
Pápa Város Önkormányzat 

Humánerőforrás Bizottsága 

 

Szám: 6/4-3 /2012.     

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült:  a Humánerőforrás Bizottság 2012. március 27-án 13.00 órakor, a Pol-

gármesteri Hivatal tárgyalótermében tartott üléséről 

 

Jelen vannak:      Dr. Hermann István bizottsági elnök 

   Szirbek Rita bizottsági tag   

Venczel Csaba bizottsági tag 

Máté István bizottsági tag  
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert kabinetvezető 

   Pozsgai Zsuzsanna oktatási ügyintéző 

 

      

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

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

csátja a napirendet: 

 
1. Pápa Város Önkormányzata sportkoncepciójának elfogadása 

2. Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központtal megállapodás megkötése TÁMOP pá-

lyázathoz 

3. Könyvtár részvétele a TÁMOP-3.2.4-A-11/1 Tudásdepo-Expressz pályázaton 

4. Pápa-Takácsi közoktatási feladatra megállapodás megkötése 

5. Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület részére támogatás biztosítása (Gazdáné 

Olosz Ella – mellszobor állítás) 

6. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ TÁMOP-3.2.13-12/1 pályázaton történő 

részvételéhez hozzájárulás  

 

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

kező határozatot hozza: 

 

20/2012.(III.27.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a fenti napi-

rendet elfogadja. 

 

1. napirend: Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központtal megállapodás megkötése 

  TÁMOP pályázathoz 

 

 

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

kező határozatot hozza: 
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21/2012. (III.27.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága Veszprém 

Megyei Intézményfenntartó Központtal TÁMOP pályázaton történő 

részvételhez szükséges együttműködési megállapodás megkötésére 

vonatkozó előterjesztést a Képviselőtestület részére elfogadásra java-

solja.  

 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 Rádi Róbert kabinetvezető 
 

 

2. napirend: Könyvtár részvétele a TÁMOP-3.2.4-A-11/1 Tudásdepo-Expressz pályázaton 
 

 

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

kező határozatot hozza: 
 

 

22/2012.(III.27.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a Jókai Mór 

Városi Könyvtár a TÁMOP-3.2.4-A-11/1 Tudásdepo-Expressz pályá-

zaton történő részvételére vonatkozó előterjesztést a Képviselőtestület 

részére elfogadásra javasolja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert kabinetvezető 

  Dr. Hermann István könyvtárigazgató 

  

 

3. napirend: Pápa-Takácsi közoktatási feladatra megállapodás megkötése 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az óvodás gyermekek körében végzett szándékfelmérésből egyértelműen látszik a csökkenő 

gyermeklétszám. Annak érdekében, hogy korábban a fenntartó által engedélyezett csoport-

számok elindulhassanak, mindenképpen szükség lehet a vidéki gyermekekre. 

Néhány évvel ezelőtt Takácsi község mellett több más településsel is volt megállapodásunk, 

de ezeket a megállapodásokat a községek nem kívánták megújítani, hivatkozva a normatíván 

felül fizetendő összeg nagyságára.  

Valószínűsíthető azonban, hogy amennyiben az iskolák állami fenntartásba kerülnek elindul 

az a tendencia, amely alapján a környékben lévő kisebb településeken élők egyre gyakrabban 

választják majd a jobban felszerelt városi iskolákat mind saját településük intézményeit. 

    

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

kező határozatot hozza: 
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23/2012.(III.27.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a Takácsi-

Pápa közötti megállapodással kapcsolatos előterjesztést elfogadásra 

javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Rádi Róbert kabinetvezető 
 

 

 

4. napirend: Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület részére támogatás biztosítása 

  (Gazdáné Olosz Ella – mellszobor állítás) 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondható, hogy Kovásznán minden szobor állítás nagy esemény, hiszen minden ilyen kez-

deményezésnek nagy identitásképző ereje van. 

 

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

kező határozatot hozza: 

24/2012.(III.27.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a Kőrösi 

Csoma Sándor Közművelődési Egyesület részére támogatás biztosítá-

sa előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Rádi Róbert kabinetvezető 

  Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

5. napirend: Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ TÁMOP-3.2.13-12/1 pályázaton 

            történő részvételéhez hozzájárulás  

 

  

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

kező határozatot hozza: 

 

25/2012.(III.27.) HEB határozat  
Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a Jókai Mór 

Művelődési és Szabadidő Központ TÁMOP-3.2.13-12/1 pályázaton 

történő részvételéhez történő hozzájárulással kapcsolatos előterjesztést 

elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.  

 

Határidő: 2012. április 27. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Rádi Róbert kabinetvezető 

  Dr. Baloghné Uracs Marianna intézményvezető-helyettes 

 



 4 

6. napirend: Pápa Város Önkormányzata sportkoncepciójának elfogadása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a napokban jelent meg a Nemzeti Lovas Stratégia és jövőben várható, hogy 

más a sporttörvény alapján készülő stratégiák megjelenése is. Ezeket majd abból a szempont-

ból is meg kell vizsgálnunk, hogy milyen formában viszonyulnak a város hatályban lévő 

sportkoncepciójához.    

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

Kérdése, hogy a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola tagintézményében működő labdarugó 

osztály mennyire tölti be a funkcióját, illetve, amennyiben nem, úgy erre milyen fejlesztési 

elképzelések várhatók.  

További kérdése, hogy mennyire biztosított a jövőben, hogy egyre több az utánpótlásból kike-

rülő pápai fiatal szerepelhessen a NB-I-ben.      

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester  

A kérdésre adandó választ ketté kell választani.  Egyrészt a labdarugó osztály esetében el kell 

mondani, hogy kezdetben az iskola következetlen volt és kompromisszumokat kötött a labda-

rugó tudás javára az iskolai egyéb kötelezettségekkel szemben, ami nem volt helyes.  Más-

részt kijelenthető az is, hogy erre az osztályra építve az iskolának arra kell törekednie, hogy 

kihasználja ezt a lehetőséget és olyan gyermekeket is idehozzon, akik egyébként nem a pápai 

intézményt választanák tanulmányaik színhelyéül, ez pedig az iskola felelőssége. 

A labdarúgás területén nehéz azt kijelenteni, hogy mi lehet a fokmérője az eredményes után-

pótlás nevelésnek. Azt azonban látni kell, hogy a legtehetségesebb pápai fiatalokat a környező 

futball akadémiák megszerezték maguknak. Ezeken az akadémiákon olyan lehetőségeket kí-

nálnak a fiatalok számára, amivel mi természetesen nem tudjuk felvenni a versenyt.      

Azt is el kell mondani, hogy nem minden korosztályonként a tehetséges fiatalok száma között 

nem lehet egyenlőség jelet tenni, hiszen vannak tehetségesebb és kevésbé tehetséges korosz-

tályok. Azonban elfogadjuk azt is, hogy a labdarúgás területén jócskán van még mit javítani. 

 

Venczel Csaba bizottsági tag 

Mint intézményvezető elmondhatja, hogy a kosárlabda utánpótlás területén a Tarczy Lajos 

Általános Iskola is sokat tesz. Az intézményben mind a fiúk, mind a lányok esetében három 

korosztályban hetente háromszor vannak edzések a tanulóknak az iskolai diáksportkör kereté-

ben. Ez a kezdeményezés négy éve indult az iskolában és az első csoport ma már hetedikes, 

akik utánpótlást jelenthetnek a Pápai Kosárlabda Klub keretében versenyző csapat számára. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester  

Az utánpótlás neveléshez azt is el kell mondani, hogy az idei esztendőtől a TAO-s pályázati 

pénzekből a város több sportszervezete így többek között a Kiliáni DSK, az ELMAX kézilab-

dások, a vízilabdások, a PELC nagy összegű támogatáshoz juthat. Szerencsés esetben a város 

esetében ez közel 200 millió forintot jelenthet. Ha ehhez az összeghez hozzáadjuk az önkor-

mányzati támogatást, a szülők támogatását, a tagdíjakat és a szponzori támogatásokat, akkor 

kijelenthetjük, hogy ekkora összeg soha nem állt rendelkezésre az utánpótlás nevelésre. El-

mondható tehát, hogy aki sportolni szeretne az most minden lehetőséget megkap erre, jó kö-

rülmények között, jó felszerelésekkel teheti ezt meg.    
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Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Nagyon fontosnak tartom a néhány napja tartott hagyományos óvodástornát, ami jó példája 

lehet annak, hogy egészen kicsi kortól rászoktassuk a gyermekeket a mozgásra. A sporttal 

kapcsolatban kijelenthető, hogy amennyiben erre való nevelést elég korán kezdjük, akkor ez a 

felnövekvő generációk egész életére kihat és talán elérhetjük, hogy a társadalmunk egészsége-

sebb legyen.     

 

Tóth Péter sportszervező 

Elmondható, hogy minden mindennel összefügg. Az óvodástornán a város mind a tizenegy 

óvodája részt vett és azért lehettek ott, mert a város ingyen biztosította a sportcsarnokot szá-

mukra. A szállításukat TAO-s pénzekből lehetett biztosítani, hiszen az utánpótlás nevelés az 

óvodákba is lenyúlik. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ez a kérdéskör ott függ össze a pénzzel, hogy abban az esetben, ha mindent az önkormány-

zatnak kell állnia és nincsen pályázati összeg, akkor valószínűleg ezt nem a Sportcsarnokban 

rendezzük meg, hanem egy kisebb teremben, aminek kevesebb a rezsiköltsége. 

 

Máté István bizottsági tag 

Nagyon fontos az iskolai sport. Kellenek egyesületek, kell valahova tartozni, de az iskolai 

testnevelésnek van talán a legnagyobb szerepe. Kijelenthető, hogy mivel a pedagógus az aki 

minden nap találkozik a gyermekkel neki van a legnagyobb nevelő hatása. Elmondható az is, 

hogy amennyiben az iskolai sport jó és a testnevelő tanár személyiség olyan, akkor ez nagyon 

jó alapot adhat az egészséges életmódra nevelésnek. A testnevelésnek és a sportra nevelésnek 

nem az a célja, hogy minden gyermekből versenysportoló legyen, hanem az, hogy megszeret-

tesse és ránevelje a gyermeket a mindennapos testmozgásra. 

A koncepció is nagyon fontos szerepet szán az iskolai sportnak. Amennyire lehetősége van a 

városnak, sokat kellene tenni azért, hogy az iskolai sportot megerősítsük, hiszen így mondható 

el, hogy az indítatása meg lesz a gyermekeknek arra, hogy felnőtt korában is rendszeresen és 

aktívan sportoljon.  

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

Nagyon jónak tartja a sportkoncepciót. A pápai iskolák sporttal kapcsolatos tevékenységét 

megfelelőnek tartja. Nem is ezzel van a baj, hanem az általános iskolák utáni korosztállyal, 

illetve a szülők hozzáállásával. Itt Magyarországon hatalmas szemléletváltásra lenne szükség, 

ahhoz, hogy mindenki szükségét érezze, hogy mindennap mozogjon valamit. 

 

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

kező határozatot hozza: 

 

26/2012.(III.27.) HEB határozat  
Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága Pápa Város 

Önkormányzata sportkoncepcióját elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Rádi Róbert kabinetvezető 
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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      Rádi Róbert 

     bizottsági elnök    polgármesteri kabinetvezető 


