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Jelen vannak:      Venczel Csaba bizottsági elnök 

Kovács József bizottsági tag 

Baán Istvánné bizottsági tag 

Szabadkai Verita bizottsági tag 

Kovács Arnold bizottsági tag 

Soós Imre bizottsági tag 

Dr.Guias János Zsolt bizottsági tag 

Dr. Nagy Krisztina jegyző 

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

Benecz Rita szociális és közigazgatási osztályvezető 

Ujváry Hajnalka Egészségügyi Alapellátási Intézet intézményvezető 

Csákvári Judit Pápai Városi Óvodák intézményvezető 

 

Távolmaradását bejelentette dr. Vaitsuk Mária és Mészáros Szabolcs bizottsági tag. 

 

Venczel Csaba bizottsági elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Bizottság 

határozatképes, mivel a 9 fő bizottsági tagból 7 fő megjelent. Megkérdezi, hogy a meghívóban 

jelzett napirenden kívül van-e egyéb javaslat?  

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban javaslat nincs. 

 

A Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

17/2021. (X.12.) HEB határozat 

A Bizottság a 2021. október 12-i nyilvános ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

1. Beszámoló a Pápai Városi Óvodák tevékenységéről 

2. Ösztönzőrendszer Pápa Egészségügyi Alapellátásáért  

Vegyes ügyek:                                                                                                                             

3. Általános iskolai körzetek véleményezése 

4. Pápai Városi Óvodák Szervezeti és Működési 

Szabályzatának véleményezése 

5. Pápai Városi Óvodák 2021/2022. nevelési évre vonatkozó 

munkatervének véleményezése 

6. Pápai Városi Óvodák Tapolcafői Tagóvoda nyitva- 

tartásának módosítása 
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1. Beszámoló a Pápai Városi Óvodák tevékenységéről 

 

Venczel Csaba bizottsági elnök ismerteti az első napirendi pontot, elmondja, hogy komoly 

átszervezés volt az elmúlt tanév végén. Egy olyan időszak után vagyunk, amit a pandémia idézett 

elő és nyilvánvaló, hogy sok olyan előre nem látható helyzetre kellett felkészülni, ami rendkívüli 

odafigyelést igényel. Megkérdezi az intézményvezetőt, hogyan ítéli meg az átszervezést? 

 

Csákvári Judit intézményvezető elmondja, hogy zökkenőmentes és sikeres volt az átszervezés. 

További kérdés és hozzászólás hiányában szavazás következik. 

 

A Bizottság 7 igen szavazattal, tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

18/2021. (X.12.) HEB határozat 

A Bizottság a Pápai Városi Óvodák tevékenységéről szóló 

beszámolót megtárgyalta és a Képviselőtestületnek 

elfogadásra javasolja. 

 

 

2. Ösztönzőrendszer Pápa Egészségügyi Alapellátásáért 

 

 

Venczel Csaba bizottsági elnök ismerteti a második napirendi pontot, elmondja, hogy ez a 

kidolgozott ösztönzőrendszer lényegesen gyakorlatiasabb, mint a korábban felvázolt elképzelés, 

figyelembe veszi az előterjesztők javaslatait is. Az ösztönzőrendszer elemei: 

I.    Orvostanhallgatók ösztöndíj támogatása 

II.   Rezidensek ösztöndíj támogatása 

III. Üres praxis betöltését ösztönző támogatások  

III/A Pápa városi praxistámogatás 

III/B Lakhatási támogatás 

 

 

I. Orvostanhallgatók ösztöndíj támogatása 

 

Dr. Guias János Zsolt bizottsági tag elmondja, hogy nehéz eldönteni, mikor érdemes elindítani 

a programot. Csábító lehet a havi 200 000 forint egy egyetemistának, de véleménye szerint az 5-6 

év elköteleződés túlságosan hosszú idő.  

 

Ujváry Hajnalka intézményvezető elmondja, hogy sok üres praxis van, de elsősorban a 

rezidensek ösztöndíj támogatása és az üres praxis betöltését ösztönző támogatások lehetnek 

vonzóak a fiatalok számára. 

 

Venczel Csaba bizottsági elnök egyetért azzal a javaslattal, hogy a rezidenseket és az üres 

praxisok betöltését ösztönző támogatásokra kellene fókuszálni. 

 

II. Rezidensek ösztöndíj támogatása 

 

Venczel Csaba bizottsági elnök elmondja, hogy a rezidenseknek nyújtott havi 350 000 forint 

támogatás nagyon kedvező, amelyet akár öt évig terjedő időtartamra folyósíthat az önkormányzat.  

 

Dr. Guias János Zsolt bizottsági tag elmondja, hogy az orvosi bértábla szerint egy kezdő orvos 

alapbére havi 467 000 forint, és ez 2022 januárjától 100 000 forinttal nő, következő évben pedig 

szintén emelkedni fog. Kezdő fiatal orvosként az önkormányzattól kapott havi támogatás jelentős 

ösztönzőerő lehet.  
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Kovács Arnold bizottsági tag elmondja, hogy az egészségügyi alapellátásban akkora probléma 

az orvoshiány, hogy amennyiben 1 % esélye is van annak, hogy egyetemi hallgató is pályázik, 

akkor inkább ne kerüljön ki az ösztönzőrendszerből az orvostanhallgatók ösztöndíj támogatása. 

Abban bízik, hogy lesznek olyan fiatalok, akik Pápáról indultak és Pápára kívánnak visszatérni. 

Negyedéves egyetemistaként valóban képlékeny az emberek elképzelése arról, hogy merre tovább, 

de hátha lesz olyan fiatal, aki ezt komolyan gondolja és pápai háziorvosként tervezi a jövőjét.  

 

III. Üres praxis betöltését ösztönző támogatások 

 

Kovács Arnold bizottsági tag elmondja, hogy alapjában véve az ösztönzőrendszert jónak tartja, 

és támogatja is. Egyetlen kételye van, mégpedig a lakhatási támogatás összege, ami havi 150 000 

forint. Az ingatlanpiacon megfigyelhető az elmúlt évben egy jelentős áremelkedés. Információi 

szerint a Pápán szolgáló NATO katonák évek óta havi 1500-1600 euroért bérelnek családi házakat. 

Elhangzott az előző ülésen, hogy hiába vannak üres önkormányzati bérlakások, ne sértse meg az 

önkormányzat a jelölteket azzal, hogy méltatlan körülmények közé kényszeríti őket. A pápai piaci 

viszonyok alapján javasolja a lakhatási támogatás megemelését havi 300-350 000 forintra. 

 

Baán Istvánné bizottsági tag elmondja, hogy a NATO katona nem forintban kapja a bérét, az egy 

külföldi fizetés, könnyebben kifizeti a bérleti díjat. Nem kell lebecsülni az önkormányzatot, 

nyilván nem fog olyan lakást felajánlani, amely nem megfelelő. Megkérdezi, hogy van-e olyan 

hallgató, aki pápai és tudjuk, hogy a jövőben Pápán akar orvosként dolgozni?  

 

Benecz Rita osztályvezető elmondja, hogy az ösztönzőrendszernek nem az a célja, hogy az állami 

támogatásokkal versenyezzen, hanem az, hogy azokat kiegészítse. Tartósan betöltetlen 

körzetekben - attól függően, hogy milyen régóta betöltetlen – max.20 millió forint támogatást 

kaphat a leendő orvos. Az önkormányzattól kapott lakhatási támogatás lehetőséget kínál egy 

átmeneti helyzet megoldására, pl. amíg megkapja az állami támogatást és kiválasztja a számára 

megfelelő ingatlant és azt megvásárolja. A lakhatási támogatást a javaslat szerint nem csak az 

kaphatja, aki az önkormányzattal feladat-ellátási szerződést köt, hanem az is, aki csak átmenetileg 

végez feladatot Pápa város egészségügyi alapellátásában pl. tartósan helyettesít egy körzetet. Nem 

feltétlenül akar mindenki családi házat bérelni, remek lakások vannak havi 100-120 000 forintért. 

Azt sem lehet előre tudni, hogy a pályázó kivel szeretne költözni. Ez a javaslat burkoltan 

tartalmazza azt, hogy ha egy átlagon felüli ingatlant szeretne bérelni, akkor azért a saját béréből is 

járuljon hozzá annak a költségeihez.  

 

Dr. Nagy Krisztina jegyző elmondja, hogy az interneten is elérhető hirdetések alapján egy 

belvárosi, gyönyörű szép 80 m2-es lakás bérleti díja 120-150 000 forint/hó. Lehet, ha egyedül jön 

a városba a pályázó, akkor nem akar családi házat bérelni, mert annak a rezsiköltsége is magasabb.  

 

Kovács Arnold bizottsági tag véleménye szerint a 150 000 forint - figyelembe véve azt, hogy 

pörög az ingatlanpiac, kormányzati intézkedések vannak, mennek fel az árak - három év múlva 

egy 80 m2-es lakás bérleti díjához már nem lesz elegendő. Javasolja, hogy a lakhatási támogatás 

havi összege legyen havi 200 000 vagy 250 000 forint. 

 

 

Benecz Rita osztályvezető elmondja, hogy ez az ösztönzőrendszer gyakorlatilag egy szabályzat, 

egyes részeit – a gyakorlati tapasztalatok alapján – a Képviselőtestület bármikor hatályon kívül 

helyezheti vagy módosíthatja. Valóban lehetséges, hogy emelkednek a bérleti díjak, de az 

egészségügyben a bérek is.  

 

Kovács József bizottsági tag elmondja, hogy nagyon elhivatottnak kell lennie valakinek ahhoz, 

hogy elmenjen egy kórházba dolgozni. Úgy látja, hogy a fiatalon végzett orvosoknak a lehetősége 

jóval nagyobb. Az elmúlt évtizedekben olyan lehetőségek nyíltak fiatal orvosoknak, hogy százszor 

meggondolják azt, hogy kórházban folytassák a munkát vagy vállaljanak praxist.  
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Venczel Csaba bizottsági elnök elmondja, hogy ha túlságosan megemeljük a havi támogatás 

összegét, akkor kialakulhat egy feszültség a kezdő orvosok és a már régóta praktizáló háziorvosok 

között.  

 

Guias János Zsolt bizottsági tag elmondja, hogy az előterjesztett ösztönzőrendszer nagyon jó 

kiindulási alap, amelyet bármikor lehet módosítani.  

  

Soós Imre bizottsági tag elmondja, hogy előállhat pl. az a helyzet, hogy a városba egy olyan 

család jön, amelyben mindkét fél orvos és számukra nem elegendő egy 80 m2-es lakás, akkor a 

Képviselőtestület dönthet a támogatásról egy külön előterjesztés alapján. 

 

További kérdés és hozzászólás hiányában szavazás következik.  

A Bizottság 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozza: 

19/2021. (X.12.) HEB határozat 

  A Bizottság az ösztönzőrendszer I. elemét                                                

- Orvostanhallgatók ösztöndíj támogatása - megtárgyalta és a 

Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

   

A Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

20/2021. (X.12.) HEB határozat 

  A Bizottság az ösztönzőrendszer II. elemét                                               

- Rezidensek ösztöndíj támogatása - megtárgyalta és a 

Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 

Kovács Arnold bizottsági tag javasolja az ösztönzőrendszer III/B elemének- lakhatási támogatás- 

150 000 forint/hó összegről 200 000 forint/hó összegre történő módosítását.  

 

  A Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a módosító javaslatot elfogadta. 

 

A Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

21/2021. (X.12.) HEB határozat 

A Bizottság az ösztönzőrendszer III. elemét                                         

- Üres praxis betöltését ösztönző támogatások  - megtárgyalta 

és a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja azzal, hogy az 

ösztönzőrendszer III/B pontban megfogalmazott lakhatási 

támogatás összegét 200 000 forintban állapítja meg. 

 

Vegyes ügyek: 

3.  Általános Iskolai körzetek véleményezése 

 

Venczel Csaba bizottsági elnök ismerteti a harmadik napirendi pontot.  

 

Kovács Arnold bizottsági tag megkérdezi mi az oka, hogy Bakonytamási és Gic Sokorópátkához 

került? 

 

Venczel Csaba bizottsági elnök elmondja, hogy az előterjesztést a Pápai Tankerületi Központ 

nyújtja be. A Tankerületi Központhoz nem csak a pápai járási oktatási intézmények tartoznak. 

Kéri, hogy a döntésnél a pápai iskolai körzetekre tett javaslatot vegye figyelembe a Bizottság.  
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Soós Imre bizottsági tag véleménye szerint a körzetek kialakításának egyik célja az, hogy a 

gyerekeket arányosan elosszák és minden iskola fennmaradjon. Az intézmények a felvétel során 

szigorúan figyelemmel kísérik, hogy a gyermek az adott intézményhez tartozó körzetben lakik-e. 

Természetesen ezek a szabályok könnyen kijátszhatók. A körzetek kialakításának másik célja, 

hogy ne legyenek ún. elit iskolák, és kiküszöbölhető legyen a szegregáció. A szegregáció jelen 

van az oktatási rendszerben - ugyan nem ebben a térségben - de vannak a körzethatár nélküli 

magániskolák és egyházi iskolák. Ez számára egy bújtatott szegregációt jelent. Természetesen 

kellenek iskolai körzethatárok, de nem érhetők el vele a kívánt célok. Pedagógia megközelítésben 

az is kérdéses, hogy jó-e a bújtatott szegregáció. Véleménye szerint annak a gyereknek jó, aki 

bekerül egy elit iskolába, mert ott a tanulással tud foglalkozni.  Azoknak a kisebb iskoláknak 

ahonnan elszipkázzák a tehetséges gyerekeket viszont nem jó, hiszen csökken az oktatás 

színvonala. 

  

További kérdés és hozzászólás hiányában szavazás következik. 

 

A Bizottság 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a következő határozatot 

hozza: 

 

22/2021. (X.12.) HEB határozat 

  A Bizottság az általános iskolai körzetekről szóló előterjesztést 

megtárgyalta és a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 

 

 4. Pápai Városi Óvodák Szervezeti és Működési Szabályzatának véleményezése 

 

Venczel Csaba bizottsági elnök ismerteti a negyedik napirendi pontot.  

 

További kérdés és hozzászólás hiányában szavazás következik. 

 

A Bizottság 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

23/2021. (X.12.) HEB határozat 

A Bizottság Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 26/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 37. § (2) 

bekezdésének e) pontjában foglaltak alapján a Pápai Városi 

Óvodák Szervezeti és Működési Szabályzatát Pápa Város 

Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 

Bizottsága részére jóváhagyásra javasolja. 

 

 

 

5.  Pápai Városi Óvodák 2021/2022. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése 

 

Venczel Csaba bizottsági elnök ismerteti az ötödik napirendi pontot.  

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazás következik. 

 

A Bizottság 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
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24/2021. (X.12.) HEB határozat 

       A Bizottság a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdésében 

meghatározottak, továbbá Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 26/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 39. §. (5) 

bekezdés 14. pontjában foglaltak alapján a Pápa Város 

Önkormányzata fenntartásában lévő Pápai Városi Óvodák 

2021/2022. nevelési évre vonatkozó munkatervével - az 

előterjesztés mellékletében foglaltak szerint - egyetért. 

       A Bizottság felkéri az Elnököt, hogy a döntésről a Pápai Városi 

Óvodák intézményvezetőjét tájékoztassa. 

       Határidő: azonnal 

       Felelős:   Venczel Csaba bizottsági elnök 

                                 Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezeti 

osztályvezető 
 

6.  Pápai Városi Óvodák Tapolcafői Tagóvoda nyitvatartásának módosítása 

 

Venczel Csaba bizottsági elnök ismerteti a hatodik napirendi pontot.  

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazás következik. 

 

A Bizottság 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

25/2021. (X.12.) HEB határozat 

       A Bizottság a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározottak, 

továbbá Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (X.22.) 

önkormányzati rendelet 39. § (5) bekezdés 5. pontjában 

foglaltak alapján a Pápa Város Önkormányzata fenntartásában 

működő Pápai Városi Óvodák székhelyén és tagóvodáiban a 

nyitvatartási időt a 2021/2022. nevelési évtől a mellékletben 

foglaltak szerint határozza meg.  

       A Bizottság felkéri az Elnököt, hogy a döntésről a Pápai Városi 

Óvodák intézményvezetőjét tájékoztassa. 

 Határidő: azonnal 

 Felelős:  Venczel Csaba bizottsági elnök 

 Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési 

osztályvezető 

 

 

Venczel Csaba bizottsági elnök megköszöni a jelenlévők részvételét, egyéb hozzászólás hiányában 

a Bizottság ülését 17.50 órakor bezárja. 

 

K.m.f. 

        Venczel Csaba                                Baán Istvánné                       

        bizottság elnök                          jegyzőkönyv hitelesítő
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Pápa, 2021. október 8.            

 

 

 

 

           Venczel Csaba sk. 

                                                                                                                        bizottság elnök 

A kiadmány hiteléül:               

                                                                            

                              

                         

Benecz Rita 

            szociális és közigazgatási osztályvezető 



 

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE   

8500 PÁPA, Fő u. 5.      

Tel:  89/324-585 

Fax:  89/515-083  

E-mail :  polgarmester@papa.hu        

 

 

 

Tisztelt Humánerőforrás Bizottság! 

 

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 3. § (1) bekezdése 

alapján az óvoda munkatervben határozza meg az óvodai nevelési év helyi rendjét. Ennek 

elkészítéséhez az intézményvezető kikéri a fenntartó véleményét is. 

 

Az EMMI rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az óvodai nevelési év helyi 

rendjében kell meghatározni: 

- az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználását, 

- az óvodai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontját,  

- az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák 

időpontját, 

- az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt nap tervezett 

időpontját, 

- minden egyéb, a nevelőtestület által szükségesnek ítélt kérdést. 

 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 26/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 39. § (5) bekezdés 14. pontjában foglaltak 

alapján a köznevelési intézmény munkatervét a Humánerőforrás Bizottság véleményezi. 

 

A fenti jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a Pápai Városi Óvodák intézményvezetője 

elkészítette az intézmény 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó – az előterjesztés melléklete 

szerinti - munkatervét. 

 

A munkaterv tartalmazza a fent hivatkozott jogszabályban foglaltakat, ezért kérem a Tisztelt 

Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjen. 

 

Összeállította: Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető 

 

  

 

Pápa, 2020. szeptember 21.      

          Dr. Áldozó Tamás 

             polgármester 

 

 

 

 

mailto:polgarmester@papa.hu


HATÁROZATI  JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Humánerőforrás Bizottsága a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározottak, továbbá Pápa 

Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

26/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 39. § (5) bekezdés 14. pontjában foglaltak alapján a 

Pápa Város Önkormányzata fenntartásában lévő Pápai Városi Óvodák 2021/2022 . nevelési 

évre vonatkozó munkatervével – az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint – egyetért.   

 

A Bizottság felkéri az Elnököt, hogy a döntésről a Pápai Városi Óvodák intézményvezetőjét 

tájékoztassa. 

 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:   Venczel Csaba bizottsági elnök  

    Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető  

   



PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

ÖNKORMÁNYZATI ÉS SZERVEZÉSI OSZTÁLY 

8500 PÁPA, Fő u. 5. 

Tel:  89/515-013 

Fax:  89/313-989  

E-mail :  t i tkarsag@papa.hu  

 
 

Tisztelt Humánerőforrás Bizottság! 

 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 26/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 37. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltak 

szerint az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési intézmények szervezeti és 

működési szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ) átruházott hatáskörben az Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottság hagyja jóvá, a benyújtó intézmény tevékenységéhez 

kapcsolódó önkormányzati bizottság előzetes véleményezését követően.  

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 97/2021. (VI.30.) határozatával 

jóváhagyta a Pápai Városi Óvodák (a továbbiakban: Intézmény) alapító okiratának 

módosítását, tekintettel arra, hogy a Pápai Városi Óvodák Vajda Péter lakótelepi 

Tagóvodájának fenntartói jogát 2021. szeptember 1. napjától a Pápai Evangélikus 

Egyházközség vette át. A változások törzskönyvi nyilvántartásban történő bejegyzése a 

Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Kirendeltsége által 2021. szeptember 1. napi 

hatállyal megtörtént. 

Fenti változások miatt szükségessé vált az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 

(a továbbiakban: SZMSZ) módosítása is, ezért a Képviselőtestület a fenti számú 

határozatában utasította az intézményvezetőt, hogy a SZMSZ szükséges módosítását végezze 

el.  

 

Az intézményvezető az SZMSZ-t elkészítette és jóváhagyásra benyújtotta, amely az 

Önkormányzati és Szervezési Osztályon megtekinthető. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  

                      

Pápa, 2021. szeptember 24. 

         Dr. Benkő Krisztina  

              önkormányzati és szervezési osztályvezető 

 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (X.22.) 

önkormányzati rendelet 37. § (2) bekezdésének e) pontjában foglaltak alapján a Pápai Városi 

Óvodák Szervezeti és Működési Szabályzatát Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottsága részére jóváhagyásra javasolja. 

 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE   

8500 PÁPA, Fő u. 5.      

Tel:  89/324-585 

Fax:  89/515-083  

E-mail :  polgarmester@papa.hu        

 

 

 

Tisztelt Humánerőforrás Bizottság! 

 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 83. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak 

szerint a fenntartó dönt az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról. 
 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 26/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 39. § (5) bekezdés 5. pontjában foglaltak 

alapján a Humánerőforrás Bizottság meghatározza és közzéteszi az önkormányzati fenntartású 

óvodák nyitva tartásának rendjét, valamint heti és éves nyitvatartási idejét. 
 

A Pápai Városi Óvodák intézményvezetőjének tájékoztatása szerint – a szülői igényfelmérés 

alapján, az autóbuszmenetrendhez igazodva - a Tapolcafői Tagóvodában a nyitva tartás záró 

időpontjának 16.30 óráról 17.00 órára történő módosítása vált szükségessé.  

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető 

  

Pápa, 2021. szeptember 21.      

          Dr. Áldozó Tamás 

          polgármester 

 

 

HATÁROZATI  JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározottak, továbbá Pápa 

Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

26/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 39. § (5) bekezdés 5. pontjában foglaltak alapján a 

Pápa Város Önkormányzata fenntartásában működő Pápai Városi Óvodák székhelyén és 

tagóvodáiban a nyitvatartási időt a 2021/2022. nevelési évtől a mellékletben foglaltak szerint 

határozza meg. 

 

A Bizottság felkéri az Elnököt, hogy a döntésről a Pápai Városi Óvodák intézményvezetőjét 

tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Venczel Csaba bizottsági elnök  

                Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető  

mailto:polgarmester@papa.hu


  

Melléklet 

 

 

 

Óvoda megnevezése nyitva tartási idő  

Pápai Városi Óvodák székhelye 6.15-17.00 

Pápai Városi Óvodák Erzsébetvárosi Tagóvodája 6.30-17.00 

Pápai Városi Óvodák Fáy András Lakótelepi Tagóvodája 6.30-17.00 

Pápai Városi Óvodák Szivárvány Tagóvodája 6.00-17.00 

Pápai Városi Óvodák Kéttornyúlaki Tagóvodája 7.00-16.30 

Pápai Városi Óvodák Nátuskerti Tagóvodája 6.30-17.00 

Pápai Városi Óvodák Tapolcafői Tagóvodája 6.30-17.00                 

Pápai Városi Óvodák Tókerti Tagóvodája 6.30-17.00 

 

 

 



venczel csaba

Dr. Guias János Zsolt

kovács József

szabadkai verita

Dr. Vaitsuk Mária

Baán Istvánné

Kovács Arnold

Mészáros szabolcs

Soós Imre
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