
 

 

Szám: A01/117-58/2021. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2021. 

december 09-i ülésén, a Városháza (Pápa, Fő u. 5.) I. emeleti tárgyalótermében. 

 

 

Jelen vannak: Kozák János elnök, 

Kozák Jánosné képviselő, 

 

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető, 

Benecz Rita szociális és közigazgatási osztályvezető 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

Buzás Bernadett köztisztviselő, 

 

Horváth Andrea, 

Babos Petra, 

Édl Krisztián Péter, a Médiacentrum munkatársai. 

 

Távolmaradását bejelentette: Németh Richárd elnökhelyettes. 

 

 

Kozák János elnök 

Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a nemzetiségi önkormányzat ülése 

határozatképes, 2 fő képviselő jelen van. A testület ülését 13.45 órakor megnyitja. 

 

Megkérdezi a jelenlévő képviselőket, hogy a meghívóban jelzetteken felül van-e más napirendi 

javaslatuk. 

 

Megállapítja, hogy más javaslat nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a napirenddel kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozza: 

 

31/2021. (XII.09.) PVCNÖ határozat 

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete a 2021. december 09-i ülésének napirendjét az alábbiak 

szerint határozza meg: 

 

1. 2022. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása  

Előadó: Borisz Terézia költségvetési csoportvezető 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési 

Koncepciójának véleményezése 

Előadó: Benecz Rita szociális és közigazgatási 

osztályvezető 



 

 

3. 2022. évi munkaterv elfogadása  

Előadó: Kozák János elnök 

 

4. Vegyes ügyek 

 

1. 2022. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása  

Előadó: Borisz Terézia költségvetési csoportvezető 

 

Kozák János elnök 

Megkérdezi Szalai Krisztina osztályvezetőt, hogy szeretne-e kiegészítést tenni a napirenddel 

kapcsolatosban. 

 

Szalai Krisztina osztályvezető: 

Elmondja, hogy a jövő évi belső ellenőrzés az alapítványoknak, egyesületeknek nyújtott 

pénzeszközátadás ellenőrzésére fog kiterjedni, melyet vállalkozó végez. 

 

Kozák János elnök 

Megköszöni osztályvezető asszony tájékoztatását. Megkérdezi van-e kérdés, észrevétel, 

hozzászólás az elhangzottakhoz, illetve az előterjesztéshez. 

 

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, észrevétel nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a következő határozati javaslattal kapcsolatban: 

„A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a költségvetési szervek 

belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 

alapján a 2022. évi belső ellenőrzési ütemtervet az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja azzal, 

hogy az abban foglalt feladatokat a Pápai Polgármesteri Hivatal külső szakértő útján lássa el, 

és annak eredményéről 2023. február 28-ig tájékoztassa a Képviselőtestületet.  

 

Határidő:  a vizsgálat lezárására:  2022. december 31. 

  a beszámoló elkészítésére:  2023. február 28. 

Felelős: Pápa város jegyzője” 

 

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

 

32/2021. (XI.10.) PVCNÖ határozat 

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján a 2022. évi belső 

ellenőrzési ütemtervet az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja 

azzal, hogy az abban foglalt feladatokat a Pápai Polgármesteri 

Hivatal külső szakértő útján lássa el, és annak eredményéről 

2023. február 28-ig tájékoztassa a Képviselőtestületet.  

 

Határidő:  a vizsgálat lezárására:  2022. december 31. 

  a beszámoló elkészítésére:  2023. február 28. 

Felelős: Pápa város jegyzője 

 



 

2. Pápa Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának véleményezése 

 Előadó: Benecz Rita szociális és közigazgatási osztályvezető 

 

 

Kozák János elnök 

Felkéri Benecz Rita osztályvezetőt, hogy a napirenddel kapcsolatos információkról tájékoztassa 

a jelenlévőket. 

 

 

Benecz Rita osztályvezető: 

Elmondja, hogy szolgáltatástervezési koncepciót kétévente kell az önkormányzatnak 

felülvizsgálni, utoljára 2019-ben tárgyalta ezt a koncepciót. Az elmúlt két évben a pandémiára 

tekintettel nagy átalakítások a szociális rendszerben nem történtek, ugyanazokat a 

természetbeni és szociális ellátásokat biztosítja az önkormányzat, mint eddig. Annyi változás 

történt, hogy a jelzőrendszeres segítségnyújtást 2021. január 1. napjától már nem az 

önkormányzat látja el. A szolgáltatástervezési koncepció kiegészült az elmúlt két év 

demográfiai adataival, amiből kitűnik, hogy a város társadalma egyre jobban elöregszik, 

jelentős a 65 év felettiek száma, így ehhez igazodóan alakította ki a város a szociálpolitikájának 

jelentős részét. Ennek keretében tartja fenn önként vállalt feladatként a bentlakásos ellátást is 

biztosító idősek otthonát, integrált intézmény formájában. A koncepció arról szól, hogy az 

önkormányzat milyen ellátásokat biztosít, azoknak mi a tartalma, illetve a jövőre fogalmaz meg 

kérdéseket arra vonatkozóan, hogy a nem teljesen kihasznált szolgáltatások esetén milyen 

lehetőségek lennének a magasabb kihasználtság elérésére. Illetve azok a szolgáltatások, 

amelyek jelentős önkormányzati forrást igényelnek, átadhatók-e más fenntartónak vagy 

szolgáltatónak, hiszen a szociális törvény lehetőséget biztosít erre. Korábban példa volt a 

Családok Átmeneti Otthona, amelyet évekkel ezelőtt átadott az önkormányzat a 

Szeretetszolgálatnak. 

 

 

Kozák János elnök: 

Megköszöni osztályvezető asszony beszámolóját. Megkérdezi van-e kérdés, észrevétel, 

hozzászólás az elhangzottakhoz, illetve az előterjesztéshez. 

 

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, észrevétel nincs. 

 

 

Kéri az alábbi határozati javaslat elfogadását: 

„A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Pápa Város Önkormányzata 

Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról szóló előterjesztést megtárgyalta, azt 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének véleményezési jogkörében eljárva 

elfogadásra javasolja. 

A Képviselőtestület utasítja az elnököt, hogy a döntésről tájékoztassa Pápa város 

polgármesterét. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Kozák János elnök” 

 

  



 

 

33/2021. (XI.10.) PVCNÖ határozat 

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Pápa Város 

Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának 

felülvizsgálatáról szóló előterjesztést megtárgyalta, azt Pápa 

Város Önkormányzata Képviselőtestületének véleményezési 

jogkörében eljárva elfogadásra javasolja. 

A Képviselőtestület utasítja az elnököt, hogy a döntésről 

tájékoztassa Pápa város polgármesterét. 

 

    Határidő: azonnal 

    Felelős:  Kozák János elnök 

 

3. 2022. évi munkaterv elfogadása  

Előadó: Kozák János elnök 

 

Kozák János elnök 

Elmondása szerint bízik a jövő év kapcsán abban, hogy a járvány miatt nem kell újabb 

programot lemondaniuk és a pályázati programokon felül is tudnak majd érdekes programokat 

szervezni. 

 

Kéri az alábbi határozati javaslat elfogadását: 

 

„A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2022. évi munkatervét 

az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.” 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: Kozák János elnök 

 

34/2021. (XI.10.) PVCNÖ határozat 

„A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a 2022. évi munkatervét az 1. számú melléklet 

szerint jóváhagyja.” 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: Kozák János elnök 

 

4. Vegyes ügyek 

 

Kozák János elnök: 

Elmondja, hogy ebben az évben sajnos szintén a pandémia határozta meg a programok 

szervezhetőségét, emiatt volt olyan programuk, amit nem is tudtak megszervezni, tartva a 

járványtól, de jövő évben mindenképpen pótolni kívánják a ki-mit-tud programukat. 

Az idei évben a szilveszteri programuk van függőben, amit még mindig nem tudnak biztosan, 

hogy a járvány miatt meg tudják-e tartani. Ha igen, akkor újabb ülés keretében döntenek a 

költségekről és a pontos programról. 

 

Szalai Krisztina osztályvezető: 

Elmondja, hogy a költségek az ezévi költségvetés terhére könyvelhetők el, tehát még az idei 

évben történik a kötelezettségvállalás, sőt az lenne a célszerű, ha a kifizetés is még ebben az 



 

évben történne. Előleg nem lehet kint december 31-én, felvehetnek előleget a két ünnep között, 

de legkésőbb december 31-én a pénztárban el kell számolni. 

 

Kozák János elnök: 

Aggodalmát fejezte ki, tekintettel arra, hogy a szilveszterkor fellépő zenekart ezek szerint előre 

kellene kifizetni. 

 

Szalai Krisztina osztályvezető: 

Megerősíti, hogy a zenekart december 31. napi dátummal kell kifizetni. 

 

Kozák János elnök: 

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

 

Megállapítja, hogy egyéb kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Ezt követően az elnök a nemzetiségi önkormányzat ülését 14.05 órakor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 Kozák János Kozák Jánosné 

 elnök   képviselő 


