
Pápa Város Önkormányzat 

Humánerőforrás Bizottsága 

 

Szám: 6/4-13/2012    

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült:  a Humánerőforrás Bizottság 2012. november 13-án 14.00 órakor, a Pol-

gármesteri Hivatal kabinetvezetői irodájában tartott nyilvános üléséről 

 

Jelen vannak:      Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Venczel Csaba bizottsági tag 

Máté István bizottsági tag 
 

Rádi Róbert kabinetvezető 

Pozsgai Zsuzsanna oktatási ügyintéző 

 

Távolmaradását bejelentette: Szirbek Rita bizottsági tag 

 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

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

csátja a napirendet: 

 

 

1. Oktatási intézmények működtetésével kapcsolatos döntés 

2. Megyei múzeum átvételével kapcsolatos tárgyalások  

3. Maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezése 

 

 

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

kező határozatot hozza: 

 

75/2012. (XI.13.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a fenti napi-

rendet elfogadja. 

 

 

1. napirend: Oktatási intézmények működtetésével kapcsolatos döntés 

 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Kéri a bizottság tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket.  
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A Humánerőforrás Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozza: 

 

76/2012. (XI.13.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága az oktatási 

intézmények működtetésével kapcsolatos döntésre vonatkozó előter-

jesztést a Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Rádi Róbert kabinetvezető 

 Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna költségvetési csoportve-

zető 

 

 

2. napirend: Megyei múzeum átvételével kapcsolatos tárgyalások 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Dr. Nagy-L. István a pápai Gróf Esterházy Károly Múzeum 

vezetője. 

 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Kéri a képviselőket tegyék fel kérdéseiket, hozzászólásaikat.  

 

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

kező határozatot hozza: 

 

77/2012. (XI.13.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottság a Megye mú-

zeum átvételével kapcsolatos tárgyalásokra vonatkozó előterjesztést a 

Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Rádi Róbert kabinetvezető 

 

Dr. Nagy-L. István távozott a bizottság üléséről. 

 

3. napirend: Maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezése 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Kéri a képviselőket tegyék fel kérdéseiket, hozzászólásaikat.  
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A Humánerőforrás Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozza: 

 

78/2012. (XI.13.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 83. § (2) d) pontjában, valamint a 

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú mellékletének 

II. rész 7-8. pontjában meghatározottak, továbbá Pápa Város Önkor-

mányzata Képviselőtestületének 9/2011. (IV.14.) rendelete 6. A kép-

viselőtestület bizottságai fejezet 38. § (2) bekezdés h) pontjában fog-

laltak alapján Pápa Város Önkormányzata fenntartásában működő 

közoktatási intézményekben a 2012/2013 tanévben induló osztályok, 

csoportok esetében a maximális létszámtól való eltérést – az előter-

jesztés mellékletében foglaltak szerint – engedélyezi.   
 

Határidő: 2012/2013 tanévtől  

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Rádi Róbert kabinetvezető  

 Intézményvezetők 

  
 

 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megköszöni a jelenlévőknek a részvételt és a bizottság ülését 14.10 órakor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Dr. Hermann István      Rádi Róbert 

     bizottsági elnök    polgármesteri kabinetvezető 


