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Dr. Hermann István bizottsági elnök 

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

csátja a napirendet: 

 

1. I. Beszámoló a város belföldi és nemzetközi turisztikai-idegenforgalmi marketing tevé-

kenységéről 

 II. Tourinform beszámoló 2009-2011. 

2. Beszámoló Pápa Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények IKT 

fejlesztéséről 

3.   TDM pályázat benyújtása  

4. Pápa város illetékességi területén működő köznevelési intézmények működtetésével        

kapcsolatos szándéknyilatkozat 

5.  „Komplex humán szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregátumi településrészen”   

című pályázat benyújtása 

 

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

kező határozatot hozza: 

 

 

55/2012. (IX.25.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a fenti napi-

rendet elfogadja. 
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1. napirend:  
I. Beszámoló a város belföldi és nemzetközi turisztikai-idegenforgalmi marketing tevékeny-

ségéről 

 

 

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

kező határozatot hozza: 

 

 

56/2012. (IX.25.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a város bel-

földi és nemzetközi turisztikai-idegenforgalmi marketing tevékenysé-

géről szóló beszámolót a Képviselőtestület részére elfogadásra java-

solja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Hermann István bizottsági elnök 

  Rádi Róbert kabinetvezető 

 

 

II. Tourinform beszámoló 2009-2011 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Gaál Gyula Istvánné a Tourinform iroda vezetője 

 

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

kező határozatot hozza: 

 

 

57/2012. (IX.25.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a Tourinform 

beszámoló 2009-2011 című előterjesztést a Képviselőtestület részére 

elfogadásra javasolja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Hermann István bizottsági elnök 

  Rádi Róbert kabinetvezető 

 

Gaál Gyula Istvánné irodavezető a bizottság üléséről távozott. 

 

 

2. napirend: Beszámoló Pápa Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmé-

nyek IKT fejlesztéséről 

 

 

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

kező határozatot hozza: 
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58/2012. (IX.25.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága Pápa Város  

Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények IKT fejlesz-

téséről szóló beszámolót a Képviselőtestület részére elfogadásra java-

solja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Hermann István bizottsági elnök 

  Rádi Róbert kabinetvezető 

 

 

3. napirend: TDM pályázat benyújtása 

 

 

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

kező határozatot hozza: 

 

 

59/2012. (IX.25.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a TDM pá-

lyázat benyújtására vonatkozó előterjesztést a Képviselőtestület részé-

re elfogadásra javasolja.  

 

Határidő: azonnal, legkésőbb 2012. október 15. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert kabinetvezető 

 

 

 

4. napirend: Pápa város illetékességi területén működő köznevelési intézmények működteté-

sével kapcsolatos szándéknyilatkozat 

 

 

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

kező határozatot hozza: 

 

 

60/2012. (IX.25.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága Pápa v0áros 

illetékességi területén működő köznevelési intézmények működteté-

sével kapcsolatos szándéknyilatkozatra vonatkozó előterjesztést a 

Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja.  

 

Határidő: 2012. szeptember 30. 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

          Rádi Róbert kabinetvezető 

       Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna költségvetési csoportvezető 
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5. napirend: „Komplex humán szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregátumi település-

részen” című pályázat benyújtása 

 

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

kező határozatot hozza: 

 

61/2012. (IX.25.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága „Komplex 

humán szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregátumi településré-

szen” című pályázat benyújtására és a fenntartói hozzájárulás megadá-

sára vonatkozó előterjesztést a Képviselőtestület részére elfogadásra 

javasolja.  

 
Határidő: 2012. október 15., illetve folyamatos 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

   

 

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 


