
Pápa Város Önkormányzatának  

Humánerőforrás Bizottsága 

 

Szám: 6/4-6/2013. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: a Humánerőforrás Bizottság 2013. május 28-án 14.30 órakor, a Polgármesteri 

Hivatal 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, 

  Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Köszönti a megjelenteket, megállapítja a bizottság határozatképességét, majd szavazásra 

bocsátja a napirendet: 

 

1. Beszámoló a Városi Óvodák tevékenységéről 

2. Partnervárosi együttműködés Kovásznai ingatlanfejlesztésben  

 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

 

 30/2013. (V.28.) HEB határozat 

 Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága a fenti napirendet 

elfogadja. 

 

 

1. napirend: Beszámoló a Városi Óvodák tevékenységéről  

 

Napirend tárgyalásán jelen van Csákvári Judit óvodavezető. 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Kéri a bizottság tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket.  

 

 

 

 



Máté István bizottsági tag 

Kérdezi, hogy a tagóvodák között nem lesznek-e létszámproblémák a jövőben? 

 

Csákvári Judit óvodavezető 

Nem. Ennek oka, hogy központilag történik a gyermekek felvétele után a gyermeklétszám 

elosztása az egyes tagóvodák között, ami biztosítja a gyermekek üres férőhelyekre történő 

irányítását. 

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

Kérdése, hogy a beszámolóban szereplő szervezetátvilágítás teljes körűen befejeződött-e az 

intézményben, illetve mennyire sikerült a szükséges szervezet átalakítást végrehajtani? 

 

Csákvári Judit óvodavezető 

Jelenleg az intézmény engedélyezett létszámkerete 156 fő, amit a köznevelési törvény           

2013. szeptemberétől életbe lépő változására tekintettel 1 fő rendszergazda és a 1 fő 

pszichológus munkakörökkel szeretnének bővíteni. A szervezet átalakítás teljeskörűen nem 

zajlott le az intézményben, mivel ehhez többek között a szakszolgálatok átalakítás utáni új 

rendszerét is ismerni kellene, illetve még minden kollégával, akit a változás érint, nem 

sikerült egyeztetni. A munkakör változás az óvónői szakközépiskolai végzettséggel  

rendelkező óvodapedagógusokat érinti elsődlegesen, ők lennének azok, akiket pedagógiai 

asszisztens munkakörben lehetne áthelyezni. Az átalakítást befolyásolják a nyugdíjazások is, 

mivel a nyugdíjba vonuló kollégák ismeretében lehet csak a megüresedő álláshelyeket – az új 

munkaköri szabályok figyelembe vételével - pályáztatni. Ezeknek a kérdéseknek a tisztázását 

követően lehet a végleges szervezeti változásokról nyilatkozni. 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Nagyon sok negatívum hangzik el a médiában az óvodai felvételek új szabályozásával 

kapcsolatosan. Kérdezi, hogy ezek a férőhelyeket érintő létszám problémák városunkat 

mennyire érinthetik? 

 

Csákvári Judit óvodavezető 

Pápán ez valószínűleg nem lesz probléma. Ennek oka, hogy részben előre gondolkodott az 

intézmény és az elmúlt években elkezdte a gyermekeket becsalogatni az óvodákba, aminek 

következménye, hogy városunkban nagyon kevés az a hároméves gyermek, aki még nem 

került be az óvodába. Ez három óvodában integrációs pedagógiai program kapcsán pályázati 

kötelezettség is volt. Ez a pályázat kapcsán vállalt kötelezettség arra vonatkozik, hogy milyen 

formákat lehet arra találni, hogy a szociális és egyéb hátrányokkal küzdő hároméves 

gyermekek bekerüljenek az óvodai ellátás rendszerébe. Természetesen ezt a gyakorlatot mind 

a tíz óvodában alkalmazzák.  

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Kérdezi, hogy az ilyen gyermekek óvodába kerülése okoz-e feszültségeket? 

 

Csákvári Judit óvodavezető 

Nem. Sok olyan módszertani változás épült be az óvodai nevelő munkába, ami a legtöbb 

esetben kompenzálni tudja a későbbiekben esetlegesen felmerülő nehézségeket. Ilyen változás 

többek között, a gyermek óvodába kerülése előtt a szülők pontos felvilágosítása, a házirenddel 

való megismertetése. Az óvodai szabályok betartására való figyelmeztetés. 

 

 



 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Kérdezi, hogy vannak-e a nyelvi készségek tekintetében különbségek az integráció kapcsán 

óvodába lépő cigány és nem cigány gyermekek között? 

 

Csákvári Judit óvodavezető 

Nem tapasztalnak különbségeket. 

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

Kérdezi, hogy mennyire sikerül a hátrányos társadalmi rétegből jövő gyermeket az iskolába 

lépés előtt a megfelelő szintre felzárkóztatni? 

 

Csákvári Judit óvodavezető 

Ez pontosan nem mérhető, mert az óvoda nem az iskolára készít fel, hanem olyan 

alapkészségeket próbál fejleszteni, ami alkalmassá teszi a gyermekeket az iskolai 

követelményeknek való megfelelésre. Az jelenthető ki inkább, hogy az óvoda és az iskola 

közötti átmenet jelenti a nagyobb problémát, mivel az óvoda játékosan próbálja az 

alapkészségek fejlesztése révén felkészíteni a gyermekeket az iskolára, míg az iskola már 

komoly követelményeket támaszt a gyermekekkel szemben. Pozitív tapasztalat az is, hogy az 

említett nehézséget egyre több pedagógus kolléga ismeri fel és tudomásul veszi azt, hogy az 

augusztusban még óvodás gyermek szeptember 1-től nem lesz azonnal iskolás és nagy 

türelemmel próbálják a tanév kezdetén felmerülő nehézségeket, a folyamatos iskolai élethez 

szoktatást megoldani.  

 

Rádi Róbert kabinetvezető 

Elmondja, hogy a városi intézmények közül az óvoda az az intézmény, ami az utóbbi években 

a legtöbb pályázati forrást nyerte el. Ez egy nagyon fontos erény, hiszen ezekkel a pályázati 

forrásokkal önkormányzati források válhatók ki. Ezek a források az intézmény tárgyi 

feltételeinek fejlesztése és az új pedagógiai módszerek bevezetése terén is fontos szerepet 

játszanak. Természetesen ezen elnyert pályázatok megvalósításához az óvoda minden 

dolgozóját érintő komoly szakmai munka szükséges.  

 

Csákvári Judit óvodavezető távozik a bizottság üléséről. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

 31/2013. (V.28.) HEB határozat 

 Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága a Városi Óvodák 

tevékenységéről szóló beszámolót a Képviselőtestület részére elfogadásra 

javasolja. 

 

2. napirend: Partnervárosi együttműködés Kovásznai ingatlanfejlesztésben 

  

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 néhány éve volt már egy próbálkozás arra vonatkozóan, hogy kovásznai 

lakóházat a partnervárosok megvásárolnak és felújítanak és így hoznak létre egy 

gyermektábort. Ez az elképzelés akkor nem valósult meg.  

Jelenleg talán jobb a helyzet, mivel a Határtalanul pályázat biztos alapnak látszik arra, hogy a 

pályázat keretében elnyert forrásokból a gyermekek számára biztosítva lesz a tábor 

igénybevételének költsége. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

 31/2013. (V.28.) HEB határozat 

 Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága a partnervárosi 

együttműködés Kovásznai ingatlanfejlesztés című előterjesztést a 

Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja. 

 

 

 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

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

 

K.m.f. 

 

 

 

 Dr. Hermann István         Máté István 

    bizottsági elnök                     bizottsági tag 


