
Pápa Város Önkormányzat 

Humánerőforrás Bizottsága 

 

Szám: 6/4-11/2012.    

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült:  a Humánerőforrás Bizottság 2012. október 24-én 13.00 órakor, a Pol-

gármesteri Hivatal tárgyalótermében tartott üléséről 

 

Jelen vannak:      Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Venczel Csaba bizottsági tag 

Szirbek Rita bizottsági tag 
 

Rádi Róbert kabinetvezető 

Horváthné Farkas Andrea oktatási ügyintéző 

  

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

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

csátja a napirendet: 

 

1. Személyi ügy (zárt ülés a pályázó nyilatkozata alapján) 

Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium vezetői állására kiírt pályázat elbírá-

lása 

2. Beszámoló a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium tevékenységéről 

3. Közoktatási intézmények működésével kapcsolatos döntés 

4. Közoktatási intézmények vagyonhasznosításával kapcsolatos döntés (zárt ülés) 

5. Alapító okiratok módosítása  

 

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

kező határozatot hozza: 

 

69/2012. (X.24.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a fenti napi-

rendet elfogadja. 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Indítványozza, hogy a bizottság elsőként a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 

tevékenységéről szóló beszámolót tárgyalja meg, ezután tartson zárt ülést, ahol először a 

Közoktatási intézmények vagyonhasznosításával kapcsolatos döntés című előterjesztést tár-

gyalja meg, mivel a két napirendi ponthoz a meghívottak jelen vannak.  

 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a fenti javas-

latot  3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. 

 

 

1. napirend: Beszámoló a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium tevékenységéről 

 

A napirend tárgyalásán jelen van PGSZKIK igazgató helyettese, Karnerné Pethő Katalin, az 

iskola tagintézményének vezetője Gál Imre, valamint a Tangazdaság vezetője Schuszter Fe-

renc. 
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Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megkérdezi az intézmény képviselőit, hogy van-e a beszámolóhoz kiegészítés? 

 

Kéri a bizottság tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket.  

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

A beszámoló 16. oldalán „Létszám és képzések alakulása: 9-10 szakiskolai képzés c. táblá-

zatban a vend. és ker. ismétlők megnevezésű sor adataival kapcsolatban érdeklődik.  

 

Gál Imre tagintézményvezető  

Elmondja, hogy sajnos gyakran tapasztalják, hogy a tanulók egy része csak a tankötelezettség 

teljesítése miatt érkezik az intézménybe, a tanulással kapcsolatban azonban egyáltalán nem 

motivált. Ez okozza az ismétlők magas számát. 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Van-e olyan szakma, ahol ez kiemelten jellemző? 

 

Gál Imre tagintézményvezető  

Nincs. 

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

Az ECDL vizsgaközpont működésével kapcsolatban kérdezi, hogy mi az oka a vizsgázók és 

vizsgakártyák arányában mutatkozó nagy eltérésnek.  

 

Karnerné Pethő Katalin igazgatóhelyettes 

Ahogy az anyag is tartalmazza egy teljes bizonyítványhoz 7 sikeres modulvizsgát kell tenni. 

Ez okozza a vizsgázók nagy arányát a vizsgakártyákkal szemben.  

 

Unger Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy a vizsgakártya szabadon kiváltható az intézményben bárki által, az egyes 

modulvizsgák azonban más intézményben is teljesíthetők.  

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

Gratulál az intézmény honlapjához. Nagyon színvonalas.  

 

Venczel Csaba bizottsági tag 

Elmondja, nagy örömére szolgál, hogy ilyen nagy és sikeres a versenyen való részvétel az 

intézményben.  

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

A honlapon ennél lényegesen több a versenyeredmény.  

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Véleménye szerint  egy alapos, jól kidolgozott beszámolót nyújtott be az intézmény. Javasolja 

az elfogadását.  

 

 

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

kező határozatot hozza: 
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70/2012. (X.24.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a Pápai Gaz-

dasági Szakképző Iskola és Kollégium tevékenységéről szóló beszá-

molót elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.  

 

 

A bizottság a 2., és 3. napirendet zárt ülésen tárgyalja.  

 

 

4. napirend: Közoktatási intézmények működésével kapcsolatos döntés 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Kéri a képviselőket tegyék fel kérdéseiket, hozzászólásaikat.  

 

A Humánerőforrás Bizottság 2 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett a 

következő határozatot hozza: 

 

73/2012. (X.24.) HEB határozat 

A Humánerőforrás Bizottság Közoktatási intézmények működésével 

kapcsolatos döntésre vonatkozó előterjesztést a Képviselőtestület ré-

szére elfogadásra javasolja.  

 

 

5. napirend:  Alapító okiratok módosítása 

 

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

kező határozatot hozza: 

 

74/2012. (X.9.) HEB határozat 

A Humánerőforrás Bizottság az alapító okiratok módosítására vonat-

kozó előterjesztést a Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja.  

 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megköszöni a jelenlévőknek a részvételt és a bizottság ülését 13.35 órakor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Dr. Hermann István      Rádi Róbert 

     bizottsági elnök    polgármesteri kabinetvezető 


