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Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Köszönti a megjelenteket, megállapítja a bizottság határozatképességét, majd szavazásra bo-

csátja a napirendet: 
 

1. Szakmai ösztöndíj pályázat szabályzata 

 

 

A Humánerőforrás Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozza: 

 
1/2010.(XI.12.) HEB határozat 

A Humánerőforrás Bizottság a fenti napirendet elfo-

gadja. 

 

 

 

1. napirend:   Szakmai ösztöndíj pályázat szabályzata 

   

 

Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

Tájékoztatásul elmondja, hogy az ösztöndíjtervezet egyeztetésre került a Pápai Gazdasági 

Szakképző Iskola és Kollégium igazgatójával, valamint a Pápai Hús 1913 Kft. ügyvezető 

igazgatójával. Módosító javaslataikat megtették, melyek az anyagba beépítésre kerültek. 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Pozitívnak tartja, hogy a szerződésben tanulmányi eredményre és magatartásra vonatkozó 

kitétel is szerepel. Továbbá örülne, ha más szakmák képviselői is jelentkeznének támogatási 

szándékukkal és velük is lehetne ilyen jellegű szakképzési ösztöndíj-pályázati rendszert létre-

hozni.   
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Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

Elmondja, hogy polgármester úr megkeresett több jelentős pápai vállalkozást, különböző gaz-

dasági szektorban (autóipar, kereskedelem, faipar, textilipar). Egyelőre néhány szóbeli vissza-

jelzés van azzal kapcsolatosan, hogy fontolgatják a megállapodás lehetőségét.   

 

 

A Humánerőforrás Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozza: 

 

 

2/2010.(XI.12.) HEB határozat 

A Humánerőforrás Bizottság a szakmai ösztöndíj pá-

lyázattal kapcsolatos előterjesztést elfogadásra java-

solja Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestüle-

tének. 

 

 

 

 

Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy az utazási és lakhatási támogatások elbírálási határideje nov-

ember 20-án, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálási határideje pedig 

november 30-án lejár. Előbbivel kapcsolatban már a teljes anyag elkészült, tehát tárgyalható, 

utóbbi esetében a pályázók számára biztosított hiánypótlási lehetőség még e hét végéig fo-

lyamatban van. Javasolja, hogy a következő héten tartandó bizottsági ülésen kerüljön sor a 

döntésre.  

 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Javasolja a bizottságnak, hogy – amennyiben a többi bizottság ülésével összeegyeztethető – a 

Humánerőforrás Bizottság a korábbi gyakorlatnak megfelelően, keddenként 14 órai kezdettel 

tartsa ülését. 

 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megköszöni a jelenlévőknek a részvételt és bezárja a bizottság ülését. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Dr. Hermann István sk.     Rádi Róbert sk. 

     bizottsági elnök                 művelődési osztályvezető 


