
Pápa Város Önkormányzatának  

Humánerőforrás Bizottsága 

 

Szám: 6/4-8/2013. 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült: a Humánerőforrás Bizottság 2013. június 25-én 13.00 órakor, a Polgármesteri 

Hivatal tárgyalótermében tartott nyilvános üléséről 

 

Jelen vannak: Dr. Hermann István bizottsági elnök,    

  Máté István bizottsági tag,   

Venczel Csaba bizottsági tag ,       

 

Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő, 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető, 

Csákvári Judit 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. Pápa Városi Óvodák vezetői állására kiírt pályázat elbírálása 

2. Pótelőirányzati kérelmek elbírálása 

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

    tervezete Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

3. Pápa Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 

4. Szoboráthelyezés (Jókai, Petőfi) 

5. Döntés civil szervezetek működésének támogatásáról 

 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

   35/2013. (VI.25.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága a 

fenti napirendet elfogadja. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. napirend: Pápa Városi Óvodák vezetői állására kiírt pályázat elbírálása 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Köszönti Csákvári Judit pályázót. Tájékoztatja, hogy a bizottság tagjai a pályázati anyagot 

megkapták, megismerték. Megkérdezi a pályázót, hogy szóban kívánja-e kiegészíteni 

pályázatát?  

 

Csákvári Judit pályázó 

Elmondja, hogy a pályázatát szóban nem kívánja kiegészíteni. 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Kéri a bizottság tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket.  

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés nem merült fel. 

 

Elmondja, hogy örül annak, hogy az óvónők a megelőző időszakokhoz képest az utóbbi 

néhány évben sokkal aktívabbak. Ennek okai valószínűleg a régebbi óvodavezetés 

elvárásaiban és az akkori lehetőségekben keresendők. Fontos, hogy a megújult vezetés egy 

másfajta szellemiséget valósított meg, ami nagyon jó lehetőséget jelent mindenki számára. Ez 

a változás az intézmény fejlődése szempontjából meghatározó jelentőségű pályázati források 

kiaknázásánál is tapasztalható. Fontos eredmény, hogy a tagóvodák önállóan is próbálnak 

pályázni és a közös pályázatokban is aktívan vesznek részt. 

 

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

ülésén kerül ismertetésre.  

 

Csákvári Judit 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: 

 

36/2013. (VI.25.) HEB határozat 

 Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága Csákvári 

Judit pályázó további öt évre szóló vezetői megbízását támogatja, 

tekintettel arra, hogy az elmúlt időszakban olyan vezetési stílust 

valósított meg, ami alkalmas volt arra, hogy az intézmény egészében 

felszabadítsa a meglévő kreatív energiákat és ezek a felszabaduló 

energiák és lehetőségek az óvoda egészét tekintve egy pozitív 

változást hoztak mind a szakmai munka, mind az óvoda tárgyi 

feltételeinek fejlesztése terén. 

 

 

 

 

 



2. napirend:  Pótelőirányzati kérelmek elbírálása 

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

tervezete Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Kéri a bizottság tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket.  

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem 

merült fel. 

Kéri a bizottság állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

37/2013. (VI.25.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága Pápa 

Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata   

2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.28.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló előterjesztést a Képviselőtestület 

részére elfogadásra javasolja. 

 

 

 

3. napirend: Pápa Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Kéri a bizottság tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket.  

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés nem merült fel. 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Koncepció a tárgyaló testületek és a véleményező 

Humánerőforrás Bizottság ülésen elhangzottakkal, illetve a beérkező javaslattal kiegészült. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

38/2013. (VI.25.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága Pápa 

Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepcióját a 

Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja. 

 

 

 

 

 



4. napirend: Szoboráthelyezés (Jókai, Petőfi) 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Kéri a bizottság tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket.  

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés nem merült fel. 

 

Elmondja, hogy véleménye szerint a két szobor nem illeszkedik abba a leendő miliőbe, ami a 

kastély és a templom között kiépítésre kerül. A Petőfi szobornak talán a legméltóbb helyet a 

Petőfi Sándor Gimnázium környékén lehetne találni, a Jókai szobor tekintetében pedig 

valamelyik körforgalomba történő elhelyezést lenne érdemes megvizsgálni. Az alkotók közül 

már csak a Jókai szobrot készítő Szervátiusz Tibor él, a Petőfi szobor készítője Somogyi 

József már meghalt. A városnak jó a kapcsolata az örökösökkel, véleménye szerint az 

áthelyezést akadály nélkül meg lehet oldani.  

 

Venczel Csaba bizottsági tag 

Támogatja a bizottság elnöke által említett elgondolást. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

39/2013. (VI.25.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága a 

szoboráthelyezésre vonatkozó előterjesztést a Képviselőtestület 

részére elfogadásra javasolja. 

 

 

5. napirend: Döntés civil szervezetek működésének támogatásáról 

 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Kéri a bizottság tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket.  

 

Pozsgai Zsuzsa köztisztviselő 

Elmondja, hogy az anyag azért kerül ismét a bizottság elé, mert hatályba lépett Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló törvény azon módosítása, mely a képviselőtestület át nem 

ruházható hatáskörei közül kiemelte az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadásra 

vonatkozó rendelkezést. Ez a törvénymódosítás azt is tartalmazza, hogy a 

képviselőtestületnek az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó 

rendelkezéseiről rendeletet kell alkotni. Tekintettel arra, hogy Pápa Város Önkormányzatának 

SZMSZ-e a Humánerőforrás Bizottság hatáskörei között felsorolja a civil szervezetek 

pályázatainak elbírálásával kapcsolatos döntési jogosultságot is, ezért a jelenleg rendelkezésre 

álló információk szerint a bizottság dönthet a támogatási összegek odaítéléséről.  

Tájékoztatja a bizottságot továbbá arról is, hogy amennyiben a hivatkozott jogszabályhellyel 

kapcsolatosan a jelenlegi állásponttól eltérő állásfoglalás születik, úgy a Képviselőtestület 

megerősítő döntése a későbbiek kikérhető. 



 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Emlékezteti a bizottságot, hogy előző ülésén az alábbi szervezeteket a felsorolt összeggel 

javasolták támogatásra: 

 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 

 

Továbbá emlékezteti a bizottságot arra is, hogy az előző ülésen a támogatási összeg elosztása 

kapcsán javaslat hangzott el arra vonatkozóan is, hogy azok a pályázók, akik már más 

forrásból is részesültek önkormányzati támogatásban, azon szervezeteket ebben a körben ne 

támogassa az önkormányzat. Fentieken túl nem javasolták támogatásra azokat a pályázókat 

sem, akiknél felhasználási célként a tagoknak ajándékok vásárlása, közös kirándulás volt 

megjelölve, tekintettel arra, hogy ezek nem közösségi célokat fogalmaznak meg. 

Kéri, hogy ezeket a szempontokat a jelenlegi döntésnél a bizottság továbbra is vegye 

figyelembe. 

 

Pozsgai Zsuzsa köztisztviselő 

Az előző javaslat értelmében a rendelkezésre álló 2 millió Ft-ból 825.000,- Ft-ot javasolt 

odaítélni a bizottság. 

 

Venczel Csaba bizottsági tag 

Kérdezi, hogy akkor a megmaradt több mint 1 millió forintra lehet, majd újra pályázni? 

 

Pozsgai Zsuzsa oktatási ügyintéző 

Igen. Az előző javaslatnak megfelelően a pályázat változatlan feltételekkel, de módosított 

időpontokkal újra kiírásra kerül. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

 

 

 

40/2013. (VI.13.) HEB határozat 

 Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága a       

felsorolt szervezetek pályázatát nem támogatja: 

 



 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: 

 

41/2013. (VI.25.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága a 

felsorolt szervezetek az alábbi összegű támogatásban részesíti: 

 

 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 13.12 órakor bezárja. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

  Dr. Hermann István        Máté István 

     bizottsági elnök                    bizottsági tag 

 

 


