
Pápa Város Önkormányzat 
Oktatási Kulturális és Vallási Bizottsága 
 
Szám: 6/4-5/2010.      

 
Jegyzőkönyv 

 
 
Készült:  az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság 2010. július 7-én, 8 órakor, 

a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében tartott üléséről 
 
Jelen vannak:      Dr. Hermann István bizottsági elnök 
   Grőber Attila 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: Dr. Németh Márta bizottsági tag 
 
 
Dr. Hermann István bizottsági elnök 
Köszönti a megjelenteket, megállapítja a bizottság határozatképességét, majd szavazásra bo-
csátja a napirendet: 
 
1. Pótelőirányzati kérelmek elbírálása 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010.(…) önkormányzati rendelet-
tervezete Pápa Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (I.21.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról  

2. Pápa Város Önkormányzata fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények neve-
lési programjának, pedagógiai programjának és intézményi minőségirányítási programjá-
nak felülvizsgálata: 
• Városi Óvodák – nevelési program 
• Munkácsy Mihály Általános Iskola, Tarczy Lajos Általános Iskola és Pápai Gazdasági 

Szakképző Iskola és Kollégium – pedagógiai program és IMIP 
• Weöres Sándor Általános Iskola - IMIP  

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

 
 

 
1. napirend:   Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010.(…) önkormányzati 

  rendelettervezete Pápa Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. 
  (I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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A napirend tárgyalásán jelen van Menyhárt László pénzügyi osztályvezető. 
 
Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 
Az előterjesztés az intézmények vezetőivel egyeztetésre került, ők elfogadják a javaslatot. Az 
anyagból megállapítható, hogy az ágazat nagyobb részét lefedő intézmény az önállóan műkö-
dő és önállóan gazdálkodó GAESZ, aki ellátja ezeket a feladatokat. Ha az intézmény összesen 
rovatát tekintjük, akkor a kiadások tekintetében az igény kielégítése 99,4 %-os, a hozzákap-
csolódó költségvetési támogatás 96,6 %-os mértékű. Ami egyrészt jelzi azt, hogy az igények 
megalapozottak voltak, másrészt – a szakemberek véleményét figyelembe véve – a kisebb 
tételeket az intézmény saját költségvetése terhére is meg tudja valósítani. 
A fejlesztésről elmondja, hogy jelentős tétel került be ez a kastélyfelújítással kapcsolatos járu-
lékos költségek fedezete, amit saját forrásból kell, hogy biztosításra kerüljön, hiszen a pályá-
zatnak nem része, pl. az intézmények kiköltöztetése. 
Kéri a bizottságot, hogy az elhangzott számok alapján javasolja elfogadásra a képviselőtestü-
let felé a pótelőirányzattal kapcsolatos előterjesztést. 
 
Grőber Attila bizottsági tag 
A Pápai Gazdasági Szakképző Iskola 1,2 m forintért készíttet távolugró gödröt. Miért ilyen 
magas ez az összeg? 
 
Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 
A távolugró gödör az intézményi szakmai feladatok biztosításához mindenképpen szükséges 
volt, kivitelezése pedig sajnos ennyibe kerül. 
 
Unger Tamás bizottsági tag, a Pápai Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója 
Ez teljesen szabályos távolugró gödör, aminek megvannak az elkészítési paraméterei, szabvá-
nyai, melyek közül főként a gödör támfala kerül nagyon sokba.  
 
 
Az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozza: 

 
 

15/2010.(VII.7.) OKVB sz. határozat 
Az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság Pápa Város Önkor-
mányzata Képviselőtestületének …/2010.(…) önkormányzati 
rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2010. évi költ-
ségvetéséről szóló 1/2010. (I.21.) önkormányzati rendelet módo-
sításáról című előterjesztést elfogadásra javasolja Pápa Város 
Képviselőtestületének.  

 
 
 

2. napirend: Pápa Város Önkormányzata fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmé- 
   nyek nevelési programjának, pedagógiai programjának és intézményi minőség-
   irányítási programjának felülvizsgálata: 

• Városi Óvodák – nevelési program 
• Munkácsy Mihály Általános Iskola, Tarczy Lajos Általános Iskola és Pápai 

Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium – pedagógiai program és IMIP 
• Weöres Sándor Általános Iskola - IMIP  
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Az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozza: 

 
16/2010.(VII.7.) OKVB sz. határozat 
Pápa Város Önkormányzata Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottsága 
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) f) pontjában, 
valamint a 103. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – a szakértői vé-
leményben foglaltakat figyelembe véve – Pápa Város Önkormányzata 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/1995.(IV.27.) ön-
kormányzati rendeletének az önkormányzati bizottságok szervezeté-
ről, működésének szabályairól, feladat- és hatásköreiről szóló 1. sz. 
melléklet 12. § (1) bekezdésének l/ pontjában foglaltak alapján a  
 

- Tarczy Lajos Általános Iskola,  
- Weöres Sándor Általános Iskola,  
- Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 

 

intézményi minőségirányítási programját – az előterjesztésben foglal-
tak szerint – jóváhagyja. 

 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Hermann István bizottsági elnök 
  Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

 
 
 

Az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozza: 

 
17/2010.(VII.7.) OKVB sz. határozat 
Pápa Város Önkormányzata Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottsága 
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) f/ pontjában, va-
lamint a 102. § (7) és 103. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – a 
szakértői véleményben foglaltakat figyelembe véve – továbbá Pápa 
Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
20/1995. (IV.27.) önkormányzati rendeletének az önkormányzati bi-
zottságok szervezetéről, működésének szabályairól, feladat- és hatás-
köreiről szóló 1. sz. melléklet 12. § (1) bekezdés m/ pontjában foglal-
tak alapján a 
 

- a Városi Óvodák nevelési programját,  
- Munkácsy Mihály Általános Iskola,  
- Tarczy Lajos Általános Iskola,  
- Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 

 

pedagógiai programját – a szakértői véleményben foglaltakat figye-
lembe véve – jóváhagyja. 

 

Határidő: 2010/2011. tanévtől  
Felelős: Dr. Hermann István bizottsági elnök 

 Rádi Róbert művelődési osztályvezető  
 Intézményvezetők 
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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 


