
Pápa Város Önkormányzatának  

Humánerőforrás Bizottsága 

 

Szám: 6/4-4/2013. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: a Humánerőforrás Bizottság 2013. május 7-én 13.00 órakor, a Polgármesteri 

Hivatal tárgyalótermében tartott üléséről 

 

Jelen vannak: Dr. Hermann István bizottsági elnök,    

  Szirbek Rita bizottsági tag, 

  Venczel Csaba bizottsági tag, 

 

  Rádi Róbert kabinetvezető, 

  Pozsgai Zsuzsanna oktatási ügyintéző, 

  Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető, 

  Varga András intézményvezető   

 

Távolmaradását bejelentette: Máté István bizottsági tag 

 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Köszönti a megjelenteket, megállapítja a bizottság határozatképességét, majd szavazásra 

bocsátja a napirendet: 

 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) önkormányzati rendelet-

tervezete Pápa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése végrehajtásáról 

2. Pápa Város Önkormányzatának közművelődési koncepciója (első olvasat) 

3. Beszámoló a Jókai Mór Városi Könyvtár tevékenységéről 

4. Többcélú kistérségi társulás – sportfeladatokból kilépés 

5. Köznevelési vélemény kialakítás hatáskörének átruházása HEB-re 

6. Nyári napközis tábor költségeinek támogatása 

7. Pápa Városi Televízió pályázata 

8. Huszár lakótelepi óvoda ablakcsere  

 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

 

 19/2013. (V.7.) HEB határozat 

 Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága a fenti napirendet 

elfogadja. 

 

 

 

 

 



1. napirend: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (….) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése végrehajtásáról  

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Kéri a bizottság tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket.  

 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

A bevételi főösszegét tekintve látszik, hogy körülbelül másfél milliárdos állami támogatáshoz 

jutott az önkormányzat. A bevételi számokat tekintve az adóbevételek a tervezetthez képest 

jelentős elmaradást mutatnak. Elmondható, hogy az elmúlt évek adóbevételeinek 

összehasonlítása alapján az 2012. évi adóbevétel emelkedő tendenciát mutat, ez a folyamat 

látszik az iparűzési adó bevételek terén is. 

A kiadások tekintetében a beruházások és fejlesztések a tervezetteknek megfelelően alakultak,  

bár egy év közbeni hitel felvétel miatt az eredeti elképzelésekhez képest történtek 

átütemezések.  

Összefoglalóan kijelenthető, hogy az önkormányzat a kötelező és az önként vállalt 

feladataiból adódó kötelezettségeinek eleget tett és a költségvetési gazdálkodás is megfelelő 

volt. 

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

Megkérdezi, hogy mennyire játszott szerepet az adó emelésének a mértékénél az iparűzési adó 

mentességek eltörlése, illetve erre vonatkozóan végeztek-e számításokat?  

 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

Fenti kérdésre vonatkozóan számítások nem történtek. Az viszont a bevételekből 

egyértelműen látszik, hogy az iparűzési adó tekintetében jóval magasabb befizetés történt, ami 

nyilván a mentességek eltörlésének a következménye. Az is kijelenthető, hogy jelentős 

hátralék is van, amely hátralék nagy része az adóbefizetések átütemezésének a 

következménye. 

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

Kérdezi, hogy a behajtások sikeressége az előző évekhez képest növekedett-e? 

 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

Az ezzel kapcsolatos első negyedéves kimutatás már elkészült. Ennek alapján kijelenthető, 

hogy jelentős eredmények történtek, ez elsősorban a gépjárműadó bevételek területén 

tapasztalható. A behajtások sikerességét mutatja az is, hogy árverésre csupán egy esetben 

került sor.  

Jelenleg a behajtással két kolléga foglalkozik. A behajtás mellett fontos feladat még a 

bevallások ellenőrzése is, főként az építményadó területén. Az ellenőrzés jelenleg szünetel, 

mert az a kolléga, aki ezt végezte már nem dolgozik a hivatalban, az Ő helyettesítése jelenleg 

nem megoldott, amint ez megtörténik folytatódik a hivatal ilyen irányú tevékenysége is. 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Kérdezi, hogy a kis adófizetőknél, akik adómentesség eltörlése miatt kerültek adófizető 

pozícióba, rájuk is jellemző az adó be nem fizetése? 

 

 



 

 

 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

Elmondja, hogy arra vonatkozó külön kimutatással nem rendelkezik a hivatal, hogy a 

hátralékok hány százaléka származik a mentesség eltörlése miatti adófizetőktől. Nagy 

valószínűséggel ott is vannak elmaradások. Azonban a hátralék nagy része egy nagy 

adófizetőhöz kapcsolódik, amit már említettem, hogy átütemezésre került. Fentiek miatt az 

egyéb elmaradások nem jelentősek. A hátralékokkal kapcsolatban fontos megjegyezni még 

azt is, hogy a hátralék egy része mindig a behajthatatlan kategóriába tartozik. 

 

Venczel Csaba bizottsági tag 

Megkérdezi, hogy külső végrehajtó céget érdemes-e bevonni az eljárásba? 

 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

Volt már erre példa, de egyelőre a hivatal vezetése ügy döntött, hogy próbáljuk ezt a 

problémát házon belül kezelni. Amennyiben a behajtások nem lesznek sikeresek, akkor 

esetlegesen megfontolandó a külső cégek bevonása, illetve a helyi kapacitások bővítése is. 

 

A Humánerőforrás Bizottság 2 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot 

hozza: 

 

 20/2013. (V.7.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) önkormányzati rendelet-

tervezete Pápa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése végrehajtásáról 

szóló előterjesztést a Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja.  

 

 

2. napirend: Pápa Város Önkormányzatának közművelődési koncepciója (első olvasat) 

 

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 az elkészítést követően a koncepció felkerült Pápa város 

honlapjára, ahol véleményezni lehetett, illetve arra is volt lehetőség, hogy javaslatokat 

fogalmazzanak meg a koncepcióval kapcsolatban. Ezzel a lehetőséggel senki nem élt, sem 

észrevétel, sem javaslat nem érkezett. 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Alapvetően jónak tartja, néhány apróbb kiegészítéssel. Nagyon tetszik, hogy az elképzelés 

nagy hangsúlyt fektet a polgári önszerveződésekre, illetve az is nagyon fontos, hogy nem egy 

gondoskodó közművelődést képzel el, hanem olyat, ami mindenkinek megadja a lehetőséget 

az elképzelései kibontakoztatására. 

 

 

 



 

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

Jónak tartja a koncepciót. Néhány újító javaslata lenne. Érdemes lenne a helyi adottságokat 

kihasználni. Ilyen lehetne hosszú távon például a Petőfi-ház múzeumként való szerepeltetése, 

illetve a városi céhek kis üzleteinek bemutatása, továbbá a Kékfestő Múzeumba egy Pápa 

régen és ma kiállítás szervezése fotókból. 

A szabadidő és az egészséges életmód tartalmas kitöltésére vonatkozóan is lenne javaslata, 

ami a Mozdulj Pápa és az ehhez hasonló rendezvények  megújítására vonatkozik. Elképzelése 

szerint nagyobb hangsúlyt kellene fektetni, arra, hogy az óvodások, iskolások, nyugdíjasok és 

a kismamákon kívül a civil lakosság részéről egyre többen, akinek ezt a munkája engedi, 

vegyenek részt a hétközbeni sportos rendezvényeken. Ezt a szélesebb körben folytatott reklám 

tevékenységen keresztül látja megvalósíthatónak. 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

A koncepció azon részéhez kíván kiegészítést tenni, ami a polgári önszerveződésekről szól. 

Érdemesnek tartaná néhány nagyon jelentős egyesület név szerinti említését is, akik 

tevékenysége mindenképpen követendő lenne, ilyenek például a Művelődéstörténeti Társaság, 

a Barokk Egyesület, a Jókai Kör, a Lokálpatrióta Kör. Ők azok, akik már nagyon sokat tettek 

a városért.      

 

Venczel Csaba bizottsági tag 

Az előbbiekhez kiegészítésként megemlítené a Gyurátz Ferenc Gondolkodó Kört is. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

21/2013. (V.7.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága Pápa Város 

Önkormányzata Közművelődési koncepciója (első olvasat) című előterjesztést 

a Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja. 

 

 

3. napirend: Beszámoló a Jókai Mór Városi könyvtár tevékenységéről 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Kéri a bizottság tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket.  

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

Megkérdezi, hogy a könyvtár folyamatban lévő költözése nem okozott-e fennakadást az 

érettségire készülőknek és a szakdolgozatot készítőknek? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dr. Hermann István könyvtár igazgató 

Nem okozott gondot, mivel jelenleg működik a könyvtár. Tájékoztatja a bizottságot, hogy az 

előzetes számítások alapján a végleges kiköltözés várható időpontja 2013. augusztus 1. Ennek 

megfelelően a könyvtár július elején zárna be és az új épületbe történő átköltözés augusztus 

elejére valósulhatna meg. Ezt követné a Balla Róbert Téri épület teljes birtokba vétele a több 

tízezer kötet kipakolása, rendszerezése. Augusztus hónapra tervezik a dolgozók 

szabadságának kiadását és majd a költözést követő utómunkák után várhatóan október 1-én 

nyithatna a könyvtár. 

Elmondja, hogy a Balla Róbert Téri épület átalakítása után a jelenlegi könyvtárban 

megszokott egybefüggő átlátható terek nem lesznek. Az új épületben az átalakítás során az 

összes kibontható falat megszüntették, ennek köszönhetően a jelenleginél alig kisebb 

gyermekkönyvtár fog kialakulni, ahol a kisebb és a nagyobb gyermekek szükség esetén 

elkülöníthetőek lesznek. Tervezik egy játszósarok kialakítását is a legkisebbek számára, ahol 

a falakat festett képek díszíthetnék. A könyvtár egyéb részeinek alapterülete ugyan nem lesz 

kisebb, csak a belmagasság lesz alacsonyabb. Az új tér lehetőséget ad arra is, hogy a 

könyveket gyorsabban tudják cserélni. Elmondható az is, hogy az irodahelyiségek is jobb 

körülmények közé kerülnek. 

Nagyon előnyös lesz az új udvar is, amit ha a közeljövőben sikerülne rendesen bekeríteni, 

akkor lehetne parkosítani és kora tavasztól késő őszig a szabadban is olvashatnának a 

könyvtár látogatói. 

A jövő tervei között szerepel az is, hogy a jelenlegi kazánt egy korszerűbbre kellene cserélni, 

ehhez azonban pályázati pénzre is szükség lenne.    
 

Szirbek Rita bizottsági tag 

Addig, amíg nem valósul meg az előbbi pályázati lehetőség, addig mennyi többletet jelent a 

rezsiköltség?  

 

Dr. Hermann István könyvtár igazgató 

Elmondja, hogy a könyvtár jelenlegi fűtésére éves szinten körülbelül 1 millió forint kellett 

költeni. A volt iskola igazgatónőjének tájékoztatása alapján az épület fűtése éves szinten 

hatszázezer forint körül alakult. Ehhez még hozzá kell számítani azt is, hogy a raktér részeket 

nem kívánják fűteni, csak 10-12 Celsius fokon temperálni, ezért tehát remélhetőleg a fűtés 

kevesebbe fog kerülni, mint a kastélyban.  

Tájékoztatja a bizottságot, hogy az új épületre vonatkozóan a közműszerződéseket már 

megkötötték, számítanak arra is, hogy az építkezés miatt a víz és az áram fogyasztás területén 

plusz költségek fognak jelentkezni. 

A könyvtár minden dolgozója abban bízik, hogy az új helyet könnyen megszokják az olvasók. 

A nyitás előtt szeretnének a reklámozásra is gondot fordítani, annak érdekében, hogy ne 

következzen be olvasóvesztés a költözés miatt. A reklámokon keresztül be szeretnék mutatni 

a város megújult könyvárát és esetlegesen a később megvalósuló terveket is.    

 

Venczel Csaba bizottsági tag 

Kérdezi, hogy mennyi a könyvtárban az éves tagdíj? 

 

 

 

 

 

 

 



Dr. Hermann István könyvtár igazgató 

A tagdíj évek óta nem változott, jelenleg a felnőtt tagdíj hatszáz forint + áfa, a gyermek tagdíj 

háromszáz forint + áfa. Ez az összeg a könyvtári tagsági díjak összehasonlítását tekintve 

nagyon alacsonynak mondható. Korábban készültek számítások arra vonatkozóan, hogy az 

intézményi bevétel hány százaléka a tagdíj? A kalkuláció alapján kijelenthető, hogy ez 

komoly bevételt az intézmény számára nem jelent, ezért az önkormányzat arra az álláspontra 

jutott, hogy nem feltétlenül kell minden évben emelni ennek az összegét, hiszen ezzel az 

emeléssel több olvasót veszhetne a könyvtár, mint amennyi bevétel többletet jelenthetne az 

emelés. 

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

Kérdezi, hogy milyen a könyv visszaszolgáltatási hajlandóság? 

 

Dr. Hermann István könyvtár igazgató 

A rendszeres könyvtár látogatók körülbelül 85 %-a körében ez alapvetően jónak mondható. 

Ők azok az olvasók, akik amint a könyvet kiolvasták azonnal hozzák vissza. A kölcsönzők 

kisebb százalékánál van csak probléma, akik közül nagyon sokan vannak, akik ha 

figyelmeztetést kapnak, azonnal visszahozzák a könyvet, elnézést kérnek és ki is fizetik a 

pótdíjat. Természetesen mindig van olyan is, akivel nem lehet mást tenni csak jogi útra terelni 

a probléma megoldását, azonban az ilyen eseteknél mindig mérlegelni, kell, hogy az eljárás 

bonyolultságát és költségét tekintve megéri-e ezt az intézménynek? 

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

Kérdezi, hogy tapasztalható-e romlás ezen a területen az elmúlt években?  

  

Dr. Hermann István könyvtár igazgató 

Nem tapasztalható. 

  

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

következő határozatot hozza: 

 

22/2013. (V.7.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága a Jókai Mór Városi 

Könyvtár tevékenységéről szóló beszámolót a Képviselőtestület részére 

elfogadásra javasolja. 

 

4. napirend: Többcélú kistérségi társulással kapcsolatos döntés 

 

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: 

 

23/2013. (V.7.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága a Többcélú 

kistérségi társulással kapcsolatos előterjesztést a Képviselőtestület részére 

elfogadásra javasolja. 



 

 

5. napirend: Köznevelési vélemény kialakítás hatáskörének átruházása HEB-re 

 

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: 

 

24/2013. (V.7.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága a köznevelési 

vélemény kialakítása hatáskörének átruházása HEB-re című előterjesztést a 

Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja. 

 

 

6. napirend: Nyári napközis tábor költségeinek támogatása 

 

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 az iskolaigazgatókkal az első egyeztetés már megtörtént. 

Minden intézmény támogatta a tábor megvalósítását. Ezzel a kezdeményezéssel szeretne a 

város segítséget nyújtani a szülőknek a gyermekek nyári felügyeletének megoldásához. 

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

Kérdezi, hogy a család anyagi körülményei mennyire befolyásolják a táborban történő 

részvételt?  

 

Rádi Róbert kabinetvezető 

Semmilyen formában nem befolyásolja. Aki jelentkezik és szeretne a táborban részt venni, 

annak jövedelmi viszonyoktól függetlenül van erre lehetősége. Csupán az étkezésért kell a 

tanulók után fizetni, azt is ugyanolyan összegben, mint a szorgalmi időszakban. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

25/2013. (V.7.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága a nyári napközis 

tábor költségeinek támogatására vonatkozó előterjesztést a Képviselőtestület 

részére elfogadásra javasolja. 

 

 

 

 



 

 

 

7. napirend: Pápa Városi Televízió pályázata 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Kéri a bizottság tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket.  

 

Varga András városi televízió vezetője 

Elmondja, hogy bizonyára ismeretes a bizottság tagjai előtt, hogy 2014-re minden helyi 

televíziónak át kell állnia a digitális műsorszórásra. Ehhez az átálláshoz az állam pályázati 

úton minden segítséget megad. Tulajdonképpen kijelenthető, hogy az átállás teljes 

költségének 80 %-át az állam biztosítja ezen a pályázaton keresztül. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

26/2013. (V.7.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága a Pápa Városi 

Televízió pályázatra vonatkozó előterjesztést a Képviselőtestület részére 

elfogadásra javasolja. 

 

 

8. napirend: Huszár lakótelepi óvoda ablakcsere 

 

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: 

 

27/2013. (V.7.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága a Huszár 

lakótelepi óvoda ablakcseréjére vonatkozó előterjesztést a Képviselőtestület 

részére elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megköszöni a jelenlévők részvételét és bizottság nyilvános ülését 13.50 órakor bezárja. 

 

K.m.f. 

 

 

 

  Dr. Hermann István        Szirbek Rita 

     bizottsági elnök                    bizottsági tag 


