
Pápa Város Önkormányzat 

Humánerőforrás Bizottsága 

 

Szám: 6/4-6/2011.     

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült:  a Humánerőforrás Bizottság 2011. július 5-én 14 órakor, a Polgármeste-

ri Hivatal tárgyalótermében tartott üléséről 

 

Jelen vannak:      Dr. Hermann István bizottsági elnök 

   Venczel Csaba bizottsági tag 

Máté István bizottsági tag 

 

Grőber Attila képviselő 
 

 

Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

   Pozsgai Zsuzsanna oktatási ügyintéző 

 

Távolmaradását bejelentette:  Szirbek Rita bizottsági tag  

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

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

csátja a napirendet: 

 

1. Beszámoló a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás 2010. évben végzett tevékenységéről 

2. Emléktábla állítása Vály Mari emlékére 

3. Pótelőirányzati kérelmek elbírálása 

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

let-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.  

(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról  

4. SZASZET Társulási Megállapodásának módosítása 

5. Közoktatási intézmények vezetői állására kiírt pályázatok elbírálása 

 

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

kező határozatot hozza: 

 

36/2011.(VI.05.) HEB határozat 

A Humánerőforrás Bizottság a fenti napirendet elfogadja. 

 

1. napirend: Beszámoló a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás 2010. évben végzett 

tevékenységéről 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Pozsgai László TIOP projektmenedzser.  

 

Rádi Róbert kabinetvezető 

Tájékoztatásul elmondja, hogy elzárult mindkét projekt. Sikerült lehívni a megállapított tá-

mogatás teljes összegét.  
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A Humánerőforrás Bizottság 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követke-

ző határozatot hozza: 

 

37/2011.(VI.05.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a Pápai 

Szakképzés-szervezési Társulás 2010. évben végzett tevékenységéről 

szóló beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

Pozsgai László TIOP projektmenedzser a bizottság üléséről távozik. 

 

2. napirend:  Emléktábla állítása Vály Mari tiszteletére 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

A Jókai Kör kezdeményezte, hogy állítsanak emléktáblát Vály Mari, Jókai életrajzírója tiszte-

letére  a Jókai u. 20. sz. alatti lakóházon, melyen már megtalálható Vály Ferenc emléktáblája 

is.  A táblát a Jókai Kör állítja az Önkormányzat ehhez támogatást nyújt.  

 

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

ző határozatot hozza: 

 

38/2011.(VI.05.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága  a Vály Mari 

emlékére állítandó tábla elhelyezéséhez nyújtandó támogatásról szóló 

előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

 

3. napirend:  Pótelőirányzati kérelmek elbírálása 

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

delet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.   

  (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

A napirend tárgyalásán jelen van Menyhárt László a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztá-

lyának vezetője.  

 

Menyhárt László a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályának vezetője.  

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos egyeztetéseket a GAESZ ve-

zetője az intézményvezetőkkel elvégezte, az intézményvezetők a javaslatokkal egyetértenek.  

 

 

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

kező határozatot hozza: 

 

39/2011.(VI.05.) HEB határozat 

   Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága Pápa Város 

   Önkormányzata Képviselőtestületének …../2011. (..) önkormányzati 

   rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésé-

   ről szóló 3/2011.  (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

   előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek 

 

Menyhárt László Gazdasági osztályvezető a bizottság üléséről eltávozik. 
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4. napirend: SZASZET Társulási Megállapodásának módosítása 

 

Rádi Róbert kabinetvezető 

Elmondja, hogy az előterjesztést a Megyei Önkormányzat már elfogadta.  

 

 

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

kező határozatot hozza: 

 

40/2011.(VI.05.) HEB határozat 

   Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a  SZASZET 

   Társulási Megállapodásának módosítására vonatkozó előterjesztést el-

   fogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

 

5. napirend: Közoktatási intézmények vezetői állására kiírt pályázatok elbírálása 

 

Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola – Balatoniné Horváth Sarolta pályázó meg-

hallgatása 

 

Dr. Hermann István  bizottsági elnök 

Köszönti a pályázót. Tájékoztatja, hogy a bizottság tagjai a pályázati anyagot megkapták, 

megismerték. Megkérdezi kívánja-e szóba kiegészíteni pályázatát?  

 

Balatoniné Horváth Sarolta pályázó 

Összefoglalásként elmondja, hogy olyan iskolát szeretne, ahonnan a 8. osztály elvégzése után 

a tanulók felvételt nyernek középiskolába, onnan felsőoktatásba, majd kereső munkaerő pozí-

ciójába kerülve, megfelelően érvényesülnek a munkaerőpiacon.   

Szeretné biztosítani a pedagógusoknak – a megnövekedett létszámú magatartászavaros gyer-

mek kezeléséhez szükséges – új pedagógiai módszerek megismerését. 

A nyelvoktatás terén szeretné elérni, hogy 8. osztály befejezésekor a tanulók megpróbáljanak 

alapfokú nyelvvizsgát tenni, ehhez kérné az iskolai alapítvány segítségét is.  

A számítástechnikai oktatásban célul tűzné ki, hogy minél több tanuló tegyen ECDL vizsgát.  

Bővítené a nyílt napok programját, nemcsak az 1. évfolyamra jelentkezőknek tenné lehetővé, 

hanem a felsőbb évfolyamokon is biztosítaná az érdeklődőknek a betekintést.  

Ápolná az intézmény hagyományait, illetve bővítené is újabb külföldi kapcsolatokkal. Hatá-

ron túli területekre történő kirándulás támogatására lehetett pályázni, úgy tudja, hogy az első 

kör lezárult, de itt tudna személyes kapcsolatokat  igénybe venni az iskola érdekében. 4 ciklus 

óta dolgozik önkormányzati képviselőként lakóhelyén innen vannak ismeretségei,  amiket itt 

is fel tudna használni. 

A Pedagógiai Szakszolgálat munkáját csak a szülők pozitív visszajelzéseiből ismeri, szeretné 

ténylegesen is megismerni, erősíteni azt.  

 

Venczel Csaba bizottsági tag 

A Szent Cecília kórus vezetőjeként, hogyan látja az intézmény zenei, kórus-életét? Milyen 

kapcsolódási pontokat lát a városi közélethez?  
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Balatoniné Horváth Sarolta pályázó 

A zenei nevelés a közösségi életre nevelés egyik eszköze. Az Erkel iskolában, ha jól emlék-

szik 7 kórus működik. Az emelt szintű oktatás nagyon jó alap a kórusmunkához. Mivel a ze-

nei osztályokban a gyermekek tudnak kottát olvasni, ez megkönnyíti a kórusvezetők munká-

ját.   

 

Az iskola jellege meg is követeli azt, hogy jó színvonalú kórusokat működtessen. Az Éneklő 

ifjúság mozgalom háttérbe szorulását követően megszűntek a minősítő hangversenyek. Az 

utóbbi időben az Erkelben a záróhangversenyekre hívják meg a zsűrit, így minősíttetik a kó-

rusokat.  

 

Az intézményben végzett munka jó alapot biztosított a Szülői Kórus létrehozására, illetve a 

pedagógusok maguk is jó példával jártak elő az Erkel Kórus létrehozásával.  

Az iskolai kórusok rendszeres résztvevői a városi rendezvényeknek.  

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megkérdezi a pályázót, hogy kapott-e segítséget az intézményből a pályázata elkészítéséhez 

szükséges információk beszerzéséhez.  

 

Balatoniné Horváth Sarolta pályázó 

Igen, mind a megbízott igazgató, mind pedig az igazgató helyettes rendkívül segítőkész volt. 

A hivatásos rendszergazda tevékenységének köszönhetően az iskola honlapja naprakész, va-

lamennyi eredmény, esemény szinte azonnal felkerül a honlapra, ő arról is nagyon jól tudott 

tájékozódni. 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megköszöni a pályázó részvételét, a bizottság döntése a Képviselőtestület ülésén kerül ismer-

tetésre.  

 

Balatoniné Horváth Sarolta pályázó a bizottság üléséről távozik.  

 

Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola – Heizer Zoltánné pályázó meghallgatása 

 

Dr. Hermann István  bizottsági elnök 

Köszönti a pályázót. Tájékoztatja, hogy a bizottság tagjai a pályázati anyagot megkapták, 

megismerték. Megkérdezi kívánja-e szóban kiegészíteni pályázatát?  

 

Heizer Zoltánné pályázó 

Nem kívánja kiegészíteni a pályázatát. 

 

Venczel Csaba bizottsági tag 

Ugyanazt kérdezi, mint az előző pályázótól: hogyan látja az intézmény zenei, kórus-életét? 

Milyen kapcsolódási pontokat lát a városi közélethez? A Bartók Béla Zeneiskola közelségével 

kapcsolatos lehetőségek kihasználására milyen elképzelései vannak?  

 

Heizer Zoltánné pályázó 

Az iskola egy épületben működik a Bartók Béla Zeneiskolával, ami – tekintve, hogy sok 

erkeles jár zeneiskolába is – megkönnyíti a tanulóknak a zeneoktatás igénybevételét. Egyéb-
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ként is jó az együttműködés a két intézmény között. Ezt a hagyományt a jövőben is ápolni 

szándékozik.  

 

A megyében, de talán országosan is kiemelkedő az iskola kórusélete: 7 kórus működik az 

intézményben. Nemcsak a tagozatos osztályokból, hanem a normál tantervű osztályok tanulói 

is szívesen vesznek részt a kórusok munkájában.  

Megállják a helyüket az Éneklő Ifjúság hangversenyeken is. Szeretné ezeket a hagyományo-

kat megőrizni.  

 

Grőber Attila képviselő 

Kevés ilyen innovatív pályázatot olvasott. Legalább 9 jó ötletet talált a pályázatban. Kérdezi, 

miért nem javasolta eddig ezeket az igazgatónak megvalósításra?   

 

Heizer Zoltánné pályázó 

A néptánc-oktatás nem új ötlet, régebben már működött néptánc-oktatás az Erkelben, szeretné 

ezt újra meghonosítani.  

Az informatika, az elektronikus napló a saját kedvtelése miatt jutott eszébe, ő rendszeresen 

használja az óráin a számítástechnika vívmányait, reméli, hogy minél több kollégát sikerül 

„megfertőznie” ezzel. 

Az orosz nyelv oktatás a fia példájából kiindulva jutott eszébe, neki megvan a felsőfokú C 

típusú nyelvvizsgája angolból, most dolgozik a középfokú németen, de már tanulja az oroszt.  

Mivel biológia-földrajz szakos, a másik álma az ÖKO iskola.  

 

Dr. Hermann István  bizottsági elnök 

A társas-kapcsolatok résznél egyes mondatok kapcsán vetődtek  fel benne kérdések. „ne ma-

gányos tanárok tanítsanak, magányos diákokat”. Ne a tanárok határozzák meg a társas kap-

csolatok tartalmát.” Ez most hogy van? Szerinte addig jó a közoktatásban a demokrácia, amíg 

a diákok által felvetett ötletek megvalósítását a pedagógusok irányítják, felügyelik.  

Nem találkozott a pályázatban a Pedagógiai Szakszolgálattal kapcsolatos tervekkel? Van-e 

elképzelése a pályázónak a szakszolgálattal kapcsolatban?  

Másik kérdése, mi az elképzelése a  hazafiságra nevelésről?  

 

Heizer Zoltánné pályázó 

Szerinte az Erkelben jók a társas kapcsolatok.   

 

2007-ben került kiegészítésre az iskola alapító okirata a szakszolgálati feladatokkal. 5 kolléga 

látja el a város nevelési, oktatási intézményeiben a rászoruló gyermekeket. A kollégákkal jó a 

kapcsolat, valamennyi nevelőtestületi értekezleten tervezetten foglalkoznak szakszolgálati 

témával. Az iskola fejlesztő pedagógusai napi kapcsolatban vannak a szakszolgálat dolgozói-

val, segítik egymás munkáját.  

 

A hazafisággal kapcsolatban elmondja, hogy éppen június elején készült el az iskolában, a 

Trianoni emléknapra,  és az aulában került elhelyezésre – a Polgárdi Attila tanár úr vezetésé-

vel a rajz szakkörös diákok közreműködésével készített – nagy-Magyarország térkép melyen 

megjelenítésre kerültek az elcsatolt területek címerei. Rendkívül színvonalas alkotás lett, úgy 

gondolja, hogy a szemlélő diákokhoz így közelebb tud kerülni a magyar történelem ezen idő-

szaka.  
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Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megköszöni a pályázó részvételét, a bizottság döntése a Képviselőtestület ülésén kerül ismer-

tetésre.  

 

Heizer Zoltánné pályázó a bizottság üléséről távozik.  

 

 

Munkácsy Mihály Általános Iskola – Egyházi Viktorné pályázó meghallgatása 

 

Dr. Hermann István  bizottsági elnök 

Köszönti a pályázót. Tájékoztatja, hogy a bizottság tagjai a pályázati anyagot megkapták, 

megismerték. Megkérdezi kívánja-e szóban kiegészíteni pályázatát?  

 

Egyházi Viktorné  pályázó 

Nem kívánja kiegészíteni a pályázatát. 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Hogy halad az építés?  

 

Egyházi Viktorné  pályázó 

Most nem olyan látványos, hiszen már csak a belső munkálatok folynak. Újra látványos lesz 

majd, ha megkezdik az ablakok befalazását a régi épületben. Reméli, hogy augusztus végén 

megtartható lesz az átadás.  

 

Grőber Attila képviselő 

A harmadik ciklusban igazgató; miután napjainkban egy igazgató számára már nem csak  a 

nevelőtestület és a szülői szervezet véleménye fontos, hanem az intézménynek a  kompetencia 

méréseken való részvételének eredménye. Milyen volt az intézmény részvétele a kompetencia 

mérésen, mennyire volt elégedett vele a pályázó. Az Ön által elvárt értékhez képest, hogy 

teljesítettek a diákok. 

 

Egyházi Viktorné  pályázó 

3 éve már pontos adatok vannak a kompetencia mérések eredményéről. Nyilvánosak, össze-

hasonlíthatóak a városban működő többi intézmény által elért eredményekkel. Nagy hangsúlyt 

fektetnek az intézményben a kompetencia mérésekre történő felkészítésre. Plusz 1 órát fordí-

tanak rá a kollégák. Személy szerint elégedett a kompetencia mérés eredményeivel. Ebben az 

évben egyetlen lefelé mutató piros nyíl volt az intézményi kimutatáson, a többi eredmény 

mind jobb lett, mint az előző mérés eredménye volt.  

 

Venczel Csaba bizottsági tag 

Véleménye szerint a kompetencia mérés rendszerében van a probléma. A 8. osztályosok 

eredménye évek óta rendkívül rossz, ami nem a képességeikből fakad, hanem abból, hogy a 

mérésre már a középiskolai felvételeket, részben már az év végi eredmények kialakulását kö-

vetően kerül sor. Május 30-án a 8. osztályos tanuló már nem motivált a jó teljesítményre.  

 

Rádi Róbert kabinetvezető 

A TÁMOP-3.1.4. pályázat eredménye lesz majd érdekes. Az elvégzett továbbképzések ered-

ményeként olyan ismereteket szereztek a pedagógusok, amivel érdekes lehet a programban 

részt vevő tanulók kompetencia mérési eredményeit összehasonlítani azoknak az eredményei-

vel, akik abban nem vettek részt. 
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Grőber Attila képviselő 

Erős kezű igazgató?  

 

Egyházi Viktorné  pályázó 

Nem gondolja. Néha azonban szükséges, hogy a feladatok ellátása érdekében határozottabb 

legyen. 

 

Grőber Attila képviselő 

A külföldi partneriskolai kapcsolatok mennyire élők?  

 

Egyházi Viktorné  pályázó 

Egyre halványodnak a kapcsolatok. A távolság és a pénzhiány miatt egyre nehezebb megszer-

vezni a személyes találkozásokat, látogatásokat. Leinfeldével szorosabb a kapcsolat, de ott 

nem iskola működik, hanem egy baráti kör. Velük pl. sport téren jó a kapcsolat. 

 

Grőber Attila képviselő 

Az iskolából 5. és 7. osztályból hányan mennek el évente átlagban a kisgimnáziumokba.  

 

Egyházi Viktorné  pályázó 

Változó. Előfordul, hogy 1 tanuló elindul és vele megy a baráti köre. Nem tömeges, 4-5 fő.  

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Mostanában kevesebbet hallani a rajztagozat működéséről. Illetve érdekelné a testnevelés 

tagozat, főképpen a futball osztály működése?  

 

Egyházi Viktorné  pályázó 

Tóth Kálmán tanár úr távozásával tulajdonképpen megszűnt a rajztagozat bázisa. Van után-

pótlás egy kis tanítónő személyében, de ő inkább a kézműves tevékenységek körében ért el 

eredményeket. pl. most kapták meg az értesítést, hogy országos díjat nyertek egy társasjáték 

elkészítésével.  

 

Koncz Sándor távozásával kicsit halványabbá vált a testnevelés tagozat működése. Néhány 

eredmény visszaesett. Oroszvári Péter tanár úr kicsit engedékenyebb, illetve ebben az évben 

komoly magánéleti gondjai voltak – felesége betegsége -  , ami meglátszik az eredményeken.  

 

Máté István bizottsági tag 

Az elmúlt 15 évben kellett-e változtatni vezetői stílusán?  

 

Egyházi Viktorné  pályázó 

Nem lehet rutinból csinálni a vezetést. Régebben békésebb, nyugodtabb évek voltak, azonban 

sokat változott az élet, a gyermekek, a pedagógusok. Ezt az iskolát nem vonták még össze, 

nem szervezték át. A TÁMOP pályázat kicsit felrázta a tantestületet, hogy itt tenni kell, azért, 

hogy  jó eredmények szülessenek. Tehát kellett stílust váltani. Mindig van a kollégák között 

aki ellenzi az egyes programok megszervezését. Nem lenne tornabemutató, színházi bemuta-

tó, hogyha nem képviseli  határozottan a vezetés elképzeléseit. Az utolsó 5 évben többször 

volt szükség határozott fellépésre, mint az azt megelőző 10 évben.  
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Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megköszöni a pályázó részvételét, a bizottság döntése a Képviselőtestület ülésén kerül ismer-

tetésre.  

 

Egyházi Viktorné pályázó a bizottság üléséről távozik.  

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Javasolja, hogy személyenként alkossanak véleményt a pályázók alkalmasságáról. 

 

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

kező határozatot hozza: 

 

41/2011.(VI.5.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága szerint Bala-

toniné Horváth Sarolta pályázata alapos, jól előkészített. A pályázót 

szakmai felkészültsége alapján alkalmasnak tartja arra, hogy az intéz-

mény ének-zenei hagyományait tovább folytassa.   

 

 

 

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

kező határozatot hozza: 

 

42/2011.(VI.5.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága Heizer Zol-

tánnét pályázata alapján, az abban szereplő szakmai újításokat figye-

lembe véve, illetve a tantestület nagy arányú támogatására tekintettel a 

Bizottság alkalmasnak tartja az igazgatói feladatok ellátására.  

 

 

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

kező határozatot hozza: 

 

43/2011.(VI.5.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága Egyházi Vik-

torné pályázót intézményvezetői múltja és tapasztalata alapján alkal-

masnak tartja arra, hogy az intézményvezetői beosztást továbbra is be-

töltse.  

 

 

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                 polgármesteri kabinetvezető 


