
Pápa Város Önkormányzat 

Humánerőforrás Bizottsága 

 

Szám: 6/4- 2 /2012.     

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült:  a Humánerőforrás Bizottság 2012. február 28-án 14.30 órakor, a Pol-

gármesteri Hivatal tárgyalótermében tartott üléséről 

 

Jelen vannak:      Dr. Hermann István bizottsági elnök 

   Szirbek Rita bizottsági tag   

Venczel Csaba bizottsági tag 
 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert kabinetvezető 

   Pozsgai Zsuzsanna oktatási ügyintéző 

 

Távolmaradását bejelentette: Máté István bizottsági tag     

  

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

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

csátja a napirendet: 

 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012 (…) önkormányzati rendelet-

tervezete Pápa Város Önkormányzata 2012. évi  költségvetéséről 

2. Beszámoló a Kékfestő Múzeum első évi üzemeltetésének tapasztalatairól 

3. Beszámoló a Pápa Város Önkormányzata által fenntartott bölcsődék tevékenységéről  

4. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei külkapcsolatainak 2011. évi alakulásáról és 

a 2012. évre tervezett programokról 

5. SZASZET-tal kapcsolatos megállapodás megkötése 

6. Támogatás nyújtása a Rákóczi Szövetségnek a felvidéki „Beiratkozási Ösztöndíj Prog-

ram” folytatásához 

7. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ érdekeltségnövelő támogatásához önrész 

biztosítása 

8. Munkácsy Mihály Általános Iskola Ökoiskola cím elnyerésére irányuló pályázatának 

támogatása 

9. Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

Ökoiskola cím elnyerésére irányuló pályázatának támogatása 

10. Óvodai, általános iskolai beíratás időpontjainak meghatározása  

11. Sporttámogatások elszámolása 
 

 

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

kező határozatot hozza: 

 

8/2012.(II.28.) HEB határozat 

A Humánerőforrás Bizottság a fenti napirendet elfogadja. 
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1. napirend:  Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012 (…)                 

 önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2012. évi  költségvetéséről 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Menyhárt László gazdasági osztályvezető.  

 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

A bizottság hatáskörébe tartozó intézmények vezetőivel a tervezetet ismertették, egyeztették.  

A fejlesztések megvalósítását nagymértékben fogja befolyásolni a külső források bevonásá-

nak lehetősége.  

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

Az előterjesztésben a Tarczy Lajos Általános Iskola vonatkozásában bevételcsökkenést látott, 

ennek a gyermeklétszám csökkenése az oka, vagy más egyéb okra vezethető vissza?  

 

Rádi Róbert kabinetvezető 

A nyáron a két tanítási nyelvű tagozat tanulói közül néhány amerikai állampolgárságú tanuló 

a pozsonyi QSI iskolába távozott. Eddig rájuk vonatkozóan az amerikai állam hozzájárult az 

oktatási és egyéb költségekhez. Távozásukkal ez a bevétel megszűnt, illetve a tervezett mér-

tékben csökkent. 

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

Információi szerint a magas követelményszint a tanulók távozásának az indoka.  

 

Rádi Róbert kabinetvezető 

Részben azon szülők gyermekei távoztak, akiknek a küldő állam vállalta a költségek térítését, 

illetve azok, akik úgy gondolták, hogy gyermeküknek a visszailleszkedésével és az elmaradt 

hazai tananyag pótlásával problémája lehet.  

Nálunk kiemelten nehéznek találták azokat a tantárgyakat, amelyeket magyar nyelven kellett 

tanulniuk.  

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Véleménye szerint a magyar oktatási rendszer, még a mai legyengült formájában is nehezebb, 

és magasabb követelményszinttel működik, mint egyes nyugat-európai, illetve az amerikai 

oktatási rendszer.  

 

Rádi Róbert kabinetvezető 

A tanulók a minisztérium külön engedélyében meghatározott valamennyi kedvezményt meg-

kapták, azonban sok esetben tapasztaltunk hozzáállásbeli problémákat is. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Amerikai oktatási rendszerről nem is beszélhetünk. Tagállamonként eltérőek a követelmé-

nyek. De, ha belegondolunk például az irodalom, a történelem tantárgyak nemzetenként telje-

sen eltérőek.  

 

Venczel Csaba bizottsági tag 

A Tarczy Lajos Általános Iskola igazgatójaként két információval szeretné kiegészíteni az 

elhangzottakat: 

Várható további tanulók távozása, ugyanakkor, a hírek szerint most a svédek mégsem szeret-

nének távozni.  
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A szülők között működik egy bizonyos koloniális összetartás, tehát azoknak a szülőknek is 

javasolják, hogy vigyék el a gyermeket, akik egyébként teljes mértékben elégedettek az iskola 

szolgáltatásaival.  

Amikor a külföldiek csak külön akarnak szolgáltatást igénybe venni, csak a saját nyelvükön 

akarnak tanulni, akkor az integrált nevelés megoldhatatlan.  

 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető  

Tájékoztatja a bizottságot, hogy a város a 2011. év végén 150 millió Ft vissza nem térítendő 

támogatásban részesült, amit az általános iskolák fenntartásával kapcsolatos normatíván felüli 

költségek csökkentésénél vettek figyelembe.  

 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető a bizottság üléséről távozott.  

 

A Humánerőforrás Bizottság 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül 

a következő határozatot hozza: 

 

9/2012. (II.28.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012 (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2012. évi  költségveté-

séről című előterjesztést a Képviselőtestület részére elfogadásra java-

solja.  

 
Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Hermann István bizottsági elnök 

 Rádi Róbert kabinetvezető 
 

2. napirend: Beszámoló a Kékfestő Múzeum első évi üzemeltetésének tapasztalatairól 
 

A napirend tárgyalásán jelen van: Reidmár Linda a Kékfestő Múzeum vezetője és                   

Zsidai Viktória gazdasági ügyintéző. 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az a képtelen helyzet van jelenleg a Kékfestő Múzeum ügyében, hogy az önkormányzat szer-

ve, de a dolgozók a polgármesteri hivatal létszámkeretében vannak. Fentieket az indokolja, 

hogy az MNV Zrt-vel a mai napig nem sikerült a megállapodást módosítani, erre tekintettel 

csak formailag tettük mi a beszámolót. 

 

Venczel Csaba bizottsági tag 

Mik a 2012. évi tervek? 

 

Reidmár Linda a Kékfestő Múzeum vezetője 

Az állandó kiállítások mellett négy időszaki kiállítást terveztünk. Ezek a következők textilek-

kel kapcsolatos kiállítás, néprajzi jellegű kiállítás, pályázati pénzből biztosított időszaki kiállí-

tást és negyedikként amennyiben erre lehetőség lesz iparművészek és népi iparmesterek alko-

tásaiból összeállított kiállítás.  

A legnagyobb lehetőséget a pályázati forrásból és a támogatók által megvalósított kiállításban 

látjuk, melynek apropója, hogy 2012. egy jubileumi év, mivel 1962. augusztus 2-án nyílott 

meg a Kékfestő Múzeum.  
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Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Terveznek-e kékfestő találkozót a jelenleg még alkotó magyarországi mesterekkel?  

 

Reidmár Linda a Kékfestő Múzeum vezetője 

Igen, ez lehetne egy ötödik időszaki kiállítás. 

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

Milyen marketing terveik vannak? 

 

Reidmár Linda a Kékfestő Múzeum vezetője 

A szerdától vasárnapig tartó utazás kiállítás pápai standján is jelen vagyunk. 

 

Rádi Róbert kabinetvezető 

Fentieken túl tavaly készült el egy új prospektus, amit az idei évben gondoltunk bevezetni.     

A honlap átalakítása és frissítése most zajlik. Továbbá tavaly megbíztunk egy marketinges 

szakembert, aki többek között a Kékfestő Múzeum tekintetében is dolgozik az arculati elemek 

kialakításán. Ennek keretében a Kluge család régi címerét felhasználva szeretnénk többek 

között csomagolópapírt gyártatni, amely kevéssé elterjedt és segítené még ismertebbé tenni a 

múzeumot. Illetve célunk, hogy a városban működő turisztikai tevékenységeket fürdő, múze-

umok, Esterházy-kastély, szállásnyújtás összefogjuk és egységes csomagban, egységes kíná-

latként értékesítsük. Ennek az együttműködésnek van egy belső informatikai rendszere is. A 

fenti célok megvalósítása érdekében az egyházakkal is együttműködünk.  Ezek a csomagaján-

latok külön korosztályoknak szólnak. 

 

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

kező határozatot hozza: 
 

10/2012.(II.28.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a 

Kékfestő  Múzeum első évi üzemeltetésének tapasztalatairól 

szóló beszámolót a Képviselőtestület részére elfogadásra ja-

vasolja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Hermann István bizottsági elnök 

 

Reidmár Linda, a Kékfestő Múzeum vezetője és Zsidai Viktória gazdasági ügyintéző a bizott-

ság üléséről eltávozott. 

     

3. napirend: Beszámoló a Pápa Város Önkormányzata által fenntartott bölcsődék tevékeny-

   ségéről  

 

A napirend tárgyalásán jelen van: Berkes Béláné a Fenyveserdő Bölcsőde vezetője, Szabó 

Istvánné a Bóbita Bölcsőde vezetője, valamint Beke Ágnes a Napsugár Bölcsőde vezetője.  
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A Humánerőforrás Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozza: 

 

11/2012.(II.28.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a 

Pápa Város Önkormányzata által fenntartott bölcsődék tevé-

kenységéről szóló beszámolót a Képviselőtestület részére el-

fogadásra javasolja.  

 

Berkes Béláné, Szabó Istvánné és Beke Ágnes a bizottság üléséről eltávozott.  

 

4. napirend: Tájékoztató az önkormányzat és intézményei külkapcsolatainak 2011. évi          

   alakulásáról és a 2012. évre tervezett programokról 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A 2011. évi kiutazásokkal nem foglalkozik az anyag, hiszen azokról úti beszámolók készül-

tek. Csak a vendégfogadásokkal foglalkozik a beszámoló. Az idei évben két jelentős esemény 

van az egyik a kampeni utazás 20 éves jubileumi évfordulóval és a schwetzingeniek fogadása, 

mely időpontját a bornapokkal szeretnénk összekötni.  

 

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

kező határozatot hozza: 

12/2012.(II.28.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága az 

önkormányzat és intézményei külkapcsolatainak 2011. évi 

alakulásáról és a 2012. évre tervezett programokról szóló tá-

jékoztatót a Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja. 

 

 

5. napirend: SZASZET-tal kapcsolatos megállapodás megkötése 

 

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

kező határozatot hozza: 

 

13/2012.(II.28.) HEB határozat  
Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága Pápa 

Város Önkormányzata és a Veszprém Megyei Intézmény-

fenntartó Központ között kötendő együttműködési megálla-

podással kapcsolatos előterjesztést a Képviselőtestület részére 

elfogadásra javasolja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Hermann István bizottsági elnök 

  Rádi Róbert kabinetvezető 
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6. napirend: Támogatás nyújtása a Rákóczi Szövetségnek a felvidéki „Beiratkozási Ösztön-

   díj Program” folytatásához 

 

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

kező határozatot hozza: 

 

14/2012.(II.28.) HEB határozat  
Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a  

Rákóczi Szövetségnek a felvidéki „Beiratkozási Ösztöndíj 

Program” folytatásához nyújtandó támogatással kapcsolatos 

előterjesztést a Képviselőtestület részére elfogadásra javasol-

ja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Hermann István bizottsági elnök 

  Rádi Róbert kabinetvezető 

 

 

 

7. napirend: Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ érdekeltségnövelő támogatásá-

hoz önrész biztosítása 

 

 

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

kező határozatot hozza: 

15/2012.(II.28.) HEB határozat  
Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a 

Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ érdekeltségnö-

velő támogatásához önrész biztosítására vonatkozó előter-

jesztést a Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Hermann István bizottsági elnök 

  Rádi Róbert kabinetvezető 

 

8. napirend: Munkácsy Mihály Általános Iskola Ökoiskola cím elnyerésére irányuló     

   pályázatának támogatása 

 

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

kező határozatot hozza: 

16/2012.(II.28.) HEB határozat  
Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága 

Munkácsy Mihály Általános Iskola Ökoiskola cím elnyerésé-

re benyújtandó pályázatával kapcsolatos előterjesztést a Kép-

viselőtestület részére elfogadásra javasolja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Hermann István bizottsági elnök 

  Rádi Róbert kabinetvezető 
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9. napirend: Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai             

   Szakszolgálat Ökoiskola cím elnyerésére irányuló pályázatának támogatása 

 

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

kező határozatot hozza: 

17/2012.(II.28.) HEB határozat  
Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága az 

Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Egységes Peda-

gógiai Szakszolgálat Ökoiskola cím elnyerésére benyújtandó 

pályázatával kapcsolatos előterjesztést a Képviselőtestület ré-

szére elfogadásra javasolja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Hermann István bizottsági elnök 

  Rádi Róbert kabinetvezető 

 

10. napirend:  Óvodai, általános iskolai beíratás időpontjainak meghatározása  

 

Rádi Róbert kabinetvezető 

Az időpontokat egyeztettük az intézmények vezetőivel, akik az időpontokat megfelelőnek 

tartották. 

 

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

kező határozatot hozza: 

 

18/2012.(II.28.) HEB határozat  
Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága 

Óvodai, általános iskolai beíratás időpontjainak meghatározá-

sával kapcsolatos előterjesztést a Képviselőtestület részére el-

fogadásra javasolja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Hermann István bizottsági elnök 

  Rádi Róbert kabinetvezető 

 

 

11. napirend: Sporttámogatások elszámolása 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 
A 2011. támogatás elszámolásnál már szigorúbb feltételeket határoztunk meg, mint az előző 

években. Az egyesületekkel kötött támogatási szerződésben előre meghatároztuk, hogy mi az, 

amit el lehet számolni és az egyesületek tartották maguk a szerződésben rögzített feltételek-

hez. Tették ezt azért is, mert a nem megfelelő elszámolás a szerződés alapján visszafizetési 

kötelezettséget is vonhatott volna maga után. 

 

Szirbek Rita bizottsági tag  

Az előterjesztés tartalmazta, hogy néhány egyesület esetében voltak problémák az elszámolás 

körül. Ez a probléma mire terjedt ki? 
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Rádi Róbert kabinetvezető 

Ebben a körben csak a számlák, összegek és határidők pontosítására került sor.  

 

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

kező határozatot hozza: 

 

    19/2012.(II.28.) HEB határozat  

    Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága a: 

- Pápai Kosárlabda Club 

- Pápai Sportegyesület szakosztályai 

- Elekthermax Vasas SE szakosztályai 

- Pápai Egyesített Labdarúgó Klub  

- Pannónia Power SE 

- Bakony Judo Club 

- Tarczy DSK  

- Griff SE  

- Borsosgyőri SE 

- Tapolcafői SE 

- Kéttornyúlaki SE 

- Borsosgyőri Ifjúsági SE 

- Black Bunny RR Club 

- Rebel-Lion Tánc SE 

- Kilián DSE 

- Hét Csillag Kulturális és Sport Egyesület 

- FF Sportkarate SE 

- Pápai Tenisz Club 

- Liget Tenisz Club 

- Delta Íjászegyesület 

- Várcsalit BT. Lovasklub 

- Pápai Mozgássérültek Bástya SE 

- Y14 Postagalambsport SE 

- Titán SE 

- Pápai Lovas Klub 

- Honvéd Ezüstnyíl SE 

- Koko Gym Küzdősport SE 

- Balla DSE 

- Pápai Úszó SE 

2011. évre vonatkozó beszámolóját és elszámolását elfogad-

ja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Dr. Hermann István bizottsági elnök 
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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 


