
Pápa Város Önkormányzat 

Humánerőforrás Bizottsága 

 

Szám: 6/4-5 /2011.     

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült:  a Humánerőforrás Bizottság 2011. május 27-én 8 órakor, a Polgármes-

teri Hivatal Polgármesteri Kabinetirodában tartott üléséről 

 

Jelen vannak:      Dr. Hermann István bizottsági elnök 

   Szirbek Rita bizottsági tag   

Venczel Csaba bizottsági tag 

Máté István bizottsági tag 
 

Uhlár Tibor intézményvezető 

Veszpréminé Turtsányi Valéria intézményvezető 

Baloghné Uracs Marianna művelődésszervező 

Rádi Róbert Polgármesteri kabinetvezető 

   Pozsgai Zsuzsanna oktatási ügyintéző 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

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

csátja a napirendet: 

 

Rádi Róbert kabinetvezető 

Napirend előtti felszólalásában elmondja, hogy a PELC tájékoztatta az Önkormányzatot arról, 

hogy a benyújtott pályázata nem nyert, ezért kérte, hogy - a benyújtott kérelmében szereplő 

támogatási összegre - az eddig megítélt támogatást szíveskedjen kiegészíteni. Fentiek alapján 

javasoljuk a bizottság számára, hogy ítélje meg a 6 millió forintot az utánpótlás egyesületnek, 

hiszen ez az éves működéséhez szükséges.  

 

 

1. Beszámoló a Munkácsy Mihály Általános Iskola tevékenységéről 

2. Intézmény átszervezésekhez kötődő döntések  

3. Beszámoló a Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről 

4. A pápai kistérségben működő Civil Háló Szövetség tájékoztatója 

5. Megállapodás a Bakonyerdő Zrt-vel az erdei iskolák működtetése tekintetében 

6. Hetyei József igazgatói pályázatának véleményezése 

7. Pápai Platán Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntés 

8. Pápai Egyesített Labdarugó Club 2011. évi kiegészítő támogatása 
 

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

kező határozatot hozza: 

 

26/2011.(V.27.) HEB határozat 

A Humánerőforrás Bizottság a fenti napirendet elfogadja azzal a mó-

dosítással, hogy a 2. és 1. számú napirendet felcserélik, a  Pápai Egye-

sített Labdarúgó Club 2011. évre nyújtott kiegészítő sporttámogatással 

a napirendet kiegészítik. 
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1. napirend: Intézmény átszervezésekhez kötődő döntések  

 

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

ző határozatot hozza: 

 

 

27/2011.(V.27.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a pápai Türr 

István Gimnázium és Kollégium, valamint az Acsády Ignác Szakkép-

ző Iskola és Kollégium átszervezéséről szóló előterjesztést elfogadásra 

javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

Kérdése, hogy Uhlár Tibor jelenlegi intézményvezetőnek az átszervezést követően milyen 

feladatai lesznek? 

 

Veszpréminé Turtsányi Valéria 

Nyilván egy egységes intézményről lesz szó, ebben az egységes intézményben minden szak-

értelemre számít. A koncepció szerint az összevonást követően Uhlár Tibor sportszervezői 

feladatokat lát el.  

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Elmondja, hogy kezdetben biztosan lesznek problémák, de biztos abban, hogy néhány hónap 

múlva a két intézmény átalakulásából, egy gazdaságosabban és egységesen, jól működő in-

tézmény alakul ki.  

 

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

ző határozatot hozza: 

 

 

28/2011.(V.27.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a Jókai Mór 

Művelődési Központ átszervezéséről szóló előterjesztést elfogadásra 

javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

 

2. Napirend: Beszámoló a Munkácsy Mihály Általános Iskola tevékenységéről 
 

Dr. Hermann István  bizottsági elnök 

Kérdése, hogy milyen létszámban vannak nemzetiségi gyermekek az intézményben és a kép-

zés milyen mértékben teszi lehetővé a német nyelv és kultúra elmélyültebb ismeretét.  

 

Rádi Róbert kabinetvezető 

A képzés egy meghatározott tanterv szerint zajlik, a német nyelven túl, hangsúlyos a képzés-

ben a német kultúra megismerése is. Statisztikailag nem kimutatható ugyan, de a nevekből 

sejthető, hogy a képzésben részt vevő gyermekek minimális százaléka német nemzetiségű.  

Ennek fő oka, hogy Pápán kis számban élnek német nemzetiségű családok, továbbá a vidékről 

érkező esetleges nemzetiségi gyermekeket pedig nem kívánja Pápa Város Önkormányzata a 

fenntartásában lévő intézményekbe fogadni.  
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A képzés költségeit az állami normatíva nem fedezi és az önkormányzat nem szeretné, ha más 

önkormányzat helyett a pápai adófizetők pénzéből kellene kiegészíteni a vidékről érkező 

gyermekek oktatási költségeit. 

 

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

kező határozatot hozza: 

 

29/2011.(V.27.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a Munkácsy 

Mihály Általános Iskola tevékenységéről szóló beszámolót elfogadás-

ra javasolja a Képviselőtestületnek 

 

3. Napirend: Beszámoló a Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről 

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

Kérdése, hogy a beszámolóban szereplő környezettudatos magatartásra nevelés mennyiben 

lehetséges?  

 

Venczel Csaba intézményvezető 

Egyfelől jelenti a természeti környezet megóvását, a természeti környezethez való kulturált 

alkalmazkodást, másrészt az épített környezet megóvását. Ehhez tartozik többek között a kü-

lönböző programokon történő részvétel.  

Elmondja, hogy iskolájuk most csatlakozott a „Fogadj örökbe egy közterületet” programhoz, 

melynek keretében az intézmény székhelye és a tagintézmény előtti közterület ápolását, gon-

dozását vállalták be, természetesen az iskola területén is, különösen a Jókai u. 37. számú épü-

letnél vannak zöldterületek, udvar, melynek gondozása ugyancsak fontos feladat. 

Másfelől kapcsolódtak a „Te szedd” mozgalomhoz, aminek május 21-én volt egy országos 

rendezvénye, ahol a gyermekek szemetet gyűjtöttek.  

Az iskola tanulói rendszeresen járnak a Kupi erdei iskolába. A tanórákon a közvetlen környe-

zetben található természeti értékekre is felhívják a gyermekek figyelmet. A környezettudatos 

nevelés beépül a tanagyagba is nyilvánvalóan elsősorban a természetismeretbe, másfelől a 

környezetismeretbe illetve a földrajz, biológia tantárgyakba. A Városgondnokság és a 

Közszolg Kft. vezetésével többször tartottak előadásokat környezetvédelem témakörben. 

Amennyiben lehetősége lesz a városnak nyitottak a szelektív hulladékgyűjtésre is. Továbbá 

rendszeres az intézményben a papírgyűjtés is.  

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Kérdése, hogy a kultúrák egymásra hatásának milyen pozitív hozadéka van a magyar gyerme-

kek számára, illetve a külföldi gyermekek mennyire ismerkednek meg a magyar kultúrával? 

 

Venczel Csaba intézményvezető  

Ezt jelenleg mérni nem lehet, de minden alkalmat megragadnak arra, hogy a külföldi tanulók-

kal megismertessék a magyar kultúrát. 

 

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

kező határozatot hozza: 
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30/2011.(V.27.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a Tarczy La-

jos Általános Iskola tevékenységéről szóló beszámolót elfogadásra ja-

vasolja a Képviselőtestületnek 

 

4. napirend: A pápai kistérségben működő Civil Háló Szövetség tájékoztatója 

 

Baloghné Uracs Mariann 

Azt gondolja, hogy ez egy lassan összekovácsolódó közösség. Több éve kezdték el ezt a 

munkát és nem véletlen az sem, hogy a Jókai Mór Művelődési Központ alapítványa indította 

el a Szövetség megalakulását, hiszen ők látták át leginkább a problémáikat. A Civil Háló Szö-

vetség öt éve működik úgy, hogy ehhez egyetlen fillér önkormányzati támogatást sem vett 

igénybe, kizárólag pályázati pénzekből tartja fenn magát. Úgy gondolja, hogy amennyiben 

továbbra is úgy tudnak építkezni, mint eddig és a Jókai Mór Művelődési Központ továbbra is 

segíteni tudja a Szövetséget, akkor a működtetéssel nem lehet probléma. 

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

Azt szeretné csak elmondani, hogy nagyon jónak tartja az elkészült anyagot mind a hulladék-

gazdálkodás, mind a környezetvédelem, mind pedig az ifjúsági munkával kapcsolatban és 

reméli, hogy a tájékoztatóban szereplő javaslatokat sikerül megvalósítani. 

  

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Annyit tenne hozzá, hogy a civil kezdeményezések rendkívül fontosak, úgy gondolja, hogy 

együttműködést kell keresni azokkal a hivatalos szervekkel, akik ezeket a feladatokat végzik. 

Fontosnak tartja, hogy legyen civil ház, viszont arra oda kell figyelni, hogy a működtetés 

olyan keretek között maradjon, ami a leendő civil ház eredeti céljainak megfelel.  

 

Rádi Róbert kabinetvezető 

Az előző napirendi pontban tárgyalt intézmény összevonásnál a Pedagógus Művelődési Ház-

nak ilyenfajta szerepe is lenne, helyszínt biztosíthatna ezen szervezetek számára és a tevé-

kenységükhöz szakember segítségét is igénybe vehetnék, továbbá a szakember jelenléte ga-

rancia lehetne a normális működésre is.  

 

Veszpréminé Turtsányi Valéria 

A civil szerveződésekkel kapcsolatban azt a pozitív visszajelzést kapták, hogy a helyi önkor-

mányzatok nagyon számítanak kultúraközvetítő tevékenységükre, önkéntesként nagyon sok 

munkát végeznek. Úgy gondolja, hogy az eddigi tapasztalatok is azt mutatják, hogy a civilek 

az önkormányzat számára mindig együttműködő partnerek voltak. Filozófiájuk lényege is az, 

hogy az önkormányzat, civilek, gazdasági szféra partnerségében épüljenek a települések. 

 

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

kező határozatot hozza: 

 

31/2011.(V.27.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a pápai kis-

térségben működő Civil Háló Szövetség tájékoztatója című előterjesz-

tést elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek 
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5. napirend: Megállapodás a Bakonyerdő Zrt-vel az erdei iskolák működtetése tekintetében 

 

Rádi Róbert kabinetvezető 

A Bakonyerdő Zrt kezdeményezte ezt a megállapodást. A Bakonyerdő Zrt. és az Önkormány-

zat közti együttműködés jó pár évre nyúlik vissza. Az elmúlt két esztendőben azonban úgy 

tűnik még fontosabbá vált a Bakonyerdő Zrt. számára a közjóléti tevékenység. A megállapo-

dást megelőzte ez év februárjában a város intézményvezetői számára tartott előadás, melyben 

az erdei iskolát népszerűsítették, valamint a konkrét működtetésre tettek javaslatokat. Nagyon 

sok pozitív kezdeményezésük volt, többek között a gyermekek utaztatására vonatkozóan és az 

erdei iskola programjainak alakítása az iskolai oktatási programokhoz. Ezen javaslatokból 

alakult ki a jelenlegi keret megállapodás, melyet az önkormányzat köt ugyan, azonban a  

megállapodásban foglaltak konkrét megvalósítása az intézményeken keresztül történik.     

A megállapodás kapcsán javaslatot tett az önkormányzati fenntartású általános iskolák számá-

ra a szakmai megújulásra. Tekintettel arra, hogy az utóbbi években – a Tarczy Lajos Általá-

nos Iskola angol-magyar tanítási nyelvű programját kivéve - jelentős pedagógiai program mó-

dosítást egyik iskola sem kezdeményezett. Úgy gondolja, hogy időszerű volna, hogy valame-

lyik iskola felvállalná, egy olyan fajta oktatási profilt, amiben a környezetvédelem, a termé-

szetismeret emblematikus formát ölthetne. Ez szakmai megújulás is lehetne az adott intéz-

mény számára, amihez ez a megállapodás jó hátteret adna.    

  

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

kező határozatot hozza: 

 

32/2011.(V.27.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a Bakonyerdő 

Zrt-vel az erdei iskolák működése tekintetében kötendő megállapodás  

című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek 

 

6. napirend: Hetyei József igazgatói pályázatának véleményezése 

 

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

kező határozatot hozza: 

 

33/2011.(V.27.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága Hetyei Jó-

zsef, a pápai Bartók Béla Zeneiskola jelenlegi igazgató-helyettesnek 

az igazgatói állásra benyújtott pályázatát támogatásra javasolja a Kép-

viselőtestületnek   

 

 

7. napirend: Pápai Platán Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntés 

 

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

kező határozatot hozza: 

 

34/2011.(V.27.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a Pápai Pla-

tán Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntés című előterjesztést elfoga-

dásra javasolja a Képviselőtestületnek 

 



 6 

 

8. napirend: Pápai Egyesített Labdarugó Club számára kiegészítő támogatás biztosítása 

 

35/2011.(V.27.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a Pápai 

Egyesített Labdarugó Club számára 6 millió forint kiegészítő támoga-

tást biztosít. 

 

 

 

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     kabinetvezető 


