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MEGHIVO 

Tisztelt Bizottsagi Tag! 

£rtesitem, hog>' a Humaneroforras Bizottsag a kovetkezo uleset 
2014. majus 6-an 14.00 orai kezdettel tartja a Varoshaza (Papa, F6 u . 5.) 
I. emeieti targj'alotermeben. 

Wapirendi javaslat: 

Papa Varos Onkormanyzata Kepviselotestuletenek .../2014. (...) 
onkormanj'zati rendelet-tervezete Papa Varos Onkormanyzata 
2013. evi koltsegvetese vegrehajtasarol 

- Telepulesi Ertektar Bizottsag Szervezeti es Mukodesi 
Szabalyzatanak, valamint munkatervenek j6vahag\^asa 

- Torteneti emlekhelyet jelzo sztele elhelyezesehez hozzajarulas 
Pannonia Power SE kizarasa 2015. evi palyazati fordulobol 

Megjelenesere feltetlen szamitunk! 

Papa, 2014. aprihs 30. 

Dr. Hermann Istvan sk. 
bizottsagi elnok 

Kiadmany hiteleul: 

Radi Robert 
kabinetvezeto 



PAPA VAROS ONKORMANVZATANAK 

HllMANEROFORRAS BiZOTTSAGA 

Szam; 6/4-6/2014. 

J E G Y Z O K O N Y V 

Keszult: a Humaneroforras Bizottsag 2014. majus 6-an 14.00 orakor, a 
Polgarmesleri Hivatal targyatojaban tariott nyilvanos uleserol 

Jelen vannak: Dr. Hermann Istvan bizottsagi elnok 
Szirbek Rila bizottsagi tag 
Venczel Csaba bizottsagi tag 

Radi Robert polgarmesleri kabinetvezeto 
Pozsgai Zsuzsanna oktatasi ugyinlezo 
Nagy Zsolt gazdasagi osztalyvezeto 

Tavolmaradasat bejelentette Male Istvan bizottsagi tag. 

Dr. Hermann Istvan bizottsagi elnok 
Koszonti a megjelenteket, megallapitja a bizottsag hatarozatkepesseget, majd szavazasra 
bocsatja a napirendet: 

1. Papa Varos Onkormanyzata Kepviselotestiiletenek .../20I4. (...) onkormanyzati rendelet-
tervezete Papa Varos Onkormanyzata 2013. evi koltsegvetese vegrehajtasarol 

2. Telepulesi Ertektar Bizottsag Szervezeli es Mukodesi Szabalyzatanak, valamint 
munkatervenek jovahagyasa 

3. Torteneti emlekhelyet jelzo sztele elhelyezesehez hozzajarulas 
4. Pannonia Power SE kizarasa a 2015. evi palyazati fordulobol 

Radi Robert polgarmesteri kabinetvezeto 
Javasolja. hogy a bizottsag a felsorolt napirendet tovabbi ket ponttai egeszitse ki. 

5. Pedagogiai Szakszolgalat reszere helyiseg biztositasa Szent I. u. 12. szam alatt 
6. Papa Varosi Televizio reszere letszambovites engedelyezese 

A Humaneroforras Bizottsag 3 igen si^avazattal. eilenszavazat es tartozkodas nelkul a 
kovetkezo hatarozalot hozta: 

22/2014. (V.06.) HEB hataro/at 
Papa Varos Onkorman\zatanak Humaneroforras Bizottsaga a 
fenti napirendet elfogadja. 

/, napirend: Papa Varos Onkormanyzata Kepviselotestuletenek .../2014. (...) onkormanyzati 
rendelet-tervezete Papa Varos Onkormanyzala 2013. evi koltsegvetese 
vegrehajtasarol 

Dr. Hermann Istvan bizottsagi elnc)k 

Megkerdezi van-e az eloterjesztessel kapcsolatban hivatali kiegeszites? 

Keri a bizottsag tagjait, hogy tegyek fel kerdeseiket. 



Megallapitja, hogy az eloterjesztessel kapcsolatban szobeli kiegeszites, kerdes, hozzaszolas, 

eszrevetel nem meruit fel. 

Keri a bizottsag allasfoglalasat az eloterjesztessel kapcsolatban. 

A Humaneroforras Bizottsag 2 igen szavazattal. 1 tartozkodas mellett a kovetkezo hatarozatot 
hozta: 

23/2014. (\) IIF.B hatarozat 
Papa Varos Onkormanyzatanak Humaneroforras Bizottsaga 
Papa Varos Onkormanyzata Kepviselotestuletenek .../2014. 
(...) onkormanyzati rendelet-tervezete Papa Varos 
Onkormanyzata 2013. evi koltsegvetese vegrehajtasarol cimii 
eloterjesztest a Kepviselolestulel reszere elfogadasra 
javasolja. 

2, napirend: Telepulesi Ertektar Bizottsag Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatanak, valamint 
munkatervenek jovahagyasa 

Dr. Hermann Istvan bizottsagi elnok 

Megkerdezi van-e az eloterjesztessel kapcsolatban hivatali kiegeszites? 

Keri a bizottsag tagjait, hogy tegyek fel kerdeseiket. 

Venczel Csaba bizottsagi tag 

Megkerdezi, hogy a bizottsag kap-e iranymutatast arra vonatkozoan, melyek azok az ertekek 
amik felvetelre keriilhetnek, tovabba ki dont a beerkezett javaslatok ertektarba keriileserol. 
Dr. Hermann Istvan bizottsagi elnok 
Valaszaban elmondja. hogy az orszaggyiiles a magyar nemzeti ertekekrol es a 
hungarikumokrol szolo 2012. evi XXX. torveny rendelkezesei alapjan meghatarozta, hogy 
mik azok, amik az ertektarba felvehetok. 

Pozsgai Zsuzsanna oktatasi iigyintezo 
Dr. Hermann Istvan bizottsagi elnok valaszahoz hozzafiizi. hogy a vegrehajtasra kiadott 
kormany rendelel a javaslatleteire is meghalarozott format ir elo, igy a beerkezo javaslaioknak 
mindenkeppen meg kell felelnie a jogszabalyi eloirasoknak. A bizottsag lermeszetesen ebben 
is segitseget nyujt. illetve 6 donti el, hogy mely javaslalok erdemesek arra. hogy bekeriiljenek 
a helyi ertekek koze. 

Dr. Hermann Istvan bizottsagi elnok 
Elmondja. hogy a bizottsag tagjait kulonbozo szakteriiletekrol igyekeztek osszevalogatni: 
Toth Kalman a hagyonianyorzes, Petrik Ivan es Somfai Balazs az iratok, konyvek, a 
helylorlenet, Penzes Ferenc az oktalas, termeszettudomanyok. Dr. Nagy-L. Istvan pedig a 
lorienelem leriileten szakerto. 

Tekintettel arra, hogy az eloterjesztessel kapcsolatban egyeb kerdes. hozzaszolas. es2^evelel 
nem meruit fel keri a bizottsag allasfoglalasat a hatarozati javaslatial kapcsolatban. 



A Humaneroforras Bizottsag 3 igen szavazattal, eilenszavazat es tartozkodas nelkul a 
kovetkezo hatarozatot hozta; 

24/2014. (V.06.) HEB hatarozat 
Papa Varos 0]ikorman>zatanak Humaneroforras Bizottsaga a 
Telepulesi Ertektar Bizottsag Szervezeti es Mukodesi 
Szabalyzatanak, valamint munkatervenek jovahagyasara vo-
natkozo eloterjesztest a Kepviselolestiilet reszere elfogadasra 
javasolja. 

3. napirend: Torteneti emlekhelyet jelzo sztele elhelyezesehez hozzajarulas 

Dr. Hermann Istvan bizottsagi elnok 

Megkerdezi van-e az eloterjesztessel kapcsolatban hivatali kiegeszites? 

Keri a bizottsag tagjait, hogy tegyek fel kerdeseiket. 

Elmondja, hogy nagyon jo otietnek lanja a szlele felallitasat es oriilne annak, ha a varosban 
minel tobb ilyen emlekhely felallitasara nyilna lehetoseg. 

Venczel Csaba bizottsagi lag 
Fentiekhez kapcsoiodva elmondja, hogy informacioi szerint a letrehozando evangeiikus 
latogalo kozpont teruleten is lesz egy emlekhely es ludomasa szerint az orszag tobb 
leleptilesen is lehetoseg nyilik majd hasonlo emlekhelyek allitasara. Egyetert azzal is, hogy az 
emlitetleken felul Papan rengeteg emlektablal. emlekhelyet lehetne megjelolni, ami egyultal 
hasznos lenne a varos turisztikai vonzereje szempontjabol is. 

Dr. Hermann Istvan bizottsagi elnok: 
Tekintettel arra, hogy az eloterjesztessel kapcsolatban egyeb kerdes, hozzaszolas, eszrevetel 
nem meriilt fel keri a bizottsag allasfoglalasat a hatarozati javaslatial kapcsolatban. 

A Humaneroforras Bizottsag 3 igen szavazattal, eilenszavazat es tartozkodas nelkiil a 
kovetkezo hatarozatot hozla: 

25/2014. (V.0().) HEB hataro/at 
Papa Varos Onkormanyzatanak Humaneroforras Bizottsaga a 
torteneti emlekhelyet jelzo szlele elhelyezesehez lorteno 
hozzajarulasra vonatkozo eloterjesztest a Kepviselotestuiet 
reszere elfogadasra javasolja. 

4. napirend: Pannonia Power SE kizarasa a 2015. evi palyazati fordulobol 

Dr. Hermann Istvan bizottsagi elnok 

Megkerdezi van-e az eloterjesztessel kapcsolatban hivatali kiegeszites? 

Radi Robert polgarmesteri kabinetvezeto 

Elmondja, hogy az Acsady Ignac Szakkepzo Iskolaban levo „Husos Edzoterem" - melyet 
eddig a Pannonia Power SE berelt - tovabbi miikodtelesere az onkormanyzat palyazatot irt ki. 
A palyazat kiirasat megelozoen a kollegak szemielyesen is talalkoztak es beszeltek az akkori 
berlovel es lajekoztattak 6t a palyazat benyujtasanak meneterol. Ennek ellenere az itt miikodo 
egyesiilet vezelosege nem kivant elni ezzel a lehetoseggel. vagy esetlegesen nem ertetle meg 
az ligy menetet es ugy dontott, hogy elkoltozik az edzoterembol. 



Ezt kovetoen a Pannonia Power SE eincike 2014. marcius 30-an a Facebook-on a fentebb 
emlitett palyazati kiirassal kapcsolatban kozzetett egy irast, mellyel megsertette az 
onkormanyzat es az egyesulet kozott kotott tamogatasi szerzodes egy pontjat, mely a 
kovetkezoket mondja ki: 
„Tamogatotl tudomasul veszi. hogy amennyiben a Tamogatorol valotlant allit, vagy valos 
tenyt hamis szinben tiintet fel. tovabba olyan kijelenteseket tesz, melyek alkalmasak a 
Tamogato megitelesenek hatranyos befolyasolasara. ugy Tamogato a tamogatas folyositasat 
felfuggesztheti. valamint Tamogatott tudomasul veszi azt is, hogy ezen magatartasaval a 
kovetkezo evre kizarhatja magat a palyazati korbol." 

A tamogatasi osszeget a palyazo mar felvette. igy a tamogatas folyositasanak 
felfiiggeszteserol mar nem rendelkezhet a bizottsag. Tekintettel azonban arra, hogy a 
megjelentetett iras tartalmaz olyan infomiaciokat, melyek valos tenyeket hamis szinben 
tiintetnek fel, kezdemenyezi a palyazo 2015. evi palyazati korbol torteno kizarasal. 

Szirbek Rita bizottsagi tag 
Megkerdezi. hogy biztosan az egyesulet irta-e a kijelentest, mert probalta keresni, de szerinte 
mar letoroltek a Facebook-rol. 
Elmondja tovabba azt is, hogy a kikiildott eloterjesztes kapcsan felvette a kapcsolatot Toth 
Ferenc elnokkel, aki elmondta, hogy nekik ez ev marcius 31-ig szolt a szerzodesuk. tudomasa 
szerint a kiirt palyazat versenytargyalasara mar marcius 28-an sor keriilt. Elozoeken tul azt is 
serelmezte, hogy O, mint berlo csak marcius 20-an tudta meg, hogy a palyazati anyagba 
minek kell belekeriilnie, igy a rovid hatarido miatt nem tudott palyazni. 

Radi Robert polgarmesteri kabinetvezeto 
Velemenye szerint ez nem lehetseges, hiszen informacioi alapjan az egyesulet vezetoje mar 
januarban ertesult a palyazat kiirasarol. 

Nagy Zsolt gazdasagi osztalyvezeto 
Szirbek Rita bizottsagi tag altal elmondottakhoz hozzafiizi, hogy az onkormanj'zal eieget teve 
jogszabalyi kotelezettsegenek minden onkormanyzati tulajdonban levo eptiletet megpalyaztat. 
Elmondja tovabba azt is. hogy informacioi szerint amennyiben a berlok erdeklodnek errol 
minden esetben adnak szobeli tajekoztatast is. Tudomasa szerint a Pamionia Power SE elnoket 
szemelyesen is tajekoztattak a palyazat kiirasarol. 

Pozsgai Zsuzsanna oktatasi iigyintezo 
Elmondja, hogy az a teny, hogy a versenytargyalas idopontjat marcius 28-ra tiiztek ki nem 
jelenti egyben azt, hogy a marcius 31-ig ervenyben levo szerzodest az onkormanyzat 
felbontotta volna. 

Radi Robert polgamiesteri kabinetvezeto 
A valaszokhoz hozzafiizi tovabba. hogy az epulet jelenleg uresen all, mivel nem erkezett 
palyazat, igy a kozeljovoben valosziniileg ujra meghirdetesre kerul. 

Szirbek Rita bizottsagi tag 
Megkerdezi tovabba. hogy az egyesiilet irasaban konkretan mely dolgot tart sertonek a 
polgarm ester ur? 



Radi Robert polgarmesteri kabinetvezeto 
Elmondja, hogy az egesz iras serto az onkormanyzatra nezve. Egy szerzodes megsziinese 
eseten lermeszetes dolognak tartja, hogy az onkormanyzat uj palyazatot ir ki az epulet 
hasznositasara. A Parmonia Power SE is lijra benyujthalta volna igenyet, azonban nem elt 
ezzel a lehetoseggel. 

Venczel Csaba bizottsagi tag 
Elmondja. hogy szerinte az egyesiilet nem kerdezte meg az onkormanyzalot a kiirassal 
kapcsolatban. hanem formalt egy velemenyt. es ezallal a tamogatasi szerzodes 9. pontjaban 
foglaltak. miszerint a tamogatorol valotlant allit mindenkeppen megvalosultak. 

Dr. Hermann Istvan bizottsagi elnok 
Velemenye szerint kizari. hog\ Pannonia Power SE ne tudott volna arrol, miszerint csak 
palyazat litjan nyerheti el a terem ujboli iizemelteteset. 

Szirbek Rita bizottsagi tag 
Ugy gondolja. hogy mire tudatosult az egyesiilet vezetoiben, hogy tenyleg palyazniuk kell 
addigra mar kifutottak az idobol. 

Dr. Hermann Istvan bizottsagi elnok 
Megkeri Nagy Zsolt gazdasagi osztalyvezetot, hogy a kovetkezo bizottsagi iilesre juttassa el a 
tagokhoz a palyazati kiirast es a palyaztatassal kapcsoiatos legfontosabb informaciokat. 

Tekintettel arra, hogy az eloterjesztessel kapcsolatban egyeb kerdes, hozzaszolas, eszrevetel 
nem meruit fel keri a bizottsag allasfoglalasat a hatarozati javaslattal kapcsolatban. 

A Humaneroforras Bizottsag 2 igen szavazattal, 1 tartozkodas mellett a kovetkezo hatarozalot 
hozta: 

26/2014. (V.06.) HEB hatiirozat 
Papa Varos Onkormanyzatanak Humaneroforras Bizottsaga -
Toth Ferenc elnoknek a Facebook-on 2014. marcius 30-an 
kozzetett Husos Edzoterem Papa cimii irasa, valamint Papa 
Varos Onkormanyzata es a Pannonia Power SE kozott 
2014. marcius 10. napjaval kotott Tamogatasi szerzodes 
9. pontjara hivatkozva ~ ugy dont. hogy a Pannonia Power 
SE-t kizarja a 2015. evi a sportegyesiiletek szamara kiirt 
palyazati korbol. 

Utasitja a bizottsag elnoket, hogy a dontesrol az egyesiilelet 
ertesitse. 

Hatarido: azonnal 
Felelos: Dr. Aldozo Tamas polgarmester 

Dr. Hermann Istvan bizottsagi elnok 
Radi Robert polgarmesleri kabinetvezeto 



S. napirend: Pedagogiai Szakszolgalat reszere heiyiseg biztositasa Szent 1. u. 12. szam alatt 

Dr. Hermann Istvan bizottsagi elnok 

Megkerdezi van-e az eloterjesztessel kapcsolatban hivatali kiegeszites? 

Radi Robert polgarmesteri kabinetvezeto 

Elmondja. hogy a KLIK megyei vezetoje kezdemenyezte a heiyisegek atvetelet, hivatkozva 
arra, hogy a Pedagogiai Szakszolgaiatnak bovUlnek a feladatai. Velemenye szerint ez a keres 
teljesen indokolt, igy az onkormanyzat biztositani szeretne a keri helyisegeket. 
Szirbek Rita bizottsagi tag 
Megkerdezi, hogy a kesobbiekben kialakilando ifjiisagi centrumnak ezekre a helyisegekre 
nines sziiksege? 

Radi Robert polgarmesteri kabinetvezeto 
Elmondja, hogy velemenye szerint nagy szQkseg van ifjusagi centrumra, azonban az itt 
talalhato irodak es a nevelesi tanacsado miatt erre a ceIra nem bizlos, hogy alkalmas a Szent 
Istvan uti epiilet. 

Dr. Hermann Istvan bizottsagi elnok 
Tekintettel arra, hogy az eloterjesztessel kapcsolatban egyeb kerdes. hozzaszolas, eszrevetel 
nem meriilt fel keri a bizottsag allasfoglalasat a hatarozati javaslattal kapcsolatban. 

A Humaneroforras Bizottsag 3 igen szavazattal, eilenszavazat es tartozkodas nelkiil a 
kovetkezo hatarozatot hozta: 

27/2014. (V.06.) HEB hatarozat 
Papa Varos Onkormanyzatanak Humaneroforras Bizottsaga a 
Pedagogiai Szakszolgalat reszere helyiseg biztositasa Szent I. 
u. 12. szam alatt cimii eloterjesztest a Kepviselolestiilet 
reszere elfogadasra javasolja. 

6. napirend: Papa Varosi Televizio reszere letszambovites engedelyezese 

Dr. Hermann Istvan bizottsagi elnok 

Megkerdezi van-e az eloterjesztessel kapcsolatban hivatali kiegeszites? 

Radi Robert polgarmesteri kabinetvezeto 

Elmondja. hogy a Papa Varosi Televizio es a Jokai Mor Varosi Konyvtar egyiittmiikodve 
eredmenyesen nyert a TAMOP-3.2.4-A-11/1-2012-0035 azonosilo szamii palyazaton, 
melyben a sajat gyartasu anyagok digitalizalasara nyilt lehetoseg. Ezen digitalizalasi feladatok 
eivegzesere 1 fot alkalmazott az intezmeny 2014. majus 31-ig, ennek a letszamboviiesnek a 
fedezetet a palyazati keretbol fmansziroztak. 
A palyazat zarasanak kozeledtevel a Varosi Televizio vezetoje. azzal a keressel fordult az 
Onkormanyzathoz, hogy a palyazatban megkezdett levekenyseg tovabbfolytatasa es a 
rendszergazdai feladatok ellalasa erdekeben a letszambovites anyagi fedezetet lovabbra is 
biztositani sziveskedjen. Az 1 fo alkalmazasaval lehetoseg nyilna a teljes archivum 
digitalizalasara. 



Dr. Hermann Istvan bizottsagi elnok 
Tekintettel arra, hogy az eloterjesztessel kapcsolatban kerdes. hozzaszolas. eszrevetel nem 
meruit fel keri a bizottsag allasfoglalasat a hatarozati javaslattal kapcsolatban. 

A Humaneroforras Bizottsag 3 igen szavazattai, eilenszavazat es tartozkodas nelkul a 
kovetkezo hatarozatot hozta: 

28/2014. (V.Q6.) HEB hatarozat 
Papa Varos Onkormanyzatanak Humaneroforras Bizottsaga a 
Papa Varosi Televizio reszere letszambovites engedelyezese-
re vonatkozo eloterjesztest a Kepviselotestuletnek elfogadas
ra javasolja. 

Dr. Hermann Istvan bizottsagi elnok 
Megkoszoni a jelenlevok reszvetelet es bizottsag uleset 14.42 orakor bezarja. 
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PAPA VAROS POLGARMESTERE 

8500 PAPA, F6 u. 5. 

Tel: 89/515-000 

Fax: 89/515-083 

E-mail: polgarmeslerfaipapa.hu 

Tisztelt Humaneroforras Bizottsag! 

Papa Varos Onkormanyzata 2014. evi koltsegveteserol szolo 1^2014. (JI.5.) onkormanyzati 
rendelele a Himianeroforras Bizonsag eloiranyzatan 35 millio forint keretosszegei biztositott a 
2014. evi sporttamogatasokra. 
A fentiek alapjan Papa Varos Onkorman)'zata az elozo evek gyakorlaianak megfeleloen 
palyazati felhivast tett kozze. A palyazati kiirasban megjelolt haiaridore 26 pa]\'azat erkezett. 

A beerkezett palyazatokat a bizottsag a 2014. marcius 4-en tartott iilesen biralta el. 

A fenti dontes alapjan az egyesulelekkel Papa Varos Onkormanyzata tamogatasi szerzodes 
kotott. mely tartalmazta tobbek kozon az elszamolasra. valamint a tamogaiora es tamogalotira 
vonatkozo jogokat es kotelezettsegeket is. 
A hi\'atkozott tamogatasi szerzodes 9. pontja a kovetkezoket mondja ki: 
,, TamogatoU ludomdsul veszi, hogy amennyiben a Tamogaiorol valotlant allit. vag}' valos 
tenyt hamis szinben tiintet fel, tovabba olyan kijelenteseket tesz, melyek alkalmasak a 
Tamogato megitelesenek hatranyos befolyasolasara, ugy Tamogato a tamogatas folyositasat 
felfuggesztheti, valamint Tamogatott tudomasul veszi azt is. hogy ezen magatartasaval a 
kovetkezo evre kizarhatja magdt a palyazati korbol. " 

A bizottsag a hivatkozott 11/2014. (111.04.) HEB hatarozataval a Pannonia Power SE szamara 
kettoszazezer forint osszegu \'issza nem teritendo tamogatasi biztositott. 
Toth Ferenc a Pannonia Power SE elnoke a Facebook-on 2014. marcius 30-an kozzetett 
Husos Edzoterem Papa cimii irasa\'al megsertette a tamogatasi szerzodes hivatkozott 9. 
pontjat. .A. tamogatasi osszeget a palyazo mar felvette. ig}' a tamogatas folyositasanak 
felfiiggeszteserol mar nem rendelkezhet a bizottsag. Tekintettel azonban arra, hogy 
megjelentetett iras tartalmaz olyan informaciokat. melyek valos tenyeket hamis szinben 
tiintetnek fel. tovabba tartalmaz olyan kijelenteseket is, melyek alkalmasak a Tamogato 
megitelesenek hatranyos befolyasolasara. ezert kerem a Tisztelt Bizottsagot. hog\n a 
palyazo 2015. evi palyazati korbol torteno kizarasarol. 

Osszeallitotta: Pozsgai Zsuzsanna koziisztviselo 

Papa, 2014. aprilis 28. 

Dr. Aldozo Tamas 
polgarmester 



HATAROZATI JAVASLAT 

Papa Varos Onkormanyzatanak Humaneroforras Bizottsaga - Toth Ferenc elnoknek a 
Facebook-on 2014. marcius 30-an kozzetett Husos Edzoterem Papa cimii irasa. valamini Papa 
Varos Onkormanyzata es a Pannonia Power SE kozott 2014. marcius 10. napjaval kotott 
Tamogatasi szerzodes 9. pontjara hivatkozva - ugy dont. hogy a Pannonia Power SE-i kizarja 
egyesiilelet a 2015. evi a sportegyesuletek szamara kiirt palyazati korbol.. 

Utasitja a bizottsag elnokel, hogy a dontesrol az egyesiilelet ertesitse. 

Hatarido: azonnal 

Felelos: Dr. Aldozo Tamas polgarmester 
Dr. Hermann Istvan bizottsagi elnok 
Radi Robert polgarmesteri kabinetvezeto 


