
Pápa Város Önkormányzat 

Humánerőforrás Bizottsága 

 

Szám: 6/4-7/2011.     

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült:  a Humánerőforrás Bizottság 2011. július 6-án 16 órakor, a Polgármeste-

ri Hivatal tárgyalótermében tartott üléséről 

 

Jelen vannak:      Dr. Hermann István bizottsági elnök 

   Máté István bizottsági tag 

Szirbek Rita bizottsági tag 

Venczel Csaba bizottsági tag 

 

Grőber Attila képviselő 
 

 

Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

   Pozsgai Zsuzsanna oktatási ügyintéző 

 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Köszönti a megjelenteket, megállapítja a bizottság határozatképességét. Az ülést megnyitja.  

 

Máté István bizottsági tag 

Napirend előtt elmondja, hogy több kis sportegyesület megkereste, hogy problémát okoz szá-

mukra a nyári sportesemények nevezési díjainak,  a bírói díjaknak a kifizetése az önkormány-

zati támogatásnak 4 részletben történő utalása miatt. A nyár az amatőr sport szezonja, ilyen-

kor keletkezik a legtöbb kifizetés, de sajnos nem mindenkinek biztosított a fedezet.  Kéri, 

hogy a bizottság járuljon hozzá a támogatási szerződések módosításához.  

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Javasolja, hogy a Bizottság foglalkozzon a kérdéssel, majd szavazásra bocsátja a napirendet: 

 

1. Sportegyesületek támogatási szerződéseinek módosítása 

2. Közoktatási intézmények vezetői állására kiírt pályázatok elbírálása 

- Tarczy Lajos Általános Iskola igazgatói állására beérkezett pályázat véleményezése 

 

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

kező határozatot hozza: 

 

44/2011.(VI.06.) HEB határozat 

A Humánerőforrás Bizottság a fenti napirendet elfogadja. 

 

 

1. napirend: Sportegyesületek támogatási szerződéseinek módosítása 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Milyen megoldást javasol Máthé képviselő úr, a jelzett probléma megoldására?  

 



 2 

Máté István bizottsági tag 

Javasolja, hogy azoknak az egyesületeknek, akik a 2. negyedéves támogatással el tudnak szá-

molni az önkormányzat a hátralévő támogatást egyösszegben biztosítsa.  

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Ezzel a módszerrel biztosítható még, hogy a közpénz felhasználása jogszerű legyen?  

 

Rádi Róbert kabinetvezető 

Véleménye szerint az 1 m Ft alatti összegű támogatási összeggel rendelkező egyesületeknél 

biztosítható az elszámolás jogszerűsége. 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy a támogatják-e Máté István bizottsági tag javaslatát?  

 

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

ző határozatot hozza: 

 

45/2011.(VI.06.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága hozzájárul a 

bizottság elnöke és az 1 m Ft alatti összegű  sporttámogatásban része-

sült sportegyesületek között létrejött Támogatási szerződések fentiek 

szerinti  módosításához. 

 

 

2. napirend: Közoktatási intézmények vezetői állására kiírt pályázatok elbírálása 

Tarczy Lajos Általános Iskola igazgatói állására beérkezett pályázat véleményezése 

 

Dr. Hermann István  bizottsági elnök 

Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy Venczel Csaba pályázó a napirend tárgyalásában, a dön-

téshozatalban, személyes érintettségére tekintettel nem vesz részt. A bizottság a 3 jelenlévő 

taggal határozatképes.  

 

Köszönti Venczel Csaba pályázót. Tájékoztatja, hogy a bizottság tagjai a pályázati anyagot 

megkapták, megismerték. Megkérdezi kívánja-e szóban kiegészíteni pályázatát?  

 

Venczel Csaba pályázó  

Nem kívánja szóban kiegészíteni a pályázatát.  

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

Véleményezi a pályázatot a nevelőtestület és az alkalmazotti közösség is. Minek tulajdonítha-

tó, hogy főleg az alkalmazotti közösségen belül sok volt a nem szavazat? 

 

Venczel Csaba pályázó  

Véleménye szerint azoktól kellene ezt megkérdezni, akik nemmel szavaztak. Meglátása, hogy 

leginkább azok szavaztak nemmel, akik nem pedagógusok. Ők az iskolatitkárok, karbantar-

tók, úgy gondolja, hogy velük olyan utasításrendszerben kommunikál, ami napi szintű, napra-

kész feladatellenőrzést jelent. Pénzügyi kérdésekben döntenek, pontosan, naprakészen kell 

kimutatásokat készíteni, az eszközök, felszerelési tárgyak működőképesek, használhatóak 

kell, hogy legyenek, ami napi számonkérést jelent. A pedagógusok munkájának megítélése is 
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vezetői feladat, de nem olyan gyakori, mint a pedagógiai munkát segítő közalkalmazottaké, 

tehát velük gyakoribb a konfliktushelyzet.  

 

Rádi Róbert kabinetvezető 

Ha megnézzük, a Munkácsy iskolánál is ugyanígy megvannak ezek a nemek. Ez két különbö-

ző szavazás, az egyiknél a pályázatról szavaznak, a másiknál pedig a vezető személyéről. Az 

sem törvényszerű, hogy ugyanaz az ember ugyanúgy szavaz. Lehet, hogy valaki támogatta a 

pályázatot, de a személyt nem, vagy fordítva.  

 

Venczel Csaba pályázó 

A pedagógus teljesítményértékelésnél lényegében pozitív értékelést adunk. Egy karbantartó-

nál vagy iskolatitkárnál meg kell beszélni azokat a problémákat, amik jelentkeznek, és nyil-

ván nem lehet egy évet várni arra, hogy valami működjön.  

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Csak annyit tenne hozzá, hogy itt mindegyik szervezetnél magasabb 75 %-nál az igeneknek 

az aránya, tehát az szóba sem jöhet, hogy akár az alkalmazotti közösség, akár a pedagógusok 

az igazgató munkáját negatívan értékelték volna.  

 

Grőber Attila képviselő 

Lenne pár kérdése a pályázóhoz. Nyolcvanhárom alkalmazott van az intézményben és het-

venhárom pedagógus. Ehhez képest a szavazáson a nevelőtestületből a hetvenháromból hat-

vanan vettek részt, tehát tizenhárman nem voltak ott. Szerinte ez egy fontos esemény egy is-

kola életében, és őt az jobban zavarná, ha nem mennének el szavazni, mintha ellene szavaz-

nak.  

 

Venczel Csaba pályázó 

A hetvenháromból van, aki GYES-en van, van aki a prémiumévek programban vesz részt, ide 

tartozik öt fő amerikai nyelvi lektor is. A szavazás már a tanítási év befejezése után történt, 

tehát volt, aki már hazautazott. Volt, aki betegség miatt igazolta távolmaradását. 

 

Grőber Attila 

Így már érthető.  

Az iskolavezetés négy főből áll: az igazgató, két tannyelvű tagozatvezető, az már három? Jól 

érti?  

 

Venczel Csaba pályázó 

A két tanítási nyelvű tagozatnak, egy vezetője van, de a mindennapokban így használják a 

tagozat elnevezését.  

 

Grőber Attila 

Mit csinálnak a Tarczy Tudós Társaság tagjai? 

 

Venczel Csaba pályázó 

Azokat a tanulókat, akik jeles tanulmányi eredményt érnek el, egy közösségbe fogják össze, 

foglalkozásokat tartanak, megkérdezik, mi az érdeklődési körük – azon kívül persze, hogy 

nyilvánvaló, milyen tantárgyból teljesítettek az átlag felett -, mi a kedvenc szabadidős foglal-

kozásuk és számukra szerveznek közös programokat. 
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Nemrég Budapestre vitték a csoportot múzeumokba, a Csodák Palotájába, olyan helyekre, 

ami az érdeklődési körüknek megfelelt. Ezen kívül tervezik, hogy a NYME pápai intézmé-

nyével együttműködve bekapcsolódnak egy diáktudós-köri munkába. 

 

Grőber Attila 

Az iskolai matematikai szövegértési feladatbank bővítéséről szeretne többet tudni. Ezek saját 

készítésű feladatok? 

 

Venczel Csaba pályázó 

Részben saját készítésűek, részben az internetről lettek kigyűjtve, tematikusan, évfolyamokra 

bontva megtalálhatók a tanáriban. 

Grőber Attila 

Javasolja, hogy tegyék fel az iskola honlapjára is ezeket a feladatokat. 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Kérdése a pályázóhoz, hogy értékeli egy kéttannyelvű iskolában a két kultúra illetve a több 

kultúra összekapcsolási lehetőségeit, a másik kérdése, hogyan áll a magyar kultúra megismer-

tetése a külföldi gyerekekkel. Szeretné, ha az itt eltöltött évek pozitív élményt jelentenének a 

külföldi gyerekeknek még évek múlva is. 

 

Venczel Csaba pályázó 

Valamennyi külföldi szülő és Monica Zazworsky, a Multinacionális Iskolaszék Titkára is el-

ismerését fejezte ki a Multikulturális gálán nyújtott színvonalas, értékes műsorért. Őt meglep-

te például az is, hogy az évzárón is szerepelnek, szavalnak a gyerekek. A gálán külföldi gye-

rekek is adtak elő magyar népdalokat, ami nagy élmény volt számukra, de nem csak ilyen 

módon ismerkedtek a magyar kultúrával, hanem nyilván a tanagyagon keresztül is, hiszen 

tanulták a magyar történelmet is. Emellett számos osztálykiránduláson, rendezvényen vettek 

részt. 

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

Van az iskolában művelődésszervező? 

 

Venczel Csaba pályázó 

Félállásban van egy szabadidő szervező kolléganő, aki a programok szervezésében működik 

közre, de nem egyedül ő látja el a feladatot,  hanem  az osztályt tanító pedagógusokkal együtt 

szervezik a programokat. 

 

Rádi Róbert kabinetvezető 

A kétépületes megosztás ezt segíti, mert úgy működik, mint egy család. Ott mindenkinek dol-

ga, hogy részt vegyen a szervezésben. 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

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

tetésre.  

 

Venczel Csaba pályázó a bizottság üléséről távozik.  

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Javasolja, hogy alkossanak véleményt a pályázó alkalmasságáról. 
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A Humánerőforrás Bizottság 2 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

46/2011.(VI.06.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága véleménye 

szerint Venczel Csaba intézményvezetőként sikeresen oldotta meg az 

angol-magyar két tanítási nyelvű oktatás megszervezésével kapcsola-

tos feladatokat, szem előtt tartva az intézmény hagyományos képzése-

ihez szükséges feltételrendszer biztosítását. Vezetői tevékenységének 

köszönhetően az intézmény előkelő helyet foglal el a város alapfokú 

intézményei között.  

 

 

 

 

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 


