
Pápa Város Önkormányzatának  

Humánerőforrás Bizottsága 

 

Szám: 6/4-7/2013. 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült: a Humánerőforrás Bizottság 2013. június 13-án 14.00 órakor, a Polgármesteri 

Hivatal tárgyalótermében tartott nyilvános üléséről 

 

Jelen vannak: Dr. Hermann István bizottsági elnök,    

  Máté István bizottsági tag, 

  Venczel Csaba bizottsági tag, 

 

  Rádi Róbert kabinetvezető, 

  Pozsgai Zsuzsanna oktatási ügyintéző, 

   

Távolmaradását bejelentette: Szirbek Rita bizottsági tag 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Köszönti a megjelenteket, megállapítja a bizottság határozatképességét, majd szavazásra 

bocsátja a napirendet: 

 

1. Civil pályázatok véleményezése 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

 

 32/2013. (V.13.) HEB határozat 

 Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága a fenti napirendet 

elfogadja. 

 

 

1. napirend: Civil pályázatok véleményezése 

 

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 meghívó mellé kiküldött írásos előterjesztésben foglaltakkal 

ellentétben a bizottság a benyújtott pályázatokról – a jelenleg rendelkezésre álló információk 

alapján - nem tud dönteni, tekintettel arra, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

törvény alapján az államháztartáson kívüli forrás átadása, átvétele a Képviselőtestület át nem 

ruházható hatáskörei közé tartozik.  



Fentiekre tekintettel a jelenleg benyújtott pályázatok tekintetében a bizottság indítványt tehet 

a Képviselőtestületnek az adott szervezet támogatási összegére vonatkozóan. 

Tájékoztatja a bizottságot továbbá arról is, hogy a Képviselőtestület döntését követően a 

pályázókkal olyan támogatási szerződést kíván kötni az Önkormányzat, amely tartalmazza a 

konkrét pályázati célt és ami majd a támogatási összeg elszámolásánál számon is kérhető a 

pályázókon.  

Azt is le kívánjuk fektetni a szerződésben, hogy a támogatási összegből megvalósított 

rendezvényeiket a helyi médiákban hirdessék meg, és biztosítsák a programjaikon  a saját 

tagjaikon kívüli személyek számára is a részvételi lehetőséget, illetve tüntessék fel a 

támogatók között Pápa Város Önkormányzatát is. 

 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Kéri a bizottság tagjait, hogy a hivatal munkatársai által készített és kiosztott összefoglaló 

táblázat alapján tegyenek javaslatot a támogatási összegekre és egyben javasolja, hogy azok a 

pályázók, akik már más forrásból is részesültek önkormányzati támogatásban, azon 

szervezeteket ebben a körben ne javasolja támogatásra a bizottság. Továbbá nem javasolja 

támogatásra azokat a pályázókat sem, akiknél felhasználási célként a tagoknak ajándékok 

vásárlása, közös kirándulás a támogatási összeg felhasználásának célja, tekintettel arra, hogy 

ezek nem közösségi célokat fogalmaznak meg. 

 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

 

 

33/2013. (VI.13.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága a fenti 

szempontokat figyelembe véve indítványozza a Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének a felsorolt szervezetek pályázatának elutasítását: 

 

 Pápa Jókai Mór Művelődési Központ Bélyeggyűjtő Köre 

 DÉ-MOL Színjátszó Társulat  

 Nők Klubja 

 Nosztalgia Klub 

 Megújulás Klub 

 Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete Pápai Kistérségi 

Csoportja 

 

 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

 

 

 

 

 



 

34/2013. (VI.13.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága indítványozza a 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a felsorolt szervezetek 

alábbi összegben történő támogatását: 

 

 

 Textiles Nők Klubja        50.000,- Ft 

 Nyugdíjas Pedagógus Klub       30.000,- Ft 

 Szív és Érbetegek Klubja     100.000,- Ft  

 Bakancsos Természetjáró Kör    100.000,- Ft 

 JMSZK Kertbarát Népfőiskola     100.000,- Ft 

 Várostörténeti Honismereti Kör      30.000,- Ft 

 Távközlési Nyugdíjasok Klubja       75.000,- Ft 

 Csillagászati Szakkör       50.000,- Ft 

 Szeleburdiák Színpad       90.000,- Ft 

 Ifjúsági Képzőművész Kör       50.000,- Ft 

 Sámán Makett Club        50.000,- Ft 

 12-es Színkör         50.000,- Ft 

 JMSZK Életmód Klub       20.000,- Ft 

 Tűsarok Foltvarró Klub       30.000,- Ft 

 

 

 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

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

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

  Dr. Hermann István        Venczel Csaba 

     bizottsági elnök                    bizottsági tag 

 


