
Pápa Város Önkormányzat 

Humánerőforrás Bizottsága 

 

Szám: 6/4-6 /2012.    

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült:  a Humánerőforrás Bizottság 2012. június 19-én 15.00 órakor, a Polgár-

mesteri Hivatal tárgyalótermében tartott üléséről 

 

Jelen vannak:      Dr. Hermann István bizottsági elnök 

   Szirbek Rita bizottsági tag   

Venczel Csaba 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 a sporttal kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről szóló 14/2004. (IV.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

2. Beszámoló a Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről 

3. Beszámoló a Munkácsy Mihály Általános Iskola tevékenységéről 

4. Beszámoló a Weöres Sándor Általános Iskola tevékenységéről 

5. Beszámoló az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szak-

szolgálat tevékenységéről 

6. Tájékoztató a Lombard Pápa Termál FC tevékenységéről 

7. Támogatási szerződés megkötése az Új Lombard Sport Kft.-vel 

8. Hozzájárulás a Jókai Mór Városi Könyvtár TÁMOP-3.2.12.-12/1 pályázaton konzorciumi 

tagként történő részvételéhez 

 

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

kező határozatot hozza: 

 

39/2012. (VI.19.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a fenti napi-

rendet elfogadja. 

 

 

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

rendelet-tervezete a sporttal kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről szóló 14/2004. 

(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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A Humánerőforrás Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozza: 

 

40/2012. (VI.19.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete a sporttal kapcsolatos feladatokról és kötelezettsé-

gekről szóló 14/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

2. napirend: Beszámoló a Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről 

 

3. napirend: Beszámoló a Munkácsy Mihály Általános Iskola tevékenységéről 

 

4. napirend: Beszámoló a Weöres Sándor Általános Iskola tevékenységéről 

 

5. napirend: Beszámoló az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat tevékenységéről 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök: 

Javasolja, hogy az általános iskolák tevékenységéről szóló beszámolókhoz kötődő kérdéseket 

és hozzászólásokat a bizottsági tagok együtt szíveskedjenek feltenni. 

A szavazásra napirendenként, külön-külön kerül sor. 

A napirendek tárgyalásán jelen vannak Venczel Csaba, Egyházi Viktorné, Horváth Attila és 

Heizer Zoltánné intézményvezetők. 

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

Az új köznevelési törvény ismeretében szeretné az intézményvezetők véleményét hallani a 

kötelező óraszámok változása és a pedagógus létszám összefüggése tekintetében. 

 

Horváth Attila intézményvezető 

Sem a pedagógusok, sem a tanulócsoportok esetében a kötelező óraszámok régóta nem vál-

toztak, sőt a felhasználható időkeret sem változott hosszabb ideje. Az új köznevelési törvény  

2013. szeptemberétől hatályba lépő rendelkezései értelmében ettől az időponttól bevezetésre 

kerül a pedagógusok számára a heti kötelezően a munkahelyen töltendő 32 órás munkavégzés. 

Ettől az időponttól jelent tehát megoldandó feladatot az intézményvezető számára, hogy a 32 

órás munkavégzést a jogszabály által előírt arányos terhelés mellett milyen módon oldja meg 

az egyes pedagógusok esetében. 

Jelen ismereteink szerint 2012. szeptemberétől csupán a testnevelés órák tekintetében lesz 

óraszám emelkedés, ami az intézmények számára nem jelent megvalósíthatatlan feladatot.     

 

Egyházi Viktorné intézményvezető 

Az intézmény számára okoz némi fejtörést a heti 5 testnevelés óra tekintettel a testnevelés 

tagozatos osztályokra. Részben a testnevelés tagozatos osztályok érdekei sérülnek, de megfe-

lelő szervezéssel minden tanulónk számára a jogszabály adta keretek között, például egyesü-

leti edzések és diáksportköri foglalkozások beszámításával, sikerült a heti öt testnevelés óra 

kötelezettségére a megfelelő megoldást megtalálni. Véleménye szerint a jogszabály adta lehe-

tőségekkel sokkal színesebbé lehet tenni a testnevelés foglalkozásokat. 
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A 32 órás kötelező óraszámokkal, jó szervezés mellett hasznos lehet a gyermekek és a peda-

gógusok számára is, hiszen ezt nemcsak tehetséggondozásra, hanem felzárkóztatásra, korrepe-

tálásokra is használható. 

 

Heizer Zoltánné intézményvezető  

Szintén a délutáni sportkörökkel kívánják a tantervi órák mellett a heti öt testnevelés óra köte-

lezettségét biztosítani. 

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

Jelent-e ez többletköltséget az intézmények számára. 

 

Horváth Attila intézményvezető 

Véleménye szerint ez minimális költségemelkedést jelenthet csupán, hiszen az intézményt 

jelenleg is fűteni kell délután, hiszen a napközisek ott vannak, vannak szakkörök és egyéb 

programok az intézményben. 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Nem tartja elhanyagolhatónak az a tényt sem, hogy ez milyen pozitívumot jelenthet a gyer-

mekek neveltsége tekintetében. 

 

Venczel Csaba intézményvezető 

A Tarczy iskola számára sem jelent problémát a heti öt testnevelés óra biztosítása. Számotte-

vő óratervi változást nem jelent a módosítás. A heti 32 óra tekintetében sem látja ezt hatalmas 

problémának, hiszen megfelelő szervezés mellett ez tartalmasan kitölthető.  

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

Kérdése, hogy a képzésekkel kapcsolatos költségek csökkentek-e az előző beszámoló óta? 

 

Egyházi Viktorné intézményvezető 

TÁMOP-os pályázat keretében vettek részt képzéseken, ennek a pályázatnak jelenleg a fenn-

tartási időszak 3. éve van. Azon kollégák, akik az említett pályázatban nem vettek részt, ré-

szükről is jelentkezett igény a digitális tananyag készítésére vonatkozó továbbképzésre, ezért 

az elkövetkezőkben 20 kolléga vesz részt továbbképzéseken. 

 

Horváth Attila intézményvezető 

Évekig csökkent a továbbképzésre fordítható normatív összeg, volt olyan év, amikor ez az 

összeg nulla volt, így intézményi források erre a célra nem álltak rendelkezésre. Ezekből kiin-

dulva az intézmény kereste a pályázati lehetőségeket, ennek folyamán veszünk részt a refe-

renciaintézményi pályázaton. Ennek a keretében a kollégák június végéig, illetve augusztus 20 

után több továbbképzésen is részt vesznek.  A képzések egy része az egész tantestületet érinti, 

illetve vannak képzések, amik célzottan néhány kollégát érintenek csupán. 

 

Heizer Zoltánné intézményvezető  

Próbálnak olyan továbbképzésekre fókuszálni, amelyek ingyenesek. Több kolléga költségtérí-

téses képzésekre is jelentkezett, illetve vannak kollégák, akik államilag támogatott képzésen 

tanulnak és képzik magukat tovább. 

 

Venczel Csaba intézményvezető 

Szintén igyekeznek az ingyenes képzések adta lehetőségeket megragadni. 
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A Humánerőforrás Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozza: 

 

41/2012. (VI.19.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a Tarczy La-

jos Általános Iskola tevékenységéről szóló beszámolót elfogadásra ja-

vasolja a Képviselőtestületnek. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Hermann István bizottsági elnök 

 Rádi Róbert kabinetvezető 

 

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

kező határozatot hozza: 

 

42/2012. (VI.19.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a Munkácsy 

Mihály Általános Iskola tevékenységéről szóló beszámolót elfogadás-

ra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Hermann István bizottsági elnök 

 Rádi Róbert kabinetvezető 

 

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

kező határozatot hozza: 

 

43/2012. (VI.19.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a Weöres 

Sándor Általános Iskola tevékenységéről szóló beszámolót elfogadás-

ra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Hermann István bizottsági elnök 

 Rádi Róbert kabinetvezető 

 

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

kező határozatot hozza: 

 

44/2012. (VI.19.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága az Erkel Fe-

renc Ének-Zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgá-

lat tevékenységéről szóló beszámolót elfogadásra javasolja a Képvise-

lőtestületnek. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Hermann István bizottsági elnök 

 Rádi Róbert kabinetvezető 
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Egyházi Viktorné, Horváth Attila és Heizer Zoltánné intézményvezetők távoztak a bizottsági 

üléséről.  

 

6. napirend: Tájékoztató a Lombard Pápa Termál FC tevékenységéről 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Szemán György klub igazgató. 

 

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

kező határozatot hozza: 

 

45/2012. (VI.19.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a Lombard 

Pápa Termál FC tevékenységéről szóló beszámolót elfogadásra java-

solja a Képviselőtestületnek. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Hermann István bizottsági elnök 

 Rádi Róbert kabinetvezető 

 

7. napirend: Támogatási szerződés megkötése az Új Lombard Sport Kft.-vel 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Elmondja, hogy a napirendi ponthoz tartozó előterjesztés zárt anyagként került kiküldésre. 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy amennyiben olyan kérdés merülne fel, akkor zárt ülést rendel 

el. 

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

Mi az oka annak, hogy az előző szerződésekkel ellentétben most nem három, hanem öt éves 

időtartamra szólna a támogatási szerződés? 

 

Szemán György klub igazgató 

Ez a döntés közös akarat volt mindkét szerződő fél részéről. Mind a tulajdonos mind az Ön-

kormányzat hosszabb távon és kizárólag a minőségi futball területén kíván együttműködni.    

 

Rádi Róbert kabinetvezető 

Az Önkormányzat számára mindenképpen pozitívumot jelent ez az öt éves szerződési időtar-

tam, hiszen ezzel a tulajdonos is elkötelezte magát a hosszabb távú együttműködés mellett.   

További előnyei az öt éves szerződéskötési időtartamnak, a pályával illetve a pálya további 

működtetésével kapcsolatosak döntések és lehetőségek. A TAO-s pályázat keretében, ameny-

nyiben marad a jelenlegi rendszer, akkor remélhetőleg lehetővé válik, hogy a pálya fejlesztése 

érdekében is lehessen összegeket felhasználni, ami még inkább alátámasztja a hosszabb távú 

együttműködés szükségességét. 

Továbbá megfontolandó az is, és az Önkormányzatnak anyagi érdeke is, hogy a PELC - aki a 

Lombard utánpótlás csapataként működik - plusz támogatáshoz juthat fentiek alapján.   

Elmondható tehát, hogy minden érv, amellett szól, hogy ez egy hosszabb időszakra szóló 

szerződés legyen. 

  

Szirbek Rita bizottsági tag 

Az önkormányzat jelenlegi gazdasági helyzetében aggályosnak tartja az öt éves elkötelező-

dést. 
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Rádi Róbert kabinetvezető 

Az öt éves elköteleződés kapcsán nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a jelenle-

gi rendszer lehetőséget teremthet arra, hogy a TAO-s pénzek alapján, figyelemmel az utánpót-

lás csapat magas összegű támogatására és az ebből fizetett bérleti díjakra, az önkormányzat 

forrásokat tud bevonni a működtetésbe.    

 

Szemán György klub igazgató távozott a bizottság üléséről.  

 

A Humánerőforrás Bizottság 2 igen szavazattal, egy 1 tartózkodás mellett a következő határo-

zatot hozza: 

 

 

46/2012. (VI.19.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága az Új Lom-

bard Sport Kft-vel kötendő támogatási szerződést elfogadásra javasol-

ja a Képviselőtestületnek. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Rádi Róbert kabinetvezető 

 

8. napirend: Hozzájárulás a Jókai Mór Városi Könyvtár TÁMOP-3.2.12.-12/1 pályázaton 

konzorciumi tagként történő részvételéhez 

 

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

kező határozatot hozza: 

 

47/2012. (VI.19.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a Jókai Mór 

Városi Könyvtár TÁMOP-3.2.12.-12/1 pályázaton konzorciumi tag-

ként történő részvételéhez című előterjesztést elfogadásra javasolja a 

Képviselőtestületnek. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Rádi Róbert kabinetvezető 

 Dr. Hermann István intézményvezető 

  

 

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 


