
Pápa Város Önkormányzat 

Humánerőforrás Bizottsága 

 

Szám: 6/4-14/2012    

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült:  a Humánerőforrás Bizottság 2012. november 26-án 11.00 órakor, a Pol-

gármesteri Hivatal kabinetvezetői irodájában tartott nyilvános üléséről 

 

Jelen vannak:      Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Máté István bizottsági tag 

   Szirbek Rita bizottsági tag 

Venczel Csaba bizottsági tag 
 

Horváthné Farkas Andrea köztisztviselő 

Pozsgai Zsuzsanna oktatási ügyintéző 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

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

csátja a napirendet: 

 

1. Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciója 

2. Vélemény kötelező felvételt biztosító iskolák kijelöléséről  

3. Alapító okirat 

4. HEMO-val kapcsolatos döntés 

 

 

A Humánerőforrás Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozza: 

 

79/2012. (XI.26.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a fenti napi-

rendet elfogadja. 

 

 

1. napirend: Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciója 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Kéri a bizottság tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket.  

 

A napirend tárgyalásán jelen van Sternerné Szalai Krisztina köztisztviselő. 

Máté István bizottsági tag 

Kérdezi, mikorra várható a város költségvetésének elfogadása? 

 

 

 

 



 2 

Sternerné Szalai Krisztina 

Még a központi költségvetést sem fogadták el, ezért jelenleg ezzel kapcsolatban pontos tájé-

koztatást adni nem áll módunkban. 

 

Máté István bizottsági tag  

Kérdezi, hogy jól értelmezi-e a koncepcióban, hogy arról már volt rendelkezés, hogy a besze-

dett gépjárműadó 40 %-át fogják csak a települések megkapni. 

 

Sternerné Szalai Krisztina 

Igen, a költségvetési törvény tervezete ezt tartalmazza. 

 

A Humánerőforrás Bizottság 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett a következő határoza-

tot hozza: 

 

80/2012. (XI.26.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága Pápa Város 

Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójáról szóló előter-

jesztést a Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja.  

 

Sternerné Szalai Krisztina távozott a bizottság üléséről. 

 

2. napirend: Vélemény kötelező felvételt biztosító iskolák kijelöléséről 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Kéri a képviselőket tegyék fel kérdéseiket, hozzászólásaikat.  

 

Kérdezi, hogy mi a változás az előző évekhez képest. 

 

Pozsgai Zsuzsanna 

A felvételi körzetek megállapításának hatásköre átkerült a kormányhivatalokhoz. A kormány-

hivatalok által elkészített tervezeteket kell az új szabályozás értelmében véleményeznie az 

önkormányzatnak, mely véleményt ki kell egészíteni a jegyző hatáskörébe tartozó halmozot-

tan hátrányos helyzetű gyermekek nyilvántartásában lévő adatokkal. 

 

Venczel Csaba bizottsági tag 

Elmondja, hogy ha megnézzük az előterjesztést mellékletét képező táblázatot, akkor a halmo-

zottan hátrányos helyzetű tanulók intézményi eloszlásában néhány százalékos eltérést tapasz-

talunk csupán, illetve kijelenthető az is, hogy a Tarczy Lajos Általános iskolában a legmaga-

sabb a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya. Ennek egyik oka lehet az, hogy a 

Tarczy iskola körzetében található a borsósgyőri lakásotthon, illetve a Csatorna utcai Kánaán 

ház. A tervezet alapján a körzetek szinte teljes egészében fedik az eddigi beiskolázási körze-

teket. A még kiegyenlítettebb eloszlás miatt lehet, hogy érdemes lenne a következő tervezet-

nél az iskolai felvételi körzeteknél apróbb módosításokat javasolni. 
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Pozsgai Zsuzsanna 

Tájékoztatja, a bizottságot, hogy a táblázat nem ad pontos képet a jelenleg az intézményekben 

tanuló halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számáról, tekintettel arra, hogy a nyilatko-

zat kitöltése a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez és a védelembe vételi eljáráshoz 

kötődő önkéntes adatszolgáltatáson alapul. 

 

A Humánerőforrás Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozza: 

 

81/2012. (XI.26.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottság a vélemény 

kötelező felvételt biztosító iskolák kijelöléséről szóló előterjesztést a 

Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Rádi Róbert kabinetvezető 

 

 

3. napirend: Alapító okirat 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Kéri a képviselőket tegyék fel kérdéseiket, hozzászólásaikat.  

 

A Humánerőforrás Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozza: 

 

82/2012. (XI.26.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága az alapító ok-

irat című előterjesztést a Képviselőtestület részére elfogadásra javasol-

ja.   
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző  

 

  
 

4. napirend: HEMO-val kapcsolatos döntés 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Kéri a képviselőket tegyék fel kérdéseiket, hozzászólásaikat.  
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Elmondja, hogy mindenképpen támogatni tudja az előterjesztést. Tekintettel arra, hogy nem 

tartja indokoltnak, hogy az ott működő civil szervezetek külön elbánásban részesüljenek, il-

letve amennyiben ezt szeretnék, azt finanszírozza számukra a honvédség és ennek kifizetését 

ne a várostól várják. 

 

Máté István bizottság tag 

Nem tartja indokoltnak a más elbánást, hiszen a saját városi civil szervezeteinknek sem tudjuk 

ezt megadni. 

 

 

A Humánerőforrás Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot 

hozza: 

 

 

83/2012. (XI.26.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a HEMO-val 

kapcsolatos döntés című előterjesztést a Képviselőtestület részére el-

fogadásra javasolja.   
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Rádi Róbert kabinetvezető 

 

  
 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megköszöni a jelenlévőknek a részvételt és a bizottság ülését 11.30 órakor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 Dr. Hermann István                    Pozsgai Zsuzsanna 

     bizottsági elnök           köztisztviselő 


