
Pápa Város Önkormányzatának  

Humánerőforrás Bizottsága 

 

Szám: 6/4-1/2013. 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült:  a Humánerőforrás Bizottság 2013. január 15-én 14.30 órakor, a 

Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében tartott üléséről 

 

Jelen vannak:      Dr. Hermann István bizottsági elnök 

   Szirbek Rita bizottsági tag   

Venczel Csaba bizottsági tag 

Máté István bizottsági tag  
 

Rádi Róbert kabinetvezető 

   Pozsgai Zsuzsanna oktatási ügyintéző 

 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

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

bocsátja a napirendet: 

 

1. Állami fenntartásba került köznevelési intézményekre vonatkozó vagyonkezelői szerződés 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

 

 1/2013. (I.15.) HEB határozat 

 Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága a 

fenti napirendet elfogadja. 

 

 

1. napirend: Állami fenntartásba került köznevelési intézményekre vonatkozó vagyonkezelői 

szerződés 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Kéri a bizottság tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket.  

 

Rádi Róbert kabinetvezető 

Elmondja, hogy a vagyonkezelési szerződés tervezetét a Klebelsberger Intézményfenntartó 

Központ állította össze. A tervezet tartalmazza és próbálja tisztázni a működtetésből, szakmai 

irányításból adódó az átadott vagyon használatára vonatkozó kérdéseket. Természetesen az 

aláírás előtt az önkormányzat is megteszi a saját javaslatait a tervezettel kapcsolatban.  

 

 



A javaslatok egy része a vagyonkezelésbe átadott vagyon védelemére, azon intézmények 

esetében ahol ez értelmezhető ott a működtetési költségek arányos megosztására vonatkozik. 

Tekintettel arra, hogy a tervezetet néhány nappal ezelőtt kaptuk meg és az érdemi 

egyeztetéseket nem tudtuk lefolytatni, ezért javasoltuk az előterjesztésben, hogy a 

Képviselőtestület hatalmazza fel a polgármestert a vagyonkezelési szerződés – egyeztetést 

követő – aláírására. 

Természetesen tisztázni kell néhány fogalmat is a szerződés tervezet kapcsán, ami a tervezet 

több pontját is érintheti, ilyen például a rendeltetésszerű használat kérdése, az, hogy ez a 

gyakorlatban mit is jelentsen? Mit tekint az önkormányzat, mint átadó rendeltetésszerű 

használatnak és mit a tankerület? 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Nagyon helyesnek tartja a felvetéseket, hiszen az ilyen ingatlan átadásokra a múltban már volt 

negatív példa is. Annak idején az egyházi ingatlanok úgy kerültek átadásra, hogy 

rendeltetésszerű használatra alkalmasak voltak. Természetesen, amit visszaadtak 1990-1995-

ben, az lehet, hogy már használhatatlan volt, hiszen az átvételkori oktatási színvonalat 

képviselte. 

 

Rádi Róbert kabinetvezető 

Elmondja a tervezettel kapcsolatban, hogy nagyon fontos kiemelni, hogy a tervezet a 

jogszabállyal összhangban lehetőséget biztosít arra, hogy az önkormányzati rendezvényeket, 

eseményeket, kulturális programokat – a megfelelő egyeztetést követően – továbbra is 

térítésmentesen tarthatjuk az intézményekben. 

 

Máté István bizottsági tag 

Mely intézmények esetében lényeges a költségmegosztás? 

 

Pozsgai Zsuzsa oktatási ügyintéző 

Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a tervezet működési költségek viselésének szabályai 

című fejezete a Fenyveserdő Bölcsőde és a Városi Óvodák egy-egy csoportjára vonatkozóan 

értelmezhető, amely intézmények esetében a költségek közös viselése a megosztás után   

továbbszámlázással kezelhető. 

 

Máté István bizottsági tag 

Az önkormányzat vagyonának védelme érdekében fontosnak tartaná egy állapotfelmérés 

elvégzését. 

 

Rádi Róbert kabinetvezető 

Elmondja, hogy minden intézmény nyilvántartó kartonokat vezet a birtokában lévő 

ingóságokról, ami egy folyamatos leltári ellenőrzés eredménye, ezeken a kartonokon a 

különböző beszerzéseket, selejteséseket fel kell tüntetni. Ezen kartonokból képet kaphatunk 

az iskolák eszközállományának állapotáról és ezen kartonok alapján készített nyilvántartást 

február 15-ig át is kell majd adnunk a tankerületnek. Az épületek állagára vonatkozóan 

elmondható, hogy a különböző hatóságok folyamatosan ellenőrizték az intézményeket és 

mindig rendben találtak mindent, tehát az elő sem fordulhat, hogy az intézményeinket nem a 

megfelelő műszaki állapotban adtuk át. Fentiek alapján tehát kijelenthető, hogy az átadott 

iskolák jó állapotban lévő ingatlanokban vannak elhelyezve és az intézményekben lévő 

ingóságok is megfelelnek a minőségi oktatáshoz szükséges feltételeknek. 

 



Tájékoztatja továbbá a bizottságot arról is, hogy az átadást megelőzően az összes 

tulajdonunkban lévő iskola vonatkozásában áttekintettük a vagyont és ahol lehetőség volt ott 

az intézmények által az oktatásra nem használt és az önkormányzat számára hasznosítható 

vagyonelemeket leválasztottuk. 

 

 

A Humánerőforrás Bizottság 3 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot 

hozza: 

 

2/2013. (I.15.) HEB határozat 

 Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága az 

állami fenntartásba került köznevelési intézményekre vonatkozó 

vagyonkezelői szerződésre vonatkozó előterjesztést a 

Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja. 

 

       Határidő: azonnal 

       Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

    Rádi Róbert kabinetvezető 

 

 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megköszöni a jelenlévők részvételét és bizottság nyilvános ülését 14.50 órakor bezárja. 

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

  Dr. Hermann István        Rádi Róbert 

     bizottsági elnök      polgármesteri kabinetvezető 


