




PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

HUMÁNERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 

8500 PÁPA, FŐ U. 5. 

Tel: (89) 515-021 

Fax: (89) 313-989 

E-mail: szoccsoport@papa.hu 

 

Szám: B02/1762-5/2021. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült:    Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Humánerőforrás 

Bizottsága 2021. november 23-án 17.00 órakor, a Pápai Polgármesteri 

Hivatal nagytárgyalójában tartott nyilvános üléséről 

 

Jelen vannak:      Venczel Csaba bizottsági elnök 

Kovács József bizottsági tag 

Baán Istvánné bizottsági tag 

Szabadkai Verita bizottsági tag 

Kovács Arnold bizottsági tag 

Dr. Vaitsuk Mária bizottsági tag 

Dr.Guias János Zsolt bizottsági tag 

Mészáros Szabolcs bizottsági tag 

Dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző 

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

Benecz Rita szociális és közigazgatási osztályvezető 

Ujváry Hajnalka Egészségügyi Alapellátási Intézet intézményvezető 

Dr. Birtalan Róbert Sándor fogorvos 

Horváthné Végh Judit Pápai Városi Óvodák óvoda-vezető helyettes 

 

Távolmaradását bejelentette Soós Imre bizottsági tag. 

 

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

határozatképes, mivel a 9 fő bizottsági tagból 8 fő megjelent. Megkérdezi, hogy a meghívóban 

jelzett napirenden kívül van-e egyéb javaslat?  

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban javaslat nincs. 

 

A Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

46/2021. (XI.23.) HEB határozat 

A Bizottság a 2021. november 23-i ülésének napirendjét az 

alábbiak szerint határozza meg: 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2021. (…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa 

Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 

7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2021. (…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa 

Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 
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3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2021. (…) önkormányzati rendelet-tervezete a 

közterületen történő szeszes ital fogyasztásáról 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2021. (…) önkormányzati rendelet-tervezete a 

közművelődésről szóló 33/2020. (XII.15.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Vegyes ügyek:                                                                                                                             

5. Széchenyi emlékmű állítás 

6. Pápa Zárda u. 5. fsz. 6. szám alatti önkormányzati lakás 

bérbeadása 

7. Pápai Városi Óvodák házirendjének ellenőrzése 

8. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat (zárt) 

9. Fogorvosi praxis betöltése (zárt) 

 

 

1.  Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2021. (…) önkormányzati 

rendelet- tervezete Pápa Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. 

(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Venczel Csaba bizottsági elnök ismerteti az első napirendi pontot. Elmondja, hogy a helyi 

iparűzési adó tekintetében emelkedtek a bevételek, ami még nagyobb biztonságot jelent az 

önkormányzat által felügyelt szektoroknak, az intézmények működése stabilan biztosítható. 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazás következik. 

 

A Bizottság 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 

hozza: 

47/2021. (XI.23.) HEB határozat 

A Bizottság Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének Pápa Város Önkormányzata 2021. évi 

költségvetéséről szóló 7/2021. (III.12.) önkormányzati 

rendelete módosításáról szóló …/2021. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezetet megtárgyalta és a Képviselőtestületnek 

elfogadásra javasolja. 

 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2021. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Venczel Csaba bizottsági elnök ismerteti a második napirendi pontot. Elmondja, hogy az 

intézményhálózatban és a Pápai Városi Óvodák tekintetében is történt változás, ami miatt 

szükséges volt a módosítás. 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazás következik. 

A Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

48/2021. (XI.23.) HEB határozat 

  A Bizottság Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének Szervezeti és Működési szabályzatáról 

szóló 26/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete módosításáról 

szóló …/2021. (…) önkormányzati rendelet-tervezetet 

megtárgyalta és a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 



3 

   

3.  Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2021. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete a közterületen történő szeszes ital fogyasztásáról 

 

Venczel Csaba bizottsági elnök ismerteti a harmadik napirendi pontot. Elmondja, hogy vannak 

olyan részei a városnak – dohányboltok, egyes vendéglátó-ipari egységek – ahol a közterületi 

alkoholfogyasztás és az azzal járó hangoskodás kiemelten zavarja a lakosságot. A Bűnmegelőzési 

Tanács ülésén jelezte a rendőrkapitány úr, hogy érdemes lenne ezzel a problémakörrel kiemelten 

foglalkozni annak érdekében, hogy hatékonyabban tudjanak intézkedni ezekben az esetekben.  

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazás következik. 

 

A Bizottság 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

49/2021. (XI.23.) HEB határozat 

  A Bizottság Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének a közterületen történő szeszes ital 

fogyasztásáról szóló …/2021. (…) önkormányzati rendelet-

tervezetét megtárgyalta és a Képviselőtestületnek elfogadásra 

javasolja. 

 

 

 4. Pápai Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2021. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete a közművelődésről szóló 33/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

Venczel Csaba bizottsági elnök ismerteti a negyedik napirendi pontot.  

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazás következik. 

 

A Bizottság 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

50/2021. (XI.23.) HEB határozat 

A Bizottság Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének a közművelődésről szóló 33/2020. 

(XII.15.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 

…/2021. (…) önkormányzati rendelet-tervezetet megtárgyalta 

és a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 

Vegyes ügyek 

 

5.  Széchenyi emlékmű állítás 

 

Venczel Csaba bizottsági elnök ismerteti az ötödik napirendi pontot.  

 

Baán Istvánné bizottsági tag elmondja, hogy nagyon örül a kezdeményezésnek, hiszen az 

emlékmű méltó helyet kap. 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazás következik. 

A Bizottság 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
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51/2021. (XI.23.) HEB határozat 

       A Bizottság a Széchenyi emlékmű állításáról szóló 

előterjesztést megtárgyalta és a Képviselőtestületnek 

elfogadásra javasolja. 
 

 

6.  Pápa Zárda u. 5. fsz. 6. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadása 

 

Venczel Csaba bizottsági elnök ismerteti a hatodik napirendi pontot. Elmondja, hogy ismét egy 

nyelvi lektor érkezik városunkba, akinek bérlakást biztosít az önkormányzat. 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazás következik. 

 

A Bizottság 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

52/2021. (XI.23.) HEB határozat 

       A Bizottság a Pápa Zárda u. 5. fsz. 6. szám alatti 

önkormányzati lakás bérbeadásáról szóló előterjesztést 

megtárgyalta és a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 

 

7. Pápai Városi Óvodák házirendjének ellenőrzése 

 

Venczel Csaba bizottsági elnök ismerteti a hetedik napirendi pontot.  

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazás következik. 

A Bizottság 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

53/2021. (XI.23.) HEB határozat 

       A Bizottság a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 25. § (2) és (4) bekezdése és  83. § (2) bekezdés i) 

pontja, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet 5. § (1) bekezdésében és 129. § (5) 

bekezdésében meghatározottak alapján a Pápa Város 

Önkormányzata fenntartásában működő Pápai Városi Óvodák 

házirendjében foglaltakkal 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 

 

 

Vencel Csaba bizottsági elnök bejelenti, hogy a Bizottság Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (2) bekezdés 

b) pontjában foglaltak alapján a 9. sorszámú előterjesztés tárgyalására zárt ülést tart, valamint az 

Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján indítványozza a 8. sorszámú előterjesztés 

vonatkozásában a zárt ülés elrendelését. 
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A Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

         

   54/2021. (XI.23.) HEB határozat 
 A Bizottság Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 46.§ (2) bekezdés c) 

pontjában foglaltak alapján a Bursa Hungarica 

ösztöndíjpályázatról szóló napirendi pont tekintetében 

zárt ülést rendel el, mivel a pályázók érdekét sértheti az 

előterjesztés nyilvános ülésen történő tárgyalása.  

 

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

a Bizottság nyilvános ülését 17.15 órakor bezárja. 

 

K.m.f. 

        Venczel Csaba                                Baán Istvánné                       

        bizottság elnök                          jegyzőkönyv hitelesítő

                    


