
Pápa Város Önkormányzat 

Oktatási Kulturális és Vallási Bizottsága 

 

Szám: 6/4-2/2010.      

 

Jegyzőkönyv 

 

 
Készült:  az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság 2010. március 2-án, 14 órakor, 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 
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Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Köszönti a megjelenteket, megállapítja a bizottság határozatképességét, majd szavazásra bocsátja a 

napirendet: 

 

 

1. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei külkapcsolatainak 2009. évi alakulásáról és a 2010. 

évre tervezett programokról 

2. Óvodai, általános iskolai beíratási időpontok meghatározása 

3. Közoktatási megállapodás megkötése Takácsival 

4. Kékfestő Múzeum lakásainak ingyenes használati jogáról lemondás 

 

 

Az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság a fenti napi-

rendet 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadja. 

 

 

 

1. napirend:  Tájékoztató az önkormányzat és intézményei külkapcsolatainak 2009. évi  

alakulásáról és a 2010. évre tervezett programokról 

 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Az előterjesztés alapos, a hivatalon kívüli külkapcsolatokra is részleteibe menően kiterjedő tájékozta-

tó. 

 

 

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

következő határozatot hozza: 
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5/2010.(III.2.) OKVB sz. határozat 

Az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság az önkor-

mányzat és intézményei külkapcsolatainak 2009. évi ala-

kulásáról és a 2010. évre tervezett programokról szóló 

előterjesztést elfogadásra javasolja Pápa Város Képvise-

lőtestületének. 

 

 

 

2. napirend:  Óvodai, általános iskolai beíratási időpontok meghatározása 

 

 

Rádi Róbert osztályvezető 

Az intézményvezetőkkel – beleértve az egyházi intézményeket is – egyeztetésre kerültek az időpontok, 

mindenki számára megfelelőek. 

 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

6/2010.(III.2.) OKVB sz. határozat 

Az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság az óvodai és 

általános iskolai beíratási időpontok meghatározásáról 

szóló előterjesztést elfogadásra javasolja Pápa Város 

Képviselőtestületének. 

 

 

 

3. napirend:  Közoktatási megállapodás megkötése Takácsival 

 

Rádi Róbert osztályvezető 

Kiegészítésként elmondja, hogy az idei évben azért csak Takácsival kerül sor közoktatási megállapo-

dás kötésére, mert a másik két község nem kívánt élni e lehetőséggel, illetve Nóráp Község Önkor-

mányzatának megállapodása van Pápakovácsival, így az ő gyermekeik a pápakovácsi iskolába járnak. 

 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

7/2010.(III.2.) OKVB sz. határozat 

Az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság Takácsi Köz-

ség Önkormányzatával kötendő közoktatási megállapo-

dásról szóló előterjesztést elfogadásra javasolja Pápa Vá-

ros Képviselőtestületének. 

 

 

 

4. napirend: Kékfestő Múzeum lakásainak ingyenes használati jogáról lemondás 

 

 

Rádi Róbert osztályvezető 

Az MNV Zrt-nél történt megbeszélésen hivatkozva a hatályos jogi szabályozásra tájékoztattak arról, 

hogy kétféle jogcímen egyazon ingatlanra nem lehet megállapodást kötni, ezért azzal a feltétellel 

mond le az önkormányzat az ingyenes használati jogról, amennyiben a két fél között a kezelőjog át-

adás-átvétele tárgyában létrejön a megállapodás.  
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Az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

8/2010.(III.2.) OKVB sz. határozat 

Az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság a Kékfestő 

Múzeum lakásainak ingyenes használati jogáról való le-

mondásról szóló előterjesztést elfogadásra javasolja Pápa 

Város Képviselőtestületének. 

 

 

 

 

Dr. Németh Márta bizottsági tag 

Tájékoztató jelleggel elmondja, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat megszünteti a Veszprém 

Megye Kultúrájáért Közalapítványt és ott lévő pénzmaradvány tekintetében úgy döntött a kuratórium, 

hogy egy meghívásos pályázattal felerészt egy várpalotai szobor létrehozását, felerészt a Kékfestő 

Múzeum egy programját támogatnák. Kéri, hogy ez ügyben az önkormányzat vegye fel a kapcsolatot a 

Veszprém Megyei Önkormányzattal. 

 

Rádi Róbert osztályvezető 

Elmondja, már megtörtént a kapcsolatfelvétel.  Abban állapodtak meg, amennyiben nem jönne létre a 

múzeum átadás-átvétele március 31-ig, megkérik a Kékfestő Múzeumot eddig fenntartó alapítványt, 

hogy a pénzt fogadja és adja át a múzeumnak. Az alapítvány képviselője erre ígéretet tett. 

 

 

 

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 


