
Pápa Város Önkorm ányzata
Humdnerőfotds Bizotts dg a
ElnökétőI

MEGIIÍvó

Tbztett Bizottsdgi Tag !

Értesítem, hory a Humánerciforrás Bizottság a következő ülését
2ot4. szeptember 16.án 14.oo órai kezdettel tartja a Városháza (Pápa, Fő
u. 5.) I. emeleti tár5lalótermében.

Napirendi javaslat:

- Tájékoztatő a 2o|4-2o2o. közötti európai uniós költségvetési ciklus
fejlesztési lehetőségeiről, a Területi operatív Program pápai
projektjavaslatairól

- Bursa Hungarica pd|yáz'athoz csatlakozás

- Türr István Gimnázium fútés korszerűsítésére támogatás biztosí|ása

Megjelenésére feltétlen számítunk!

Pápa, 2oI4. szeptember 12.

Dr. Hermann István sk.
bizottsági elnök
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JELENLÉrr Ív
Humarrerőfonás B izottság
2014. szeptember 16.i ülésére

Dr. Hermann Istvan

Máté István

Szirbek Rita

Venczel Csaba

Rádi Róbert

Horváth Hajnalka
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PÁpn VÁnos oNxonvrÁNyznrÁNlx
HunnÁNBnóronnÁs BIzorrsÁcl

Szám: 614.1012014.

JncYZoxöNyv

Készült: a Humiínerőforrás Bizottság 2014. szeptember I6-án 14.00 órakor, a
Polgiírmesteri Hivatal targya\őjában tartott nyilvános üléséről

Jelen vannak: Dr. Hermann Istvrín bizottsági elnök
Máté Istvtín bizottsági tag
Venczel Csaba bizottsági tag
Szirbek Rita bizotts ági tag

Rádi Róbert polgármesteri kabinetv ezető
Horváth Haj nalka oktatási ijgyintéző

Dr. Hermann Istvrín bizottsági elnök
Köszönti a megjelenteket megál|apitja, hogy a bizottság hatérozatképes, majd szavazásra
bocsá$a a napirendet:

I. Tájékoztatő a 2014-2020. közötti európai uniós költségvetési ciklus fejlesáési
lehetőségeiről, a Területi operatív Program pápai proj ektj avaslatairól

2. Bursa Hungarica pá|yázathoz csatlakozás
3. Tün István Gimnázium fiités korszerűsítésére támogatás biztosítása

Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető
Javasolja, hogy a bizottság a felsorolt napirendet egy további ponttal egészítse ki:

4. Stratégiai együttműködési megállapodás Pápa Vríros Önkormányzata és a Pannon
Egyetem között

A Humánerőforrás Bizottság 4 igen szavazatta|, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül a
követke ző hatér o zatot ho zta:

40/2014. (IX.16.) HEB határozat
Prípa Varos onkormanyz atának Humiínerőforrás Bizottsága a
fenti napirendet elfo gadj a.

1. napirend: Tájékoztatő a2014-2020. közötti európai uniós költségvetési ciklus fejlesztési
lehető sé geiről, a Területi operatív Pro gram pápu proj ektj avaslatairól

Dr. Hermann István bizottsági elnök
Megkérdezi van-e az előterj esztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés?

Kéri a bizottság tagait, hogy tegyék fel kérdéseiket.



Megállapítja, hogy az e|őte1esztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzásző|ás,
észrevétel nem merült fel.

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A Humrínerőforrás Bizottság 4 igen szavazatta|, tartózkodás és elIenszavazat nélkül a
következő határ ozatot ho zta:

Pápa Város Humrínerőforrás Bizottsása a
2014-2020. közötti európai uniós költségvetési ciklus
fejlesztési lehetőségeirő|, a Területi operatív Program pápai
projektjavaslatairól szóló előterjesáést a Képviselőtestület
r észér e elfo gadásra j avasolj a.

2. napirend: Bursa Hungarica pá|yánathoz csatlakozás

Dr. Hermann István bizottsági elnök
Megkérdezi van-e az előterj esztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés?

Kéri a bizottság tagjait, hogy tegyék felkérdéseiket.

Megállapítja, hogy az eloterjesáéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászőIás,
észrevétel nem merült fel.

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A Humránerőfonás Bizottság 4 igen szavazattaI, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül a
következő hatétr ozatot ho zta:

42 120|4. (dX.|.6.\ IJEB határ ozat
Pápa Varos onkormríny zatának Humrínerőforrás Bizottsága a
Bursa Hungarica páIyázat 2015. évi fordulójrához valő
csatlakozással kapcsolatos előterjesáést a Képviselőtestület
r észér e elfo gadásra j avasolj a.

3. napírend: Türr István Gimnazium fiítés korszenísítésére támogatás biáosítása

Dr. Hermann István bizottsági elnök
Megkérdezi van-e az eloterj esztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés?

Kéri a bizottság tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket.

Megállapítja, hogy az előteryesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzásző|ás,
észrevétel nem merült fel.

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.



A Humanerőforrás Bizottság
következő hatétr o zatot ho zta:

4 igen szavazatta|, ellenszavazat és tntőzkodás nélkül a

43 l 2014. (IX.16.\ HEB határ ozat
Pápa Város onkormany zatának Humránerőforrás Bizottsága a
Tiirr István Gimnrízium fiités korszenisítésének támogatásara
vonatkozó előterjesztést a Képviselőtestület részére
elfo gadásra j avaso lj a.

4. napirend: Stratégiai együttműködési megállapodás Pápa Város onkormanyzata és a
Pannon Egyetem között

Dr. Hermann István bizottsági elnök
Megkérdezi van-e az előterj esztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés?

Kéri a bizottság tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket.

Elmondja, hogy mrír a rendszerváltás előtti utolsó években megkezdődött a felsőfokú oktatás
Pápára csábítasa és ez a megállapodás is ennek a folyamatnak egyfajta állomása. Bizik abban,
hogy e megállapodásnak köszönhetően egy olyan szakon folyik majd oktatás, ahol a hallgatók
jő| érzik magukat és esetleg tanulmányaik végeztével az adott szakterületen városunkban
kívrínnak maj d elhelyezkedni.

Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető
Elmondja, hogy ez az együttmriködés terveik szerint elsősorban egy műszaki területen történő
képzés indítását, gazdasági társaságok projektjeinek előkészítésére nffitott segítséget, illetve
egy a páIyázatok könnyebb elérését biztosító adatbázis működtetését foglalná magába. olyan
innováció lenne, amely egy munkacsoportként működve - Unger Tamás alpolgármester
vezetésével, kiegészülve egy adott szakterülethez értő szakemberekkel _ végezné a munkáját.

Dr. Hermann István bizottsági elnök
Véleménye szerint az egyetemmel történő együttműködésnek köszönhetően olyan innovációk
jelenhetnének meg, melyek a városban mtír meglévő, az itt megtelepedni kíviínó, vagy
újonnan alakuló vállalkozásokat segítenék ötletekkel, új gyártási folyamatok kialakításával.
Ez az együttműködés megteremthetné a lehetőségét annak, hogy a kisebb vállalkozások a
jelenleg számukra még elérhetetlen nagyobb projektekben is részt tudjanak venni.

Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető
A megállapodás a következő uniós költségvetési ciklushoz tgazodva, a 20|4-2020. közötti
időszakra szólna és szorosan kapcsolódna az első napirendi pontban említett pá|yézatí
lehetőségekhez, projektotletekhez. Ennek keretében szeptember 19-én a megyei
önkormanyzat szervezésében egy workshop megrendezésére kerül sor. A rendezvényre a
reprezentáns szakmai szervezetek kaptak meghívást. Az előzetes információk alapjan
rendezvény elsősorban az innovációs K+F célok megvalósítása érdekében rendelkezésre álló
keretösszeg lehívásanak lehető sé géről fo g szólni.
Példaként említi, hogy ha egy vállalat fejleszteni szeretne és ez üzemcsamok novekedést
jelentene, akkor o ezt a megyei gazdasági program keretén belül kiírt páIyáaatből tudná
megvalósítani.



IHa azonban termékfejlesztést szeretne végrehajtani, olyat amely amér meglévő, de nem elég
korszerű, vagy olyat amely a piacon jelen nem lévő, de igényelt termékre vonatkozik, akkor
arra megint egy másik forrás állna rendelkezésre, amelyről kijelenthető, hogy ezideig nagyon
alacsony hatékonysággal volt elérhető.
Vrárosunkból erre a workshopra többek között a Pápai Hús 1913 Kft, a Johnson Controls Kft.,
a Böllér Kft, a Varkert Termál Kemping, aPápai Termálvízhasznosító Zrt, az Asztalosipari
Kft. kapott meghívást. Ez a meghívás a gazdasági tarsaságok fejlődése, előrelépése
szempontj ából nagyon komoly lehetőségeket fo glal magába.

Dr. Hermann István bizottsági elnök
Az iizemcsarnok bővítésen és a kis- és középvállalkozások létszrímfejlesáésén túl nagyon jó
lenne, ha a nagyobb vállalkozás<lk is lehetőséghez jutnrínak és fudnrának olyan tevékenységet
megkezdeni és végezni, amely akár 5-l0 új munkahelyet hozna létre és egy magasabb más
szintű munkavégzést tenne lehetővé.

Szirbek Rita bizottsági tae
Megkérdezi, hogy a workshop kínálta lehetőségen túl mar műkodik-e ez az együttműködés,
illetve a megállapodás aláírását követően mikor indulnak be ezek a tevékenységek?

Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető
Yá|aszában elmondja, hogy a workshop a megyei önkormányzatpá|yánataira vonatkozík. A
stratégiai együttműködés keretén belül pedig, a megállapodás megkötését követő 60 napon
belül létrejön a munkacsoport és ezt követően annak ftiggvényében, hogy a gazdasági
tarsaságok részérő| erre mikor mutatkozik igény, megkezdi a munkáját.

Szirbek Rita bizottsági tag
Kérdezi, hogy az együttműködés keretében a mikro-, kis- és középvállalkozások részére a
páIyazati munkában is tudnak majd segítséget nyújtani?

Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető
Elmondja, hogy igen, az e|őterjesáés és a megállapodás is tartaImaz erre vonatkoző részt..

,,gazdaságfejlesztési továbbképzési kreditrendszer működtetése mikro-, kis- és
középvállalkozások számár d,,

Dr. Hermann István bizottsági elnök
Kérdezi, hogy ez esetben krediten az egyetemi kreditet kell-e érteni, vagy itt a kreditnek más
jelentése van?

Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető
Elmondja, hogy sajnos effe nem tud válaszolni, eznem az ő területe.

Szirbek Rita bizottsági tag
Elmondja, hogy o ebben az esetben a mikro-, kis- és középvállalkozások számÁra biáosított
továbbképzésen, az oKJ-s képzésekhez hasonló képzéseket tud elképzelni.

Dr. Hermann István bizottsági elnök
Elmondja, hogy nagyon örülne, ha az új munkamódszerek, tecbnológiak a kisvállalkozások
innovációra való képesség fejlesáését tudnak segíteni. Egy nagy cégnél, vállalkozásnál egy
egész csoport foglalkozik ezze|, míg a kisvállalkoző|<ná|, a cégvezetőnek magának kell
kitalálnia, hogyan tud talpon maradni.



Megállapítja' hogy az e|őteqesztéssel kapcsolatban további szóbeli kiegészítés, kérdés,
hozzásző|ás, észrevétel nem merült fel.

Kéri a bizottság állásfoglalá séú azelőterjesztéssel kapcsolatban.

A Humránerőforrás Bizottság 4 igen szavazatta|, ellenszavazat' és tartózkodas nélkül a
következő hatér ozatot hozta:

Humánerőforrás Bizottsága
Pápa Varos Önkormanyzata és a Pannon Egyetem között
'kötendő stratégiai együttnnűködési megállapodrásról szóló
előterjesztést a Képviselőtestiilet tészére elfogadásra
javasolja.

Dr. Hermann Istvan bizottsági elnök
A bizottság nyilvános ülését 14.15 órakorbezátr1a.

K.m.f.

Dr. Hermann Istvan
bizottsági elnök

Ú^--L-
Szirbek Rita
bizottsági tag
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