
Pápa Város Önkormányzatának  

Humánerőforrás Bizottsága 

 

Szám: 6/4-11/2013. 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült: a Humánerőforrás Bizottság 2013. október 8-án 12.00 órakor, a Polgármesteri 

Hivatal tárgyalótermében tartott nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak: Venczel Csaba bizottsági tag,    

  Máté István bizottsági tag,  

  Szirbek Rita bizottsági tag,  

 

  Rádi Róbert kabinetvezető, 

  Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő. 

 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök távolmaradását előzetesen bejelentette, akadályoztatására 

való tekintettel a polgármester Venczel Csaba képviselőt bízta meg a bizottság elnöki 

feladatainak ellátásával. 

  

Venczel Csaba bizottsági tag 

Köszönti a megjelenteket, megállapítja a bizottság határozatképességét, majd szavazásra 

bocsátja a napirendet azzal a javaslattal, hogy a Városi Óvodák nyitva tartási idejének 

meghatározására vonatkozó előterjesztést első a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. beszámolója 

elmúlt időszakban végzett tevékenységéről, gazdálkodásáról című előterjesztést pedig utolsó 

napirendi pontként zárt ülés keretében tárgyalja a bizottság. 

 

1. Városi Óvodák nyitva tartási idejének meghatározása 

2. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ vezetői állására kiírt pályázat elbírálása 

3. Intézményi tanácsokba önkormányzati képviselők delegálása 

4. TISZK megszűnése 

5. A Pápai Termálvízhasznosító Zrt. beszámolója elmúlt időszakban végzett  

     tevékenységéről, gazdálkodásáról 

 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

   47/2013. (X.08.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága a 

fenti napirendet elfogadja. 

 

 

 

 

 

 



 

1. napirend: Városi Óvodák nyitva tartási idejének meghatározása 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Morvai Marianna a Pápai Városi Óvodák intézményvezető-

helyettese. 

 

Venczel Csaba bizottsági tag 

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. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

 

48/2013. (X.08.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) 

bekezdés b) pontjában, valamint Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 9/2011. (IV.14.) önkormányzati rendeletnek 38. § (2) 

bekezdés h) pontjában foglaltak alapján az önkormányzat által 

fenntartott óvodák nyitva tartásának rendjét az előterjesztés       

1. számú mellékletében foglaltak szerint határozza meg. 

Felkéri az óvodavezetőt, hogy a nyitva tartási idő közzétételéről 

gondoskodjon. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Dr. Hermann István bizottsági elnök  

  Rádi Róbert kabinetvezető 

  Óvodavezető 

 

 

 

Morvai Marianna intézményvezető-helyettes távozik a bizottság üléséről. 

 

2. napirend: Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ vezetői állására kiírt pályázat  

elbírálása 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Dr. Baloghné Uracs Marianna pályázó. 

 

Venczel Csaba bizottsági tag 

Köszönti Dr. Baloghné Uracs Marianna pályázót. Tájékoztatja, hogy a bizottság tagjai a 

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

kiegészíteni pályázatát?  

 

 



Dr. Baloghné Uracs Marianna pályázó 

Elmondja, hogy a pályázatát szóban nem kívánja kiegészíteni. 

 

Venczel Csaba bizottsági tag 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Kéri a bizottság tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket.  

 

Rádi Róbert kabinetvezető 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy előzőleg a Humánerőforrás Bizottság a hatályos jogi 

szabályozás értelmében az országos szakmai szervezet képviselőjével kiegészített szakértői 

bizottságként véleményezte a pályázatot. Fentieken túl Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének hatályos SZMSZ-e értelmében a Humánerőforrás Bizottság a 

közművelődés területén előzetesen véleményt nyilvánít a feladatköréhez kapcsolódó 

önkormányzati intézmények vezetői posztjára kiírt pályázatok elbírálása során. Fenti indokok 

alapján kerül a bizottság tagjai elé újból a pályázati anyag megtárgyalása és véleményezése. 

 

Venczel Csaba bizottsági tag 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem merült fel. 

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

ülésén kerül ismertetésre.  

 

Dr. Baloghné Uracs Marianna pályázó távozik a bizottság üléséről.  

 

Venczel Csaba bizottsági tag 

Javasolja, hogy alkossanak véleményt a pályázó alkalmasságáról. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

 

49/2013. (X.08.) HEB határozat 

A pályázati anyagból egy a szakmája és városa iránt elkötelezett 

ember személyisége rajzolódik ki. Hitet tesz a közösségek 

fejlesztése mellett. A település érdekeit szem előtt tartva tervezi 

az intézmény jövőjét. Jól határozta meg a pályázati ciklusra eső 

évek terveit. Csapatban gondolkodva végezte és kívánja végezni 

a munkáját. A közösségeket partnereknek tekinti. Látja a 

globális világ kihívásait. Számol a mai magyar társadalom és 

benne Pápa város kulturális tendenciáival. Felkészült a szakmai 

trendek ismeretében és azok nyomon követésében. Képezi 

magát, hogy az állandó napi kihívásoknak megfeleljen. 

Fentieket figyelembe véve a bizottság javasolja a pályázó 

intézményvezetői megbízását.  

 

 

 

 

 

 



 

3. napirend: Intézményi tanácsokba önkormányzati képviselők delegálása 

    

Venczel Csaba bizottsági tag 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Kéri a bizottság tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket.  

 

Rádi Róbert kabinetvezető 

Elmondja, hogy valamennyi intézményvezetőtől írásban kérte az önkormányzat álláspontja 

ismertetését arra vonatkozóan, hogy mely formában kívánják megalakítani az intézményi 

tanácsot. Tájékoztatja a bizottságot, hogy az erre vonatkozó iratanyag a Polgármesteri 

Kabinetnél megtekinthető. A város oktatási intézményei közül csupán néhány jelezte, hogy 

nem kívánnak intézményi tanácsot alakítani. Az intézményi tanácsok létrehozása és 

működtetése minden intézmény számára jogszabályi kötelezettség és valószínűleg a jelenleg 

nemleges választ adó  intézmények esetében is sor kerül majd ennek megalakítására. Fentiek 

alapján, ezért a határozati javaslatban valamennyi intézményre vonatkozóan javasolja az 

előterjesztő a Képviselőtestület számára a delegáláshoz szükséges felhatalmazás megadását. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

 

50/2013. (X.08.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága az 

intézményi tanácsokba önkormányzati képviselők delegálására 

vonatkozó előterjesztést a Képviselőtestület részére elfogadásra  

javasolja. 

 

 

4. napirend: TISZK megszűnése 

 

Venczel Csaba bizottsági tag 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Rádi Róbert kabinetvezető 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Pápai TISZK megszűnését a jogszabályváltozások és a 

fenntartó váltás indokolják. 

 

Venczel Csaba bizottsági tag 

Megkérdezi, van-e a bizottság részéről kérdés, hozzászólás? 

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

Megkérdezi, hogy készült-e korábban kimutatás arról, hogy mennyi adminisztrációs költség 

keletkezett a TISZK fennállása alatt, illetve megszűnésével maradnak-e szabad  kapacitások? 

 

 

 

 

 



Rádi Róbert kabinetvezető 

Válaszában elmondja, hogy többletköltséggel a Pápai TISZK működése azért nem járt, mert a 

Pápai SZASZET megalakulásakor a Művelődési Osztály, később pedig a Polgármesteri 

kabinet személyi feltételei biztosították az adminisztrációs feladatok ellátását. Ez 

gyakorlatilag a tanácsülések összehívását, jegyzőkönyvek elkészítését, határozatok 

végrehajtásával kapcsolatos ügyintézést jelentették. 

A Pápai TISZK gazdálkodással kapcsolatos feladatait a GAESZ látta el, ugyanazzal az 

apparátussal, mint korábban. Tehát létszámnövekedés emiatt nem volt, így többlet sem 

jelentkezik a megszűnésével. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

 

51/2013. (X.08.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága a  

TISZK megszűnésével kapcsolatos előterjesztést a 

Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja. 

 

  

Venczel Csaba bizottsági tag 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX: törvény 46. § (2) 

bekezdés c) pontja alapján javasolja, hogy a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. beszámolója 

elmúlt időszakban végzett tevékenységéről, gazdálkodásáról napirend tárgyalására a bizottság 

zárt ülést rendeljen el. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága zárt 

ülés megtartását rendeli el. 

 

Venczel Csaba bizottsági tag 

A bizottság nyilvános ülését 12.15 órakor bezárja.  

Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

     Venczel Csaba        Máté István 

      bizottsági tag                   bizottsági tag 

 

 


