
Pápa Város Önkormányzat 

Oktatási Kulturális és Vallási Bizottsága 

 

Szám: 6/4-1/2010.      

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült:  az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság 2010. január 19-én, 14 óra-

kor, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében tartott üléséről 

 

Jelen vannak:      Dr. Hermann István bizottsági elnök 

   Grőber Attila bizottsági tag 

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 

       

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Köszönti a megjelenteket, megállapítja a bizottság határozatképességét, majd szavazásra bo-

csátja a napirendet: 

 

1. Nyílt lejárt – Kékfestő kezelői jogának átadás-átvételével kapcsolatban 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. (…) rendelet-tervezete Pápa 

Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről 

3. Pályázat benyújtása pedagógusok továbbképzésére (TÁMOP) 

4. Pályázat benyújtása pedagógiai reformot támogató informatikai    fejlesztésre (TIOP) 

 

 

Az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság a fenti 

napirendet 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tar-

tózkodás nélkül elfogadja. 

 

 

1. napirend:  Nyílt lejárt – Kékfestő kezelői jogának átadás-átvételével kapcsolatban 

 

 

Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

Elmondja, hogy megtörtént a kapcsolatfelvétel az Oktatási és Kulturális Minisztérium köz-

művelődési szakállamtitkárával, Schneider Mártával, aki jövő héten hétfőn 14 órára adott idő-

pontot. Arról folyik majd a tárgyalás, hogy - amennyiben a kezelői jog átadás-átvétel létrejön 

- milyen központi támogatásra számíthat az önkormányzat. Az biztató, hogy az az 50 milliós 

keret, ami az ipartörténeti múzeumok támogatására tavaly volt, az idén is megvan, illetve 

Nagy László úr - aki szintén a minisztérium munkatársa – azt a tájékoztatást adta, hogy arra 
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az 5 millióra, ami tavaly volt, biztosan lehet számítani. Párhuzamosan kellene kezelni a va-

gyonkezelői jog átadás-átvételt és a leendő működtetést, hogy az átadást követően biztosítot-

tak legyenek a működtetés feltételei. 

 

Dr. Németh Márta bizottsági tag 

Megkérdezi, hogy Gőgös államtitkár úron kívül polgármester úr is tett-e ez ügyben lépéseket? 

Bizonyára neki kell majd a megállapodásokat megkötni. Kérdése még, hogy államtitkár úr mit 

írt levelében az MMV Zrt-nek. 

 

Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

Ahogy a képviselőtestületi ülésen elhangzott, államtitkár úr kérte, hogy kerüljenek összefog-

lalásra a Kékfestő Múzeummal kapcsolatos problémák. Polgármester úr írta meg a levelet az 

államtitkár úrnak, aki ezt változatlanul továbbította az MMV Zrt. vezérigazgatójának. Több-

ször folytattunk beszélgetést államtitkár úrral arról, hol tart az ügy, miben tudnánk még segí-

teni. Január elején kereste meg az önkormányzatot az MMV Zrt., amikor is megküldték a ke-

zelői jog átadás-átvételével kapcsolatos munkaanyagot. Jegyző asszony, illetve a titkárságve-

zető áttekintették ennek tartalmát és sor került a kezelői jog átadás-átvételről történő megbe-

szélés kezdeményezésére.  

 

Dr. Németh Márta bizottsági tag 

Tehát abban már elvi megállapodás van, hogy a Kékfestő Múzeum kezelői jogát átveszi az 

önkormányzat és már csak a feltételek kialakításáról zajlanak az egyeztetések. Kérdése, mi-

korra várható az átadás? 

 

Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

Az MMV Zrt-vel való megállapodás megkötése a legfontosabb feladat. Mégpedig azért kell 

ennek mielőbb megtörténnie, mert az Alapítvány megírta, hogy december 31-ével befejezett-

nek tekinti a működtetést. Jelenleg ott áll ez az épület, nem kis értékkel. Jó lenne, ha mielőbb 

rendeződne a múzeum sorsa. 

 

Dr. Németh Márta bizottsági tag 

Miért került az anyag a bizottság elé? 

 

Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

Az anyag 4. oldalán található határozati javaslat 3. pontja hatalmazza fel polgármester urat a 

megállapodás aláírására. 

 

 

 

Az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza: 

 

1/2010.(I.27.) OKVB sz. határozat 

Az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság a Jelen-

tés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatai-

nak végrehajtásáról című anyag határozati javaslatá-

nak 3. pontját elfogadásra javasolja Pápa Város 

Képviselőtestületének. 
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2. napirend:  Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. (…) rendelet- 

tervezete Pápa Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Menyhárt László pénzügyi osztályvezető. 

 

 

Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

A 2010. évi költségvetési javaslatot egyeztettük az érintett szakszervezetek képviselőivel. A 

közoktatással kapcsolatos kérdésekre adott választ elfogadták és a költségvetési javaslatot is. 

Az önállóan gazdálkodó és működő intézmény vezetőjével az egyeztetetést lefolytattuk, az 

intézményvezető a javaslatot elfogadja. Rátérve a működésre és a fejlesztésre az ágazatot 

érintően megállapítható az előterjesztés 9. számú mellékletéből részletesen is, hogy az oktatá-

si ágazatban mely feladatokat érintően történtek normatíva csökkentések, amik a költségvetést 

együttesen 304.360.000 forinttal csökkentették összesen és ennek egy része az oktatási ágaza-

tot is érinti. Az intézmények költségvetésében a működést biztosító feladatok előirányzatát a 

javaslat tartalmazza. A fejlesztések területén pedig megállapítható, hogy 13 uniós pályázatból, 

mely jelenleg folyamatban van, négy az oktatási ágazatot érinti és ezeknek a fedezete is ren-

delkezésre áll. Részleteiben a működtetés területén biztosított a személyi kifizetések fedezete. 

A pedagógus szakkönyv tekintetében - ami csökkentésre került - az intézményeknek kell biz-

tosítani a fedezetet, melyet a szakszervezetek is tudomásul vettek azzal, hogy a dolgozók kö-

rében lehetővé válik a 2009. évtől eltérően a 2009. évben szabályozással tiltott tételek körében 

a dolgozók részére kifizetés ez az ún. cafetéria elemeket érinti.  

Az intézményeknél létszámcsökkentést nem tartalmaz az előterjesztés. A Tarczy Lajos Álta-

lános Iskola esetében többletfeladathoz 2 létszámot javasol az előterjesztés elfogadásra. 

A közművelődési ágazatban viszont folyik a létszám-racionalizálással kapcsolatos egyeztetés. 

Összességében a költségvetés egyensúlya biztosított és az előirányzatok biztosítják az oktatási 

ágazat működtetését. A rendelet-tervezet évente egy alkalommal lehetőséget nyújt 

pótelőirányzati kérelem benyújtására az intézmények számára, amennyiben a tervezésnél nem 

ismert feladathoz vált szükségessé igény év közben. Ezen kívül a tartalékelőirányzatok a ko-

rábbi évek gyakorlatának megfelelően tartalmazzák az általános hozzájárulást a nappali tanu-

lók tankönyvtámogatásához, a nappali tanulók ingyenes tankönyvellátásához és a C-17-es 

önkormányzati feladatokhoz. 

 

Nedvesi Imre bizottsági tag 

Nem érti, hogy az egyházak támogatása fölött miért nem diszponál az Oktatási, Kulturális és 

Vallási Bizottság, illetve a Lombardnak juttatott támogatás fölött az Ifjúsági és Sport Bizott-

ság? 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Már többször felmerült, hogy egyházi ügyekben a bizottság rendelkezzen kompetenciával. Az 

az oka annak, hogy nem az OKVB rendelkezik az egyházi támogatás fölött, hogy polgármes-

ter úr tárgyal a történelmi egyházak képviselőivel. Ezen a tanácskozáson dől el, hogy pl. a 

református templom orgonája, vagy a katolikus templom tetejéről a földlehordás, vagy esetleg 

más egyházakhoz kötődő ingatlan felújítás élvezzen-e prioritást. Ez alapján dől el, hogy az 

egyházi keret milyen módon kerüljön felosztásra. 

 

Dr. Németh Márta bizottsági tag 

Az anyagban szerepel, hogy 2010. január 1-jén a kötvényünk helyzete 2.411.426 EFt. Ez a 

kibocsátott kötvényhez képesti  411.426 EFt különbség miből adódik? 
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Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

Ez árfolyam-különbözet. 

 

Dr. Németh Márta bizottsági tag 

Akkor ez azt jelenti, hogy jobb is lehet. 

 

Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

Igen, vagy rosszabb is az árfolyamváltozás függvényében. 

 

Dr. Németh Márta bizottsági tag 

A 66 millió, ami úgy van feltüntetve, hogy tőke, kamat törlesztés, ami esedékes, ez valójában 

még csak a kamat. 

 

Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

A táblázat csak a tőke törlesztéseket tartalmazza.  

 

Dr. Németh Márta bizottsági tag 

De van 66 milliós kötelezettség, az csak kamattörlesztés? 

 

Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

Válasza: igen. 

A törlesztés svájci frankban van meghatározva és az év végi árfolyammal tartalmazza az elő-

terjesztés. 

 

Dr. Németh Márta bizottsági tag 

A Tarczy iskolával kapcsolatban kérdezi, hogy ki lesz a két fő, mi lesz a plusz feladatuk. 

 

Venczel Csaba bizottsági tag 

A nyelvi lektorok számának 1 fővel történő bővítéséről van szó, ugyanis a külföldi nemzetek 

iskolatanácsával kötött megállapodás értelmében az amerikai fél azt kérte, hogy szeretné a 

struktúrát úgy kiépíteni, hogy bizonyos tantárgyakat anyanyelven tanulhassanak. Ez megnö-

velte az ellátandó feladatok számát, amit a négy amerikai pedagógus a meglévő óraszámában 

nem tud teljesíteni, ezért adódott ez a többletfeladat. 

Az összes ellátásra kerülő feladat az Oktatási Minisztérium szakállamtitkárságának a jóváha-

gyásával, határozataikkal összhangban történik. Olyan plusz feladatbővítés történt, ami a 

plusz munkaerő alkalmazását igényli. 

 

Dr. Németh Márta bizottsági tag 

Mit jelent az önkormányzatnál a cafetéria? 

 

Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

A rendelet-tervezet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek körében átalakításra került jut-

tatási rendszernek a többletét tartalmazza minimum szinten 10.000 Ft-ra kerekítve. Ez nettó 

160.000 Ft, illetve bruttóban 200.000 Ft-ot jelent a személyi jövedelemadóval együtt, amit a 

munkáltató köteles megfizetni. A jogszabály szerint az illetményalap ötszörösétől huszonöt-

szöröséig terjedhet a juttatás, az ötszörös az, amit mindenképpen kell biztosítani.  

A hidegétkeztetési utalvány és a munkaruhapénz eltörlésre került. Ezt váltotta ki az ún. 

cafetéria rendszer, melyre vonatkozó szabályzatot a jegyző asszonynak kell majd meghoznia. 

Vannak 25%-kal, illetve 0 %-kal adózó tételek, a dolgozó nevezheti meg, mire kívánja a jutta-
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tást igénybe venni. Március 1-g kell felmérni, a dolgozó jelezze, melyiket kívánja igénybe 

venni. 

 

Dr. Németh Márta bizottsági tag 

Kérdése, hogy az önkormányzat kivel köt szerződést? 

 

Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

Az önkormányzatnak a dolgozók igénye alapján kell majd megrendelni azokat az elemeket, 

amelyeket kiválaszt a dolgozó. 

 

Dr. Németh Márta bizottsági tag 

Tehát közvetlenül az önkormányzat rendeli meg? 

 

Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

Nem, ez attól függ, hogy az elszámolást milyen módon írja elő a jogszabály. Az internet ese-

tében pl. dolgozói névre szóló, a helyi járati bérlet esetében az önkormányzat nevére szóló 

számla is lehet, az esetleges meleg étkezési utalvány esetében pedig az önkormányzatnak ma-

gának kell megrendelnie az utalványt. Eléggé széles a skála. Ezt a kis összeget ennyi féle jog-

címre elaprózni nem is lehet. A dolgozók realitásérzéke szerinte abba az irányba megy el, 

hogy valamelyik elemet kiválasztva fogják igénybe venni ezt. Hiszen a meleg utalvány adható  

felső határa 18.000 Ft, amit, ha 12-vel beszorzunk, már nem nyújt lehetőséget arra, hogy egy-

általán meleg étkeztetési utalványt teljes összeggel igénybe vegye. 

 

Dr. Németh Márta bizottsági tag 

Ez plusz könyvelési dolgokkal jár? 

 

Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

A könyvelést, számfejtést a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya fogja végezni. 

 

Dr. Németh Márta bizottsági tag 

Kérdése, hogy jár-e ez létszámbővítéssel? 

 

Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

Válasza: nem. 

 

Unger Tamás bizottsági tag 

A tavalyi tilalom az megszűnt. Ez igaz a közoktatási intézményekre is? 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Ez igaz a közművelődési intézményekre is?  

 

Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

Igen, a közoktatási és közművelődési intézményekre is. Azokon a tételeken, amelyeken a 

2009. évi költségvetés tervezési és teljesítési adatokat tiltott meg az a 2010. évben nincs til-

tásként a költségvetési rendeletben. A 25 %-os sávban, ha az intézményvezető költségkímélő-

en tud a dolgozók részére juttatást adni. 

 

Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

A bizottsági jegyzőkönyvek az elkövetkezendőkben az interneten hozzáférhetőek lesznek. 
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Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Felhívja a figyelmét a jegyzőkönyvkészítőnek, hogy azok a mondatok, melyekkel kapcsolato-

san a hozzászóló kéri, hogy nem publikus, azaz magáninformációkat tartalmaznak, ne kerül-

jenek be, vagy ne hangozzanak el az illető szájából. 

 

Dr. Németh Márta bizottsági tag 

Nincs semmi titkolni való abban, ami itt elhangzik. 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Készülhet akár szószerinti jegyzőkönyv is. Volt már olyan 1990-ben és az adminisztrátor höl-

gyek jelezték, hogy elköltöznek inkább. 

 

Dr. Németh Márta bizottsági tag 

Nem érti miért. A megyei önkormányzatnál szó szerinti jegyzőkönyvek vannak. 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Nem vagyok benn biztos, utána érdeklődök. 

  

Dr. Németh Márta bizottsági tag 

Elmondja, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzatnál általa vezetett bizottságnál szó szerinti 

jegyzőkönyvek készülnek. 

 

Unger Tamás bizottsági tag 

Véleménye szerint a bizottság ülésén mindenki mondja, hogyha jegyzőkönyvön kívül kíván 

hozzászólni. Ami belekerül az már csak a végleges változat legyen. 

 

Dr. Németh Márta bizottsági tag 

A könyvvizsgálói jelentés végén van egy elég sommás javaslata a könyvvizsgálónak, ami azt 

mondja, hogy a fejlesztési célú feladataink végrehajtásának ütemét vizsgáljuk felül. Ezt január 

14-én írta le a könyvvizsgáló. Ez még nem tükröződik a költségvetési tervezetben. Van-e erről 

valami elképzelés. Ha jól érti a költségvetési rendelet-tervezetből ma a kötvények 710 vagy 

740 millió forint. Azt írja a költségvetés-tervezet, hogy a pénzmaradványban van ez csoporto-

sítva és ott az összesen 950 millió, abból 740 millió a kötvényben rendelkezésre álló pénz. A 

tervezett fejlesztéseink pedig ezt meghaladják. 

 

Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

A könyvvizsgálónak a jelzése a következő évi fejlesztési ütemekkel kapcsolatban természete-

sen figyelem felhívó, hogy milyen ütemben készülhetnek, illetve számoljunk az áthúzódó 

kötelezettségvállalásokkal, ha megnézzük a tárgyévi költségvetés nem oktatási ágazatot érintő 

részét, akkor azt látjuk, hogy az Egyesített Szociális Intézménynél a Barát u 4-6., Árok u. 5. 

fejlesztést javasoljuk elhagyásra. 

 

Dr. Németh Márta bizottsági tag 

Kérdése: ez már a miatt van? 

 

Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

Az már a költségvetés kondíciói miatt van. Felülvizsgálatra kell, hogy sor kerüljön. Nyilván a 

jövő évi számok fogják eldönteni elsősorban, hogy mennyi lesz esetlegesen a bevételi kiesés, 

milyen pályázatokon lehet még többletforráshoz hozzájutni, forráshiány esetén át kell tekinte-

ni, felül kell vizsgálni az elvégzendő feladat ütemét. A jelenlegi állapot szerint a 2010. évi 
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költségvetés a tervezett hitelfelvétellel illetve a további kötvénykibocsátásból származó bevé-

tel felhasználásával egyensúlyba kerül.  

 

Grőber Attila bizottsági tag 

A számháború helyett egy görög filozófusra hivatkozik, aki azt mondta Egy dologról legalább 

kettőt lehet állítani azt, meg az ellenkezőjét is. 

Az elmúlt néhány napban többször egyeztettünk különböző számokat. Nagyon sokszor el-

hangzik a 9. sz. mellékletben szereplő szám, a 304.360.087 EFt, ami hiányzik a tavalyihoz 

képest. Ezt két részre érdemes bontani. Az egyik része a 198 millió forint, ami a normatíva 

hozzájárulás támogatás csökkenéséből áll. Az szja bevétel csökkenése pedig 105 millió forint.  

Az szja bevétel megosztása a két évvel ezelőtti bevétel alapján történik.  Ez gyakorlatilag nem 

közvetlen elvonást jelent.  

Érdemes azt megnézni, hogy a 3. táblázat utolsó sorában a munkaadókat terhelő járulék 128 

millió forinttal csökkent. Tehát a normatíva csökkentés egy részét a járulékok lecsökkenése 

teszi ki. Az igaz, hogy eközben a dologi kiadásokat meg jelentősen kellett növelni. De a dolo-

gi kiadás azért mégis itt maradó kiadást jelent. Ez a számjáték nagyon sok oldalról megköze-

líthető, és nem tartja megfelelőnek, ha csak az egyik, vagy csak a másik szám hangzik el. 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

A számháborúba nem akar belemenni, de összességében úgy tűnik, hogy az önkormányzato-

kat ebben az esztendőben - az eddigiekhez képest - veszteség érte. A fejlesztés tekintetében 

nem nőttek a lehetőségek, hanem inkább az eladósodottság fokozódott. Az kétségtelen, hogy 

fehéren-feketén is lehet, sőt kell is ábrázolni a dolgokat. 

 

Grőber Attila bizottsági tag 

Úgy gondolja, az az önkormányzat, amelyik 45 fejlesztést tud továbbvinni, igaz, hogy a maga 

pénzét rakja bele egyrészt. Ebből a 45-ből 13 Európai Uniós fejlesztés. Az az önkormányzat 

időnként meg kell, hogy álljon, ez olyan dolog, mintha valaki fut. Hogy ezt a szakaszt most 

úgy értékeljük, hogy jó lenne mindig rohanni, vagy jó lenne többet sétálni ebben azért van 

nyilván közöttünk különbség. Én boldog lennék, ha három vagy négy év múlva azt monda-

nánk, hogy most csak 30 millió jut új fejlesztésre, de egyébként benne van ebbe két, két és fél 

milliárd forint, ami fejlesztésre jut. 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

A jövőbe nem látunk. De nyolc évvel ezelőtt jobbak voltak a költségvetési kondícióink.  

 

Grőber Attila bizottsági tag 

Szerinte a költségvetés szerkezete jó irányba mozdult. Ha megnézzük a könyvvizsgálói jelen-

tést, akkor két évvel ezelőtt 80,5% ment el működési kiadásra. most 71,5 %. Viszont a fel-

halmozás 28,5 %, a 18, vagy 25,3 helyett.  

Nem tudom elképzelni, hogy ne találjunk olyan évet és mutatót, ami a Te és olyat, ami az én 

ízlésem szerint jó. Ez ettől bonyolult dolog, és ezért kell róla beszélgetni. Épp az a probléma a 

mai közéletben, hogy a jelszavak világában élünk. 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Amikor intézményvezető lett 4,8 millió forint volt a könyvtár költségvetése, ma ennek közel 

húszszorosa. Viszont azt a következtetést, hogy nagyon jó világ van, nehezen tudná levonni.  

De ha körülnézünk a plakátokon, olyan jelszavak vannak, amiket akár ő is mondhatna. Meg-

döbbentő, de néha az emberi feledékenységre alapozva is lehet politizálni. 

 



 8 

Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

Az előterjesztés egyik táblázatáról, mely az étkezésre vonatkozik, szeretne még említést tenni. 

Az étkezést is nyújtó intézmények esetében a nyersanyagköltség nem változik, így az étkezés-

sel összefüggő térítési díjak sem fognak változni. 

 

Dr. Németh Márta bizottsági tag 

A költségvetési rendelet 7.§ (11) bekezdéséhez szeretne módosító indítványt tenni. Ez az egy-

házak támogatása, a 2 millió forint felosztása bizottsági hatáskörbe kerüljön. Azt gondolja ez 

a bizottság dolga, ezt mindenképpen támogatni kell. 

Milyen bizottság az, amely a saját feladatait nem támogatja. 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Itt nem arról van szó, hogy nem támogatja, hanem, hogy nem tárgyalja. 

 

Dr. Németh Márta bizottsági tag 

Ezt mindenképpen nekünk támogatni kellene, és mint javaslatot az önkormányzati ülés elé is 

terjeszteni, aztán a képviselőtestület majd eldönti, hogyan foglal az ügyben állást. Mi az, ami 

a mi kimondott kompetenciánkba tartozik. Azt tudja, hogy erről már volt egyszer vita a képvi-

selőtestületi ülésen pár évvel ezelőtt. Továbbra is az az álláspontja, hogy az egyházak támoga-

tása -  a 2 millió forint  felosztása - a bizottság hatáskörébe tartozzon. 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Szavazásra teszi fel dr. Németh Márta javaslatát, miszerint az egyházak támogatása a bizott-

ság kompetenciájába tartozzon. 

 

Az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság fenti ja-

vaslatot 3 igen, 4 nem szavazatta1 és 1 tartózkodás-

sal nem fogadja el. 

 

 

Az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság 5 igen szavazattal és 3 tartózkodással a következő 

határozatot hozza: 

 

2/2010.(I.27.) OKVB sz. határozat 

Az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság Pápa 

Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…./2010. (…) rendelet-tervezete Pápa Város Ön-

kormányzatának 2010. költségvetéséről című előter-

jesztést elfogadásra javasolja Pápa Város Képviselő-

testületének. 

 

 

 

3. napirend:  Pályázat benyújtása pedagógusok továbbképzésére (TÁMOP) 

 
Grőber Attila bizottsági tag 

A kiegészítő képzés, szakvizsga vagy másoddiploma megszerzésénél az intézmény 3 millió 

forintra pályázhatott minimum és 20 millióra maximum. Akkor ebből a pénzből gyakorlatilag 

a kollegának a helyettesítése történik. Aki ezt csinálja abban az évben félállásban dolgozik, 

vagy nem dolgozik, tanulmányi szabadságon van, vagy munkaidő kedvezményt kap? 
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Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

Ez sok mindentől függ. Attól függ, milyen képzés és mikorra hirdetik. Ez legalább négy félét 

jelenthet. Ha olyan az a továbbképzés, ami egyébként munkaidőben történik, akkor lehetősége 

van a munkaidő-csökkentésre, amit kérhet az intézmény vezetője a dolgozó tekintetében. Ha 

több intézmény egy adott székhelyen szervez bizonyos továbbképzést, amely hétvégére esik, 

akkor ez a változat nem merül fel. Általában a pályázatok lefinanszírozzák a helyettesítést és 

az intézmények egyéb költségeit. 

 

Grőber Attila bizottsági tag 

Itt az intézmény pályázhat. Pl. a Petőfi esetében, jelentkeznek 1 kiegészítő képzésre, 2 szak-

vizsgára. A 3 millió akkora összeg, hogy abból ki lehet váltani a kolléga félállását. Ezt ki dön-

ti el, hogy félállásban lesz-e, vagy úgy tanul mellette? 

 

Unger Tamás bizottsági tag 

A pályázat szerint a képzésben résztvevő pedagógust 11 órában kell alkalmazni az intéz-

ményben. A fennmaradó 11 órában helyettesíteni szükséges. A helyettesítő pedagógus bérét, 

valamint annak járulékait, a képzésre vonatkozóan az útiköltséget, tandíjat, tankönyvek árát 

figyelembe véve a 3 millió forint nem olyan sok egy kolléga esetében. 

 

Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

Mi most arról döntünk, hogy az előterjesztésben szereplő összeget vállaljuk arra az esetre, ha 

Pápa Város Önkormányzata visszavenné az átadott intézményeket.  

 

 

Az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza: 

 

3/2010.(I.27.) OKVB sz. határozat 

Az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság a Pályá-

zat benyújtása pedagógusok továbbképzésére című 

előterjesztést elfogadásra javasolja Pápa Város Kép-

viselőtestületének. 

 

 

 

4. napirend: Pályázat benyújtása pedagógiai reformot támogató informatikai fejlesztésre  

       (TIOP) 

 

Grőber Attila bizottsági tag 

Ez a pályázat, mely a pedagógiai módszertani reformot segíti - a kompetencia alapú oktatást 

támogatja. Ez azért fontos, mert az új érettségi rendszer a kompetencia alapú nevelésen, okta-

táson alapszik, mellyel azok a diákok a középiskolában találkoztak először. Ráadásul a kollé-

gák egy része sem volt felkészítve a kompetencia alapú oktatásra, ezért jó, hogy az általános 

iskolákban elkezdődik a kompetencia alapú tanítás. 

 

Unger Tamás bizottsági tag  

Sokkal szerencsésebb lenne, ha a kompetencia alapú oktatás jobban ki tudna terjedni az ált. 

iskolákba. Nem erőltetetten, nagyon drágán próbálták ezt a rendszert bevezetni. Volt egy kö-

telező, HEFOP-os pályázati ága, volt egy lehetőség szerinti ága. Igazság szerint a teljes köz-

oktatási rendszer számára ha hozzáférhetővé tennék, egyet ért vele.  
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Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

Most van folyamatban a 3. 1. 4. pályázat. Az általános iskolák közül a Munkácsy Mihály Ál-

talános Iskola, a Városi Óvodák három tagintézménye vesz részt a pályázatban, illetve van 

egy pályázat ugyanebben a témakörben azoknál az intézményeknél, ahol a kompetenciamérés 

nem volt megfelelő szintű valamelyik évfolyamon; így a Tarczy Lajos, a Weöres Sándor Álta-

lános Iskolában, a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola volt mezős részében. 

 

 

Az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza: 

 

4/2010.(I.27.) OKVB sz. határozat 

Az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság a Pályá-

zat benyújtása pedagógiai reformot támogató fejlesz-

tésre című előterjesztést 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 s.k.      Rádi Róbert s.k. 

     bizottsági elnök                 művelődési osztályvezető 


