
Pápa Város Önkorm ányzata
Humdneröforrd.s Bizotts d'g a
Elnökétól

MEGIIÍvT

Tbztelt Bizottsági Tag !

Ertesítem, hog a Humánerőforrás Bizottság a következő ülését
2ot4. október 8.án 16.00 őratk9zÁettel tartja a V=árosháza (Pápa, Fő u. 5.)
polgármesteri kabinetvezetói irodájában.

Napírendi javaslat:

- Gróf Esterházy Károly Múzeum Szenrezetl és Múködési SzabáIyzatának
jóváha5rása

Megjelenésére feltétlen számítunk!

Pápa, 2oI4. október 1.

Dr. Hermann István sk.
bizottsági elnök
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Rádi Róbert
kabínetvezető



JELENLÉrl Ív
Humárrerőforrás B izottság

2014. október 8-i
nyílt üléséről

J. ,J
Dr. Hermann István

Máté István

Szirbek Rita

Venczel Csaba

Rádi Róbert

Horváth Hajnalka
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PÁpa VÁnos ÖxronuÁNyz.q.rÁN,{x
HuuÁxpnóronnÁs BrzorrsÁcl

Szám: 6/4-II/2014.

Készült:

Jelen vannak:

JncYzoröNyv

a Humánerőforrás Bizottság 20|4. október 8-án 16.00 órakor,
Polgármesteri Hivatal tángya|őjában tartott nyilviínos üléséről

Dr. Hermann Istvan bizottsági elnök
Máté Istvan bizottsági tag
Venczel Csaba bizottsági tag
Szirbek Rita bizotts ági tag

Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető
Horváth Haj nalka oktatási ugyintéző

Dr. Hermann Istvián bizottsági elnök
Köszönti a megjelenteket, megálIapítja, hogy a bizottság hatérozatképes, majd szavazásra
bocsátja a napirendet:

1. Gróf Esterhény Karoly Múzeum Szervezeti és MtíködésiSzabá|yzatanak jóvahagyása

Javasolja, hogy a bizottság a felsorolt napirendet egy további ponttalegészítse ki:

2. Maximális létszrímtúllépés engedélyezése a Pápai Vrárosi óvodakban

A Humanerőforrás Bizottság 4 igen szavazatta|, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül a
következő határ ozatot hozta:

Humiánerőforrás B izott sága a

1. napírend.. Gróf Esterhény Kríroly Múzeum Szervezeti és Működési SzabáIyzatanak
jóvríhagyása

Napirend tárgyaIásánjelen van Nagy-Luttenberger Istvrín múzeumig azgatő.

Dr. Hermann Istviín bizottsáei elnök
Megkérdezi van- e az előterj eszté ssel kapcsolatban hivatali kie gészítés?

Kéri a bizottság tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket.

Elmondja, hogy két hibát fedezett fel azSZMSZ tervezetében, melyek a következők:

fenti napirendet elfo gadj a.



A III. fejezet l. pontjának 1 1. bekezdésében a ,,könyvtiárat,, kífejezést ,,múzeumot'' kifejezésre
kell cserélni, illetve ugyanezen pont 20. bekezdésében a ''megyei,' szőttörölni sziikséges.

Megállapítja, hogy az e|őter1esztéssel kapcsolatban további szóbeli kiegészítés, kérdés,
hozzásző|ás, észrevétel nem merült fel.

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A Humanerőforrás Bizottság 4 igen szavazatta|, tntőzkodás és ellenszavazat nélkül a
következő határ o zatot ho zta:

46 l20| 4. (X.8.\ IJEB határ ozat
P áp a Váro s Önko rmany zatának Humánerő forrás B izotts ága a
Gróf Esterhazy Káro|y Múzeum Szervezeti és Mtiködési
Szabá|yzatanak jóvráhagyásárő| sző|ő előterjesztést az
elhangzott módosító javaslatok figyelembe vételével - Pápa
Varos onkormríny zatának Ügyrendi és osszeférhetetlenségi
Bizottsága r észére elfo gadásra j avasolj a'

2. napirend: Maximális létszámtúllépés engedélyezése aPéryaiVárosi óvodákban

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

Kéri a bizottság tagjait, hogy tegyék felkérdéseiket.

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

Kéri a bizottság állásfo glalá sáú, az előterj esztés sel kapcsolatban.

A Humanerőfonás Bizottság 4 igen szavazatta|, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül a
következő hatér ozatot ho zta:

47 l 20| 4. (X.8| HEB határ ozat
Pápa Város onkormríny zatának Humiánerőfonás Bizottsága a
nemzeti köznevelésről szóló 20||. évi CXC. törvény 25. $
(7) bekezdésében meghatátrozottak, továbbá Pápa Viíros
onkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és
Működési SzabáLyzatfuő| sző|ő 9120|1. (N.14.) rendelete 38.
$ (2) bekezdés g) pontjában foglaltak alapján Pápa Vríros
Önkormanyzata fenrintásában lévő Pápai Vrírosi óvodak
intézményében a 20I4l20I5. nevelési évben induló csoportok
esetében a maximális létszámtól való eltérést az
előterj esztés mellékletében fo glaltak szerint - engedélyezi.

Határidő: 20|4. szeptember 1-től
Felelős: Dr. Hermann István bizottsági elnök

Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető
Csrákvrári Judit Övod av ezető



Dr. Hermann Istvián bizottsági elnök
Megköszöni abizottságtagiainak, az önkormányzat munkatarsainak a négy éves munkáját és
a bizottság nyilvános tilését 1 6. l 0 órakor bezár1a.

K.m.f.

J-L)-
Dr. Hermann Istvrán
bízottsági elnök

Venczel Csaba
bizottsági tag



pÁpa vÁnos por,cÁnuEsTERE
ssoo pÁpa, Fő u. 12.
Te l :  89 /3  24 -585
Fax :  89 /5  1  5 -083
E-ma i l  :  po lga rmes te r@papa .hu

Tisztelt Humánerőforrás Bizottság!

Pápa Város onkormányzatának Képviselőtestülete a I53/20I2. (XII.l3.) határozaténak 2, pontjáva|
hata|mazta fel a polgiírmestert a Gróf Esterházy Károly Múzeum fenntartói jogának, illetve
kötelezettség éúadás-áttvételére vonatkozó Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központtal történő
me gál lapod ás a|áír ésér a.
A hivatkozotthatározat értelmében a fenti intézmény fenntartója és működtetóje2013.janurír l.jétől
Pápa Város Önkormányzata.
Az á||amhánartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Aht.) 10. $ (5) bekezdése
kimondja, hogy a költségvetési szerv feladatai ellátrásának részletes belső rendjét és módját szervezeti
és működési szabá|yzat á|lapitjameg. Az Áht. koltségvetési szerv irányÍtrásáról és felügyeletéről szóló
9.$-a rendelkezik anól, hogy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabiúyzatrának jóváhagyása
a Képviselótesttilet hatáskörébe tartozik.

Pápa Varos Önkormányzata Képviselőtestiiletének Szervezeti és Működési Szabá|yzatáről szóló
9l20I|. (N.l4.) önkormányzati rendelet 36. $ (2) bekezdés g) pontjában foglaltak szerint az
önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési intézmények szervezeti és működési szabáiyzatát
(továbbiakban: SZMSZ) átrvhár:ott hatáskörben az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság hagyja
jóvá, a benyujtó intézmény tevékenységéhez kapcsolódó önkormányzati bizottság előzetes
véleményezését követően.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesáést megtárgyalni és az alábbi
határozati j avaslatot elfogadni szíveskedj ék.

Az előterjesáéssel kapcsolatos iratanyag - Szervezeti és Működési Szabályzat - a Polgármesteri
Hivatal Polgármesteri Kabinetjében megtekinthető.

Összeállította: Horváth Hajnalka köaisztviselő

Pápa, 20|4. szeptember 30.

Határozatijavaslat 
.?l5..11.1",),

Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága Pápa Vráros onkormányzata
KépviselőtestÍiletének Szervezeti és Működési Szabá|yzatríról szóló 9l20II. GV.14.) önkormányzati
rendelet 36. $ (2) bekezdésének g) pontjában foglaltak a|apján a Gróf Esterházy Károly Múzeum
szMsz-ét Pápa Város onkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság részére
j óváhagyásra j avasolj a.

Hataridő: azonnal
Felelős: Dr. Hermann István bizottsági elnök

Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető































pÁpn vÁnos polcÁnuEsTERE
ssoo pÁPe, Fő u. 5.
Te l :891324-585
Fax:89/515-083
E-mai l  :  po l  garmester@,papa.hu

S iirgőss é gí índítvdny !

Tisztelt Humánerőforrás Bizottság!

A nemzeti köznevelésről szóló 20|I. évi CXC. tv. 83. $ (2) bekezdés d) pontjában foglaltak
szerint a fenntartó megbatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok szánnát.

Pápa Vráros onkormanyzata Képviselőtestiiletének Szervezeti és Működési SzabályzatÍrő|
szőlő 912011. (N.14.) önkormanyzati rendelet 38. $ (2) bekezdés g) pontjában foglaltak
alapjrín a Humánerőfonás Bizottság ,,engedélyezi a maximális csoport létszrámtólvaló eltérést
az önkormiín y zat á|tal fenntartott kö znevelé si intézményekben''

A Bizottság a maximális létszám átlépését a nemzeti köznevelésről szóló 20Il. évi CXC.
törvény 25. $ (7) bekezdése a|apjan a következők szerint engedélyezheti:
,,Az óvodai csoportra, iskolai osztá|yta, kollégiumi csoportra megállapított maximális létszám
a nevelési év, illetőleg a tanítási év indításanál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz
száza|ékkal átléphető, továbbá ftiggetlenül az indított osáályok, csoportok szétmátőI, akkor is,
ha a nevelési év, tanítási év során azi$ gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt.''

Fentiek alapjan kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesáést megtárgyalni és az a|ábbí
hatátrozati javaslatotelfogadniszíveskedjék.

Ö sszeállította: Horváth Haj nalka koztisavi selő

Pápa,2014. október 6. v1 fu-
Dr. ÁJdozó Tamás

polgármester

HATÁRoZATI JAVASLAT

Pápa Varos onkormrínyzatának Humánerőforrás Bizottsága a nemzeti köznevelésről szóló
20I|. évi CXC. törvény 25. $ (7) bekezdésében meghatátrozottak, továbbá Pápa Város
ÖnkormanyzataKépviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabá|yzatáról szóló 9l2OI|.
(IV.14.) önkormrínyzati rendelete 38. $ (2) bekezdés g) pontjában foglaltak alapjan Pápa
Vríros onkormrányzatafenntartásában lévő Pápai Vrírosi óvodak intézményében a 20|4l2OI5.
nevelési évben induló csoportok esetében a maximiílis létszrímtól való eltérést _ az
előterj esaés mellékletében fo glaltak szerint _ engedélyezi.

Határidő: 20L4l20|5.tanévtől

Felelős: Dr. Hermann István bizottsági elnök
Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető
Csrákvári Judit intézménwezető
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MeIIéklet

Pápai Városi
ovodák

Tasintézménv Csoport Létszám

Jogszabály szerinti
maximális
létszám

Pápai Varosi óvodrák
Nátuskerti
Tasóvodáia

Bűzavirág 26 25
Tulipan 27 25

Harangvirág 27 25
PápaiVárosi ovodak

Huszar ltp-i
Taeóvodáia

Mackó 22 20

Pillansó 22 20


