
Pápa Város Önkormányzat 
Oktatási Kulturális és Vallási Bizottsága 
 
Szám: 6/4-4/2010.      

 
Jegyzőkönyv 

 
 
Készült:  az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság 2010. június 29-én, 14 óra-

kor, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében tartott üléséről 
 
Jelen vannak:      Dr. Hermann István bizottsági elnök 
   Dr. Németh Márta bizottsági tag 

Unger Tamás bizottsági tag 
Venczel Csaba bizottsági tag 
Baán Istvánné bizottsági tag 

  Laukóné Berki Gyöngyi bizottsági tag 
Nedvesi Imre bizottsági tag 

   
Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

   Pozsgai Zsuzsanna oktatási ügyintéző 
       
Távolmaradását bejelentette: Grőber Attila bizottsági tag 
 
Dr. Hermann István bizottsági elnök 
Köszönti a megjelenteket, megállapítja a bizottság határozatképességét, majd szavazásra bo-
csátja a napirendet: 
 
1. Személyi ügy 

Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat vezető-
jével kapcsolatos döntés  

2. Az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tevé-
kenységéről beszámoló 

 
Az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság a fenti 
napirendet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül elfogadja. 

 
 

 
1. napirend:   Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgá- 
  lat vezetőjével kapcsolatos döntés 
 
A napirend tárgyalásán jelen van Schmidt Dezsőné, az intézmény vezetője. 
 
Hermann István bizottsági elnök 
Schmidt Dezsőné 2011. január 15-étől, 59. életévének betöltésétől előrehozott öregségi nyug-
díjra válik jogosulttá. Ez alapján kérte közalkalmazotti jogviszonyának 2010. augusztus 14-től 
60 nap + 6 hónapos felmentési idővel történő megszüntetését.  
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Németh Márta bizottsági tag 
Megkérdezi Schmidt Dezsőnét, hogy mi késztette arra, hogy igazgatói megbízása lejárta előtt 
nyugdíjba vonuljon?  
 
Schmidt Dezsőné intézményvezető 
Válasza, elérte a kort és úgy gondolta, hogy több mint 28 év igazgatói munka után nyugdíjba 
vonul. 
 
Baán Istvánné bizottsági tag 
Városi rendezvények során volt alkalma többször is együtt dolgozni Schmidt Dezsőnével. 
Mindig lehetett rá és intézményére számítani. Biztos abban, hogy nyugdíjba vonulása után 
sem marad távol ezektől a programoktól és közreműködésére, segítségére a jövőben is lehet 
majd számítani. Jó egészséget és aktív nyugdíjas éveket kíván neki. 
 
Dr. Hermann István bizottsági elnök 
Az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság nevében köszöni a jó együttműködést, ami az 
évek során adódott nehéz helyzetekben, pl. intézmény-összevonások kapcsán is mindig meg-
volt. 
 
 
Az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozza: 

 
 
13/2010.(VI.29.) OKVB sz. határozat 
Az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság az Erkel Fe-
renc Ének-Zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat igazgatójának közalkalmazotti jogviszonya 
megszüntetésével kapcsolatos előterjesztést elfogadásra 
javasolja Pápa Város Képviselőtestületének.  

 
 
 
 

2. napirend:  Az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szak- 
  szolgálat tevékenységéről beszámoló 
 
 
Schmidt Dezsőné intézményvezető 
Kiegészítésként elmondja, hogy kimaradt két olyan sporteredmény, amire nagyon büszkék; az 
iskola diákjai diákolimpián tollaslabda és tenisz sportágban országos harmadik helyezést értek 
el. 
 
Laukóné Berki Gyöngyi bizottsági tag 
Gratulál a kórusok nagyon szép eredményéhez. 
 
Dr. Németh Márta bizottsági tag 
A tanulók évismétlésével kapcsolatosan kérdezi az igazgatónőt. 
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Schmidt Dezsőné intézményvezető 
A jogszabály értelmében – ami most változás előtt áll – csak a szülő kérésére lehetett az alsó 
tagozatos gyermeknek évet ismételnie. Amikor a pedagógus úgy látta, hogy nem lenne jó, ha 
magasabb osztályban folytatná a gyermek tanulmányait, próbálta ezt megbeszélni a szülővel. 
Eddig – egy szülő kivételével – mindenkivel meg tudták értetni, hogy nagy a baj és a gyermek 
érdekét szolgálja az évismétlés. Sajnos nem volt szerencsés, hogy a szülőnek szakmai kérdés-
ben nagyobb joga volt, mint a pedagógusnak. 
 
 
Az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 

14/2010.(VI.29.) OKVB sz. határozat 
Az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság az Erkel Fe-
renc Ének-Zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat munkájáról készült beszámolót elfogadásra 
javasolja Pápa Város Képviselőtestületének.  

 
 
 
 
Dr. Hermann István bizottsági elnök 
Megköszöni a jelenlévőknek a részvételt és bezárja a bizottság ülését. 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
                      Dr. Hermann István sk.               Rádi Róbert sk. 

     bizottsági elnök                 művelődési osztályvezető 


