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Szám: A01/252-30/2022. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2022. 

december 13-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 

Buzás Bernadett köztisztviselő 

Benecz Rita közigazgatási és szociális osztályvezető 

Borisz Terézia költségvetési csoportvezető 

   

Távolmaradását bejelentette: Németh Richárd elnök-helyettes 

 

Kozák János elnök 

Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a nemzetiségi önkormányzat ülése 

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

 

25/2022. (XII.13.) PVCNÖ határozat 

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete a 2022. december 13-i ülésének napirendjét az alábbiak 

szerint határozza meg: 

 

1. Belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyása 

Előadó: Borisz Terézia költségvetési csoportvezető 

 

 

2. Helyi Esélyegyenlőségi Program véleményezése 

Előadó: Benecz Rita szociális és közigazgatási 

osztályvezető 

 

 

3. Vegyes ügyek 

 

1. Belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyása 

Előadó: Borisz Terézia költségvetési csoportvezető 

 

Kozák János elnök 

Megkérdezi csoportvezető asszonyt, hogy a kiküldött előterjesztés kapcsán lenne-e szóbeli 

kiegészítése. 
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Borisz Terézia költségvetési csoportvezető 

Tájékoztat, hogy nincs szóbeli kiegészítése 

 

Kozák János elnök 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, kiegészítés.  

 

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, kiegészítés nincs. 

 

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

 

 

26/2022. (XII.13.) 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 2023. 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. május 31-ig tájékoztassa a Képviselőtestületet.  

 

Határidő:  a vizsgálat lezárására:  2023. december 31. 

  a beszámoló elkészítésére:  2023. május 31. 

Felelős: Pápa város jegyzője 
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1. sz. melléklet 

 

A 2023. évi belső ellenőrzési ütemterv 

 

II. Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési terve                               

 

Az ellenőrzési tervet megalapozó 10 ellenőrzési nap:  

Ellenőrzés tárgya  Ellenőrzési stratégia Azonosított kockázati 

tényezők, feladatok 

Ellenőrzés 

típusa 

Ellenőrzés 

ütemezése 

Erőforrás  

szükséglet 

1. 2022. évi 

államháztartáson 

kívülre nyújtott 

támogatások 

elszámolásának 

ellenőrzése 

 

Ellenőrzés célja: Civil szervezetek 

támogatásának jogszabályi előírásoknak 

való megfeleltetése, utóellenőrzés a 2022. 

évi belső ellenőrzés megállapításai alapján 

 

Ellenőrzés tárgya: pályázati 

dokumentáció, támogatási szerződés, 

elszámoláshoz benyújtott bizonylatok 

Ellenőrizendő időszak: 2022. év 

Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú 

mintavételes ellenőrzés 

 

- támogatás 

elszámoláshoz benyújtott 

számlákon a záradék és az 

utalványozó aláírásának hiánya;  

-készpénzben és banki utalással 

történt kifizetések pénzügyi 

teljesítésének hiánya; 

- az elszámolás határidejének 

betartása; 

 

pénzügyi és 

szabályszerűs

égi ellenőrzés  

 

 

 

2023. június 15-

28. 

 

Jelentés: 2023. 

június 30. 

 

 

10 szakértői nap 
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2. Helyi Esélyegyenlőségi Program véleményezése 

Előadó: Benecz Rita szociális és közigazgatási osztályvezető 

 

Kozák János elnök 

Megkérdezi osztályvezető asszonyt, hogy az előterjesztés kapcsán lenne-e szóbeli kiegészítése. 

 

Benecz Rita szociális és közigazgatási osztályvezető 

Köszöni a szót és elmondja, hogy az önkormányzat 5 évre szólóan fogadta el esélyegyenlőségi 

programot. 2018-ban fogadták el, 2023-ig tart, kétévente kell felülvizsgálni, hogy történtek-e 

változások a tervezett intézkedésekhez képest. A BM által kiadott módszertani útmutató szerint 

egy másik féle struktúrában kellett elvégezni a felülvizsgálatot, így ennek megfelelően történt 

meg a helyzetelemzésnek az újragondolása és átalakítás a HEB szerkezetében. Megjelentek a 

programban azok a döntések, amelyeket a cigány nemzetiségű emberek támogatásáért, vagy a 

kultúrájának erősítéséért hozott a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat: pl. utazási 

költségekhez való hozzájárulás, családi napok szervezése a Rigó lakótelepen. 

Az önkormányzat azzal tudja támogatni a nemzetiségi önkormányzat kultúrát erősítő szerepét, 

hogy helyet biztosít a szegregátumban a szolgáltatópontnak. A szolgáltatóház egy TÁMOP-os 

pályázat eredménye, melynek fenntartási ideje lejárt, 5 évig vállalta az önkormányzat, hogy 

fenntartja. Mivel a Rigó lakótelepen élők számára ez biztosítja a higiénés feltételeket, mosási, 

fürdési lehetőséget, ezért az önkormányzat úgy döntött, hogy továbbra is fenntartja a Csillag-

Cserhaj Szolgáltatóközpontot. A kihasználtsági mutatók is azt indokolják, hogy van 

létjogosultsága az ott élő lakók életében. Emellett a ház fenntartásához – melynek költségeit a 

város fizeti – a családsegítő központon keresztül biztosít munkaerőt, akik segítik a mindennapi 

ügyeik vitelében az ott élőket. 

A fenntartható városfejlesztési stratégia kettő szeparátum problémáját azonosította: a Hósodka 

major és a Rigó lakótelep. A kettő annyiban összehasonlítható, hogy mindkét esetben jelentős 

a szemét mennyisége, az eltérés pedig az, hogy a külterületi Hódoska majorban lényegesen 

kevesebben laknak. 

A Rigó lakótelep esetén abban kéri az osztályvezető a nemzetiségi önkormányzat segítségét, 

hogy valamilyen formában a szemét kezelésével kapcsolatban programokat, fórumokat 

próbáljon meg szervezni, hogy megelőzze azt, hogy ez tovább folytatódjon. Esetleg előadók 

meghívásával, melyhez a város biztosítani fogja természetesen a helyet. 

Olyan mértékű szemét van, hogy az már higiénés szempontokból sem megfelelő. A hatóságok 

jelentős mértékű bírságok kiszabásával sújtották a szemét miatt az ott élőket, aminek 

megfizetése nem teljesült, így ez végrehajthatóvá válik esetleges lakhatási problémákat okozva 

az ott élőknek. Ez egy olyan spirál, amit valahol meg kellene állítani. A projekt keretében 

elhordásra került nagyon sok szemét, így gyakorlatilag tiszta lett a környezet, azonban nem 

sikerült azt az állapotot fenntartani. A legtöbb eszközzel sem. A Közszolg Kft tartott 

programokat, ajándékokat, szemeteszsákokat osztott, tehát minden olyan formális és informális 

eszközt kipróbáltak, amivel a hulladékkezelésben előre lehetne lépni. A további javaslatokat az 

önkormányzat szívesen fogadja. 

 

Kozák János elnök 

Elmondja, hogy valóban a legnagyobb problémát ott a szemét okozza, pontosabban az a 

mennyiségű szemét, amit nem tud elképzelni, hogy kizárólag a helyiek termelik. Elképzelhető, 

hogy kívülről is hordanak be autószám szemetet, illetve hulladékot. Reméli, hogy a kamerák 

felszerelésével ezt az önkormányzat meg tudja akadályozni.  

Kifejezte örömét annak kapcsán, hogy az osztályvezető asszony a nemzetiségi önkormányzat 

együttműködését kérte, nagyon szívesen megteszi, így megpróbál olyan programokat 

összeállítani, amellyel csökkenteni vagy megakadályozni lehetséges a szemét felhalmozódását, 

mivel valóban embertelen állapotok vannak ott. 
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Benecz Rita szociális és közigazgatási osztályvezető 

Tudomása szerint a kormányhivatal (környezetvédelmi hatóságként) el fogja szállíttatni a 

szemetet - melynek költségeit meg kell majd fizetni. Kéri abban a segítséget, ha kialakul egy 

normalizált állapot a lakótelepen, akkor próbáljon a nemzetiségi önkormányzat a 

szemléletváltás elősegítése érdekében a lakosságra hatni: egyrészt fizessék meg az elszállítás 

költségét (tehát számoljanak a következményekkel) és tartsák fenn azt az állapotot, ami 

várhatóan január elején valósul meg. 

 

Kozák János elnök 

Kérte, hogy kaphassanak egy névsort az érintett lakókról. 

 

Benecz Rita szociális és közigazgatási osztályvezető 

Elmondja, az a probléma, hogy a költözködők nem jelentkeznek át. Nem az lakik ott, aki be 

van jelentkezve, vagy akié az ingatlan. Ha a Csillagházba szerveznének olyan 

programot/fórumot, ahol motiváltan megjelennek az ott lakók, szívesen nyújtanak tájékoztatást 

számukra, amivel előre lehet lépni. Tájékoztat, hogy a szemét elszállítási költségek a tulajdoni 

hányadok arányában kerülnek elszámolásra, a tulajdonossal szemben, hiszen az ő 

kötelezettsége felügyelni, hogy mi történik a saját ingatlanában, az ő felelőssége, hogy kinek 

adja bérbe. 

A közüzemi szerződések megkötése megtörtént, azonban azt fizetni is kell, illetve vagy a kuka 

mérete nem megfelelő, vagy nem kommunális hulladék halmozódik fel. 

Tájékoztat, hogy a Közszolg Kft-vel sikerült megállapodniuk abban, hogy meghatározott kg 

mennyiségig az is elszállítathatja (pl. utánfutóval) a szemetét, akinek közüzemi tartozása van, 

ezt a rendeletben is így szabályozták. 

Elmondja, hogy az ingatlanok állapota is vállalhatatlan, belül is tele van szeméttel. Az 

önkormányzat az általa megvásárolt rossz állapotú ingatlanokat elbontotta és az abból keletkező 

hulladékot elszállította. A kormányhivatal az ingatlanok jó karbantartására is adott ki 

kötelezést: készítsék el a támfalat, javítsák meg a tetőt, de ezek sem történtek meg, pedig hosszú 

határidőt adott a hatóság (60-150 nap). Tudomásul kell venni, hogy a hatósági döntéseket 

valamilyen formában végre kell hajtani, mert, ha nem teszik, akkor végrehajtatják velük, 

aminek költsége van. Így valószínűsíthető, hogy meg fog nőni azok száma, akik megkeresik a 

nemzetiségi önkormányzatot segítségnyújtás végett, azonban az már időn túl lesz. 

 

Kozák János elnök 

Véleménye szerint a tulajdonosokat kellene a névsor alapján elérni, hogy ne engedje úgy ott 

lakni az embereket, hogy nem jelentkeznek be. Kezdeményezi, hogy tartsanak fórumot ebben 

a témában is, ahol tájékoztatni kell az ott élőket, hogy mi a következménye, ha nem kerül 

befizetésre, illetve, ha nem lesznek változások, akkor komoly problémákra számíthatnak.  

 

Benecz Rita szociális és közigazgatási osztályvezető 

Elmondja, hogy bármilyen program kísérőjeként lehetne ezt a fórumot felfűzni, kötetlen 

beszélgetés formájában is, hogy ne legyen annyira hivatalos jellegű. Bármilyen ötlet van, az 

önkormányzat szívesen együttműködik a nemzetiségi önkormányzattal. 

 

 

 

Kozák János elnök 
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Megköszöni az osztályvezető asszony által elmondottakat és megkérdezi, hogy van-e az 

elmondottakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás, kiegészítés.  

 

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, kiegészítés nincs. 

 

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

 

27/2022. (XII.13.) PVCNÖ határozat 

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselőtestülete Pápa város Helyi Esélyegyenlőségi 

Programjának 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. A Vegyes ügyek  

 

Kozák János elnök 

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

 

Megállapítja, hogy egyéb kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Ezt követően a nemzetiségi önkormányzat ülését 11.25 órakor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 Kozák János     Kozák Jánosné   

  elnök       képviselő    


