
Pápa Város Önkormányzat 

Humánerőforrás Bizottsága 

 

Szám: 6/1- 37 /2010.     

 
 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült:  a Humánerőforrás Bizottság 2010. december 14-én 14 órakor, a Pol-

gármesteri Hivatal tárgyalótermében tartott üléséről 

 

Jelen vannak:      Dr. Hermann István bizottsági elnök 

   Máté István bizottsági tag    

   Szirbek Rita bizottsági tag   

Venczel Csaba bizottsági tag 
 

Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

   Pozsgai Zsuzsanna oktatási ügyintéző 

       

   

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

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

csátja a napirendet: 

 

1. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója 

2. Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevőkkel kapcsolatos támogató nyilatkozat 

3. Pad Dániel tanuló festményének megvásárlása 

4. Táblaállítás Mátyus Ferenc 

5. Óvodai, általános iskolai beíratási körzetek felülvizsgálata 

6. Maximális osztálylétszám 

7. Pedagógiai programok jóváhagyása  

 

 

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

kező határozatot hozza: 

19/2010.(XII.14.) HEB határozat 

A Humánerőforrás Bizottság a fenti napirendet elfo-

gadja. 

 

 

 

 

1. napirend:   Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója   

 
A napirend tárgyalásán jelen van Menyhárt László pénzügyi osztályvezető. 

 

Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

Kiegészítésként elmondja, hogy a koncepció továbbra is tartalmazza az intézményi működte-

tés területén az intézményi létszám feladat és elhelyezés racionalizálását, struktúra és feladat-
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ellátás felülvizsgálatát, azonban ún. általános leépítésre, vagy előirányzat csökkentésre nem 

tesz javaslatot. Nyilvánvaló a feladatokat a szükséges mértékben kívánja meghatározni a költ-

ségvetés, egy szigorú gazdálkodás mellett, megfelelő működtetést biztosítva. 

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

Megkérdezi, hogy a normatív hozzájárulások tavalyi szinten történő megtartása következté-

ben az önkormányzatra háruló esetleges plusz kötelezettségek várhatóan mennyire növelik 

majd meg a költségvetést? 

  

Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

Válasza, hogy a szakmai szabályok meghatározása jelenleg még folyamatban van a költségve-

tést megalapozó törvények keretében is. Tehát azt hogy a normatívához majd milyen feladat 

tartozik feladatellátás szempontjából, illetve a normatíva igénybevételére vonatkozóan milyen 

feltétel kerül meghatározásra, a végleges költségvetési törvény fogja majd tartalmazni. 

 

 

A Humánerőforrás Bizottság 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő határozatot 

hozza: 

 

20/2010.(XII.14.) HEB határozat 

A Humánerőforrás Bizottság a Pápa Város Önkormányzata 

2011. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést el-

fogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

 

 

 

2. napirend: Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevőkkel kapcsolatos támogató  

            nyilatkozat 

 

 

Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

Az Arany János Tehetséggondozó Program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehetsé-

ges diákok továbbtanulását. A pályázat feltétele a helyi önkormányzat képviselőtestületének 

támogató határozata. Az előterjesztésben szereplő tanulók szülei a szükséges dokumentumo-

kat a Művelődési Osztályra benyújtották, melyek a pályázati kiírásban meghatározott határ-

ideig a Türr István Gimnáziumba az AJTP programfelelős számára továbbításra kerültek. A 

pályázat benyújtása nem jelent automatikus részvételt a programban, tekintettel arra, hogy ezt 

a tanulók felvételi eredményei döntik el. 

 

 

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

kező határozatot hozza: 

 

21/2010.(XII.14.) HEB határozat 

A Humánerőforrás Bizottság az Arany János Tehetséggondo-

zó Programban résztvevőkkel kapcsolatos előterjesztést elfo-

gadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

 



 3 

3. napirend: Pad Dániel tanuló festményének megvásárlása 

 

 

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

kező határozatot hozza: 

 

22/2010.(XII.14.) HEB határozat 

A Humánerőforrás Bizottság  a Pad Dániel tanuló festményé-

nek megvásárlásával kapcsolatos előterjesztést elfogadásra 

javasolja Pápa Város Képviselőtestületének. 

 

 

 

 

4. napirend:  Táblaállítás - Mátyus Ferenc 

 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Mátyus Aliz, néhai Mátyus Ferenc lánya kereste meg az önkormányzatot azzal, hogy szeretne 

édesapjának emléket állítani. Az előterjesztésben szereplő szövegű tábla a Somlai úton, a Má-

tyus család tulajdonát képező lakóházon kerülne elhelyezésre.  

 

Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

Mátyus Aliz Somfai Balázs levéltárvezetőt kérte fel a tábla szövegének megfogalmazására.  

 

 

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

kező határozatot hozza: 

 

 

23/2010.(XII.14.) HEB határozat 

A Humánerőforrás Bizottság a Mátyus Ferenc-emléktábla el-

helyezésével, támogatásával kapcsolatos előterjesztést elfo-

gadásra javasolja Pápa Város Képviselőtestületének. 

 

 

 

5. napirend:  Óvodai, általános iskolai beíratási körzetek felülvizsgálata 

 

 

Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

A beíratási körzetek az előterjesztésben leírtak szerint, a vonatkozó jogszabályok alapján ke-

rültek megállapításra. Utcanevek tekintetében az elmúlt évben változás nem történt, ezért  

módosításra nem volt szükség. 

 

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

kező határozatot hozza: 
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24/2010.(XII.14.) HEB határozat 
 

Pápa Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Sza-

bályzatáról szóló 20/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet-

nek az önkormányzati bizottságok szervezetéről, működésé-

nek szabályairól, feladat- és hatásköreiről szóló 1. sz. mellék-

let 12. § (1) bekezdés i/ pontjában foglaltak alapján Pápa Vá-

ros Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága az ön-

kormányzat által fenntartott óvodák, iskolák működési (felvé-

teli) körzetét – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tör-

vény 66. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – az előterjesz-

tés 1. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg. 
 

 

Felkéri a Jegyzőt, valamint a közoktatási intézmények veze-

tőit, hogy a körzetbeosztás közzétételéről gondoskodjanak. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Hermann István bizottsági elnök  

  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

  Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

  Intézményvezetők 

 

 

 

 

6. napirend:  Maximális osztálylétszám 

 

 

Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

Tájékoztatja a bizottságot arról, hogy 2010. január 1-jétől az Oktatási Hivatal többletfeladata 

e tekintetben megszűnt. Teljes egészében fenntartói hatáskör lett a maximális csoport-, illetve 

osztálylétszámok engedélyezése.  

Összességében elmondható, hogy kezd kiegyenlítődni a városban az oktatási intézmények 

kihasználtsága, általában nincsenek nagyon kiugró, vagy nagyon alacsony osztálylétszámok.  

Amik vannak, azokat oktatásszervezési indokkal lehet magyarázni pl. a középiskolák eseté-

ben. 

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

A közoktatásról szóló törvény 24. §-a kimondja, hogy 2010. szeptember 1-től az óvodába 

azok a gyerekek is felvehetők, akik a felvételtől számított fél éven belül betöltik a három évet. 

 

Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

Ez a lehetőség valóban megvan. Azonban úgy tudja, eddig nem merült fel igény erre vonatko-

zóan. Az elmúlt évek gyakorlatát folytatva továbbra is fokozatosan történik az óvodai beszok-

tatás.  

Természetesen amennyiben a szülők igényelnék, az óvodák biztosítanák-e feltételt. 

 

 

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

kező határozatot hozza: 
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25/2010.(XII.14.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a 

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) bekezdés 

c) pontjában foglaltak, valamint a törvény 3. számú mellékle-

tének II. rész 7-8. pontjában meghatározottak alapján Pápa 

Város Önkormányzata fenntartásában működő közoktatási in-

tézményekben a 2010/2011. tanévben induló osztályok, cso-

portok esetében a maximális létszámtól való eltérést – az elő-

terjesztés 1. sz. mellékletében foglaltak szerint – engedélyezi.   
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Hermann István bizottsági elnök 

  Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

  Intézményvezetők 

 

 

 

 

 

7. napirend:  Pedagógiai programok jóváhagyása 

 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

A pedagógiai programmal és házirenddel kapcsolatos döntést a közoktatási törvény módosítá-

sából adódó változások teszik szükségessé. 

 

 

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

kező határozatot hozza: 

 

26/2010.(XII.14.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a 

Kotv. 102. § (2) f) pontjában foglaltak alapján továbbá Pápa 

Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatá-

ról szóló 20/1995. (IV.27.) önkormányzati rendeletnek az ön-

kormányzati bizottságok szervezetéről, működésének szabá-

lyairól, feladat- és hatásköreiről szóló 1. sz. melléklet 12. § 

(1) bekezdés m/ pontjában foglaltak alapján a 

- az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat,   

- a Tarczy Lajos Általános Iskola,  

- a Weöres Sándor Általános Iskola  

pedagógiai programját jóváhagyja. 
 

Határidő: 2010/2011. tanév második félévétől  

Felelős: Dr. Hermann István bizottsági elnök 

 Rádi Róbert művelődési osztályvezető  

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

kező határozatot hozza: 

 

 

27/2010.(XII.14.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a 

Kotv. 102. § (2) f) pontjában foglaltak alapján továbbá Pápa 

Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatá-

ról szóló 20/1995. (IV.27.) önkormányzati rendeletnek az ön-

kormányzati bizottságok szervezetéről, működésének szabá-

lyairól, feladat- és hatásköreiről szóló 1. sz. melléklet 12. § 

(1) bekezdés g/ pontjában foglaltak alapján a 
 

- a Tarczy Lajos Általános Iskola,  

- a Weöres Sándor Általános Iskola 
  

házirendjét jóváhagyja. 
 

Határidő: azonnal  

Felelős: Dr. Hermann István bizottsági elnök 

  Rádi Róbert művelődési osztályvezető  

  Intézményvezetők  

 

 

 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megköszöni a jelenlévőknek a részvételt és bezárja a bizottság ülését. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

Dr. Hermann István      Rádi Róbert 

     bizottsági elnök                 művelődési osztályvezető 


