
Pápa Város Önkormányzat 

Humánerőforrás Bizottsága 

 

Szám: 6/4-5 /2012.    

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült:  a Humánerőforrás Bizottság 2012. május 15-én 13.30 órakor, a Polgár-

mesteri Hivatal tárgyalótermében tartott üléséről 

 

Jelen vannak:      Dr. Hermann István bizottsági elnök 

   Szirbek Rita bizottsági tag   

Venczel Csaba bizottsági tag 

Máté István bizottsági tag  
 

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 2011. évi költségvetése végrehajtásáról 

2. Pápa Város Önkormányzata sportkoncepciójának elfogadása 

3. Pályázat benyújtása TÁMOP egészségfejlesztésre és óvodafejlesztésre 

4. Alapító okiratok módosítása (PMH, PGSZKIK) 

5. GAESZ-TISZK gazdasági megállapodás módosítása 

6. XXIII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megszervezésének támogatása 

 

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

kező határozatot hozza: 

 

32/2012. (V.15.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a fenti napi-

rendet elfogadja. 

 

 

1. napirend: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése végrehajtásáról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Menyhárt László gazdasági osztályvezető. 

 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

Mind a Bizottság, mind a Képviselőtestület a féléves és a háromnegyed éves beszámoló során 

tájékozódott a költségvetés alakulásáról. Természetesen ez az anyag mind a kettő beszámoló-

nál részletesebb és lényegesen több adatot tartalmaz. A  beszámoló a költségvetés szerkezeté-

nek és a jogszabályi előírásoknak megfelelően került összeállításra. 



 2 

Az előterjesztés második fele az intézmények ellenőrzését tartalmazza, amelyből megállapít-

ható, hogy az intézményeknél szándékos szabálysértéssel nem találkozott az ellenőrzés. Ki-

sebb pontatlanságokból és hiányosságokból álló hibákat észleltek csupán, melyek a folyama-

tos jogszabályi változásokkal és azok nem megfelelő nyomon követésével is magyarázhatók.  

 

 

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

kező határozatot hozza: 

 

33/2012. (V.15.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése 

végrehajtásáról szóló előterjesztést a Képviselőtestület részére elfoga-

dásra javasolja.  

 
Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető a bizottság üléséről távozott.  

 

  

2. napirend: Pápa Város Önkormányzata sportkoncepciójának elfogadása 

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

Mely egyesületek véleményezték a sportkoncepciót? 

 

Rádi Róbert kabinetvezető 

Minden intézménynek, minden HEB által támogatott egyesületnek megküldtük, illetve min-

den médiafelületen elérhetővé tettük az első olvasatban elfogadott sportkoncepciót. Beépíthe-

tő javaslat csak a Balla DSK-tól érkezett, ami meg is található az előterjesztésben. 

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

A Nemzeti Lovas Stratégia célkitűzéseit a Hagyományok hegye és a Lovas majális rendezvé-

nyeinek támogatásán kívül milyen formában kívánja az önkormányzat megvalósítani.   

 

Rádi Róbert kabinetvezető 

Ennek főleg turisztikai vonatkozásai lennének. Amennyiben lehetőség nyílik rá, az önkor-

mányzat szeretne pályázatot benyújtani a Szabadtéri Színpad felújítására. A felújítás után a 

színpad helyén lehetne kialakítani egy kis arénát, ahol a barokk hagyományoknak megfelelő 

lovas rendezvények megtartására nyílhatna lehetőség. 

  

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

kező határozatot hozza: 
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34/2012. (V.15.) HEB határozat 

 Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága Pápa Város  

   Önkormányzata sportkoncepciójának elfogadására vonatkozó előter- 

    jesztést a Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert kabinetvezető 

   

  

3. napirend: Pályázat benyújtása TÁMOP egészségfejlesztésre és óvodafejlesztésre 

 

 

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

kező határozatot hozza: 

 

35/2012. (V.15.) HEB határozat 

     Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a pályázat be- 

    nyújtása TÁMOP egészségfejlesztésre és óvodafejlesztésre című 

    előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert kabinetvezető 

 

 

4. napirend: Alapító okiratok módosítása (PMH, PGSZKIK) 

 

 

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

kező határozatot hozza: 

36/2012. (V.15.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága az alapító ok-

iratok módosítására vonatkozó előterjesztést elfogadásra javasolja a 

Képviselőtestületnek. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 Dr. Nagy Krisztina aljegyző 

 

   

5. napirend: GAESZ-TISZK gazdasági megállapodás módosítása 

 

 

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

kező határozatot hozza: 
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37/2012. (V.15.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a GAESZ-

TISZK gazdasági megállapodás módosítására vonatkozó előterjesztést 

elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Takács János intézményvezető 

 

 

6. napirend: XXIII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megszervezésének támo-

gatása  

 

 

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

kező határozatot hozza: 

 

38/2012. (V.15.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a XXIII. Bál-

ványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megszervezésének támo-

gatása című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselőtestület-

nek. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Rádi Róbert kabinetvezető 

 Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

 

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 


