
 

Pápa Város Önkormányzat 

Humánerőforrás Bizottsága 

 

Szám: 6/4-11/2011.     

Jegyzőkönyv 

 

Készült:  a Humánerőforrás Bizottság 2011. november 22-án 12.30 órakor, a Pol-

gármesteri 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 polgármesteri kabinetvezető 

   Horváthné Farkas Andrea oktatási ügyintéző 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

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

csátja a napirendet:  

 

1. Személyi ügy 

Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium vezetői állására kiírt pályázat elbírálása 

2. Pápa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciója 

3. Alapító okiratok módosítása  

4. PGSZKIK Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

5. Maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezése 

6. Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvétel (sürgősségi indítvány)  

 

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

kező határozatot hozza: 

69/2011.(XI.22.) HEB határozat 

     A Humánerőforrás Bizottság a fenti napirendet elfogadja. 

 

1. napirend: Személyi ügy 

Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium vezetői állására kiírt pályázat elbírálása 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Kiss Zoltán pályázó.  

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Köszönti a pályázót, megkérdezi kívánja-e pályázatát szóban kiegészíteni?  

 

Kiss Zoltán pályázó 

Több mint 20 éve dolgozik a pedagógus pályán. Az intézmény viszonylag széles spektrumú, 

de úgy gondolja, hogy képes lesz átlátni és a feladatot ellátni.  
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Olyan iskolát képzel el, amely demokratikus, támogató légkörben működik. A gyermeklét-

szám csökkenése miatt, olyan marketing munkára van szükség, amellyel a létszámok tartható-

vá válnak.  

Sok olyan szakmát oktat az intézmény, amely hiányszakma, ezeket kellene megerősíteni. A 

közgazdasági képzés mellé fejlesztené az informatika oktatást. 

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

Számára nagyon szimpatikus volt a benyújtott pályázat. Látszik, hogy a pályázó igyekezett 

minél több információt megszerezni az intézményről. Színvonalas, jó anyagnak látja. Szeretne 

néhány kérdést feltenni:  

Pályázatában írja, hogy lehet annak előnye, ha valaki külsősként pályázik egy intézmény ve-

zetésére. Mik lehetnek ezek az előnyök?   

Fontosnak tartja az iskolai sportkörrel való kapcsolattartást. Tud-e róla, hogy az intézményben 

működik labdarúgó osztály? Hogyan népszerűsítené ezt?  

 

Kiss Zoltán pályázó 

Úgy gondolja, hogy külső pályázóként objektíven tudná megítélni az intézményben zajló fo-

lyamatokat. Ha valaki nem vett részt egy-egy képzéstípus bevezetésében, a feltételeinek meg-

teremtésében, nem kötődik a kollégák által elvégzett feladatokhoz személyesen, jobban meg 

tudja ítélni annak hatékonyságát, indokoltságát. Minden intézményben megvannak azok az 

érdekcsoportok, amelyek tudják befolyásolni a vezető döntését, egy új külsős vezető még 

egyikhez sem kötődik, így döntéseit befolyás-mentesen tudja meghozni.  

Ugyanakkor belátja, hogy külsősként nehezebb is átlátni a folyamatokat.  

Igyekezett több forrásból információt szerezni az intézményről. Rádi Róbert kabinetvezetővel 

folytatott telefonbeszélgetés után időpontot kért az igazgató-helyettestől, eltöltött fél napot a 

székhely intézményben, majd megismerkedett a tagintézménnyel is, valamint sikerült beszél-

nie Unger Tamás alpolgármester úrral, az intézmény volt igazgatójával is.  

 

Tudja, hogy az intézményben működik labdarúgó osztály. Pályafutása során tanított már 

olyan intézményben, ahol hasonló működött, tehát azt is tudja, hogy ezekkel a tanulókkal sok-

szor megkülönböztetett figyelemmel kell bánni. Sok a fegyelmezési probléma, bár tapasztala-

ta szerint az is előfordul, hogy a kollégák érzékenysége túlzott. 

Fontos, hogy a sportosztály kötődjön valamilyen szakmához. Ha nem sikerül a hivatásos 

sportkarrier, akkor el tudjon helyezkedni a szakmájában.  

Élne olyan marketing fogással, hogy az ott végzett, vagy az intézményhez valamilyen formá-

ban kötődő sikeres sportolókat, vállalkozókat meghívná rendezvényekre, beszélgetésekre, 

hogy az ő példájukat mutassa fel a mostani kevéssé motivált diákoknak.  

 

Venczel Csaba bizottsági tag 

Hogyan oldaná meg ezt az egész embert kívánó feladatot Győrből? Milyen elképzelései van-

nak a nyelv és informatika oktatással kapcsolatban?  

 

Kiss Zoltán pályázó  

Amikor beadta a pályázatát megbeszélte a családjával, hogy hosszú távon akár még egy lak-

helyváltásra is szükség lehet, de rövidtávon gondolkodik albérletben és napi utazásban is.  

Tudomása szerint 5 felszerelt tanterem áll rendelkezésre az intézményben, rendelkeznek 

ECDL vizsgáztatási engedéllyel. Van arra példa, hogy ilyen feltételekkel rendelkező közgaz-

dasági irányultságú oktatási intézményben az informatika oktatást helyezzék előtérbe.  
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Információi szerint a köznevelési törvény-tervezet nem írja elő a nyelvi előkészítő osztályok 

megszüntetését.  

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Úgy látja, hogy a pályázó végig tanította a magyar közoktatási hálózat valamennyi intézmény-

típusát, az általános iskolától a középiskoláig. Érzi-e ennek a módszertani előnyeit?  Mi az 

oka, hogy viszonylag gyakran váltott munkahelyet? 

 

Kiss Zoltán pályázó  

Általában nem ő váltott, hanem a rendszer változott, szinte mindenhonnan átszervezés, meg-

szüntetés kapcsán távozott.  

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

 A jelenlegi ismereteink szerint a jövő évtől állami fenntartásba kerülnek az intézmények. Így, 

ha itt most kinevezést nyer, lehet, hogy az a fenntartóváltásig szól, mivel az átadás-átvételt 

követően automatikusan pályáztatják az intézményvezetői állásokat.  

 

Kiss Zoltán pályázó  

Ő most a jelenlegi helyzetre koncentrál. Szeretné elnyerni a megbízatást.  

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

Rendkívül szimpatikusnak tartja a pályázatban, hogy a szülőket megrendelőként azonosítja, 

hogy törekedne a demokratikus működés kialakítására. 

Ugyanakkor tájékoztatja a pályázót, hogy nem tudja támogatni kinevezését, mivel az intéz-

ményben véleményező szervezetek, nevelőtestület, alkalmazotti közösség támogatását nem 

nyerte el.  

 

Kiss Zoltán pályázó  

Úgy gondolja, hogy külsősként ezek az arányok szinte megtisztelőek.  

 

Grőber Attila képviselő 

Ő is úgy gondolja, hogy ezek a szavazati arányok egy külső pályázó esetében kifejezetten 

pozitívak.  

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megköszöni a részvételt, a Bizottság döntéséről a Képviselőtestület ülésén kap tájékoztatást.  

 

Kiss Zoltán pályázó és Grőber Attila képviselő a bizottság üléséről távozott.  

 

A Humánerőforrás Bizottság 0 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a kö-

vetkező határozatot hozza: 

 

70/2011.(XI.22.) HEB határozat 

A Humánerőforrás Bizottság Kiss Zoltán pályázó kinevezését 

nem támogatja:  

Pályázata marketing szemléletet tükröz, amely azonban nem 

minden tekintetben vette figyelembe az intézmény sajátossá-

gait. A felmerülő valós problémákat nem tárta fel, illetve 

megoldásukra nem tett javaslatot.   



 4 

Figyelembe véve az egyéb szervezetek véleményét is, a Bi-

zottság az előterjesztés határozati javaslatának B. változatát 

javasolja elfogadásra.  

 

 

2. napirend: Pápa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciója 

 

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

lyának vezetője.  

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Köszönti Menyhárt Lászlót a Bizottság ülésén.  Kéri, hogy tegye meg szóbeli kiegészítéseit a 

koncepcióval kapcsolatban.  

 

Menyhárt László Gazdasági Osztályvezető  

A koncepció a rendelkezésre álló információk, költségvetési törvény-tervezet, tervezési útmu-

tató alapján készült. Ezek a számok a költségvetési törvény elfogadása során változhatnak.  

 

Szirbek Rita bizottsági tag:  

Köztudomású, hogy a jövő évben sor kerülhet a közoktatási intézmények államosítására. Mi-

lyen hatással lehet ez a városi költségvetésre, az önkormányzat vagyonára. Történt-e erre vo-

natkozó számítás.  

 

A tervezetben olyan javaslat szerepel, mely szerint a vállalkozások eddigi 2,5 mFt alatti adó-

alapú  adómentessége eltörlése kerül. Ugyanakkor a szakmai gyakorlati képzésnél a duális 

képzést favorizáljuk, nem okoz-e gondot az adókedvezmény megszüntetése nem vezet-e gya-

korlati helyek megszűnéséhez, illetve nem fognak-e vállalkozások megszűnni ettől az újabb 

sarc bevezetésétől?  

 

Tervezik-e bölcsődei térítési díjak bevezetését? 

 

Menyhárt László Gazdasági Osztályvezető  

Jelenleg még nincs információ a közoktatási intézmények állami fenntartásba történő átadásá-

nak szabályairól. Erre vonatkozóan nem történtek még számítások. A Tűzoltóság vonatkozá-

sában már elmondható, hogy teljes vagyonnal, jelzálogtól, terheléstől mentesítve kell átadni.  

 

Az adómentesség eltörlésével 0-50000, Ft-ig terjedő éves adóteher keletkezik az érintett vál-

lalkozásoknál. Úgy látja, hogy ez nem veszélyezteti a vállalkozások működését. Az önkor-

mányzat oldaláról viszont kb. 28-30 mFt bevétel várható a döntés alapján. 

 

Az önkormányzat nem tervezi bölcsődei térítési díj bevezetését.  

 

Szirbek Rita bizottsági tag:  

Az ÁFA-emelés mennyire terheli meg a költségvetést.  

 

Menyhárt László Gazdasági Osztályvezető  

Az ÁFA 2 %-os emelése, 2%-kal terheli meg a költségvetést, erre jelenlegi információink 

szerint kompenzáció nem várható.  
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A Humánerőforrás Bizottság 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

71/2011.(XI.22.) HEB határozat 
A Humánerőforrás Bizottság Pápa Város Önkormányzata 2012. évi 

költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést a Képviselőtestü-

let részére elfogadásra javasolja.  

 

Menyhárt László Gazdasági Osztályvezető a Bizottság üléséről eltávozott.  

 

3. napirend: Alapító okiratok módosítása 

  

 

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

kező határozatot hozza: 

 

72/2011.(XI.22.) HEB határozat 

A Humánerőforrás Bizottság az alapító okiratok módosítására 

vonatkozó előterjesztést a Képviselőtestület részére elfoga-

dásra javasolja.  

 

4. napirend: Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása 

 

A napirend tárgyalásán a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium képviseletében 

jelen van Gál Imre tagintézmény-vezető.  

 

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

kező határozatot hozza: 

 

73/2011.(XI.22.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága Pápa 

Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatá-

ról szóló 9/2011. (IV.14.) önkormányzati rendeletének 36. § 

(2) bekezdésének g/ pontjában foglaltak alapján a Pápai Gaz-

dasági Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Műkö-

dési Szabályzatának módosítását – az előterjesztésben foglal-

tak szerint – az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 

részére jóváhagyásra javasolja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Hermann István bizottsági elnök 

  Rádi Róbert kabinetvezető 

 

 

Gál Imre tagintézmény-vezető a Bizottság üléséről eltávozott.  

5. napirend: Maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezése 
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A Humánerőforrás Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozza: 

 

74/2011.(XI.22.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága a 

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) c/ pont-

jában, valamint a törvény 3. számú mellékletének II. rész 7-8. 

pontjában meghatározottak, továbbá Pápa Város Önkor-

mányzata Képviselőtestületének 9/2011. (IV.14.) önkor-

mányzati rendeletének 38. § (2) bekezdés h/ pontjában foglal-

tak alapján Pápa Város Önkormányzata fenntartásában mű-

ködő közoktatási intézményekben a 2011/2012. tanévben  in-

duló osztályok, csoportok esetében a maximális létszámtól 

való eltérést – az előterjesztés  mellékletében foglaltak szerint 

–  engedélyezi.   
 

Határidő: 2011/2012. tanévtől  

 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert kabinetvezető  

  Intézményvezetők 

  
 

 

6. napirend: Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvétel (sürgősségi 

indítvány)  
 

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

kező határozatot hozza: 

75/2011.(XI.22.) HEB határozat 
A Humánerőforrás Bizottság Pados Andrea Mercédesz pápai lakos, 

Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvételének 

támogatására vonatkozó előterjesztést a Képviselőtestület részére 

elfogadásra javasolja.  

 

 

Dr. 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 


