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Dr. Hermann István bizottsági elnök 

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

csátja a napirendet: 

 

1. Partnervárosi megállapodás Kovásznával 

2. Kötelező megyei önkormányzati feladatot ellátó intézmények további működtetésével 

kapcsolatos döntés 

3. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei külkapcsolatainak 2010. évi alakulásáról és 

a 2011. évre tervezett programokról 

4. Takácsi-Pápa között megállapodás oktatási ügyben 

5. Új Lombard Labdarúgó Kft-vel kötött támogatási szerződés módosítása 

 

 

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

kező határozatot hozza: 

 

 

12/2011.(III.16.) HEB határozat 

A Humánerőforrás Bizottság a fenti napirendet elfogadja. 

 

 

1. napirend: Partnervárosi megállapodás Kovásznával 
 

 

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

ző határozatot hozza: 
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13/2011.(III.16.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága támogatja a 

partnervárosi megállapodás megkötését Kovásznával és az előterjesz-

tést elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

 

 

2. napirend:  Kötelező megyei önkormányzati feladatot ellátó intézmények további  

   működtetésével kapcsolatos döntés 

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

A Megyei Önkormányzat a költségvetése elfogadásakor tárgyalt arról, hogy az általa fenntar-

tott intézmények után az érintett városoktól a normatíván felül 35 % hozzájárulást kérne. Kér-

dése, hogy van-e erre fedezet a költségvetésben. 

 

 

Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

A költségvetésben erre nem terveztek fedezetet. A jelenlegi tervek szerint kezdeményezni 

fogják, - a megyei fenntartású intézményeknél lévő jelenleg kihasználatlan kapacitások – te-

kintetében, hogy a megyei önkormányzat vizsgálja felül a feladatellátást és intézményátszer-

vezéssel próbálja meg a feladatait racionalizálni. A javaslat alapján az átszervezés az intéz-

ményeket negatívan nem érinti. Tehát abba az irányba szeretnének elmenni, hogy nem pénzt 

adnának, hanem a működtetés racionalizálására tennének javaslatot.  

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

Kérdése, hogy a megye vajon ezt hogyan fogja elfogadni? 

 

Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

A megye abban érdekelt, hogy a működési költségeit leszorítsa. Véleménye szerint hiba volt 

például a megye részéről, hogy hagyta, hogy 64 gyermekkel kollégium működjön. A raciona-

lizációra vonatkozó döntések meghozatalára eddig is lehetősége lett volna a megyének, a vá-

ros biztos, hogy támogatta volna az ilyen irányú kezdeményezéseket.  

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Annyit szeretne hozzátenni, hogy komoly probléma a megye szakmunkásképzésében, hogy 

több helyen is azonos szakmára képeznek gyermekeket, nem minden esetben ideális feltételek 

között. Például a szakképzés átszervezésével, egy-egy intézményben az adott szakma vagy 

szakmacsoport oktatásához szükséges optimális feltételek megteremtésével a szakmai oktatás 

színvonalát nagy mértékben lehetne emelni. A szakképzésnek másik nagy problémája, hogy 

5-10 éves távlatokban kellene gondolkodni és most kellene az megmondani, hogy néhány év 

vagy évtized múlva milyen szakmunkásokra lesz szükség. A jelenlegi gazdasági környezetben 

a termelő szektor erre nem tud megfelelő válaszokat adni.  

 

Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

A Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok tettek arra kísérletet, hogy valamiféle mun-

kaerő-piaci igényeket közvetítsenek a szakképző intézmények számára. Irányszámokat hatá-

roznak meg, és megjelölik a támogatott és nem támogatott szakmákat, szakmacsoportokat. Ez 

elméletben egy jó elképzelés lenne, sajnos azonban a gyakorlatban nem működik.  
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A gazdasági világválság okozta átalakulás miatt ma felelősen egyetlen gazdálkodó szervezet 

sem mer arról nyilatkozni arról, hogy néhány év távlatában milyen elképzelései vannak a 

munkaerő-felvétel tekintetében.  

A másik probléma, hogy ma inkább betanított munkásokat keresnek. Továbbá a jelenleg ki-

alakított régiók nem feltétlenül fedik le a gazdaságilag összetartozó régiókat, ami szintén 

problémákat okozhat. Tehát a felmerülő problémák összetettsége miatt a megfelelő válaszokat 

nagyon nehéz megadni, tehát egy-egy szerencsétlen képzési szerkezet akár a végét jelentheti 

egy adott intézménynek, illetve folyamatos alkalmazkodást igényel a fenntartó önkormány-

zatoktól.  

 

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

kező határozatot hozza: 

 

14/2011.(III.16.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a kötelező 

megyei önkormányzati feladatot ellátó intézmények további működte-

tésével kapcsolatos előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselőtes-

tületnek 

 

 

3. napirend:  Tájékoztató az önkormányzat és intézményei külkapcsolatainak 2010. évi  

    alakulásáról és a 2011. évre tervezett programokról 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Kérdése, hogy a jövő évtől nem lesz külkapcsolati beszámoló? 

 

Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

Azért nem, mert minden egyes delegáció megérkezése után írásos beszámoló készül és ezek 

együttese alkotja majd az adott évre vonatkozó éves beszámolót, ami a jelenleginél sokkal 

bővebb terjedelmű lesz. 

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

Kérdezi, hogy az olasz partnervárosi kapcsolat kizárólag a sporttevékenységre korlátozódik?  

 

Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

Az olasz kapcsolat kicsit nehézkesebb, bár pozitívuma, hogy az iskolákkal a partnerintézmé-

nyi kapcsolatok jól működnek, évente vannak diákcsere programok.  

 

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

kező határozatot hozza: 

 

15/2011.(III.16.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a Tájékoztató 

az önkormányzat és intézményei külkapcsolatainak 2010. évi alakulá-

sáról és a 2011. évre tervezett programokról című előterjesztést elfo-

gadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 
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4. napirend: Takácsi-Pápa között megállapodás oktatási ügyben 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

 

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

kező határozatot hozza: 

 

16/2011.(III.16.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a Takácsi-

Pápa közötti megállapodással kapcsolatos előterjesztést elfogadásra 

javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

 

5. napirend: Új Lombard Labdarúgó Kft-vel kötött támogatási szerződés módosítása 

 

 

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

kező határozatot hozza: 

 

17/2011.(III.16.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága az Új Lom-

bard Labdarúgó Kft-vel kötött támogatási szerződés módosítása című 

előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 


