
Pápa Város Önkormányzatának 

Humánerőforrás Bizottsága 

 

Szám: 6/4-15/2013    

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült:    a Humánerőforrás Bizottság 2013. december 30-án 11.30 órakor, a 

Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében tartott nyilvános üléséről 

 

Jelen vannak:      Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Szirbek Rita bizottsági tag 

Venczel Csaba bizottsági tag 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző  

Nagy Zsolt pénzügyi osztályvezető 

Rádi Róbert kabinetvezető 

Pozsgai Zsuzsanna oktatási ügyintéző 

 

Távolmaradását bejelentette: Máté István bizottsági tag 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Köszönti a megjelenteket, megállapítja a bizottság határozatképességét, majd szavazásra 

bocsátja a napirendet: 

 

1. Beszámoló a Pápai Polgármesteri Hivatal tevékenységéről  

2. Nyílt lejárt 

3. Adomány – Textilmúzeum Alapítvány 

4. Ifjúsági közösségi hely kialakítása 

5. Óvodai beiratás 

6. Óvodai nyitvatartási idő módosítása 

 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

66/2013. (XII.30.) HEB határozat 

         Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága a 

        fenti napirendet elfogadja. 

  

 

1. napirend: Beszámoló a Pápai Polgármesteri Hivatal tevékenységéről  

 

A napirend tárgyalásán jelen van: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Kéri a bizottság tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket.  

 

 



Szirbek Rita bizottsági tag 

Kérdezi, hogy a beszámoló anyagában a Polgármesteri Kabinet munkatársainak száma 4 fővel 

szerepel. Ő csak 2 főről tudott, számára a plusz két fő ismeretlen. Szeretné megtudni, hogy  

kik ők? 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

Válaszában elmondja, hogy a Képviselő Asszony által említett 2 munkatárson kívül a hivatal 

informatikai feladatait ellátó két informatikus kolléga tartozik még a Polgármesteri Kabinet 

szervezeti egységéhez. Az Ő feladatkörük vonatkozásában is tartalmaz a kabinet 

tevékenységét bemutató beszámolórész információkat. Fentieken túl tájékoztatja a 

bizottságot, hogy a Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének működtetését 1 fő 

vállalkozó rendszergazda látja el szolgáltatási szerződéssel, a sajtómunkatársi feladatokat 1 fő 

végzi, vállalkozási szerződés alapján. Ők nem köztisztviselők. 

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

Ugyancsak a beszámolóban olvasható stadionfejlesztéssel kapcsolatban szeretné kérdezni, 

hogy a megítélt 800 millió Ft-ot pontosan mire lehet majd fordítani? 

 

Rádi Róbert kabinetvezető 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Perutz stadion fejlesztésére megítélt állami támogatás 

felhasználására vonatkozóan jelenleg pontos információkkal még nem rendelkezik az 

önkormányzat. Annyit lehet tudni, hogy az MLSZ készíttetett egy felmérést az NB I-es 

csapatok stadionjainak állapotáról. Ez a felmérés egyrészről vonatkozott a biztonsági 

beléptető rendszerekre, amely nálunk már meg is valósult az elektronikus leolvasóval. A 

felmérés másik része a stadionok jelenlegi állapotáról tájékozódott. Ehhez kapcsolódóan 

kellett készíteni egy felmérést a stadion felszereltségéről és műszaki állapotáról, valamint egy 

előzetes tervezetet arra vonatkozóan, hogy a jövendő előírásoknak mennyiben lehet 

megfeleltetni az építményt. Fentiek alapján valószínűsíthetően a Támogatási szerződés 

tervezetének megküldésekor fog majd kiderülni a pontosan körülhatárolt felhasználási cél. 

Jelenleg csak elképzelések vannak arra vonatkozóan, hogy esetlegesen lelátó bővítésére, vagy 

a szabályok bevezetésének függvényében a fű fűthetőségére lehetne felhasználni az elnyert 

összeget. Felmerült a lehetősége edzőpálya/pályák kialakításának, illetve egy nemzetközi 

szabványnak megfelelő eredményjelző tábla elhelyezésének is.  

Természetesen a többi pálya vonatkozásában is hasznos lenne a fejlesztés, erre minden évben 

próbál az önkormányzat forrásokat szerezni, többek között a TAO-s pályázati lehetőségeken 

keresztül is. 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

A beszámolóhoz kapcsolódóan elmondja, hogy a Humánerőforrás Bizottság is a hivatal 

munkatársainak segítségével működik.  Bármikor bármilyen kéréssel fordultak a hivatal 

munkatársaihoz, azt mindig teljesítették, az anyagok időben célba jutottak és minden segítség 

adva volt ahhoz, hogy a bizottság megfelelően tudjon működni. 

A hivatal, ahogyan az anyagban is jelezték, nagyon nagy mértékben működött közre abban a 

nagy vállalkozásban, aminek keretén belül a Jókai Mór Városi Könyvtár a kastélyból a 

jelenlegi helyére költözött. Itt is zavartalan volt az együttműködés. Tulajdonképpen az épület 

jellegéből adódó nehézséget leszámítva, teljesen tervszerűen működött a felújítás.  

 

 

 



Ugyancsak a beszámolóhoz kapcsolódóan jelzi, hogy a könyvtár jelenlegi helyének felújításán 

túl szeretnének még pályázati lehetőségeken keresztül forrásokat találni az épület energetikai 

fejlesztéséhez, az épület külső részének, valamint a padlástérnek a szigeteléséhez és az épület 

tatarozásához. Fenti pályázati lehetőségek megtalálásához, és megfelelő felhasználáshoz 

szeretnék igénybe venni a hivatal pályázatokkal foglalkozó munkatársának segítségét. 

 

Kéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésről. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

      67/2013. (XII.30.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága  

Beszámoló a Pápai Polgármesteri Hivatal tevékenységéről 

című előterjesztést a Képviselőtestület részére elfogadásra 

javasolja. 

 

 

2. napirend: Nyílt lejárt 

 

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 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

      68/2013. (XII.30.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága  

a „Helyőrségi Klub” megnevezésű ingatlanban található 

tárgyi eszközök megvásárlására vonatkozó adásvételi és az 

ingatlan működtetésére vonatkozó üzemeltetési szerződés 

aláírásáról szóló előterjesztést a Képviselőtestület részére 

elfogadásra javasolja. 

 

 

3. napirend: Adomány – Textilmúzeum Alapítvány 

 

 

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. 

 

Rádi Róbert kabinetvezető 

Elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő összeg az alapítvány megmaradt vagyonának a 

fele, amivel a Kékfestő Múzeum működéséhez kívánnak hozzájárulni. 

Jelzi továbbá, hogy Polgármester Úr javaslatára a Képviselőtestület soron következő ülésére 

meghívást kapnának a Textil Múzeum Alapítvány kuratóriumának tagjai is. Ezen az ülésen a 

meghívottak a múzeum önkormányzati átvételét követő tevékenységéről hallgatnának meg 

egy beszámolót és ennek keretében szeretnénk megköszönni azt, hogy az alapítvány az 

átvételt megelőzően működtette a múzeumot és megőrizte annak műtárgyait. Fentieken túl 

ezen az ülésen mondanánk köszönetet a kuratóriumi tagoknak az egészen rendkívüli 

gesztusért.  
 

Kéri a bizottság állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

      69/2013. (XII.30.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága  

a Textilmúzeum Alapítvány adományával kapcsolatos 

előterjesztést a Képviselőtestület részére elfogadásra 

javasolja. 

 

4. napirend: Ifjúsági közösségi hely kialakítása 

 

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 Jókai Mór Művelődési és Szabadidőközpont igazgatója 

kezdeményezte a hely létrehozását. Polgármester Úr a kezdeményezés alapján felkérte a  

Pápai Városfejlesztő Társaság Kft-t, hogy az esetleges felújításra vonatkozóan készítsenek 

egy kalkulációt. A felújítás becsült költségeire vonatkozó adat szerepel az előterjesztésben.  

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

Elmondja, hogy amikor a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ igazgatója pályázatát 

tárgyalta a bizottság, akkor már szóba került egy ilyen közösségi hely létesítése. Ekkor az 

Igazgató Asszony arról beszélt, hogy a hely kialakításakor számít az önkéntesek munkájára is. 

Megkérdezi, hogy ebbe a 20 millió forintos összegbe ezt beleszámították, vagy még ezen felül 

kellenek az önkéntesek? 

 

 

 

 



Rádi Róbert kabinetvezető 

Válaszában elmondja, hogy az előzetes számítások alapján megközelítőleg 20 millió forint az 

az összeg, ami ahhoz kell, hogy a helyiség alkalmassá váljon bármilyen foglalkozások, 

összejövetelek tartására. Ez az összeg nem tartalmazza a kialakítandó helyiség vagy 

helyiségek működtetésének költségeit. Az Önkéntes Pont kialakítására elnyert pályázat 

december 15-én zárult. A jelenlegi információink szerint jövő évben ismét lesz pályázati 

lehetőség ezeknek a pontoknak a működtetésére. Amíg ez a pályázat nem tud folytatódni, 

addig a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ önként vállalta az Önkéntes Pont 

további működtetését azoknak a tagoknak a közreműködésével, akik képzésben vettek részt és 

eddig is dolgoztak benne. Ennek az Önkéntes Pontnak a további fenntartása és működtetése, 

valamint az ebben résztvevők koordinálása lehet a bázisa az ifjúsági közösségi hely 

működtetésében való részvételnek is.  

 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Fontosnak tartja megjegyezni, hogy a helyiség hátsó falát egy nagyméretű freskó díszíti, ami a 

60-as években készült, és amit véleménye szerint védeni kellene az esetleges rongálástól.  

Továbbá meg kívánja jegyezni, hogy a könyvtár idei évi felújításából kiindulva a felújítás 

költségeit kicsit magasnak tartja. A kezdeményezést üdvözli, azonban a helyszín tekintetében 

javasolja, hogy a Képviselőtestület más lehetőségeket is vizsgáljon meg.  

 

 

Venczel Csaba bizottsági tag 

Véleménye szerint az Ifjúsági Centrumnak abszolút van létjogosultsága. 

 

 

Rádi Róbert kabinetvezető 

Példaként elmondja, hogy Leinefeldében néhány éve megtekinthettek egy olyan Ifjúsági 

Házat, ahol olyan tanulószoba működött, ahol a fiatalok segítőt vehettek igénybe, akivel 

közösen oldhatták meg a házi feladataikat. Az Ifjúsági Ház többek között alkalmas volt arra 

is, hogy amennyiben a fiataloknak igénye volt rá, akkor főzhettek is maguknak. Ez a centrum 

jó példa volt arra, hogy hogyan lehet összhangba hozni az igényeket a lehetőségekkel 

szociális munkások segítségével. 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Javasolja, hogy erre a tevékenységre itt a városban is igénybe lehetne venni a nyugdíjas 

pedagógusokat.  

 

 

Venczel Csaba bizottsági tag 

Elmondja, hogy a köznevelési törvény alapján 2016-ban érettségizők számára már az érettségi 

feltétele lesz az önkéntes munka elvégzésének igazolása. Fentiek tehát jó alapot teremtenek 

arra, hogy bevonják a fiatalokat a közös programok szervezésébe.  

 

 

Kéri a bizottság állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. 

 

 

 

 



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

következő határozatot hozta: 

 

      70/2013. (XII.30.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága 

az ifjúsági közösségi hely kialakítására vonatkozó 

előterjesztést a Képviselőtestület részére elfogadásra 

javasolja, azzal, hogy a helyszín és a felújítás költségei 

további vizsgálatot igényelnek. 

 

5. napirend: Óvodai beíratás 

 

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 továbbra is arra törekednek, hogy az óvodák helykihasználtsága és a 

tagóvodákban a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya lehetőség szerint 

egyenletes legyen.  

 

Kéri a bizottság állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

      71/2013. (XII.30.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § 

(2) bekezdésében, 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 az 

által fenntartott óvodák felvételi körzetét az előterjesztés 

mellékletében foglaltak szerint határozza meg. 

        Határidő:  azonnal 

        Felelős: Dr. Hermann István bizottsági elnök 

      Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

      Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

      Óvodavezető  

6. napirend:  Óvodai nyitva tartás 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megkérdezi, van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Kéri a bizottság tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket. 

 

 

 



 

 

 

Rádi Róbert kabinetvezető 

A napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy néhány évvel ezelőtt voltak problémák az óvodai 

nyitva tartásokkal kapcsolatban, pár évvel ezelőtt azonban fenntartói közbelépésre ezek a 

gondok megoldódtak. Az utóbbi néhány esztendőben pedig már a nyári nyitva tartást is 

igyekeznek úgy összehangolni, hogy egymáshoz közeli óvodák ne zárjanak be és a szülőknek 

ne jelentsen gondot a takarítási időszak sem.  

 

Kéri a bizottság állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

      72/2013. (XII.30.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § 

(2) bekezdésében, valamint Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

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

bekezdés h/ pontjában foglaltak alapján a Pápai Városi 

óvodák székhelyének (Képző u. 3.) nyitvatartási idejét 6.00 

órától 17.00 óráig tartó időszakban határozza meg. 

        Határidő:  azonnal 

        Felelős: Dr. Hermann István bizottsági elnök 

      Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

      Óvodavezető  

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megköszöni a bizottsági tagok egész éves munkáját, a jelenlévők részvételét és a bizottság 

nyilvános ülését 12.04 órakor bezárja. 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

  Dr. Hermann István        Venczel Csaba 

     bizottsági elnök                      bizottsági tag 

 

 

 


