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Készült:  a Humánerőforrás Bizottság 2011. február 22-én 14 órakor, a Polgár-

mesteri Hivatal tárgyalótermében tartott üléséről 

 

Jelen vannak:      Dr. Hermann István bizottsági elnök 

   Szirbek Rita bizottsági tag   

Venczel Csaba bizottsági tag 
 

Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

   Pozsgai Zsuzsanna oktatási ügyintéző 

 

Távolmaradását bejelentette: Máté István bizottsági tag     

  

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

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

csátja a napirendet: 

 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati rendelet-

tervezete Pápa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről 

2. Alapító okiratok módosítása 

3. Hozzájárulás PGSZKI referencia iskolahálózathoz való csatlakozáshoz és PGSZKI 

ökoiskola pályázatának benyújtásához támogatás 

4. Óvodai, általános iskolai beíratás időpontjainak meghatározása 

5. Jókai Mór Művelődési Központ érdekeltségnövelő támogatásához önrész biztosítása 

6. Veszprémi Petőfi Színháznak támogatás nyújtása 

7. Szőllősy Sándor és Makray Ferenc emléktábla állítás 

8. Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv felülvizsgálata 

 

 

A Humánerőforrás Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozza: 

 

 

3/2011.(II.22.) HEB határozat 

A Humánerőforrás Bizottság a fenti napirendet elfogadja. 

 

 

 

1. napirend:   Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati  
  rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről  
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A napirend tárgyalásán jelen van Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző és Menyhárt László gaz-

dasági osztályvezető. 

 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

Az intézményekkel az egyeztetés megtörtént és az intézmények a költségvetési                   

rendelet-tervezet rájuk vonatkozó részét elfogadják. 

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

Az alábbi kérdéseket teszi fel:  

 

Az idei költségvetésben a közoktatás területén bevezetésre került a teljesítménymutató alapján 

a központi költségvetés a kisebb osztálylétszámokat alacsonyabb egy főre jutó összeggel fi-

nanszírozza. Kérdése lenne, hogy milyen osztálylétszámtól él ez a jogszabály és Pápa eseté-

ben esetleg sor kerülhet-e ilyen csökkentett összegű finanszírozásra? 

 

Tudomása szerint a jövőben tervezik egy úgynevezett Hídprogramot, melynek lényege, hogy 

az általános iskolából kikerült gyenge képességű gyermekeknek lehetősége lenne egy felzár-

kóztatási programban történő részvételre. 

 

A költségvetési rendelet-tervezetben is szereplő a köztisztviselőket megillető cafetéria jutta-

tással kapcsolatosan kérdezi a gazdasági osztályvezetőt. 

 

A tervezet alapján a sportcéljaira fordítható előirányzat 35 millió forint, melynek kiosztása az 

elmúlt években úgy történt, hogy a bizottsági tagok, mint szakág felelősök tartották a kapcso-

latot az egyesületekkel és ők tolmácsolták a bizottság felé azok kéréseit. Kérdése, hogy mivel 

még nem történt meg külsős bizottsági tagok kijelölése, a jövőben milyen formában történik 

az egyesületek támogatási igényének felmérése? 

 

A televízióban látott az oktatási államtitkár asszonnyal egy riportot, aki a pedagógus életpá-

lyamodellt vázolta, ezzel kapcsolatosan szeretne bővebb információkat hallani. 

 

A kiadási címszó alatt a Jókai Mór Művelődési Központnak adott személyi juttatások eseté-

ben az amatőr együttesek támogatása 2009-ben 260.000 Ft, 2010-ben 1.105.000 Ft volt, az 

idei költségvetésben viszont nem találja ezt a tételt. Kérdése mi ennek az oka?  

Dologi kiadással kapcsolatban vannak feltüntetett összegek. Kilátásba helyezték egy klímabe-

rendezés beszerelését, ami 480.000 Ft költségvonzattal jár, ezt melyik helyiségbe kívánják 

beszerelni. 

 

Pedagógus szakkönyvvásárlására nem talált finanszírozást, ezt nagyon sajnálatosnak tartja. 

Pozitívnak tartja, hogy a pedagógusok továbbképzésére a tavalyi évhez képest jóval magasabb 

összegeket szán a költségvetés.  

A Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium esetében a pedagógus továbbképzés tavaly 

127.000 forintot tesz ki, most pedig 1.050.000 forintot. Mi ennek az oka? 

A központi költségvetésből Pápa város és a középiskolák esetében a számadatok alapján 

csökkentett normatívát vélt kiolvasni. Ez mennyivel fogja befolyásolni az önkormányzat költ-

ségvetését. 
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Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

Válasza Szirbek Rita első kérdésére: Pápa Város Önkormányzata által fenntartott intézmé-

nyek esetében az osztálylétszámok csökkentése nem releváns, ugyanis a városi oktatási in-

tézmények vezetőinek - egy korábbi OKVB döntésnek megfelelően - az osztály-, illetve cso-

portlétszámok szervezésénél kötelező figyelembe venni az ún. 20-as létszámot. Tehát 20 fő 

alatt osztály nem szerveződhet Pápa városában.  

Ez azt jelenti, hogy ennél magasabb osztálylétszámok lehetségesek csak. Ebből adódóan, miu-

tán az átlaglétszámot figyelembe véve finanszíroz a központi költségvetés, nálunk ez a kérdés 

nem nagyon vetődik fel.  

Olyan jellegű felvetések érkeztek korábban, elsősorban a Nevelési Tanácsadó részéről, hogy 

bizonyos tanulók esetében indokolt lenne alacsonyabb osztálylétszám működtetésével csopor-

tot létrehozni, azonban ennek a finanszírozási hiánya miatt ezt az önkormányzat nem tudta 

támogatni. Ilyen esetben sincsenek kis létszámú csoportok a városban, hanem pl. az Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat közreműködésével próbálunk eleget tenni a Nevelési Tanácsadóban 

meghatározott feladatoknak, ez elsősorban a sajátos nevelési igényű gyerekekkel elvégzendő 

teendőket jelenti. 

Ismeretei szerint a kistelepüléseken azonban előfordulnak ezek pl. Adásztevelen hallott 8 ta-

nulóból álló tanulócsoportról.  

Pápán ilyen probléma nem vetődött fel a kisgimnáziumok esetében sem. 

 

A következő kérdésekre adott válasza: A Hídprogram valóban felmerült lehetőség és a jövő-

ben megvalósítandó programelem lehet. Jelenleg még nem hatályos szabályozásról van szó. 

Fentiek egyeztetés alatt álló programelemek, melyeknek vannak pedagógiailag fontos és alá-

támasztott értékei, ugyanakkor hallani ezzel kapcsolatosan ellenérveket is.  

Ehhez hasonló programként ez megvan nálunk a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollé-

giumban, valamint az Acsády Ignác Szakképző Iskolában, ahol úgynevezett felzárkóztató 

szakiskolai osztályok, illetve előkészítő szakiskolai csoportok indítását tettük lehetővé a 

TÁMOP pályázat segítségével.  

 

A Pápai Gazdasági Szakképzőben a tavalyi évhez képest lényegesen magasabb a pedagógus 

továbbképzésre fordítható összeg, ennek oka, hogy a 2010. évben ezen összegeket pályázati 

rendszerben lehetett elnyerni. A pályázati rendszer keretében meghatározott célokra lehetett 

pályázatot benyújtani és kérni az adott pedagógus továbbképzésével kapcsolatos költségeket. 

Az idei évben visszatért a kormány a normatív finanszírozásra, mely alapján a pedagógus 

létszámot fel kellett szorozni az adott célra fordítható központi normatív támogatással és eb-

ből adódik a tavalyihoz képest jóval magasabb összeg. Azért is kellett konkrét számot szere-

peltetni, mert az előző tanévről a vállalt kötelezettségek keretében még kifutó képzések vol-

tak, így függetlenül attól, hogy erre központi támogatást nem kaptunk, a helyi önkormányzat 

kénytelen volt erre pénzt betervezni azért, hogy pl. a pedagógussal a továbbképzési megálla-

podásban foglaltaknak eleget tudjunk tenni, ő pedig el tudja végezni az adott továbbképzést, 

ami az előző évről még áthúzódó volt. Tulajdonképpen a régi finanszírozási modellnek a visz-

szahozása megoldotta ezt a problémát. 

 

A Jókai Mór Művelődési Központtal kapcsolatosan a légkondicionálót abban a helyiségcso-

portban kívánják elhelyezni, ahol nagyszámú gép van. Nyári időszakban a nagy meleg hatásá-

ra több alkalommal előfordult számítógép meghibásodás. Fentiek miatt tehát indokolt lenne 

azoknak a helyiségeknek a hűtése, melyben ezek a gépek vannak. A klímaberendezés beszere-

lése a gépek élettartamát is meghosszabbíthatná és nyilván ezáltal az ott dolgozók is köny-

nyebben tudnák végezni munkájukat. 
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A sportfinanszírozással kapcsolatban elmondja, hogy a cél elsősorban az, hogy azok a sport-

egyesületek kapjanak támogatást a bizottságtól, ahol a tömegsport és az utánpótlás-nevelés 

élvez prioritást. Fontos, hogy a támogatások elsősorban ne játékosvásárlásra fordítódjanak, 

hanem a megfelelő és tervszerű működés szolgálják.  

Az egyesületekkel kapcsolatban fel kell mérni, hogy hány versenyen kívánnak indulni, ezek 

milyen színvonalú versenyek, illetve milyen költségek merülnek fel ezzel kapcsolatban. Az 

egyesületektől pedig átlátható elszámolást kell elvárni. A közeljövőben készülni fog a sportfi-

nanszírozással kapcsolatban egy előterjesztés, mely az említetteket tartalmazni fogja.  

 

 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

A Jókai Mór Művelődés Központ számára a klímaberendezés szakmai részről alátámasztott 

volt, de a pénzügyi keretbe már nem fért bele.  

 

A következő kérdés az volt, hogy a normatíva változásokat hogyan tudja kezelni a költségve-

tés. Az intézmények a központi normatíva változástól függetlenül kerülnek finanszírozásra. 

Tehát arról, hogy a változás az intézményben bevételkiesést és ez által a feladatellátás ellehe-

tetlenülését hozná nincs szó. Az intézmények a korábbi év előirányzatának figyelembe véte-

lével tervezik előirányzataikat, szerepeltetik benne a többlet, illetve az előző évről áthúzódó 

feladatokat, valamint esetleges többletbevételeiket. 

Összességében a tavalyi év központi költségvetésből származó bevételeihez képest körülbelül 

4 és 5 ezrelék közötti a csökkenés összege. Ez nem tekinthető jelentős összegnek. Természe-

tesen a normatíva szinten tartása azt is jelenti, hogy pl. a dologi kiadások területén infláció 

ellentételezésre már nem jutott fedezet. Az önkormányzat ilyen finanszírozás mellett is lefi-

nanszírozza azokat a bértöbbleteket, amelyeket a kötelező átsorolások, minimálbéremelések 

jelentettek.  

 

A cafetériával kapcsolatosan elmondja, hogy ez a köztisztviselői körben kötelező juttatásként 

került meghatározásra. Összege mind a tavalyi, mind az idei évben bruttó 200.000 Ft. A sza-

bályzat tartalmazza, hogy kik jogosultak a juttatásra, valamint azt is, hogy mely elemekből 

lehet választani. 

 

Az amatőr csoportoknál lévő személyi juttatásokról elmondja, hogy ezeket a Jókai Mór Mű-

velődési Központ vezetője minden évben az intézményi igények között szerepelteti, felsorol-

va, hogy, mire kívánja a kért összeget fordítani. Ez a pénzügyi lehetőségek függvényében 

minden évben felülvizsgálatra kerül. Továbbá attól is függ a kifizetés, hogy az amatőr csoport 

milyen keretek között működik; egyrészt bérjellegű juttatások között kerülhet az összeg szám-

fejtésre, másrészt, mint dologi kiadás, támogatásként kapja meg az igényelt összegeket az 

intézmény.   

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

Az önkormányzat létre kívánja hozni az Öreg Platán Pápai Városmarketing és Turisztikai 

Nonprofit Kft- t. Kérdése, hogy erre vonatkozóan a költségvetésben vannak-e számadatok, 

illetve a Tourinform Iroda és a Pápai Lapkiadó Kft. nem végez-e hasonló turisztikai, marke-

ting tevékenységet. 

 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

Az idei gazdasági évben mindenképpen új feladat lesz a Kékfestő Múzeum működtetése, te-

kintettel arra, hogy az eddigi fenntartó, a Textil Múzeum Alapítvány már nem tudta tovább 

biztosítani a múzeum működtetését. 
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Természetesen a Kékfestő Múzeum működtetése az elkövetkezendő időszakban többletkölt-

séggel fog járni. Ezt az összeget tartalmazza a költségvetés. Egyéb területeken költséget nem 

tartalmaz, tekintettel arra, hogy pl. a Fő tér, Várkastély elkészülte után, a működtetés során 

lehet majd csak ténylegesen többletköltségekkel számolni.  

Arra számítunk, hogy az önkormányzatnak nem teljes körűen kell helyt állnia ezekben a fel-

adatokban, hiszen a megalakult és a működtetésért felelős Városmarketing Kft. bevételei lefi-

nanszírozhatják majd a költségek egy részét. A Fő tér és a Várkastély felújítása után felméré-

seket kell végezni arra vonatkozóan, hogy a feladatellátásnak milyen költségei lesznek, illetve 

a felmerült költségekhez mekkora összegben kell önkormányzati forrást biztosítani. 

A jelenlegi működéshez szükséges forrásokat tartalmazza a költségvetés. 

 

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

A város kötött egy szerződést a Lombard Kft-vel néhány évvel ezelőtt a futball finanszírozá-

sával kapcsolatban, ami az idei költségvetésben 44 millió forintot jelent. Ugyanakkor Pápa 

városa működési hitelt kíván felvenni, valamint jövőre elkezdődik mind a felvett hitel kama-

tának, illetve a kötvénykibocsátás törlesztése is. Javaslata lenne, hogy ezt a szerződést felül 

kellene vizsgálni, hogy továbbra is kívánja-e a város a támogatás ilyen formáját biztosítani, 

természetesen mivel a város már ennyi pénz áldozott a  futballra  - gondol itt a stadionépítés 

és stadionvilágítás finanszírozására – meg kellene találni azt a lehetőséget, hogy a fentieknek 

megfelelően áttekintsék a szerződés módosítás lehetőségét. 

 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

A képviselőtestület hatáskörébe tartozik majd a döntés a sport tekintetében és 2012 nyarán jár 

le a szerződés. Akkor az a felvetés, amit képviselő asszony mondott, miszerint a képviselőtes-

tületnek el kell dönteni azt, hogy milyen módon kívánja ezt a továbbiakban működtetni, va-

lóssá válik. 

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

Kérdése, hogy mivel gördülő tervezés van. Realizáltak-e már valamit a fentiekkel kapcsolat-

ban, tehát van-e arra lehetőség, hogy az önkormányzat tekintetében a pénzügyi működés ki-

egyensúlyozottabb legyen. 

 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

A gördülő tervezés keretében a jelenlegi információk alapján számolunk.  

 

 

A Humánerőforrás Bizottság 2 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő határozatot 

hozza: 

 

 

4/2011.(II.22.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzatának 2011. évi költség-

vetéséről című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselőtestü-

letnek. 
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2. napirend: Alapító okiratok módosítása 

 

A Humánerőforrás Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozza: 

 

5/2011.(II.22.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága az alapító ok-

iratok módosításával kapcsolatos előterjesztést elfogadásra javasolja a 

Képviselőtestületnek 

 

 

3. napirend:  Hozzájárulás PGSZKI referencia iskolahálózathoz való csatlakozáshoz és  

   PGSZKI ökoiskola pályázatának benyújtásához támogatás 

 

A Humánerőforrás Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozza: 

 

6/2011.(II.22.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a Hozzájáru-

lás PGSZKI referencia iskolahálózathoz való csatlakozáshoz és 

PGSZKI ökoiskola pályázatának benyújtásához támogatás című elő-

terjesztést elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

 

4. napirend: Óvodai, általános iskolai beíratás időpontjainak meghatározása 

 

Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

A beíratás tekintetében az egyeztetés megtörtént valamennyi érintett intézményvezetőjével; 

tehát nemcsak az önkormányzati, hanem az egyházak által fenntartott intézményekkel is. Ez-

által a városban minden általános iskolában egységes időpontban történik a beíratás. 

 

A Humánerőforrás Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozza: 

 

7/2011.(II.22.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága az óvodai és 

általános iskolai beíratás időpontjának meghatározásával kapcsolatos 

előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

 

5. napirend:  Jókai Mór Művelődési Központ érdekeltségnövelő támogatásához önrész  

   biztosítása 

 

Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

Pápa Város Önkormányzata már évek óta biztosít önrészt a Jókai Mór Művelődési Központ 

érdekeltségnövelő pályázatához, azonban az idén külön határozati formában kell rögzíteni a 

képviselőtestületnek, hogy ezt a fajta önrészt ilyen célra kívánja biztosítani. Természetesen ez 

az összeg, mely 500.000 Ft a költségvetési rendeletben is megtervezésre került. A pályázati 

lehetőség nagyon fontos az intézmény és a város számára, mert ezáltal lehet többek között az 

intézmény technikai feltételeit javítani. 
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A Humánerőforrás Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozza: 

 

8/2011.(II.22.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a Jókai Mór 

Művelődési Központ érdekeltségnövelő támogatásához önrész biztosí-

tása című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

6. napirend: Veszprémi Petőfi Színháznak támogatás nyújtása 

 

Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

Elmondja, hogy kétféle finanszírozása van a színházaknak. Az egyik, aszerint történik, hogy 

hány néző tekinti meg az előadásokat. A másik finanszírozási forma az úgynevezett önkor-

mányzati támogatások mértéke, tehát az a színház kap többet a központi költségvetésből, 

amely több önkormányzat minél nagyobb összegű támogatását tudja a költségvetésébe beépí-

teni. Ezért kezdeményezte Oberfrank Pál igazgató úr a megállapodás megkötését.  

Ez nemcsak számukra hoz pozitívumot, hanem számunkra is kedvező lesz, hiszen a megálla-

podás lehetőséget teremt arra, hogy kedvezményes áron vásárolhatunk előadásokat a Petőfi 

Színháztól, ugyanakkor azt sem jelenti, hogy teljesen el kellene kötelezni magunkat mellettük. 

Természetesen mástól is fogunk előadásokat vásárolni, mert az fontos hogy sokféle színház, 

sokféle műfaj, lehetőleg minél jobb előadás legyen látható a JMK-ban. 

 

 

A Humánerőforrás Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozza: 

 

9/2011.(II.22.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a veszprémi 

Petőfi Színházban nyújtandó támogatással kapcsolatos előterjesztést 

elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

 

 

7. napirend: Szőllősy Sándor és Makray Ferenc emléktábla állítás 

 

Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

A főépítész az előterjesztésben foglaltak szerint támogatja a tábla elhelyezését és helyszín-

rajzzal tett javaslatot arra, hogy a ház mely részére kerüljön a tábla. A lakók is támogatják a 

kezdeményezést. 

 

A Humánerőforrás Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozza: 

 

10/2011.(II.22.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a Szőllősy-

Makray emléktábla elhelyezésével kapcsolatos előterjesztést elfoga-

dásra javasolja a Képviselőtestületnek. 
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8. napirend: Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv felülvizsgálata 

 

Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

Azért fontos a felülvizsgálat, mert az eddigi gyakorlat szerint a pályázatok nagy része kérte, 

hogy hatályos legyen az esélyegyenlőségi intézkedési terv.  

A szakértő véleményezte az intézkedési tervet és úgy döntött, hogy további két évre meghosz-

szabbítja hatályát. 

 

A Humánerőforrás Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozza: 

 

 

11/2011.(II.22.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a közoktatás-

ról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 105. §-ában foglaltak szerint, valamint 

– a szakértői véleményben foglaltakat figyelembe véve – Pápa Város 

Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

20/1995.(IV.27.) önkormányzati rendeletének az önkormányzati bi-

zottságok szervezetéről, működésének szabályairól, feladat- és hatás-

köreiről szóló 1. sz. melléklet 12. § (1) bekezdésének n/ pontjában 

foglaltak alapján Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyen-

lőségi programját és intézkedési tervét – az előterjesztésben foglaltak 

szerint – jóváhagyja. 
 

 Határidő:  azonnal 

 Felelős:  Dr. Hermann István bizottsági elnök 

  Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 


