
Pápa Város Önkormányzatának  

Humánerőforrás Bizottsága 

 

Szám: 6/4-3/2013. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: a Humánerőforrás Bizottság 2013. március 26-án 14.00 órakor, a Polgármesteri 

Hivatal tárgyalótermében tartott üléséről 

 

Jelen vannak: Dr. Hermann István bizottsági elnök,    

  Máté István bizottsági tag, 

  Venczel Csaba bizottsági tag, 

 

  Rádi Róbert kabinetvezető, 

  Pozsgai Zsuzsanna oktatási ügyintéző, 

  Egyházi Andrea tankerületi igazgató, 

  Berkes Béláné bölcsődevezető, 

  Dr. Nagy-Luttenberger István pályázó  

 

Távolmaradását bejelentette: Szirbek Rita bizottsági tag 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Köszönti a megjelenteket, megállapítja a bizottság határozatképességét, majd szavazásra 

bocsátja a napirendet: 

 

1. Gróf Esterházy Károly Múzeum vezetőjének megbízása 

2. Jókai Mór Városi Könyvtár SZMSZ  

3. A köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézményi átadásra            

vonatkozó megállapodás módosítása  

 

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

következő határozatot hozza: 

 

 15/2013. (III.26.) HEB határozat 

 Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága a fenti napirendet 

elfogadja. 

 

 

1. napirend: Gróf Esterházy Károly Múzeum vezetőjének megbízása  

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Köszönti dr. Nagy-Luttenberger István pályázót. Tájékoztatja, hogy a bizottság tagjai a 

pályázati anyagot megkapták, megismerték. Megkérdezi kívánja-e szóban kiegészíteni 

pályázatát?  

 

 

 

 



 

 

Dr. Nagy-Luttenberger István pályázó 

Elmondja, hogy a pályázatában nagy terjedelemben és túl nagy hangsúllyal nem érintette a 

gyűjtés-és gyűjtemény gyarapításra vonatkozó elképzeléseket, tette ezt azért, mert anyagi 

források hiányában a gyűjtemény gyarapítása mindig esetlegesen történt. 

Az elkövetkező években a gyűjtemény gyarapítását - természetesen amennyiben ezt az anyagi 

lehetőségek engedik – szeretné összeszedettebben szervezni és az Esterházy család, az 

Esterházy-kastély, valamint a kékfestés területre összpontosítani.  

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Elmondja, hogy a pályázatból a jó áttekintő készséget, a pályázó múzeumokhoz való 

viszonyát, a pápai múzeum érdekében, valamint a tudomány területén végzett tevékenységét  

szeretné elsősorban kiemelni.   

Bízik abban, hogy a múzeum a kibővült szakági területekkel, különösen a régészettel a 

városban olyan területeken indulhatnak magasabb szintű kutatások, amelyre már régóta nem 

volt lehetőség a városban. Örül, hogy a múzeumnak fiatal, tetterős, a létjogosultságot illetve a 

szakmai kompetenciákat bizonyítani szándékozó gárdája alakult ki, akik a közeljövőben 

sikeresen fejleszthetik tovább a múzeumot. 

Megköszöni a pályázó részvételét és tájékoztatja, hogy a bizottság döntése a Képviselőtestület 

ülésén kerül ismertetésre.  

 

Dr. Nagy-Luttenberger István pályázó távozik a bizottság üléséről.  

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Javasolja, hogy alkossanak véleményt a pályázó alkalmasságáról. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

 16/2013. (III.26.) HEB határozat 

 Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága a pályázattal 

kapcsolatban a következő véleményt alkotja:  

Figyelemmel a pályázó szakmai végzettségére, a pápai múzeum élén végzett 

eddigi tevékenységére, a benyújtott pályázatra és a jogszabályban előírt 

országos szakma szervezet - Pulszky Társaság – véleményére                         

dr. Nagy-Luttenberger István vezetői megbízását támogatja és bízik abban, 

hogy megbízásával új távlatok nyílnak meg a pápai múzeum működése előtt, 

olyan távlatok amelyek a város régészeti, művészettörténeti kutatásainak 

kiteljesítését segítik elő. 

 

 

2. napirend: Jókai Mór Városi Könyvtár SZMSZ  

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Kéri a bizottság tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket.  

 

 



 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

17/2013. (III.26.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága a Jókai Mór Városi 

Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására vonatkozó 

előterjesztést elfogadásra javasolja Pápa Város Önkormányzata Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottságának. 

 

 

3. napirend: A köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézményi 

  átadásra vonatkozó megállapodás módosítása  

 

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 módosítást elsősorban a jogszabály módosulások és annak 

értelmezésében bekövetkezett változások indokolják. A decemberben megjelent átadásra 

vonatkozó jogszabály és a KLIK decemberi álláspontja is az volt, hogy a Fenyveserdő 

Bölcsőde korai fejlesztést ellátó intézményegységét az önkormányzatnak át kell adnia. A 

jelenlegi jogi szabályozás és a KLIK álláspontja is változott azóta, amely alapján az átadott 

csoportban járó gyermekek ellátását ketté kell választani és egyrészt el kell látni őket, mint 

bölcsődés gyermekeket, másrészt a korai fejlesztésüket az újonnan létrehozott szakszolgálati 

intézményeknek kell majd megoldani.  

A módosítás érinti még a lezárt és a folyamatban lévő projektekre, valamint a fenntartói, 

működtetői feladatok ellátására vonatkozó mellékleteket is.  

 

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

következő határozatot hozza: 

 

17/2013. (III.26.) HEB határozat 

 Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága a köznevelési 

intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézményi átadásra 

vonatkozó megállapodás módosítását a Képviselőtestület részére elfogadásra 

javasolja.  

 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megköszöni a jelenlévők részvételét és bizottság nyilvános ülését 14.10 órakor bezárja. 

 

K.m.f. 

 

 

  Dr. Hermann István        Venczel Csaba 

     bizottsági elnök                    bizottsági tag 


