
Pápa Város Önkormányzat 

Oktatási Kulturális és Vallási Bizottsága 

 

Szám: 6/4-6/2010.      

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült:  az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság 2010. augusztus 17-én, 14 

órakor, 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 

  Nedvesi Imre bizottsági tag 

   

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

   Pozsgai Zsuzsanna oktatási ügyintéző 

       

Távolmaradását bejelentette: Grőber Attila bizottsági tag 

    Laukóné Berki Gyöngyi bizottsági tag 

 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

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

csátja a napirendet: 

1. Támogatás a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tetőszerkezetének felújításá-

hoz 

2. Csatlakozás Bursa Hungarica programhoz 

3. Tanulmányi Támogatási Rendszer módosítása 

4. Emléktábla (ferences kolostor) 

 

 

Az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza: 

 
18/2010.(VIII.17.) OKVB sz. határozat 

Az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság a fenti 

napirendet elfogadja. 

 

 

 

1. napirend:   Támogatás a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tetőszerkezetének 

  felújításához 

 

Dr. Németh Márta bizottsági tag  

Megkérdezi, rajtunk kívül még kik vesznek részt az intézmény felújításának támogatásában, 

illetve ki, milyen szervezet kereste meg az önkormányzatot a támogatás ügyében? 
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Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

Már korábban is megkerestek magyarországi városokat, így bennünket is. Úgy tudja, a bereg-

szászi intézménynek van magyar partneriskolai kapcsolata. 

 

Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

Az intézmény igazgatója írta azt a levelet, amit alpolgármester úr említett. Ebben a levélben 

referenciák is voltak, hivatkoztak más intézményekre, szervezetekre is, akik őket már támo-

gatták. Az előző támogatásokhoz képest ez most annyiban más, hogy egy nyíregyházi bank-

ban nyitottak számlát, tekintettel arra, hogy a támogatások utalása Ukrajnába nagyon problé-

más. 

 

Dr. Németh Márta bizottsági tag 

Arra vonatkozóan nincs információ, hogy most hányan lennének, akik támogatást nyújtaná-

nak? 

 

Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

Erre vonatkozóan nincs információnk. 

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester  

Az árvízkárosultak megsegítése kapcsán is felmerült a külföldre történő utalás nehézsége. 

Véleménye szerint egyszerűsítené a dolgot, ha a városnak lenne egy alapítványa e célra. En-

nek keretében könnyebben lehetne támogatni a határon túli magyar szervezeteket, intézmé-

nyeket. 

 

Dr. Németh Márta bizottsági tag 

Egy kicsit meglepte az összeg nagysága, amely 900.000 forint. Kérdése, milyen nagyságrendű 

ez a támogatás a többi már megítélt határon túli támogatási összegekhez képest. 

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

Nem szoktunk ilyen jellegű anyagi támogatást adni. Kovásznai partnervárosunk esetében az a 

gyakorlat, ha rendezvényre hívnak bennünket, a szállásunkat mi magunk fizetjük. Korábban 

Losoncra adtunk egy kastély felújításához, amit magyar közösségi háznak újított fel a helyi 

önkormányzat. 

 

Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

A Rákóczi Szövetségen keresztül adunk támogatást a losonci Kármán József Magyartanítási 

Nyelvű Általános Iskolának, az adott évben beiratkozó gyermekek számának megfelelően. 

 

 

Az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza: 

 

 

19/2010.(VIII.17.) OKVB sz. határozat 

Az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság a beregszászi 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tetőszer-

kezetének felújítási munkálataihoz nyújtandó támogatással 

kapcsolatos előterjesztést elfogadásra javasolja Pápa Vá-

ros Önkormányzata Képviselőtestületének. 
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2. napirend: Csatlakozás a Bursa Hungarica Programhoz 

 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Évek óta csatlakozunk már ehhez a pályázati lehetőséghez. 

 

Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

Technikai jellegű változásként az idei évben nem elektronikus úton, hanem papíralapon to-

vábbítjuk majd a bírálati lapokat. 

 

 

Az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza: 

 
20/2010.(VIII.17.) OKVB sz. határozat 

Az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság a Bursa Hun-

garica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 

2011. évi fordulójához való csatlakozással kapcsolatos 

előterjesztést elfogadásra javasolja Pápa Város Önkor-

mányzata Képviselőtestületének.  

 

 

 

3. napirend: Tanulmányi támogatási rendszer módosítása 

 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Elmondja, a módosítás azért vált szükségessé, mert az október 20-i pályázat-elbírálási határ-

idő a választások évében nem megvalósítható. Ezért „az önkormányzati képviselők és pol-

gármesterek általános választása évében benyújtott pályázatokat az új testület megalakulását 

követően választott bizottság legkésőbb november 30-ig bírálja el”.  

 

Az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza: 

 
21/2010.(VIII.17.) OKVB sz. határozat 

Az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság Pápa Város 

Önkormányzata Tanulmányi Támogatási Rendszerének 

módosításával kapcsolatos előterjesztést elfogadásra java-

solja Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 

 

 

 

4. napirend: Emléktábla (ferences kolostor) 

 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Az önkormányzat emléktáblát kíván elhelyezni az egykori ferences rendház épületén arra em-

lékezve, hogy a szerzeteseknek 60 évvel ezelőtt el kellett hagyniuk a várost. 
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Az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza: 

 
22/2010.(VIII.17.) OKVB sz. határozat 

Az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság a ferences 

rend tagjainak emléket állító emléktábla elhelyezésével  

kapcsolatos előterjesztést elfogadásra javasolja Pápa Vá-

ros Önkormányzata 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 


