
Pápa Város Önkormányzat 

Humánerőforrás Bizottsága 

 

Szám: 6/4-15/2012    

Jegyzőkönyv 

 

Készült:  a Humánerőforrás Bizottság 2012. december 11-én 13.00 órakor, a Pol-

gármesteri Hivatal kabinetvezetői irodájában tartott nyilvános üléséről 

 

Jelen vannak:      Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Máté István bizottsági tag 

Venczel Csaba bizottsági tag 
 

Rádi Róbert kabinetvezető 

Pozsgai Zsuzsanna oktatási ügyintéző 

 

Távolmaradását bejelentette: Szirbek Rita bizottsági tag 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Köszönti a megjelenteket, megállapítja,hogy a bizottság határozatképes, majd szavazásra bo-

csátja a napirendet: 

 

1. Gróf Esterházy Károly Múzeum átvételével kapcsolatos döntés 

2. Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel  

3. Köznevelési intézmények átadása 

4. Bursa Hungarica Ösztöndíjra érkezett pályázatok elbírálása 

 

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

kező határozatot hozza: 

 

84/2012. (XII.11.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a fenti napi-

rendet elfogadja. 

 

1. napirend: Gróf Esterházy Károly Múzeum átvételével kapcsolatos döntés 

  

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 bizottság tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket.  

 

Rádi Róbert kabinetvezető 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy a múzeum átvételével kapcsolatban a Képviselőtestület dön-

tésének megfelelően Polgármester Úr tárgyalt az Emberi Erőforrások Minisztériumában Vigh 

Annamária közgyűjteményi főosztályvezetővel. 
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A tárgyalások során a múzeum átvételével kapcsolatos legfontosabb kérdéseket sikerült tisz-

tázni. Az ingóságra, ingatlanra és a műtárgyakra vonatkozóan a városnak kell majd vagyon-

kezelői szerződést kötni az MNV Zrt-vel, azt követően, hogy az átadásra vonatkozó megálla-

podást az önkormányzat a Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központtal, mint átadóval 

aláírta.  A Főosztályvezető Asszony arra tett ígéretet, hogy a központi költségvetés készítése-

kor a kollégáival, a múzeum működésére vonatkozóan 13 millió forint központi forrás biztosí-

tását fogják javasolni, amit a minisztérium nyilván jóvá fog hagyni.  

Kérése volt a minisztériumnak, hogy szeretnék, ha a múzeum a továbbiakban intézményként 

működne tovább, illetve a Kékfestő Múzeum telephelye lenne a létrejövő új költségvetési 

szervnek.  Fenti kérés teljes mértékben megfelelt a város múzeum jövőbeni működtetésre vo-

natkozó elképzeléseivel.   

Azt is sikerült megbeszélni, hogy azok a működési körök, melyek eddig a múzeum működési 

engedélyében szerepeltek, azok továbbra is megmaradhatnak, és a minisztérium a múzeum 

jövőben működési engedélyének kiadásakor elfogadja a régészet és a képzőművészet terüle-

tek esetében a részmunkaidős foglalkoztatást is. 

 

Dr. Nagy L. István múzeum vezető 

Elmondja, hogy a múzeum jelenleg több pályázatban is részt vesz, és a jövőben is figyelem-

mel kísérik a pályázati kiírásokat. Reméli, hogy a részmunkaidős foglalkoztatás, illetve akár a 

8 órás foglalkoztatás egy részét is fedezhetik a jelenleg futó, illetve a későbbiekben benyúj-

tandó intézményként működő múzeumok számára létező pályázatok.   

 

Dr. Hermann István bizottság elnöke 

Tekintettel arra, hogy az Esterházy-kastély nem lesz alkalmas a hagyományos múzeumi tér 

fogadására, helytörténeti kiállítás fogadására, Dr. Nagy-L. István múzeumvezetőt kérdezi ar-

ról, hogyan látja a múzeum jövőjét, illetve lát-e arra lehetőséget, hogy újra legyen helytörté-

neti kiállítás Pápán?  

 

Dr. Nagy L. István múzeum vezető 

Elmondja, hogy ismeri az Esterházy-kastély hasznosítására vonatkozó terveket. Alapvetően a 

kastély koncepciója egy turisztikai és kulturális látogatóközpont létrehozása. Ennek ellenére 

nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy amennyiben a város vezetése erre nyitott és sikerül 

megteremteni ennek az anyagi fedezetét, akkor megvalósulhat a városban egy helytörténeti 

kiállítás, természetesen nem a kastélyban. 

 

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

kező határozatot hozza: 

 

 

85/2012. (XII.11.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a Gróf Ester-

házy Károly Múzeum átvételével kapcsolatos döntésről szóló előter-

jesztést a Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja.  

 

Határidő: azonnal, illetve 2013. január 1. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 Rádi Róbert kabinetvezető 

 

Dr. Nagy-L István távozott a bizottság üléséről. 
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2. napirend: Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

Kéri a bizottság tagjait tegyék fel kérdéseiket, hozzászólásaikat.  

 

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

kező határozatot hozza: 

 

86/2012. (XII.11.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottság az Arany Já-

nos Tehetséggondozó Programban való részvétellel kapcsolatos elő-

terjesztést a Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Rádi Róbert kabinetvezető 

 

 

3. napirend: Köznevelési intézmények átadása 

 

Rádi Róbert kabinetvezető 

Elmondja, hogy a határozati javaslat I. pontja két lehetőséget tartalmaz, ezért kéri a bizottsá-

got, hogy a határozati javaslat I. pontjával kapcsolatban nyilvánítsa ki véleményét, illetve en-

nek megfelelően hozza meg határozatát. 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

Kéri a képviselőket tegyék fel kérdéseiket, hozzászólásaikat.  

 

Elmondja, hogy az előzetes információk alapján a határozati javaslatban szereplő havi hozzá-

járulási összeg alacsonyabb, mint az intézmények 2011. évi tényadatokból és 2012. félévi 

beszámolóban szereplő összegekből kalkulált működtetési költség, ezért javasolja a bizottság-

nak, hogy a havi 27.473.000 forint összegű hozzájárulás megfizetésére tegyen javaslatot a 

Képviselőtestület számára. 

 

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

kező határozatot hozza: 

 

87/2012. (XII.11.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a köznevelési 

intézmények átadásáról szóló előterjesztést - a határozati javaslat I. 

pontjában szereplő havi hozzájárulási összeg vállalásával - a Képvise-

lőtestület részére elfogadásra javasolja.   
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző  
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Dr. Hermann István bizottsági elnök 

A bizottság nyilvános ülését 13.20 órakor bezárja. 

A 4. napirendi pont tekintetében pedig zárt ülést rendel el.  

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Dr. Hermann István      Rádi Róbert 

     bizottsági elnök    polgármesteri kabinetvezető 

 


