
Pápa Város Önkormányzat 

Humánerőforrás Bizottsága 

 

Szám: 6/4-17/2012    

Jegyzőkönyv 

 

Készült:  a Humánerőforrás Bizottság 2012. december 27-én 9.00 órakor, a Város-

háza I. emeleti tárgyalótermében tartott nyilvános üléséről 

 

Jelen vannak:      Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Máté István bizottsági tag 

Szirbek Rita bizottsági tag 

Venczel Csaba bizottsági tag 
 

Rádi Róbert kabinetvezető 

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 Képviselőtestületének …/2012. (…) önkormányzati ren-

delet-tervezete Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Mű-

ködési Szabályzatáról szóló 9/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

2. Alapító okiratok módosítása  

3. Városi könyvtár pályázat (Nyitott Tanulási Központ) 

 

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

kező határozatot hozza: 

 

95/2012. (XII.27.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a fenti napi-

rendet elfogadja. 

 

1. napirend: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012. (….) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Város önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 9/2011. (Iv.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

  

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

Kéri a bizottság tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket.  

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

Kérdezi, hogy a munkarend esetében miért nem a járás alkalmazkodott a mi eddigi munka-

rendünkhöz és ügyfélfogadási rendünkhöz, hiszen a módosítás nem könnyíti meg a 8 órától 

16.00 óráig dolgozók hivatali ügyeinek elintézését. 
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Rádi Róbert kabinetvezető 

Elmondja, hogy a járási hivatal az államigazgatás része, ezres nagyságrendű a már működő és 

újonnan létrehozott más hivatalok száma, amelyik mindegyikében ezt a munkarendet alkal-

mazzák. Tehát egy már működő és sok hivatalt érintő egységes rendszertől eltérni nem na-

gyon lehet, illetve ezt az eltérést tovább nehezítené az is, hogy 2013. január 1-től a Fő u. 12. 

és a Fő u. 5. szám alatti épület is közös használatú lesz így ez is indokolja a munkarend járási 

hivatalhoz történő igazítását.  

 

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

hozza: 

 

 

96/2012. (XII.27.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012. (….) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Város önkormányzata Képviselőtestületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (Iv.14.) önkor-

mányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést a Képviselőtestü-

let részére elfogadásra javasolja.  

 

 

2. napirend: Alapító okiratok módosítása 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

Kéri a bizottság tagjait tegyék fel kérdéseiket, hozzászólásaikat.  

 

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

kező határozatot hozza: 

 

97/2012. (XII.27.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottság az alapító ok-

iratok módosításával kapcsolatos előterjesztést a Képviselőtestület ré-

szére elfogadásra javasolja.  

 

3. napirend: Városi könyvtár pályázat (Nyitott Tanulási Központ) 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

Kéri a képviselőket tegyék fel kérdéseiket, hozzászólásaikat.  

 

Pozsgai Zsuzsanna oktatási ügyintéző  

Elmondja, hogy az előterjesztést a módosított társulási megállapodásnak megfelelően javítani 

szükséges, ezért az alapító okiratban a 6.2. pont, ami a mozgókönyvtári ellátásra vonatkozik, 

hatályát veszti. 
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Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Elmondja, hogy a mozgókönyvtári feladatok ellátása megváltozott formában a megyei könyv-

tárakhoz kerül, a jövőben megyei könyvtárak kötnek majd szerződéseket a településekkel. A 

jelenlegi információk szerint a megyei könyvtárak hasonlóan szeretnék a feladatot ellátni, 

mint amilyen formában ez az ellátás eddig is működött. Tehát a módosítás nagy része inkább 

a finanszírozást érintené. 

 

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

kező határozatot hozza: 

 

87/2012. (XII.11.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a Városi 

könyvtár pályázat (Nyitott Tanulási Központ) című előterjesztést a 

Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja.   
 

 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

A bizottság nyilvános ülését 9.20 órakor bezárja. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Dr. Hermann István      Rádi Róbert 

     bizottsági elnök    polgármesteri kabinetvezető 

 


