
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Pápateszér 
 
Szám: 5/2015.   
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Képviselő-testülete 2015. május 13-án 09  
órakor megtartott nyilvános    üléséről.   

Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17.    
 
J e l e n   voltak:   Birkás Kálmán elnök, Jakab Sándorné elnök-helyettes,  
                              
Tanácskozási joggal meghívott:   Fehér Mária címzetes főjegyző                                                   
                                                      Vassné Butkovics Andrea köztisztviselő 
                                                       
Távol maradt: Ruff Brigitta képviselő.  
 
Birkás Kálmán elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a  3 fő képviselő  közül 2 fő 
megjelent, 1 fő távol maradt, a képviselő-testület határozatképes.  Az ülést megnyitotta.  
Kérte a testületet, hogy jegyzőkönyv-hitelesítőnek Jakab Sándorné elnök-helyettest jelölje ki.  
A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Jakab Sándorné  elnök-helyettest kijelölte.  
 
Birkás Kálmán elnök javaslatot tett az ülés napirendjére:  
 

N a p i r e n d 
 

1./  Pályázat benyújtása Pápateszéri Roma nap szervezésére 
     Előadó: Birkás Kálmán elnök 
 
 
A Képviselő-testület a napirendet 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.  
 
 
N a p i r e n d  tárgyalása:  
 
1./  Pályázat benyújtása Pápateszéri Roma nap szervezésére 
     Előadó: Birkás Kálmán elnök 
 
Előadó ismertette az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából és nevében a Nemzeti 
Rehabilitációs és SzociálisHivatal által meghirdetett,Roma kulturális események megvalósításának, 
kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására kiírt    ROM-RKT-15 kódszámú 
pályázati felhívást. Javasolta, hogy nyújtsanak be pályázatot roma nap szervezésére. Javaslatot tett a 
roma nap tervezett idejére és programjára: 2015. augusztus 15. szombat.  
11 óra Szentmise, 12 óra Megnyitó – Birkás Kálmán  RNÖK elnök Köszöntő – Völfinger Béla 
polgármester 12:10 órától Hagyományos mesterségek bemutatója - vályogvetés (Lisztes Géza) - 
kosárfonás (Dávid Tamás) - seprűkötés (Nyári István) - sportvetélkedő 16 órától Vanyolai lányok 
cigány tánca Vanyolai fiúk fellépése Kézműves foglalkozás és játszóház gyermekeknek 
(hagyományos roma mesterségek) Hagyományos ételek készítése, Hogyan éltek a cigányok régen: 
muzsikus (Birkás Kálmán), oláh (Goman Gyula) beás (Kiss Sándor),  Kerekasztal beszélgetés - A 
helyi cigányság jövője (résztvevői: RNÖK elnök, polgármester, körzeti megbízott rendőr, 



Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal) Vérnyomás és vércukor mérés (Háziorvosi szolgálat 
Pápateszér) 18 órától Élő cigányzene - Greznár Zoltán és zenekara - Lovászpatonai lányok cigány 
tánca - Pápateszéri roma gyerekek műsora - 20 órakor Fláre Beás Együttes Devecser koncertje. 
Az együttműködési megállapodások és partnerségi nyilatkozatok tervezetét elkészítették. A testület 
jóváhagyása után a pályázat feltöltését megkezdik a Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal 
köztisztviselői közreműködésével.  
 
Kérte a testület döntését.  
 
A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:  

 

            7/2015. (V. 13.) határozat 

 

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÁPATESZÉR 
pályázatot nyújt be az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
megbízásából és nevében a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 
Hivatal által meghirdetett, a  Roma kulturális események 

megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé 

tételének támogatása   ROM-RKT-15  pályázatra.  
Felkéri az elnököt, hogy a pályázat elkészítésére és benyújtására 
intézkedjék.  

 
Határidő:  2015. május 15.    
Felelős: Birkás Kálmán  

                          elnök  
 
 

 
Több tárgy nem lévén az elnök  a nyilvános ülést  09,15 órakor bezárta.   
  
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
Jakab Sándorné                                                                                       Birkás Kálmán 
jegyzőkönyv-hitelesítő                                                                                   elnök                                    
 
 


