
Pápa Város Önkormányzat 

Humánerőforrás Bizottsága 

 

Szám: 6/4-4/2011.     

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült:  a Humánerőforrás Bizottság 2011. április 11-én 15 órakor, a Polgármes-

teri Hivatal tárgyalótermében tartott üléséről 

 

Jelen vannak:      Dr. Hermann István bizottsági elnök 

   Szirbek Rita bizottsági tag   

Venczel Csaba bizottsági tag 

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

tervezete Pápa Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése végrehajtásáról 

2. Pápa Város Önkormányzata gazdasági programja 2011-2014  

3. Alapító okiratok módosítása (PGSZKI, Kórház, PMH) 

4. Utcaelnevezés – 2033/18 és 2034/20. hrsz-ú utca és 2041/11 hrsz-ú park 

5. Sportegyesületek 2010. évi beszámolóinak elfogadása 

6. Pápai Sportegyesületekkel 2011. évre kötendő támogatási szerződés  

 

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

kező határozatot hozza: 

 

18/2011.(IV.11.) HEB határozat 

A Humánerőforrás Bizottság a fenti napirendet elfogadja. 

 

1. napirend Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormány-

zati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése végrehajtásá-

ról 

 

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

ző határozatot hozza: 

 

 

19/2011.(IV.11.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének  …/2011. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése 

végrehajtásáról szóló előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek. 
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2. napirend:  Pápa Város Önkormányzata gazdasági programja 2011-2014 

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

Azzal kapcsolatban szeretne tájékoztatást kérni, hogy a közoktatási ágazatra vonatkozóan 

született egy olyan nyilatkozat, amely alapján szükséges vizsgálni a közoktatási ágazatban 

milyen lehetőség van a más fenntartóval történő együttműködésre. 

Következő kérdése, hogy jelenleg meg lehet vizsgálni annak lehetőségét, hogy az igények 

alapján az óvodai férőhelyeket át lehessen alakítani bölcsődei férőhelyekké ez a későbbiekben 

nem okoz-e gondot, mikor a bölcsődés óvodássá válik? Illetve, pontosan mit értenek ez alatt a 

lehetőség alatt? 

Következő kérdése a sporttal kapcsolatos. A városi sportkoncepcióban szerepelt egy olyan 

terv, amely alapján az Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium mögött kialakítanának 

egy műanyag borítású pályát. Ezzel kapcsolatban a gazdasági terv milyen elképzeléseket tar-

talmaz, illetve van-e a városnak konkrét elképzelése a szabadidő-sportolási lehetőségekkel 

kapcsolatban, itt főként a tömegsport rendezvényekről szeretne tájékoztatást kapni. 

 

Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

Az első kérdésre reagálva elmondja, hogy a város két fontos gondolat megjelenését tartotta 

szem előtt a gazdasági program összeállításakor az egyik elem a megyének átadott intézmé-

nyek jövője, a másik, hogy ne zárkózzon el a más fenntartóval történő együttműködéstől. A 

megyei önkormányzat fenntartásába át adott közoktatási intézmények működtetésre vonatko-

zó megállapodások jelenleg is tartalmaznak olyan pontot, mely alapján a megyei önkormány-

zat csak Pápa Város Önkormányzatának egyetértésével alakíthatja át az átadott öt közoktatási 

intézményt. Tekintettel arra, hogy a demográfiai csökkenés elérte az intézményeket, a tanuló-

létszámok rohamosan csökkennek, ennek megfelelően tehát ahhoz, hogy az iskoláink megfe-

lelően finanszírozhatóak legyenek, együtt kell működni a megyei önkormányzatnak és Pápa 

Város Önkormányzatának egy racionális mind a két fél számára előnyös intézményátszerve-

zésben. 

A történelmi egyházakkal folytatott megbeszéléseken az egyik történelmi egyház jelezte igé-

nyét, hogy egy óvodát kíván létesíteni a városban. Nyilván nem zárkózunk el attól, hogy le-

gyen együttműködés a város és az egyház között, hiszen az óvodákban is érezhető a létszám-

csökkenés. Azt viszont mindenképp szeretnénk elkerülni, hogy duplikálódjon az intézmény-

hálózat és a kevesebb gyermeken osztozva alacsonyabb kihasználtsággal működő intézmé-

nyek esetében problémák legyenek a fenntartással. Tehát minden olyan esetben, ami városi 

feladatellátást érint - óvodától középfokig -, a városnak vannak feladatai és fontos a más sze-

replőkkel, fenntartókkal történő együttműködés.  

A második kérdésre válaszolva elmondja, látszik az a tendencia, ami alapján a bölcsődét 

igénylők száma egyre nagyobb, míg az óvodáskorúak száma a jelenlegi férőhelyekhez képest 

valóban csökken. A probléma megoldására két lehetőség kínálkozik. 

Az egyik lehetőség alapján mivel a jogszabály már nem írja elő kötelezően, hogy három éves 

kortól lehet csak a gyermeket óvodába felvenni, hanem ezt az alsó korhatárt kinyitja, tehát 

lehetővé válik kisebb gyermekek fogadása is. Ugyanakkor van egy másik irány is ez az integ-

rált intézmények kialakítása. Erre pályázati lehetőségek is voltak az elmúlt években. Ezt a 

lehetőséget próbáltuk ebben a programban megjeleníteni. Ezzel egy adott intézményi kerete-

ken belül teremti meg az ellátási lehetőségeket.  

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Az oktatási kormányzat gondolkodik az óvodai rendszer átszervezésén. Ez egyenlőre még 

nem törvény, koncepció szinten jelentkezik. Jelenleg a nagycsoport látogatása kötelező.  
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Felmerült a lehetősége, hogy az óvodai három évet tegyék kötelezővé, ezt nagyon fontosnak 

gondolja, mert a hátrányos helyzetű gyermekek gondozásában ez jelentős mértékben tudna 

segíteni az iskolára való előkészítésben. Végül is úgy gondolja, hogy nem biztos, hogy az 

óvodai férőhelyek tovább fognak csökkenni, mert ha lehetőség lesz a három évfolyam kötele-

zővé tételére, akkor ezzel végül a csökkenő gyermek létszám pótolhatóvá válik.  

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

Az óvodába járó hátrányos helyzetű gyermekek támogatására szeretne rákérdezni, amiről 

olyan információja van, hogy ezt megszüntették. 

 

Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

Amiről itt szó van ez az óvodáztatási támogatás, ami jelenleg is működik, a rendszeresen 

óvodába járó halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek után jár évi két alkalommal. 

 

Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

A gazdasági programhoz kapcsolódó utolsó felvetésre az alábbiakat mondja el. Városi atléti-

kai sportpálya létrehozásának a gondolata valóban megfogalmazódott és ennek kapcsán az 

Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium mögötti sportpálya átalakításának lehetősége is 

felvetődött, azonban ehhez egy megfelelő pályázat hiányzik, hiszen ezt a város önerőből 

megoldani nem tudja. A legnagyobb probléma ezzel kapcsolatban az, hogy amennyiben egy 

ilyen létesítményt szeretnénk megépíteni, ahhoz az kellene, hogy az atlétika minden ágára ez 

használható legyen, amire a mérete miatt ez a pálya nem alkalmas. Ennél jobb hely lehetne a 

Vasas pályán vagy a tűzoltó pálya. Tény, hogy az atlétika szerepe folyamatosan csökkent a 

különböző sportágakon belül, ugyanakkor Pápán – talán köszönhető ez néhány elhivatott 

edzőnek – a város méreteit meghaladóan is sikeresnek számít ez a sportág és jó eredmények-

kel büszkélkedhet a város. 

A tömegsport szerepét csarnokon belül szeretnék nyomatékosabban viszontlátni. Az igazgató-

tól kérték, hogy hangsúlyt helyezzenek a tömegsporteseményeknek. Úgy látja, hogy a fiatalok 

fizikai állapota nagyon rossz. Az iskolai sportcélokban megfogalmazottak nem működnek 

mindig hatékonyan és az iskolákban tevékenykedő testnevelő tanárokat jobban be kellene 

vonni a városi sportrendezvényekbe.  

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

A közművelődéshez kapcsolódóan a program szerint át kell gondolni a közművelődés fel-

adatkörét, milyen tervek vannak arra vonatkozóan.  

 

Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

A tömegsport és az egészséges életmódra nevelés területén a Sportcsarnok és a Jókai Mór 

Művelődési Központ tekintetében vannak párhuzamosságok. 

A Jókai Mór Művelődési Központban többféle olyan csoport működik, aminek az a célja, 

hogy az egészséges életmódot népszerűsítse, az egyesületi tagok ebben aktívan részt vállal-

nak. Vannak is olyan népművelői feladatkörök, amik ehhez kapcsolódnak. Amikor a sport-

csarnokról beszélünk, akkor a két intézmény közötti szorosabb együttműködés lehetősége is 

felvetődik. Fontos továbbá még, hogy a nemrég megalakult Pápai Platán Nonprofit Kft., ami-

nek feladatai elsősorban a Várkastély, Főtér, Kékfestő Múzeum működtetése lenne és a jövő-

ben egy újragondolt nagyrendezvény struktúrában lehet, hogy máshova kerülnének a hang-

súlyok. Ez nem azt jelenti, hogy a Jókai Mór Művelődési Központnak ebben nem lenne sze-

repe, csak egy picit át kellene strukturálni a rendezvények szervezését, meg kellene újulni, 

ebben pedig nagy szerepe lehetne a létrehozott új szervezetnek.  
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Gondolhatunk itt a kiállítóhelyekre, hiszen a kastély elkészültét követően a kiállítóhelyek sze-

repe is meg fog változni, hiszen a kastélyban kialakul reményeink szerint egy olyan kiállító-

hely, ami bármilyen nagyformátumú kiállítás befogadására alkalmas, ebben az összefüggés-

ben nyilván a Somogyi Galériának kisebb lesz a szerepe. A Kékfestő Múzeumban is vannak 

olyan szabad terek, ahová például a Győry gyűjteményt át lehetne helyezni és így a gyűjte-

mény látogatottsága is megnőne. Tehát cél, hogy olyan intézményhálózat jöjjön létre, ahol a 

párhuzamokat el lehetne kerülni.  

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

Olvasta, hogy volt egy olyan felhívás, hogy 7 főt keresnének a kastélyba lévő interaktív prog-

ramokhoz. Kérdése, hogy sikerült-e már megtalálni a megfelelő embereket? 

 

Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

Polgármester úr fogalmazta meg, hogy lehetőség szerint pápaiak legyenek, akik a Kastély 

programjaiban, programszervezéseiben részt vesznek. A Pegazus Színház lenne az, aki ezek-

nek a közösségi programoknak a méltó megrendezését felvállalná. Ők lennének azok, akik 

közreműködnének ezeknek az úgynevezett tematikus tárlatvezetéseknek a megvalósításában. 

Néhány héttel ezelőtt felvázoltak egy olyan koncepciót, amely tartalmazza azt, hogy hány 

fővel, milyen módon történhetne ezeknek a programoknak a lebonyolítása. Ehhez kapcsoló-

dik, hogy a Munkaügyi Központtal együttműködve megpróbáltak olyan pályázatokat beadni, 

ami a bérköltség egy részére támogatást nyújtana, hiszen a város számára sem közömbös, 

hogy mennyi pénzből fognak megvalósulni. A felvételiztetést ők maguk végezik, hiszen ez a 

tematikus tárlatvezetés színészi képességeket, megfelelő ismeretanyagot és még sok mindent 

feltételez, amihez ők - tekintettel a szaktudásokra és az eddigi szakmai sikereikre – jobban 

értenek. Fentieken túl kidolgozták a május 21-re tervezett nyitórendezvény programtervezetét 

is.  

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

A látványsporttal kapcsolatban lenne hozzászólása, ez még Pápa városában nem nagyon ka-

pott teret, itt még el tudna képzelni kitörési lehetőséget. 

Szabadidő sportot pedig azért tartaná fontosnak, mert egyre kevesebb azoknak az embereknek 

a lehetősége, akik tudnak tenni az egészségük védelme érdekében. Tehát hiába vannak Pápán 

konditermek, hiába van edzési lehetőség, a belépőt nem mindenki tudja megfizetni. Gondol itt  

olyan tömegsport rendezvényekre ami jobban megmozgatná az embereket.  

 

Máté István bizottsági tag 

Véleménye szerint az iskoláknak hatalmas szerepe van abban, hogy a tömegsport működjön, 

hiszen a gyermekeket már kiskoruktól a mozgás szeretetére kell nevelni. Úgy gondolja, aki 

mozogni szeretne arra pénz nélkül is lenne lehetősége, amennyiben valóban szeretné. 

 

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

kező határozatot hozza: 

 

21/2011.(IV.11.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága Pápa Város 

Önkormányzata gazdasági programja 2011-2014 című előterjesztést 

elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek 
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3. napirend: Alapító okiratok módosítása (PGSZKI, Kórház, PMH) 

 

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

kező határozatot hozza: 

 

22/2011.(IV.11.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága az Alapító 

okiratok módosítása (PGSZKI, Kórház, PMH) című előterjesztést el-

fogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

 

4. napirend: Utcaelnevezés – 2033/18 és 2034/20. hrsz-ú utca és 2041/11 hrsz-ú park 

 

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

kező határozatot hozza: 

 

 

23/2011.(IV.11.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága az Utcaelne-

vezés – 2033/18 és 2034/20. hrsz-ú utca és 2041/11 hrsz-ú park című 

előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

5. napirend: Sportegyesületek 2010. évi beszámolóinak elfogadása 

 

Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

Voltak olyan sportegyesületek, akiknek az első körben beadott elszámolásaival voltak prob-

lémák. Az egyesületekkel történt egyeztetést követően pontosították a tavalyi évre benyújtott 

elszámolási anyagokat és egy újbóli elszámolás benyújtásával valamennyi egyesület el tudott 

számolni arról a támogatásról, amit 2010. évre kapott.  

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

A sport egyesületek közül nem tud olyat megnevezni, amelyik ne működne jól, ne szerezné-

nek hírnevet a városnak.  

Továbbá reméli, hogy a félreértéseket sikerült tisztázni és a jövőben ilyen problémák nem 

fognak előfordulni.  

 

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

kező határozatot hozza: 

 

24/2011.(IV.11.) HEB határozat 

      Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága a: 
 

- Pápai Kosárlabda Club 

- Pápai Sportegyesület szakosztályai 

- Elekthermax Vasas SE szakosztályai 

- Pápai Egyesített Labdarúgó Klub utánpótlás egyesülete 

- Pannónia Power SE 

- Bakony Judo Club 

- Tarczy DSK asztalitenisz 

- Griff SE (karate) 
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- Borsosgyőri SE 

- Tapolcafői SE 

- Kéttornyúlaki SE 

- Borsosgyőri Ifjúsági SE 

- Black Bunny RR. Club 

- Rebel-Lion Tánc SE 

- Kilián DSE 

- Pápai Mantis Kung-Fu 

- FF Sportkarate SE 

- Pápai Tenisz Club 

- Liget Tenisz Club 

- Delta Íjászegyesület 

- Várcsalit BT. Lovas Klub 

- Mozgássérültek Bástya SE 

- Y14 Postagalambsport SE 

- TITÁN SE 

- Pápai Lovas Klub 

- Honvéd Ezüstnyíl SE 

- Koko Gym 

- Balla DSE 

 

      2010. évre vonatkozó beszámolóját és elszámolását elfogadja. 

 

6. napirend: Pápai Sportegyesületekkel 2011. évre kötendő támogatási szerződés  

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Az utolsó napirendi pont a 2011-es támogatások odaítélése. A Képviselőtestület a 2011. évi 

költségvetésében 35 millió forintot határozott meg a sport támogatására, ennek megfelelően, 

valamint a benyújtott igények alapján történhet a különböző egyesületek között a támogatás 

meghatározása. Az előterjesztés alapján kétféle támogatási szerződés van a 200.000 Ft alatti 

és a 200.000 Ft fölötti támogatási összegre vonatkozóan. Az ismert javaslati lista lehetne az 

alapja a támogatási összegeknek.  

 

 

Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

A határozati javaslatban szereplő támogatási szerződés alapján az önkormányzat az elszámo-

lást pontosan meghatározza. Például minden sportág esetében van egy versenykiírás, ahol 

látszik, hogy milyen időpontban hol volt mérkőzés vagy verseny, pontosan kimutatható ennek 

az utazási költsége és ez alapján csak szorosan a kiírásnak megfelelő számla fogadható el. 

Elfogadható továbbá többek között a versenybírók, a sportedzők díjazása és így tovább a 

szerződésben felsorolt tételek.  

A cél az, hogy átlátható legyen az önkormányzati támogatás összegének a felhasználása, to-

vábbá, hogy a támogatási összeg valóban az utánpótlás nevelést szolgálja. 

 

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

kező határozatot hozza: 

 

 

 

 



 7 

25/2011.(IV.11.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a pápai sportegyesü-

letekkel kötendő Támogatási szerződést az előterjesztésben foglaltak szerint 

jóváhagyja. 

 

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

hozza: 

 

26/2011.(IV.11.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága a pápai sport-

egyesületek támogatását az alábbiak szerint állapítja meg: 

- Pápai Kosárlabda Club               2.500.000,- Ft  

- Pápai Sportegyesület szakosztályai             2.300.000,- Ft 

- Elekthermax Vasas SE szakosztályai             4.700.000,- Ft 

- Pápai Egyesített Labdarúgó Klub utánpótlás egyesülete           4.000.000,- Ft 

- Pannónia Power SE       650.000,- Ft 

- Bakony Judo Club        600.000,- Ft 

- Tarczy DSK asztalitenisz       200.000,- Ft 

- Griff SE (karate)        100.000,- Ft 

- Borsosgyőri SE        300.000,- Ft 

- Tapolcafői SE        700.000,- Ft 

- Kéttornyúlaki SE        800.000,- Ft 

- Borsosgyőri Ifjúsági SE       700.000,- Ft 

- Black Bunny RR Club       250.000,- Ft 

- Rebel-Lion Tánc SE       250.000,- Ft 

- Kilián DSE         150.000,- Ft 

- Hét Csillag Sportegyesület                            300.000,- Ft 

- FF Sportkarate SE        200.000,- Ft 

- Pápai Tenisz Club        200.000,- Ft 

- Liget Tenisz Club        300.000,- Ft 

- Delta Íjászegyesület       200.000,- Ft 

- Várcsalit BT. Lovas Klub       150.000,- Ft 

- Mozgássérültek Bástya SE      300.000,- Ft 

- Y14 Postagalambsport SE       100.000,- Ft 

- TITÁN SE         100.000,- Ft 

- Pápai Lovas Klub        100.000,- Ft 

- Honvéd Ezüstnyíl SE         50.000,- Ft 

- Koko Gym         100.000,- Ft 

- Balla DSE         150.000,- Ft 

- Pápai Úszó SE        600.000,- Ft 

 

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 


