
Pápa Város Önkormányzat 

Humánerőforrás Bizottsága 

 

Szám: 6/4- 1 /2012.     

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült:  a Humánerőforrás Bizottság 2012. január 24-én 13 órakor, a Polgármes-

teri Hivatal tárgyalótermében tartott üléséről 

 

Jelen vannak:      Dr. Hermann István bizottsági elnök 

   Máté István bizottsági tag  

   Szirbek Rita bizottsági tag   

Venczel Csaba bizottsági tag 
 

Rádi Róbert kabinetvezető 

   Pozsgai Zsuzsanna oktatási ügyintéző 

   Horváthné Farkas Andrea oktatási ügyintéző 

       

   

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

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

csátja a napirendet: 

 

1. Pápa városában működő sportegyesületek 2012. évi támogatására beérkezett pályázatok 

elbírálása 

2. Megyei Múzeumi Igazgatósággal Győry Eszter közalkalmazott foglalkoztatására kötött 

megállapodás megszüntetése 

3. U-19 futball 2014. évi Európa Bajnokság döntő 

4. PGSZKIK SzMSz módosításának véleményezése 

 

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

kező határozatot hozza: 

 

1/2012.(I.24.) HEB határozat 

A Humánerőforrás Bizottság a fenti napirendet elfogadja. 

 

 

1. napirend:   Pápa városában működő sportegyesületek 2012. évi támogatására beér-

kezett pályázatok elbírálása 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a kiküldött előterjesztéssel kapcsolatban van-e hivatali kiegészítés? Kér-

dés?  

 

Horváthné Farkas Andrea oktatási ügyintéző 

Elmondja, hogy készítettek egy szempontrendszert, amely alapján objektíven határozhatók 

meg az egyes pályázók részére javasolt támogatások.  

Kéri, hogy a kiosztott szempontrendszert a Bizottság tagjai tekintsék át.  
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Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Kéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a szempontrendszer elfogadásáról. 

 

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

kező határozatot hozza: 

 

2/2012. (I.24.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a sportegye-

sületek részére 2012. évben nyújtott támogatások összegét az alábbi 

szempontok alkalmazásával határozza meg: 
 

1. Azon egyesületek, ahol a tagok az egyesület működéséhez 

anyagilag nem járulnak hozzá, nincs tagdíj, támogatásban nem része-

sülnek. 

 

2. Azon egyesületek részére, amelyek fogyatékkal élők sporttevé-

kenységét biztosítják és kérésük méltányolható, a kért támogatási ösz-

szeget 100 %-ban biztosítja. 

 

3. A – TAO-ból részesült -  látványsportágak részére nyújtott tá-

mogatás a működési költség maximum  35%-áig terjedhet,  

A – TAO-ból nem részesült -  látványsportágak részére nyújtott támo-

gatás a működési költség maximum  30%-áig terjedhet 

 

4. Olimpiai sportágak esetében a megállapított támogatás a műkö-

dési költség maximum  40 %-áig terjedhet.  

 

5. Nem olimpiai sportágak esetében a megállapított támogatás a 

működési költség max. 30 %-áig terjedhet.  

 

6. Azon szervezetek – kivéve látványsportágak - részére, amelyek 

az önkormányzattól első alkalommal részesülnek támogatásban -  és 

kérésük méltányolható - a támogatás összege: 

50 alatti taglétszám esetén  max. az összes költség 20 %-a  

51- 100 taglétszám esetén max az összes költség 25 /-a 

100 fő taglétszám esetén  max az összes költség 30 %-a  
 

támogatást biztosít. 
 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Hermann István bizottsági elnök 

 Rádi Róbert kabinetvezető 

 
 

 
Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Az érintettekkel történt egyeztetés alapján javasolja, hogy a Tapolcafői SE, valamint a Bor-

sosgyőri SE pályázatát a Bizottság adja át az illetékes Településrészi Önkormányzatok részére 

elbírálásra 
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Szirbek Rita bizottsági tag 

Javasolja, hogy a Pápai SE részére megállapított támogatás összegét emeljék meg, mivel 

nagyszámú tagsággal rendelkezik és több szakosztályt működtet.  
 

Horváthné Farkas Andrea oktatási ügyintéző 

Elmondja, hogy a szempontrendszerben elkülönült a társasági adóból részesült, látványsport-

ágat működtető, és a társasági adóból nem részesült látványsportágat működtető sportegyesü-

let támogatása. Ennek egy ösztönző szándék az oka, vagyis, hogy akinek lehetősége van a 

társasági adóból támogatáshoz jutni, de eddig nem vagy nem eleget tett ennek érdekében, az 

érezze, hogy meg kell tenni a szükséges lépéseket, meg kell keresni a lehetséges támogatókat 

a jobb működési feltételek elérése érdekében.  
 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Kéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a szempontrendszer alapján számított támogatási 

összegekről: 

 

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

kező határozatot hozza: 
 

4/2012.(I.24.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a sportegyesüle-

tek részére 2012. évben nyújtott támogatások összegét a 2/2012. (I. 24.) 

HEB határozatban foglalt szempontok alapján az alábbiak szerint határoz-

za meg: 

 

 

Egyesület neve 

Megállapított 

támogatási 

összeg 

Bakony Judo Klub 800.000 

Balla DSE 400.000 

Black Bunny SE 400.000 

DELTA Íjászegyesület 350.000 

Dózsa József Judo SE 250.000 

Elekthermax Vasas SE 6.755.000 

Első Magyar Polgári Lőegylet 400.000 

Fighting Force Sportkarate SE 260.000 

Hét Csillag K. és Sportegyesület 550.000 

Honvéd „Ezüst nyíl” SE 150.000 

Kéttornyúlaki SE 315.000 

Kilián DSE 2.000.000 

Koko Gym 300.000 

Liget Tenisz Klub Pápa 350.000 

MOTAX Női Kézilabda Club 1.037.000 

Pannonia Power SE 600.000 

Pápai Elekthermax HSE 450.000 

Pápai Kosárlabda Club 5.880.000 

Pápai Lovas Club 200.000 

Pápai Mozgássérültek  Bástya SE 550.000 

Pápai SE 2.128.000 
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Pápai Tenisz Klub 300.000 

PELC 10.000.000 

Rebel-Lion TSE 400.000 

 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága kéri Pápa város 

polgármesterét, hogy az átmeneti gazdálkodásra tekintettel a fenti sport-

egyesületek részére a bizottság által jóváhagyott támogatásokat biztosítsa. 
 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a Pápai SWAT Paintball 

Egyesület  pályázatát nem támogatja, tekintettel arra, hogy a tagok az Egyesület 

működéséhez anyagilag nem járulnak hozzá.  

 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a Tapolcafői SE, va-

lamint a Borsosgyőri SE pályázatát elbírálásra átadja az illetékes Telepü-

lésrészi Önkormányzatok részére. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Hermann István bizottsági elnök 

    Rádi Róbert kabinetvezető 

    Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

.  

 

2. napirend:  Megyei Múzeumi Igazgatósággal  Győry Eszter közalkalmazott foglalkoz-

tatására kötött megállapodás megszüntetése 

 
Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Kéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

kező határozatot hozza: 

 

5/2012.(I.24.) HEB határozat 

A Humánerőforrás Bizottság az előterjesztést a Képviselőtes-

tület részére elfogadásra javasolja.  

 

 

3. napirend: U-19 futball 2014. évi Európa Bajnokság döntő 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a kiküldött előterjesztéssel kapcsolatban van-e hivatali kiegészítés? Kér-

dés?  

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

Megkérdezi,hogy milyen kiadásai várhatók az önkormányzatnak, ha Pápa is helyszíne lesz a 

2014. évi U-19 Európa Bajnokság döntő fordulójának?   

 

Rádi Róbert kabinetvezető 

Elsődlegesen a reklámhordozók kihelyezésének, eltávolításának költségei terhelik az önkor-

mányzatot. A reklámanyagokat az UEFA biztosítja.  
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A Humánerőforrás Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozza: 

 

6/2012.(I.24.) HEB határozat 

A Humánerőforrás Bizottság az előterjesztést a Képviselőtes-

tület részére elfogadásra javasolja.  

 

 

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

Szabályzatának módosítása 

 

 

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

kező határozatot hozza: 

 

7/2012.(I.24.) 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 

 

 

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 


