
  

Pápa Város Önkormányzatának  

Humánerőforrás Bizottsága 

 

Szám: 6/4-13/2013. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: a Humánerőforrás Bizottság 2013. november 11-én 13.00 órakor, a 

Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében tartott üléséről 

 

Jelen vannak: Dr. Hermann István bizottsági elnök,    

  Máté István bizottsági tag, 

  Szirbek Rita bizottsági tag, 

 

  Rádi Róbert kabinetvezető, 

  Pozsgai Zsuzsanna oktatási ügyintéző, 

 

Távolmaradását bejelentette: Venczel Csaba bizottsági tag 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Köszönti a megjelenteket, megállapítja a bizottság határozatképességét, majd szavazásra 

bocsátja a napirendet: 

 

1. Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója 

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

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

3. Vagyonkezelési szerződés (MIK-es köznevelési intézmények) 

4. Beiratási körzetek véleményezése 

5. Maximális csoportlétszám-túllépés (Városi Óvodák) 

6. Civil pályázatok 

7. Utazási, lakhatási támogatások 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

 54/2013. (XI.11.) HEB határozat 

 Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága a fenti napirendet 

elfogadja. 

 

 

1. napirend: Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető. 

 

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 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy a jogszabályban foglaltakat figyelembe véve, az abban 

rögzített határidőnek megfelelően a képviselők kézhez kapták a koncepció anyagát. A 

kipostázott anyaggal kapcsolatban elmondja, hogy az idei keretszámok nem ismertek, ezért 

kicsit általánosabb az anyag, mint az előző években. 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Elmondja, hogy információi szerint az önkormányzat azon adósságállománya, ami az idei évi 

adósságrendezést követően fennmaradt 2014. február 28-áig az állam részéről kiegyenlítésre 

kerül. Ezzel kapcsolatban kérdezi, hogy az adósságrendezésről nem esik szó az anyagban, mi 

ennek az oka? 

 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

Válaszában elmondja, hogy a koncepció anyagának összeállításakor az erre vonatkozó pontos 

információk még nem voltak ismertek, ezért az előterjesztés csupán egy mondat erejéig utal a 

jövőbeni adósságrendezésre. 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

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

nem merült fel. 

Kéri a bizottság állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. 

 

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

hozta: 

55/2013. (XI.11.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága Pápa 

Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója című 

előterjesztést a Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja. 

 

 

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

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 

5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető. 

 

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, szóbeli kiegészítés, hozzászólás, 

észrevétel nem merült fel. 

 

Kéri a bizottság állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. 

 

 

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

hozta: 

 



  

56/2013. (XI.11.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága Pápa 

Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezetét Pápa Város Önkormányzata   

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

rendelet módosításáról a Képviselőtestület részére elfogadásra 

javasolja. 

 

3. napirend: Vagyonkezelési szerződés (MIK-es köznevelési intézmények) 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető. 

 

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 hozta: 

 

57/2013. (XI.11.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága a 

vagyonkezelési szerződések megkötésével kapcsolatos előterjesztést 

a Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja.  

 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető távozik a bizottság üléséről. 

 

4. napirend: Beiratási körzetek véleményezése 

 

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, hivatali kiegészítés, 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 hozta: 

 

 

 

 



  

58/2013. (XI.11.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága a 

beiratási körzetek véleményezése című előterjesztést a 

Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja.  

 

5. napirend: Maximális csoportlétszám-túllépés (Városi Óvodák) 

 

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 

Megkérdezi, hogy a Pápai Városi Óvodák Kéttornyúlaki Tagóvodája miért nem szerepel az 

anyagban? 

 

Pozsgai Zsuzsanna oktatási ügyintéző 

Válaszában elmondja, hogy ott nincs létszám túllépés, ezért nem került az anyagba. 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban további 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 hozta: 

  

59/2013. (XI.11.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) 

bekezdésében meghatározottak, továbbá Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

9/2011. (IV.14.) rendelete 38. § (2) bekezdés g) pontjában foglaltak 

alapján Pápa Város Önkormányzata fenntartásában lévő Pápai 

Városi Óvodák intézményében a 2013/2014. nevelési évben induló 

csoportok esetében a maximális létszámtól való eltérést – az 

előterjesztés mellékletében foglaltak szerint – engedélyezi.   

 

Határidő: 2013. szeptember 1-től 

Felelős: Dr. Hermann István bizottsági elnök  

  Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető  

   Óvodavezető  

 

 

6. napirend: Civil pályázatok 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Kéri a bizottság tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket.  



  

 

Továbbá tájékoztatja a bizottságot, hogy a pályázat I. fordulójában a költségvetésben erre a 

célra elkülönített összeg teljes egészében nem került felhasználásra, így a pályázatot az 

önkormányzat ismét meghirdette. A II. forduló pályázati kiírásában meghatározott céloknak   

négy pályázó szervezet felelt meg. Fentiek alapján a következő szervezetek alábbi összegű 

támogatására tesz javaslatot. Megújulás Klub 50.000,- Ft, a Nosztalgia Klub 35.000,- Ft, a 

Nők Klubja 100.000,- Ft és a Gyurátz Ferenc Gondolkodó Kör 100.000,- Ft. 

 

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

Megkérdezi, hogy a Megújulás Klub és a Nosztalgia Klub miért nem kapja meg a kért 

támogatást? 

 

 

Rádi Róbert kabinetvezető 

Válaszában elmondja, hogy e két szervezetet több módon is támogatta az önkormányzat, pl.: 

rendezvényeikhez kötődően ingyenes teremhasználat biztosításával. Másrészt pedig már 

részben megtartották azokat a programokat, amire a pályázat benyújtásakor igényelték a 

támogatást.   

 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

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

nem merült fel. 

 

Kéri a bizottság állásfoglalását a határozati  javaslattal kapcsolatban. 

 

 

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

határozatot hozta: 

  

60/2013. (XI.11.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága a pápai 

székhelyű nem önálló jogi személyiségű intézményi háttérrel 

rendelkező helyi társadalom szempontjából meghatározó 

jelentőségű, értékteremtő, értékközvetítő tevékenységet végző 

szervezetek támogatására kiírt pályázat II. fordulójában - a 

benyújtott pályázatok alapján - a támogatási összegeket az alábbiak 

szerint határozza meg: 

- Megújulás Klub               50.000,- Ft 

- Nosztalgia Klub             35.000,- Ft 

- Nők Klubja                      100.000,- Ft  

- Gyurátz Ferenc Gondolkodó Kör             100.000,- Ft  

 

 

 

 

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

határozatot hozta: 

 



  

 

61/2013. (XI.11.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága a fenti 

szempontokat figyelembe véve a pápai székhelyű nem önálló jogi 

személyiségű intézményi háttérrel rendelkező helyi társadalom 

szempontjából meghatározó jelentőségű, értékteremtő, 

értékközvetítő tevékenységet végző szervezetek támogatására kiírt 

pályázat II. fordulójában – a benyújtott pályázatok alapján - az alábbi 

szervezetek támogatás iránti kértelmét utasítja el: 

- Etka-Jóga Klub 

- Bruno Gröning Baráti Kör    

 

 

7. napirend: Utazási, lakhatási támogatások 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Kéri a bizottság tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket.  

 

Továbbá tájékoztatja a bizottságot, hogy az utazási támogatásra vonatkozó előterjesztéshez 

készített táblázat alapján hat pályázó felel meg a pályázati kiírásban meghatározott 

feltételeknek. Az önkormányzat szűkös anyagi lehetőségeit figyelembe véve javasolja, hogy 

csak a kiírásban meghatározott pályázati szempontoknak megfelelő pályázók kapják meg az 

idei esztendőben a támogatást.  

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban további 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 hozta: 

  

62/2013. (XI.11.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága az 

alábbi, felsőoktatási intézményben tanuló hallgatókat részesíti 

utazási támogatásban: 

 

- Bokor Barbara Anna  

- Bárdos Luca Csenge 

- Bárdos Kenéz 

- Szalai Dóra Kinga 

- Szalai Renáta 

- Kocsis Tamás  

 

 

 

 

 



  

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

következő határozatot hozta: 

   

63/2013. (XI.11.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága az 

alábbi, felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók utazási 

támogatás iránti kérelmét elutasítja, mert nem felelnek meg a 

pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek: 

 

- Dukai Barbara   

- Gőgös Flóra 

- Wölfinger Barbara 

- Borbás Tamás 

- Németh Loretta 

- Hermann Ádám 

 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Elmondja, hogy a lakhatási támogatásra kiírt pályázatra beérkezett hat kérelem esetében – az 

önkormányzat anyagi lehetőségeit figyelembe véve - ugyancsak azon pályázók támogatását 

javasolja, akik a kiírásban meghatározott jövedelmi és tanulmányi eredményre vonatkozó 

feltételeknek megfelelnek. 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban további 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 hozta: 

  

64/2013. (XI.11.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága az 

alábbi, felsőoktatási intézményben tanuló hallgatókat részesíti 

lakhatási támogatásban: 

 

- Sárközi Balázs Dezső  

- Sárközi Noémi 

- Szalai Renáta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

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

következő határozatot hozta: 

  

 

65/2013. (XI.11.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága az 

alábbi, felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók lakhatási 

támogatás iránti kérelmét elutasítja, mert nem felelnek meg a 

pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek: 

 

- Bokor Barbara Anna   

- Gőgös Flóra 

- Wölfinger Barbara 

 

 

 

 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megköszöni a jelenlévők részvételét és bizottság nyilvános ülését 13.22 órakor bezárja. 

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

  Dr. Hermann István        Szirbek Rita 

     bizottsági elnök                    bizottsági tag 

 

 


