

 
100.000 Ft támogatásban részesíti a Pápai Türr – Alma Mater Alapítványt azzal, hogy a teljes 
összeget a Türr István Gimnázium és Kollégiumban tanulók oktatásával kapcsolatos feltételek 
javítása érdekében használhatja fel.  
 
A juttatás fedezetét a PVCNÖ Képviselőtestületének 2020. évi költségvetése speciális célú 
támogatások előirányzata terhére biztosítja. 
 
Az elnök utasítja az elnök-helyettest a támogatási szerződés előkészítésére és a juttatás kifizetésére. 
 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Németh Richárd elnök-helyettes 

 Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető 
 
 
 
 

Kozák János  
elnök 



Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 
 
20/2020. (XII. 14.) PVCNÖ határozat 
 
 
Tárgy: Oktatás fejlesztését szolgáló alapítványok támogatása 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek tv.) 153. § 
(1)-(2) bekezdése szerint, amennyiben az Nek tv. eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi 
önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat, 
valamint a nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi települési önkormányzatok 
tisztségviselőinek jogállására a polgármesteri tisztség ellátására vonatkozó törvényi 
rendelkezések alkalmazandóak, ezért a Pápa Városi Cigány Nemzetiség Önkormányzat – a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pápa Városi Cigány 
Nemzetiség Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozza: 

 
100.000 Ft támogatásban részesíti a Pápai Szakképzés Jövőjéért Alapítványt azzal, hogy a teljes 
összeget a Pápai Szakképzési Centrum Acsády Ignác Technikum és Szakképző Iskolában 
tanulók oktatásával kapcsolatos feltételek javítása érdekében használhatja fel.  

 
A juttatás fedezetét a PVCNÖ Képviselőtestületének 2020. évi költségvetése speciális célú 
támogatások előirányzata terhére biztosítja. 
 
Az elnök utasítja az elnök-helyettest a támogatási szerződés előkészítésére és a juttatás kifizetésére. 
 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Németh Richárd elnök-helyettes 

 Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető 
 
 
 
 

Kozák János  
elnök 



Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 
 
21/2020. (XII. 14.) PVCNÖ határozat 
 
 
Tárgy: Oktatás fejlesztését szolgáló alapítványok támogatása 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek tv.) 153. § 
(1)-(2) bekezdése szerint, amennyiben az Nek tv. eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi 
önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat, 
valamint a nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi települési önkormányzatok 
tisztségviselőinek jogállására a polgármesteri tisztség ellátására vonatkozó törvényi 
rendelkezések alkalmazandóak, ezért a Pápa Városi Cigány Nemzetiség Önkormányzat – a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pápa Városi Cigány 
Nemzetiség Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozza: 

 
100.000 Ft támogatásban részesíti a „Centenáriumi Alapítvány a gyakorlati oktatáért/Centenáriumi 
Alapítvány/Pápa” civil szervezetet azzal, hogy a teljes összeget a Kisalföldi Agrárszakképzési 
Centrum Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégiumban tanulók oktatásával kapcsolatos feltételek javítása érdekében használhatja fel.  
 
A juttatás fedezetét a PVCNÖ Képviselőtestületének 2020. évi költségvetése speciális célú 
támogatások előirányzata terhére biztosítja. 
 
Az elnök utasítja az elnök-helyettest a támogatási szerződés előkészítésére és a juttatás kifizetésére. 
 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Németh Richárd elnök-helyettes 

 Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető 
 
 
 
 

Kozák János  
elnök 



Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 
 
22/2020. (XII. 14.) PVCNÖ határozat 
 
 
Tárgy: Oktatás fejlesztését szolgáló alapítványok támogatása 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek tv.) 153. § 
(1)-(2) bekezdése szerint, amennyiben az Nek tv. eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi 
önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat, 
valamint a nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi települési önkormányzatok 
tisztségviselőinek jogállására a polgármesteri tisztség ellátására vonatkozó törvényi 
rendelkezések alkalmazandóak, ezért a Pápa Városi Cigány Nemzetiség Önkormányzat – a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pápa Városi Cigány 
Nemzetiség Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozza: 

 
100.000 Ft támogatásban részesíti a Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Pápa Alapítványt 
azzal, hogy a teljes összeget a Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskolában tanulók oktatásával 
kapcsolatos feltételek javítása érdekében használhatja fel.  
 
A juttatás fedezetét a PVCNÖ Képviselőtestületének 2020. évi költségvetése speciális célú 
támogatások előirányzata terhére biztosítja. 
 
Az elnök utasítja az elnök-helyettest a támogatási szerződés előkészítésére és a juttatás kifizetésére. 
 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Németh Richárd elnök-helyettes 

 Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető 
 
 
 
 

Kozák János  
elnök 



Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 
 
23/2020. (XII. 14.) PVCNÖ határozat 
 
 
Tárgy: Oktatás fejlesztését szolgáló alapítványok támogatása 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek tv.) 153. § 
(1)-(2) bekezdése szerint, amennyiben az Nek tv. eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi 
önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat, 
valamint a nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi települési önkormányzatok 
tisztségviselőinek jogállására a polgármesteri tisztség ellátására vonatkozó törvényi 
rendelkezések alkalmazandóak, ezért a Pápa Városi Cigány Nemzetiség Önkormányzat – a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pápa Városi Cigány 
Nemzetiség Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozza: 

 
100.000 Ft támogatásban részesíti a Mándi Márton István Pápai Református Kollégiumi Alapítványt 
azzal, hogy a teljes összeget a Pápai Református Kollégiumban tanulók oktatásával kapcsolatos 
feltételek javítása érdekében használhatja fel.  
 
A juttatás fedezetét a PVCNÖ Képviselőtestületének 2020. évi költségvetése speciális célú 
támogatások előirányzata terhére biztosítja. 
 
Az elnök utasítja az elnök-helyettest a támogatási szerződés előkészítésére és a juttatás kifizetésére. 
 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Németh Richárd elnök-helyettes 

 Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető 
 
 
 
 

Kozák János  
elnök 



Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 
 
24/2020. (XII. 14.) PVCNÖ határozat 
 
 
Tárgy: Oktatás fejlesztését szolgáló alapítványok támogatása 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek tv.) 153. § 
(1)-(2) bekezdése szerint, amennyiben az Nek tv. eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi 
önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat, 
valamint a nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi települési önkormányzatok 
tisztségviselőinek jogállására a polgármesteri tisztség ellátására vonatkozó törvényi 
rendelkezések alkalmazandóak, ezért a Pápa Városi Cigány Nemzetiség Önkormányzat – a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pápa Városi Cigány 
Nemzetiség Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozza: 

 
100.000 Ft támogatásban részesíti az „Alapítvány a Pápai Zalka Máté Általános Iskola 
Támogatásáért” elnevezésű civil szervezetet azzal, hogy a teljes összeget a Tarczy Lajos Általános 
Iskolában tanulók oktatásával kapcsolatos feltételek javítása érdekében használhatja fel.  
 
A juttatás fedezetét a PVCNÖ Képviselőtestületének 2020. évi költségvetése speciális célú 
támogatások előirányzata terhére biztosítja. 
 
Az elnök utasítja az elnök-helyettest a támogatási szerződés előkészítésére és a juttatás kifizetésére. 
 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Németh Richárd elnök-helyettes 

 Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető 
 
 
 
 

Kozák János  
elnök 



Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 
 
25/2020. (XII. 14.) PVCNÖ határozat 
 
 
Tárgy: Oktatás fejlesztését szolgáló alapítványok támogatása 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek tv.) 153. § 
(1)-(2) bekezdése szerint, amennyiben az Nek tv. eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi 
önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat, 
valamint a nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi települési önkormányzatok 
tisztségviselőinek jogállására a polgármesteri tisztség ellátására vonatkozó törvényi 
rendelkezések alkalmazandóak, ezért a Pápa Városi Cigány Nemzetiség Önkormányzat – a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pápa Városi Cigány 
Nemzetiség Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozza: 

 
100.000 Ft támogatásban részesíti A Kertvárosi Gyermekekért Alapítványt azzal, hogy a teljes 
összeget a Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában tanulók 
oktatásával kapcsolatos feltételek javítása érdekében használhatja fel.  
 
A juttatás fedezetét a PVCNÖ Képviselőtestületének 2020. évi költségvetése speciális célú 
támogatások előirányzata terhére biztosítja. 
 
Az elnök utasítja az elnök-helyettest a támogatási szerződés előkészítésére és a juttatás kifizetésére. 
 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Németh Richárd elnök-helyettes 

 Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető 
 
 
 
 

Kozák János  
elnök 



Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 
 
26/2020. (XII. 14.) PVCNÖ határozat 
 
 
Tárgy: Oktatás fejlesztését szolgáló alapítványok támogatása 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek tv.) 153. § 
(1)-(2) bekezdése szerint, amennyiben az Nek tv. eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi 
önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat, 
valamint a nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi települési önkormányzatok 
tisztségviselőinek jogállására a polgármesteri tisztség ellátására vonatkozó törvényi 
rendelkezések alkalmazandóak, ezért a Pápa Városi Cigány Nemzetiség Önkormányzat – a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pápa Városi Cigány 
Nemzetiség Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozza: 

 
100.000 Ft támogatásban részesíti a Sérült gyermekek egészséges neveléséért Alapítványt azzal, 
hogy a teljes összeget a Vajda Márta Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő 
Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben tanulók oktatásával kapcsolatos 
feltételek javítása érdekében használhatja fel.  
 
A juttatás fedezetét a PVCNÖ Képviselőtestületének 2020. évi költségvetése speciális célú 
támogatások előirányzata terhére biztosítja. 
 
Az elnök utasítja az elnök-helyettest a támogatási szerződés előkészítésére és a juttatás kifizetésére. 
 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Németh Richárd elnök-helyettes 

 Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető 
 
 
 
 

Kozák János  
elnök 



Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 
 
27/2020. (XII. 14.) PVCNÖ határozat 
 
 
Tárgy: Oktatás fejlesztését szolgáló alapítványok támogatása 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek tv.) 153. § 
(1)-(2) bekezdése szerint, amennyiben az Nek tv. eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi 
önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat, 
valamint a nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi települési önkormányzatok 
tisztségviselőinek jogállására a polgármesteri tisztség ellátására vonatkozó törvényi 
rendelkezések alkalmazandóak, ezért a Pápa Városi Cigány Nemzetiség Önkormányzat – a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pápa Városi Cigány 
Nemzetiség Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozza: 

 
100.000 Ft támogatásban részesíti a „Keresztény Szülők Alapítványa a Veszprém Megyei 
Diákokért” elnevezésű civil szervezetet azzal, hogy a teljes összeget a Pápai Szent István Római 
Katolikus Általános Iskolában tanulók oktatásával kapcsolatos feltételek javítása érdekében 
használhatja fel.  
 
A juttatás fedezetét a PVCNÖ Képviselőtestületének 2020. évi költségvetése speciális célú 
támogatások előirányzata terhére biztosítja. 
 
Az elnök utasítja az elnök-helyettest a támogatási szerződés előkészítésére és a juttatás kifizetésére. 
 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Németh Richárd elnök-helyettes 

 Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető 
 
 
 
 

Kozák János  
elnök 



Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 
 
28/2020. (XII. 14.) PVCNÖ határozat 
 
 
Tárgy: Oktatás fejlesztését szolgáló alapítványok támogatása 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek tv.) 153. § 
(1)-(2) bekezdése szerint, amennyiben az Nek tv. eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi 
önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat, 
valamint a nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi települési önkormányzatok 
tisztségviselőinek jogállására a polgármesteri tisztség ellátására vonatkozó törvényi 
rendelkezések alkalmazandóak, ezért a Pápa Városi Cigány Nemzetiség Önkormányzat – a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pápa Városi Cigány 
Nemzetiség Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozza: 

 
100.000 Ft támogatásban részesíti a Cirénei Simon Alapítványt azzal, hogy a teljes összeget a 
Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskolában tanulók oktatásával kapcsolatos feltételek javítása 
érdekében használhatja fel.  
 
A juttatás fedezetét a PVCNÖ Képviselőtestületének 2020. évi költségvetése speciális célú 
támogatások előirányzata terhére biztosítja. 
 
Az elnök utasítja az elnök-helyettest a támogatási szerződés előkészítésére és a juttatás kifizetésére. 
 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Németh Richárd elnök-helyettes 

 Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető 
 
 
 
 

Kozák János  
elnök 



Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 
 
29/2020. (XII. 14.) PVCNÖ határozat 
 
 
Tárgy: Oktatás fejlesztését szolgáló alapítványok támogatása 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek tv.) 153. § 
(1)-(2) bekezdése szerint, amennyiben az Nek tv. eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi 
önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat, 
valamint a nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi települési önkormányzatok 
tisztségviselőinek jogállására a polgármesteri tisztség ellátására vonatkozó törvényi 
rendelkezések alkalmazandóak, ezért a Pápa Városi Cigány Nemzetiség Önkormányzat – a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pápa Városi Cigány 
Nemzetiség Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozza: 

 
100.000 Ft támogatásban részesíti A XXI. század Gyermekeiért Alapítványt azzal, hogy a teljes 
összeget a Weöres Sándor Általános Iskolában tanulók oktatásával kapcsolatos feltételek javítása 
érdekében használhatja fel.  
 
A juttatás fedezetét a PVCNÖ Képviselőtestületének 2020. évi költségvetése speciális célú 
támogatások előirányzata terhére biztosítja. 
 
Az elnök utasítja az elnök-helyettest a támogatási szerződés előkészítésére és a juttatás kifizetésére. 
 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Németh Richárd elnök-helyettes 

 Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető 
 
 
 
 

Kozák János  
elnök 



Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 
 
30/2020. (XII. 14.) PVCNÖ határozat 
 
 
Tárgy: Oktatás fejlesztését szolgáló alapítványok támogatása 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek tv.) 153. § 
(1)-(2) bekezdése szerint, amennyiben az Nek tv. eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi 
önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat, 
valamint a nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi települési önkormányzatok 
tisztségviselőinek jogállására a polgármesteri tisztség ellátására vonatkozó törvényi 
rendelkezések alkalmazandóak, ezért a Pápa Városi Cigány Nemzetiség Önkormányzat – a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pápa Városi Cigány 
Nemzetiség Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozza: 

 
100.000 Ft támogatásban részesíti az „Alapítvány az Erkel Ferenc Általános Iskola Tanulóiért” 
elnevezésű civil szervezetet azzal, hogy a teljes összeget az Erkel Ferenc Általános Iskolában tanulók 
oktatásával kapcsolatos feltételek javítása érdekében használhatja fel.  
 
A juttatás fedezetét a PVCNÖ Képviselőtestületének 2020. évi költségvetése speciális célú 
támogatások előirányzata terhére biztosítja. 
 
Az elnök utasítja az elnök-helyettest a támogatási szerződés előkészítésére és a juttatás kifizetésére. 
 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Németh Richárd elnök-helyettes 

 Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető 
 
 
 
 

Kozák János  
elnök 



Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 
 
31/2020. (XII. 14.) PVCNÖ határozat 
 
 
Tárgy: Oktatás fejlesztését szolgáló alapítványok támogatása 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek tv.) 153. § 
(1)-(2) bekezdése szerint, amennyiben az Nek tv. eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi 
önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat, 
valamint a nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi települési önkormányzatok 
tisztségviselőinek jogállására a polgármesteri tisztség ellátására vonatkozó törvényi 
rendelkezések alkalmazandóak, ezért a Pápa Városi Cigány Nemzetiség Önkormányzat – a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pápa Városi Cigány 
Nemzetiség Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozza: 

 
100.000 Ft támogatásban részesíti az Ifjú Közgazdász Alapítványt azzal, hogy a teljes összeget 
a Pápai Szakképzési Centrum Jókai Mór Közgazdasági Technikum és Kollégiumban tanulók 
oktatásával kapcsolatos feltételek javítása érdekében használhatja fel.  

 
A juttatás fedezetét a PVCNÖ Képviselőtestületének 2020. évi költségvetése speciális célú 
támogatások előirányzata terhére biztosítja. 
 
Az elnök utasítja az elnök-helyettest a támogatási szerződés előkészítésére és a juttatás kifizetésére. 
 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Németh Richárd elnök-helyettes 

 Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető 
 
 
 
 

Kozák János  
elnök 



Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 
 
32/2020. (XII. 14.) PVCNÖ határozat 
 
 
Tárgy: Csillagház és Szolgáltatópont tárgyi feltételeinek javítása 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek tv.) 153. § 
(1)-(2) bekezdése szerint, amennyiben az Nek tv. eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi 
önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat, 
valamint a nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi települési önkormányzatok 
tisztségviselőinek jogállására a polgármesteri tisztség ellátására vonatkozó törvényi 
rendelkezések alkalmazandóak, ezért a Pápa Városi Cigány Nemzetiség Önkormányzat – a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pápa Városi Cigány 
Nemzetiség Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozza: 

 
250.000 Ft értékben sportszer beszerzéséről dönt, melyet határozatlan ideig a PVÖ Egyesített 
Szociális Intézményének Család- és Gyermekjóléti Központja által üzemeltetett Csillagház és 
Szolgáltatópontban helyez el a Rigó lakótelepen élő cigány közösség egészséges életre nevelése 
érdekében.  
 
Az elnök utasítja az elnök-helyettest a határozat végrehajtására. 
 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Németh Richárd elnök-helyettes 

 Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető 
 
 
 
 

Kozák János  
elnök 



Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 
 
33/2020. (XII. 31.) PVCNÖ határozat 
 
 
Tárgy: Oktatás fejlesztését szolgáló alapítványok támogatása 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek tv.) 153. § 
(1)-(2) bekezdése szerint, amennyiben az Nek tv. eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi 
önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat, 
valamint a nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi települési önkormányzatok 
tisztségviselőinek jogállására a polgármesteri tisztség ellátására vonatkozó törvényi 
rendelkezések alkalmazandóak, ezért a Pápa Városi Cigány Nemzetiség Önkormányzat – a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pápa Városi Cigány 
Nemzetiség Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozza: 

 
A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 23/2020. (XII. 14.) számú határozatát az alábbiak 
szerint módosítja: 
100.000 Ft támogatásban részesíti a Pápai Református Gimnázium Közhasznú Alapítványt azzal, 
hogy a teljes összeget a Pápai Református Kollégiumban tanulók oktatásával kapcsolatos feltételek 
javítása érdekében használhatja fel.  
 
A juttatás fedezetét a PVCNÖ Képviselőtestületének 2020. évi költségvetése speciális célú 
támogatások előirányzata terhére biztosítja. 
 
Az elnök utasítja az elnök-helyettest a támogatási szerződés előkészítésére és a juttatás kifizetésére. 
 

Határidő: 2021. január 15. 
Felelős: Németh Richárd elnök-helyettes 
 Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető 
 
 
 
 

Kozák János  
elnök 


