
Kedves pannonhalmi 
Polgárok!
Hihetetlen, de valóság, mire 

Önök kézhez kapják a Pannon-
halmi Híreket, már a második 
negyedévet kezdjük meg.

Nagyon hosszúnak tűntek a téli 
hónapok - talán a hideg volt a leg-
nagyobb kihívás. Ebből adódóan 
mindenkinek nőttek a kiadásai, 
különösen a gázszámlákat ille-
tően. Ehhez még hozzájárult a 
Győr-Szol szemétszállítási költ-
sége is.

Nem szükséges, hogy rész-
letezzem a kormány kemény 
megszorításait, melyek az ál-
lamadóssággal együtt kihatnak 
a családok megélhetésére is. 
Sajnos ma Magyarországon a 
megtermelt 100 forintból 82 
forint az államadósság törlesz-
tésére megy.

Tudom, sokakat érint az ön-
kormányzatunk által meghatá-
rozott különböző adók kivetése, 
amellyel lapunk külön foglalkozik. 
A kormány állásfoglalása sze-
rint minden önkormányzatnak 
gondoskodnia kell különböző 
adónemek bevezetéséről, mert 
különben nem kapnak állami tá-
mogatást.  Bízom benne, hogy 
különösebben nagy terhet nem 
terhelünk a lakosságra.

Városunk az elmúlt 4-5 évben 
csak fejlődött az elmúlt időszak-
okhoz képest.

Az Arany János utcai lakók szá-
mára öröm, hogy hosszú évtize-

dek után - ha nehezen is - sikerült 
megvalósítani elképzelésemet, 
amit a képviselők is támogattak: 
elkészült a várva várt buszmegál-
ló. Higgyék el, nem rajtam múlt 
a késői üzembe helyezés. Tizen-
öt engedély beszerzése kellett, 
hogy megvalósuljon.

Örömmel értesítem a lakossá-
got, hogy az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv Nyugat-dunán-
túli Operatív Program döntése 
értelmében a „Korszerű alkotási 
feltételek megteremtése Pannon-
halmán és Veszprémvarsányban” 
című pályázat 299.488.655 
Ft összköltséggel támogatás-
ra került. Bízom benne, hogy a 
megvalósításhoz rövidesen meg-
kezdődnek a tárgyalások. Így az 
iskola teljes felújítása és bővítése 
2012-ig befejeződik, és komoly 
változások következnek be ez-
után. Jelenleg a közbeszerzés 
tárgyalásai folynak.

A Szent Márton Járóbeteg 
Központ április 1-jével meg-
kezdte működését. Jelentkezni 
a kiküldött szórólapokon szerep-
lő telefonszámon lehet. Bízunk 
abban, hogy az új egészségügyi 
intézmény a pannonhalmi és a 
kistérségi települések polgárai-
nak előnyére válik.

A városközpont felújításának tár-
gyalásai folyamatosan zajlanak, és 
rövidesen, még ebben a hónap-
ban kiírják a közbeszerzést.

Így mindhárom komoly pályá-
zatunk célba ér.

Tájékoztatom Pannonhalma
polgárait, hogy 2011. február
16-án munkába állt a város jegy-
zője, Kovács Szabolcs úr, akit a
képviselő-testület egyhangú dön-
téssel megválasztott. 

Munkájához sok sikert kívá-
nok!

Szálloda
2011. március 24-én Buda-

pesten tárgyaltunk (polgármester,
jegyző és a felügyelő bizottság
képviselője) a befektető képvise-
lőivel. A tárgyaláson tájékoztat-
tak bennünket, hogy a májusban
megjelenő EU-s pályázatból vár-
ják a hiányzó pénzösszeg elnye-
rését, amellyel megkezdődhet a
projekt megvalósítása.

Kulturális szempontból emlí-
tésre méltó, hogy nem maradt el
sem a Mikulás, sem a karácsonyi
koncert. 2011-re már tisztában
vagyunk azzal, hogy az önkor-
mányzatnak a művelődési házzal
közösen kell komolyabban előké-
szíteni a karácsonyi koncertet. A
báli szezon az idén nem vonzott

túl sok érdeklődőt. Az emberek
passzivitása vagy anyagi helyzete
is befolyásolhatta  a rendezvé-
nyek szerényebb számú látoga-
tottságát.

Mekota Ervin úrral közösen
gondoltuk ki, hogy a PANNON
ESTÉK című sorozat első előadá-
sát prof. dr. Tringer László, Pan-
nonhalma díszpolgára tartsa. 

Köszönet azoknak a polgárok-
nak, akik március 18-án részt
vettek a professzor úr előadásán
a művelődési házban. Bízom ab-
ban, hogy a következő részeket
is ilyen nagy érdeklődés kíséri
majd.

Befejezésül tájékoztatom a
polgárokat, hogy súlyos pénzbe
került az önkormányzatnak a két
temető közötti szemét elszállítá-
sa, valamint a hely teljes bekerí-
tése. Súlyos büntetésre számíthat
az a személy, aki ott szemetet
helyez el. A területet felügyelet
alatt tartja az önkormányzat.

Kedves Pannonhalmiak!
Közeleg a jó idő, megkezdőd-

nek a tavaszi munkák. Jobb ér-
zéssel kelünk fel a napsütésre.
Lassan itt lesz a húsvét, a ke-
reszténység legnagyobb ünne-
pe. A közelgő ünnep alkalmából
kívánok mindenkinek kellemes
ünnepeket a magam, a képvise-
lő-testület és az önkormányzat
nevében.

Bagó Ferenc
polgármester

Polgármesteri beszámoló

Pannonhalma város kulturális és információs kiadványa 2011. tavasz

Pannonhalmi HÍREK

VÁROSKÖZPONT
A „Pannonhalma városközpontjának funkcióbővítő fejlesztése” címet viselő projekt kapcsán az idei évben nem várhatóak „látványos” előrelépé-
sek, azok a terv szerint a 2012-es évben valósulnának meg. Április végéig kell benyújtania az önkormányzatnak és konzorciumi partnereinek a
második körös pályázatot, amely véglegesíteni fogja a támogatható tartalmakat. Ez alapján várhatóan a nyár végén, ősz elején köthető meg a
támogatási szerződés, amit követne a kivitelezői közbeszerzési eljárás lefolytatása mind az önkormányzati, mind pedig a magtár tulajdonosaihoz
kötődő projektrész vonatkozásában. A tényleges kivitelezési munkák az elképzelt ütemezés szerint 2012 tavaszán kezdődnének el év végéig tartó
befejezéssel. Jelenleg a kiviteli műszaki tartalom pontosítása folyik, mivel lényeges, hogy az első körös pályázat sarokszámaiba beleférhessen az
önkormányzat, hiszen a fejlesztés a nagy mértékű uniós támogatás dacára így is jelentős saját erő részt fog igényelni az önkormányzat részéről.  
  Bagó Ferenc, polgármester
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AT 246/2010. (XII.14.) képviselő-testületi

határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat kép-

viselő-testülete úgy határozott, hogy az ipar-
űzési adó mértékét 1,8 %-os adókulcsról 2
%-ra emeli. 

251/2010. (XII.14.) képviselő-testületi
határozat

Pannonhalma Város Önkormányzat képvi-
selő-testülete úgy határozott, hogy a Humán-
politikai Bizottság tagjának Horváth Miklós
képviselő urat választja a képviselői mandátu-
máról lemondott Iby-Bors Kinga helyére.   

252/2010. (XII.14.) képviselő-testületi
határozat

Pannonhalma Város Önkormányzat kép-
viselő-testülete a többségi tulajdonában álló
Pannonhalmi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó
Nonprofi t Közhasznú Kft. taggyűlésével kap-
csolatban úgy határozott, hogy a társasági
szerződés 5 fős felügyelőbizottságába az
önkormányzat képviselő-testülete által de-
legált, képviselői megbízatásáról lemondott
Iby-Bors Kinga helyére Kádi Antal képviselő
urat delegálja.

253/2010. (XII.14.) képviselő-testületi
határozat

Pannonhalma Város Önkormányzat képvi-
selő-testülete a Pénzügyi és Településfejlesz-
tési Bizottság elnökének dr. Horváth Benedek
képviselő urat, tagjainak Orbán Péter, Szilágyi
Kemál, és Horváth Miklós képviselő urakat
választja meg.

7/2011. (II.01.) képviselő-testületi
határozat

Pannonhalma Város Önkormányzat képvi-
selő-testülete a pannonhalmi termál projekt
beruházással kapcsolatban úgy határozott,
hogy minden lehetőséggel számolva úgy
értékeli a kialakult helyzetet, hogy a beruhá-
zóval kötött megállapodásban rögzített 180
napos kötelem ideje lejárt. Tekintettel arra,
hogy a képviselő-testület a beruházóban a
kezdetektől fogva maradéktalanul bízott és
jelenleg is bízik, elfogadja az arra vonatkozó
javaslatot, hogy a beruházó az új Széche-

álló 191/3 helyrajzi számú, természetb1/3 helyrajzi számú, természetben a
Hunyadi utca, a Cseider völgy és a tanányadi utca, a Cseider völgy és a tanári há-
zak között található kivett beépítetlen területak között található kivett beépítetlen terület
megnevezésű  3200 m2 alapterületű ingat-megnevezésű  3200 m2 alapte

00 Ft/hó bérleti díjért bérbe adjalanát 6.000 Ft/hó bérleti díjért 
űs Ferenc (9090 Pannonhalma,a Hegedűs Ferenc (9090 Pan

Ady Endre utca 52.) ügyvezető által képvi-Ady Endre utca 52.) ügyvezető
selt Pannon-Vásár Kft. (9090 Pannonhalma,selt Pannon-Vásár Kft. (9090 Pa
Ady Endre u. 52.) részére az április 15. ésAdy Endre u. 52.) részére az 
október 15. közötti időszakra kézmíves térktóber 15. közötti időszak
működtetése céljából.űködtetése céljábó

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-A képvise
mestert a bérleti szerződés aláírására.mestert a b

/2011. (III.01.) képviselő-testületi31/20
határozath

Pannonhalma Város Önkormányzat kép-
viselő-testülete a Pannonhalma, Petőfi  u. 9.
szám alatti, első emeleti 69 m²-es, korábban
Guszter István úr által lakott önkormányzati
bérlakást szolgálati lakássá nyilvánítja, és
bérbe adja Szaló Katalinnak, a polgármesteri
hivatal dolgozójának 5 éves bérleti időre.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a bérleti szerződés megkötésére. 

32/2011. (III.01.) képviselő-testületi
határozat

Pannonhalma Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy határozott, hogy nem kíván-
ja július 1-jét a város napjává nyilvánítani.

33/2011. (III.01.) képviselő-testületi
határozat

Pannonhalma Város Önkormányzat kép-
viselő-testülete a „NYDOP – 2010-5.3.1./
A kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és
központjaik fejlesztése” című a pannonhalmi
székhelyű, Pannonhalma Többcélú Kistérségi
Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvo-
da és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
9090 Pannonhalma, Petőfi  út 27. sz. alatti
általános iskola és 8438 Veszprémvarsány, Is-
kola út 16. sz. alatti általános iskola és óvoda
feladat ellátási helyek fejlesztésére irányuló,
a Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társu-
lás által benyújtott pályázathoz támogatását
adja, és a projekt megvalósításához szüksé-
ges önrészt költségvetéséből biztosítja.

nyi-terv keretében elnyerhető pályázatokból
biztosítsa a beruházáshoz szükséges mintegy
1-1,2 milliárd forint összegű támogatást.  A
képviselő-testület e szándékát bizonyítandó
a Széchenyi-tervben a beruházók által meg-
pályázott pályázat eredményhirdetéséig nem
kíván lépéseket tenni, ezt követően azonban
ha a beruházó a projektbe más forrásból
származó tőkét nem tud bevonni, a képviselő-, a képvise
testület kezdeményezni fogja a projekt meg-a projekt me
indításkori eredeti állapot helyreállítását.yreállítását.

A fentiek alapján a képviselő-testület arraő-testü
kéri a HHR Kft.-t, hogy szíveskedjenek meg-djene
jelölni a Széchenyi- tervben megpályázott,gpályázott,
illetve megpályázni kívánt pályázat ponpontos
adatait.

10/2011. (II.01.) képviselő-testületi
határozat

Pannonhalma Város Önkormányzat képvi-
selő-testülete a Pénzügyi és Településfejlesz-
tési Bizottság külsős tagjának Pottyondy Ákos
és Papp László urakat választja meg. 

11/2011. (II.01.) képviselő-testületi
határozat

Pannonhalma Város Önkormányzat képvi-
selő-testülete a Humán Területek Bizottság
külsős tagjának Mészárosné Szanati Erzsé-
betet választja meg.

 21 /2011. (II.16) Képviselő-testületi
határozat

Pannonhalma Város Önkormányzat képvi-
selő-testülete a 2011. február 16-án megtar-
tott rendkívüli ülésén 2011. március 15-től
határozatlan időre Kovács Szabolcsot (szü-
letett: Győr, 1978. I. 25. a.n.: Nagy Judit
Mária, lakcíme: 9024 Győr, Honvéd u. 7.)
választotta meg Pannonhalma Város Önkor-
mányzat jegyzőjévé. Nevezett illetményét a
képviselő-testület a köztisztviselők jogállá-
sáról szóló 1992.évi XXIII. törvény 45.§ (2
) bekezdése, valamint 46.§ (4) bekezdése
alapján állapítja meg.

26/2011. (III.01.) képviselő-testületi
határozat

Pannonhalma Város Önkormányzat képvi-
selő-testülete az önkormányzat tulajdonában

Fontosabb közérdekű határozatokk
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Pannonhalma Város Önkormányzat képvi-
selő-testülete 5 szavazattal elfogadta a helyi
iparűzési adóról szóló 17/2003. (XII.17.)
rendelet módosítását, ezzel megalkotta a
20/2010. (IX.01.) rendeletét, mely szerint
az adó mértéke az állandó jelleggel végzett
iparűzési tevékenység esetén 2011. január
1-től 2%.

Pannonhalma Város Önkormányzat kép-
viselő-testülete 7 szavazattal elfogadta az
önkormányzat telekadó rendelet tervezetét,
ezzel megalkotta a 21/2010. (XII.15.) ren-
deletét.

Pannonhalma Város Önkormányzat
képviselő-testülete 21/2010. ( XII.15.)
rendelete a telekadóról

Pannonhalma Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete (továbbiakban: Testület) a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján,
valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény (továbbiakban. Htv.) 1.§(1) bekezdés
felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet
alkotja:

A rendelet hatálya
1.§
(1) A rendelet hatálya kiterjed Pannon-

halma Város Önkormányzat közigazgatási
területére.

(2) Az önkormányzat a helyi telekadót ha-
tározatlan időre vezeti be.

(3) E rendelet alkalmazásában – ha a tör-
vény másként nem rendelkezik - adóalany

a. a magánszemély
b. a jogi személy, a jogi személyiség nélküli

gazdasági társaság
c. a magánszemélyek jogi személyiséggel

nem rendelkező személyi egyesülése
(4) Adómentes az (1) bekezdés b és c

pontjában felsorolt adóalanyok közül a költ-
ségvetési szerv, a társadalmi szervezet, az
egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szer-
vezet, a köztestület és az önkéntes kölcsönös
biztosító pénztár, a magánnyugdíj pénztár és
költségvetési szerv abban az adóévben, ame-
lyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási
tevékenységéből származó jövedelme (nye-
resége) után társasági adófi zetési kötelezett-
sége, illetve – költségvetési szerv esetében-
eredménye után a központi költségvetésbe

befi zetési kötelezettsége nem keletkezett.
E feltétel meglétéről az adóalany írásban
köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.

(5) A (3) bekezdésben meghatározottak
szerint adóalany a külföldi magánszemély és
a szervezet is feltéve, hogy adómentességét
nemzetközi szerződés vagy viszonosság nem
biztosítja. A viszonosság kérdésében a pénz-
ügyminiszter állásfoglalása az irányadó.

Általános rendelkezések

2.§
A polgármester a beszedett telekadó fel-

használásáról a költségvetési beszámoló
(zárszámadás) elfogadását követően évente,
április 30-ig tájékoztatja a település lakossá-
gát a helyben szokásos módon.

3.§
(1) Az adózókat terhelő telekadót a helyi

adóhatóság kivetés útján, határozattal álla-
pítja meg.

(2) Az adózó a bevallás benyújtásával
köteles adókötelezettségét bejelenteni az
adókötelezettség keletkezését követő 15
napon belül.

(3) Az adózónak az adókötelezettségét
érintő változást, annak bekövetkezésétől szá-
mított 15 napon belül kell bejelenteni.

Adókötelezettség
4.§
Adóköteles az önkormányzat illetékességi

területén lévő beépítetlen belterületi földrész-
let (továbbiakban: telek).

Az adókötelezettség keletkezése,
változása és megszűnése
5.§
(1) Az adókötelezettség a földrészlet bel-

területbe vonásáról szóló önkormányzati
határozat közzétételét, továbbá a telek me-
zőgazdasági művelés alól való kivonását
és/vagy a művelési ág törlését követő év
első napján, illetve az építmény megsem-
misülése, lebontása esetén a megsemmi-
sülést, lebontást követő félév első napján
keletkezik.

(2) Az adókötelezettség megszűnik a te-
lek külterületté minősítéséről szóló önkor-
mányzati határozat közzététele, továbbá a
telek művelési ágba sorolása és tényleges
mezőgazdasági művelésének megkezdése
félévének utolsó napján.

(3) Az adókötelezettségben bekövetkező
– (1) és (2) bekezdésben nem említett –
változást a következő év első napjától kell
fi gyelembe venni.

Az adó alanya
6.§
(1) Az adó alanya az, aki az év első napján

a telek tulajdonosa. Ingatlan-nyilvántartásba
bejegyzett vagyoni értékű jog, illetőleg több
tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni
hányadaik arányában adóalanyok. Amennyi-
ben az ingatlant az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az an-
nak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A
tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja
a továbbiakban együtt: tulajdonos.)

(2) Valamennyi tulajdonos által írásban
megkötött és az adóhatósághoz benyújtott
megállapodásban a tulajdonosok az adóala-
nyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezett-
ségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

Az adó alapja és mértéke
7.§
(1) Az adó alapja a telek m²-ben számított

területe.
(2) Az adó mértéke: 20 Ft/m².

Az adó megfi zetése
8.§
(1) Az adózó a telekadóját két egyen-

lő részletben, az adóév március 15-ig,
illetve szeptember 15-ig fizetheti meg
adópótlékmentesen.

(2) Ha az esedékesség időpontjáig az adó-
kivetés nem történt meg, akkor az adófi zetést
az önkormányzat által meghatározott módon
és időben kell teljesíteni.

Az adómentesség
9.§
(1) Mentes a telekadó megfi zetési kötele-

zettség alól a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 19. §-ban foglaltakon túlmenően:

(2) Az az építési engedéllyel rendelkező
adóalany /1.§ (3) és (5) bekezdés szerint/ aki
az adóköteles lakótelekre lakóházat épít, illet-
ve építtet, az építési engedély kiadását követő
év január 1. napjától, 4 év időtartamra.

(3) Aki a lakóépület használatbavételi en-
gedélyét a 4. év december 30-ig nem kapta
meg, az adót utólag köteles megfi zetni.

(4) Amennyiben a magánszemély az önkor-

Rendeletek
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2. Fogyasztástól függő m3-díj
1. Lakosság         188 Ft/m3 + ÁFA
2. Állami, önkormányzati és egyéb intézmények  188 Ft/m3 + ÁFA
3. Közület           213 Ft/m3 + ÁFA

3. Az a közületi fogyasztó, aki saját víztermelő kapacitását részben 
vagy egészben közüzemi ivóvíz szolgáltatással váltja ki, a 2010. de-

cember 31-hez viszonyított vízértékesítési mennyiség növekményre
a következő kedvezményeket veheti igénybe:

50.000 m³ alatt ....................................................................................20%
50.001-100 000 m³-ig ....................................................................25%
100.001-200 000 m³-ig .................................................................30%
200.001 m³ fölött ...............................................................................35%

(5)  A szennyvízcsatorna-használat díja 2011. január 1-től
a következő:
(6) Fogyasztástól függő m3-díj

1. Lakossági díj környezetterhelési díj nélkül ....... 371 Ft/m3 + ÁFA
Környezetterhelési díj .......................................................... 8 Ft/m3 + ÁFA
Lakossági díj ..................................................................... 379 Ft/m3 + ÁFA

2. Állami, önkorm. és egyéb int. díja körny.terh.díj nélkül
.......................................................................................................371 Ft/m3 + ÁFA
Környezetterhelési díj.......................................................... 8 Ft/m3 + ÁFA
Állami, önkormányzati és egyéb intézmények díj  379 Ft/m3 + ÁFA

3. Közületi díj környezetterhelési díj nélkül ........... 434 Ft/m3 + ÁFA
Környezetterhelési díj .......................................................... 8 Ft/m3 + ÁFA
Közületi díj ......................................................................... 442 Ft/m3 + ÁFA

(7) Egyesített szennyvízcsatorna-használat esetén a csa-
padékvíz díja:
(4) Lakossági.................................................................... 371 Ft/m3 + ÁFA
Környezetterhelési díj.......................................................... 8 Ft/m3 + ÁFA
Díj ........................................................................................  379 Ft/m3 + ÁFA

(5) Állami, önkormányzati és egyéb intézmények ........ 371 Ft/m3 + ÁFA
Környezetterhelési díj ......................................................... 8 Ft/m3 + ÁFA
Díj ......................................................................................... 379 Ft/m3 + ÁFA

(6) Közületi.......................................................................  434 Ft/m3 + ÁFA
Környezetterhelési díj.......................................................... 8 Ft/m3 + ÁFA
Díj ......................................................................................... 442 Ft/m3 + ÁFA

(6) A lakó- és üdülőingatlanok vízfogyasztásánál fi gyelembe
vehető átalánymennyiségek:

2. Beépített ingatlanok (telkek)
1. udvari csappal 40 l/fő/nap
2. épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal* 60 l/fő/nap
3. mint 1.2., de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel

75 l/fő/nap
4. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal* 65 l/fő/nap
5. mint 1.4., de épületen belüli, lakáson kívüli közös vízöblítéses

WC-vel 80 l/fő/nap
6. épületen belül, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses

WC-vel 95 l/fő/nap
7. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel,

hagyományos fűtésű (fürdőhengeres) fürdőszobával
120 l/fő/nap

8. mint 1.7., de hagyományos fűtésű helyett egyedi éjszakai áramfel-
vételes vízmelegítővel 150 l/fő/nap

9. mint 1.8., de központi melegvíz-ellátással, illetőleg nem korlátozott
fűtésű egyedi vízmelegítővel 180 l/fő/nap

mányzat illetékességi területén kommunális beruházást hajt végre, 
ennek számlával igazolt ellenértékét a megállapított telekadójából 
levonhatja.

(5) Ha az adó összege kisebb, mint a beruházási érték, a levonási 
jog a megnyíltát követő öt naptári évben esedékes telekadóval szem-
ben érvényesíthető. Amennyiben a befi zetés nem éri el a telekadó 
összegét, telekadóként csak a különbözetet kell megfi zetni.

Fizetési könnyítés
10.§
(1) Kérelemre, az éves adóösszeg megfi zetésére fi zetési halasztás 

és részletfi zetési kedvezmény adható az adózás rendjéről szóló 2003. 
évi XCII. törvény 133. §-a értelmében.

(2) A fi zetési könnyítésre irányuló kérelem méltányossági kérelem-
nek számít, és az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi 
XCIII. törvény szerint illetékköteles.

Záró rendelkezések
11.§
(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról 

szóló többször módosított 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók.

(2) E rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

 A testületi ülés napja: 2010 dec. 14.
Bagó Ferenc, polgármester
dr. Szabó György, jegyzői feladatokkal megbízott  aljegyző

A rendelet kihirdetve: 2010. dec. 15.                                    
dr. Szabó György, jegyzői feladatokkal megbízott  aljegyző

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 6 szavazattal 
elfogadta az önkormányzat illetékességi területén érvényes ivóvíz és 
csatornadíjakról szóló 11/2000. (XII.15) rendelet módosítását, ezzel 
megalkotta a 22/2010(XII.15) rendeletét, mely szerint:

Az ivóvíz szolgáltatás díja 2011. január 1-től a következő:

1. Alapdíj
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3. Gépkocsimosás (tömlővel) 400 l/szgk./hó
4. Állatállomány itatása (számosállatonként) 40 l/db/nap
5. Közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyiséget 150 m-es körzetben 

lakók száma szerint 30 l/fő/nap.
6. A személyi tulajdonban álló – vállalkozáson kívüli – nyaralók, üdülők, 

házikertek esetében az 1/1.1-1.3. pontokban megállapított átalány-
mennyiségek alapján évente összesen öt hónapra (május-szeptember 
hónapokra) kell az ivóvíz-szolgáltatási és szennyvízcsatorna használati 
díjat felszámítani.

(7) A locsolási kedvezményről
1. A locsolási kedvezmény érvényesítésekor a szennyvízcsatorna 

használati díj számításánál a május 1-től augusztus 31-ig terjedő 
időszakra vonatkozó vízfogyasztás 10%-kal csökkentett, korrigált 
mennyiségét kell fi gyelembe venni.

2. A locsolási kedvezmény igénylésére szolgáló formanyomtatványt a 
fogyasztónak legkésőbb április 15-ig kell benyújtania a szolgáltató részére.

3. A díjszámítás alapjául szolgáló mennyiségi korrekció csak annak 
a fogyasztónak adható, aki rendelkezik érvényes szolgáltatási szerző-
déssel, de nem rendelkezik szennyvízmérővel, illetve locsolómérővel, 
illetve a kedvezmény iránti igényét a 2. pontban meghatározott 
időpontig a szolgáltató részére benyújtotta.

4. A korrekció csak a bekötési vízmérőre (főmérőre) kiszámlázott vízmeny-
nyiségre, illetve átalány ivóvízfogyasztás elszámolása esetén adható.

5. Szolgáltató a locsolási célú víz felhasználási korrekciójára vo-
natkozó igényt azon fogyasztónál utasíthatja el, akinek:

(3) llocsolási célú ivóvízszükségletének kielégítésére a szolgáltatói 
közműhálózaton kívüli egyéb alternatív – saját tulajdonú kút, vásárolt 
víz, felszíni vízhasználat – vízbeszerzési lehetősége van.

(4) llocsolóvíz korrekció érvényesítését megelőzően a szolgáltató 
felé 30 napon túli díjhátraléka van.

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 szava-
zattal elfogadta az önkormányzat közművelődési feladatainak és 
a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 5/2001. 
(IV.25) rendelet módosítását, ezzel megalkotta a 23/2010. (XII.15.) 
rendeletét. 

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal elfogadta az önkormányzat települési szilárd hulladékok 
kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendeletet, ezzel 
megalkotta a 24/2010. (XII.30.) rendeletét, mely szerint:

A képviselő-testület a hulladékkezelési közszolgáltatás díjait 2011. 
január 1-től az alábbiak szerint határozza meg:

A táblázatban feltüntetett díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

A közszolgáltatás által érintett területen a rendelet hatályba lépé-
sekor rendszeresített egyes gyűjtőedények ürítési díjai:

A táblázatban feltüntetett díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 szavazattal
elfogadta az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító
5/2010. (III.03.) rendelet módosítását, ezzel megalkotta a 1/2011.
(II.02.) rendeletét.

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 szavazattal
elfogadta az önkormányzat illetékességi területén érvényes ivóvíz-
és csatornadíjakról szóló 11/2000. (XII.15.) rendelet módosítását,
ezzel megalkotta a 2/2011. (II.02.) rendeletét.

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 szavazattal
elfogadta a helyi iparűzési adóról szóló 18/1999. (XII.14.) rendelet
módosítását, ezzel megalkotta a 3/2011. (II.02.) rendeletét.

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 6 szavazattal
elfogadta az önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító
rendeletet, ezzel megalkotta a 4/2011. (II.02.) rendeletét. 

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 6 szavazat-
tal elfogadta a Szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2009.
(II.25.) számú rendelet módosítását, ezzel megalkotta az 5/2011.
(II.02.) rendeletét. 

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2011. (III.02.) számú rendelete a szociális ellátások helyi sza-
bályairól szóló 4/2009. (II.25.) sz. rendelet módosításáról

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32.§
(3) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörénél fogva
az alábbi rendeletet alkotja.

(8) §
A Rendelet 5. § a következő mondattal egészül ki:

5. §
A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg a

szociális törvény 33. § (1) bekezdésében meghatározott személyek
számára, valamint rendelkezik a rendszeres szociális segély vagy a
bérpótló juttatás folyósításáról.

(9)§

A Rendelet 5. §-a a következő 5/A §-al egészül ki:
5/A §
A bérpótló juttatásra jogosult személy köteles a lakókörnyezete

rendezetten tartására, különösen
a) a lakóház körüli udvar hulladéktól (papír, műanyag stb.) men-

tesen tartására,
b) a füves területek rendszeres kaszálására,
c) az udvaron elhelyezett fa, építőanyag, bármely használaton kívüli

berendezési tárgy, bútor, gépkocsi rendezett állapotban tartására,
d) az ingatlan kert részének művelésére, veteményessel való

hasznosítására,
e) a kert rendszeres gyommentesítésére,
f) az ingatlan előtti közterület, járda rendszeres gyommentesítésére,

télen a síkosság mentesítés megvalósítására,



Pannonhalmi HÍREK  2011. tavasz

6

Ö
N

KO
RM

Á
N

YZ
AT

g) az ingatlan előtti árok rendszeres kaszálá-
sára, felgyülemlett hordalék eltávolítására.

10 §
A Rendelet 9. §-a a következő (5) be-

kezdéssel egészül ki:
(5) Az önkormányzat a helyi lakásfenntartá-

si támogatást kizárólag fűtési támogatásként
biztosítja, a fűtési szezon időtartamát alapul
véve. Fűtési időszak: október 15 - április
15. 

10 §
A Rendelet 10. § (7) bekezdésének helyé-

be a következő rendelkezés lép:
(7) A méltányosságból megállapított

ápolási díj összege a központi költségvetési
törvényben meghatározott alapösszeg 80
%-a.

(10) §
A Rendelet 13. § (1) és (2) bekezdésének

helyébe a következő rendelkezés lép:
7. Az önkormányzat képviselő-testülete

temetési segélyt állapíthat meg a Szt. 46.§
(1) bekezdése szerint azon pannonhalmi
lakóhellyel rendelkező eltemettető személy-
nek, akinek az egy főre számított havi családi
jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
300%-át. A temetési segély összege ebben
az esetben a helyben szokásos legolcsóbb
temetés költségének 15%-a.  A helyben szo-
kásos legolcsóbb temetés 200.000. Ft.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete
temetési segélyt állapíthat meg az Szt. 46.§
(1) bekezdése szerint azon pannonhalmi la-
kóhellyel rendelkező eltemettető személynek
is, akinek az egy főre számított havi családi
jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 300%-át meghaladja,
de 350%-át nem éri el. A temetési segély ösz-
szege ebben az esetben a helyben szokásos
legolcsóbb temetés költségének 10%-a.

A helyben szokásos legolcsóbb temetés
200.000. Ft.     

(11) §
A Rendelet 20. § (3) bekezdésének helyé-

be a következő rendelkezés lép:
(3) A szociálpolitikai kerekasztal évente

legalább egy alkalommal tart ülést.

(12) §
A Rendelet 18. § (6) bekezdésének he-

lyébe a következő rendelkezés lép:
(7) Házi segítségnyújtás igénybevételét

megelőzően vizsgálni kell a gondozási szük-

ségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alap-
ján az intézményvezető, ennek hiányában a
jegyző által felkért szakértő végzi el az igénylő
gondozási szükségletének vizsgálatát.

8. §
A Rendelet 18. § (7) bekezdésének

helyébe a következő rendelkezés lép:
(7) Az intézményvezető, ennek hiányában

a jegyző által felkért szakértő a gondozási
szükségletet jogszabályban meghatározottak
szerint megvizsgálja és megállapítja a napi
gondozási szükséglet mértékét.

9.§
A Rendelet 18. § (8) bekezdésének

helyébe a következő rendelkezés lép:

(8) A házi segítségnyújtást a megállapított
napi gondozási szükségletnek megfelelő idő-
tartamban, de legfeljebb napi négy órában
kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a
napi négy órát meghaladja, a szolgáltatást
igénylőt az intézményvezető, ennek hiányá-
ban a jegyző által felkért szekértő tájékoztatja
a bentlakásos intézményi ellátás igénybevé-
telének lehetőségéről, ebben az esetben a
szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés
időpontjáig napi négy órában történő házi
segítségnyújtására jogosult.

10 §
A Rendelet 18. § (9) bekezdése hatályon

kívül helyezésre kerül.

11. §
A Rendelet
1. 6.§ (1) bekezdésében a „Pannonhalma

Város Családsegítő Szolgálata” szövegrész
helyébe „a Pannonhalma Többcélú Kistérségi
Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális
Intézmény” szöveg,

2. 6.§ (2) bekezdésében „a Családsegítő
Szolgálattal” szövegrész helyébe „a Pannon-
halma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermek-
jóléti Szolgálat és Szociális Intézménnyel”
szöveg,

3. 6.§ (3) bekezdésében „a Családsegítő
Szolgálattal” szövegrész helyébe „a Pannon-
halma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermek-
jóléti Szolgálat és Szociális Intézménnyel”
szöveg,

4. 6.§ (4) bekezdés c) pontjában „a Csa-
ládsegítő Szolgálattal” szövegrész helyébe „a
Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás
Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intéz-
ménnyel” szöveg,

5. 6.§ (5) bekezdésében „a Családsegítő
Szolgálat” szövegrész helyébe „a Pannon-
halma Többcélú Kistérségi Társulás Gyer-
mekjóléti Szolgálat és Szociális Intézmény”
szöveg,

6. 7.§ (1) bekezdés a) pontjában „a Csa-
ládsegítő Szolgálattal” szövegrész helyébe „a
Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás
Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intéz-
ménnyel” szöveg,

7. 7.§ (3) bekezdés a) pontjában „a Csa-
ládsegítő Szolgálatnál” szövegrész helyébe „a
Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás
Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intéz-
ményénél” szöveg,

8. 7.§ (3) bekezdés b) pontjában „a Csa-
ládsegítő Szolgálat” szövegrész helyébe „a
Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás
Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intéz-
ménye” szöveg,

9. 11.§ (3) bekezdésében „a Családsegítő
Szolgálat” szövegrész helyébe „a Pannon-
halma Többcélú Kistérségi Társulás Gyer-
mekjóléti Szolgálat és Szociális Intézmény”
szöveg,

(4) 20.§ (2) bekezdésében „az általános
iskola igazgatója” szövegrész helyébe „a
Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás
Radnóti Mikós Általános Iskola, Óvoda és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény veze-
tője” szöveg, „a napközi otthonos óvoda veze-
tője” szövegrész helyébe „a Játék-Vár Óvoda
és Bölcsőde intézményvezetője” szöveg, „a
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat ve-
zetője” szövegrész helyébe „a Pannonhalma
Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti
Szolgálat és Szociális Intézmény vezetője”
szöveg, „a védőnő” szövegrész helyébe „a
védőnők” szöveg lép.

12.§
E rendelet a kihirdetése napján lép ha-

tályba.

A testületi ülés napja: 2011. március 1.
Bagó Ferenc polgármesterr
dr. Szabó György
a jegyzői feladatok ellátásával
megbízott aljegyző

Kihirdetve: 2011. március 02.
dr. Szabó György
a jegyzői feladatok ellátásával
megbízott aljegyző
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Újszülöttek

Halottaink

Viselt név (teljes) Születési dátum Anyja neve település közterület kö ül
Molnár Barnabás 2010. 12. 03. Molnár Rita Pannonhalma Tabán    
Csonka Emília 2010. 12. 11.  Mohácsi Nikolett     Pannonhalma  Dózsa Gy. u.  
Egri Csenge Aporka 2010. 12. 15.         Székely Adél Csilla  Pannonhalma  Tóthegy   
Baranyai Glória Lilien 2010. 12. 25.         Hegyes Mónika        Pannonhalma  Árpád u.  
Koloszár Ábel 2010. 12. 27. Vörös Eszter         Pannonhalma  Lestár 
Kovács Jonatán Márton 2011. 01. 07.  Pardavi Hadassza     Pannonhalma  Rákóczi F. u.   
Laposa Alexandra Melinda  2011. 01. 15. Simó Melinda         Pannonhalma  Rákóczi F. u.   
Erdélyi Kolos             2011. 01. 19. Rádonyi Adrienn      Pannonhalma  Ságvári E. u. 
Valler Dorka              2011. 01. 21. Koczka Eszter        Pannonhalma  Dallos S. u.  
Körmendi Léna             2011. 02. 11. Fekete Veronika      Pannonhalma  Váralja   
Győrfi  Barna              2011. 03. 03. Lábik Anett          Pannonhalma  Arany J. u.  
Gosztola Boglárka         2011. 03. 16. Kozma Beáta          Pannonhalma  Lestár 

Viselt név(teljes)   Születési dátum   Passz.dátum          Település   Közterület
Édel Józsefné 1930. 07.1 5.    2011. 01. 07.         Pannonhalma  Dózsa Gy. u.  
Komondi Márton  1911. 10. 31.    2011. 01. 16.         Pannonhalma  Tóthegy 
Kámfor Sándor 1929. 01. 13.    2011. 02. 08.         Pannonhalma  Attila u. 
Papp Imréné 1910. 09. 07.    2011. 02. 19.         Pannonhalma  Várkerület   
Orosz János 1959. 05. 24.    2011. 02. 24.         Pannonhalma  Hunyadi u. 
Polgár Gyula 1928. 04. 05.    2011. 03. 02.         Pannonhalma  Béke u. 
Gaál Andrásné 1937. 12. 10.    2011. 03. 11.         Pannonhalma  Alkotmány u. 

Szomorúsággal eltelve, mélységes 
megrendüléssel búcsúzunk kedves 
barátunktól, egykori klubvezetőnktől, 
egy nagy formátumú polihisztor egyé-
niségtől. Önkormányzatunk, valamint a 
pannonhalmi „Őszikék” Nyugdíjas klub 
tagjai nevében szeretnénk elköszönni 
Juliannától, azonban ez néhány sorban 
megoldhatatlan feladat.

Most, amikor kegyelettel felidézzük 
nagyívű életpályáját, annak eredményeit 
és sikereit, valamint tiszta, igaz embersé-
gét, mindez erőt adhat és utat mutathat 
számunkra további munkánkhoz, életünk-
höz. Élete és munkássága ezer szállal kö-
tődött a településhez. A nyugdíjas klub 
megalakításától kezdve, lelkes vezetőként 

fogta össze a nyugdí-
jas közösséget. Sok 
történet szólt belső 
énjéből táplálkozó 
emberségéről, segí-
tőkészségéről, termé-
szetes kedvességéről 
és megnyerő közvet-
len egyéniségéről. 

Erős akarattal és nagy energiával meg-
áldott, tehetséges ember volt, olyan, aki 
mindig többet és többet, jót és még jobbat 
akart elérni, és átadni embertársainak és 
nyugdíjas barátainak, városunk polgára-
inak. Erről tanúskodtak az élményekkel 
teli előadások, ünnepségek, kirándulá-
sok, versenyek. Halálával pótolhatatlan 

űrt hagyott maga után szerettei, barátai, 
kollégái, tisztelői körében, akik szerettük 
és becsültük.  Egy klub jelenének és jövőjé-
nek gazdagsága attól is függ, hogyan őrzi 
meg múltjának emlékeit. Most a végső 
búcsú pillanatában gyászunk mélységét, 
fájdalmát enyhítse az a tudat, hogy szelle-
mi  hagyatéka helyi kultúránk maradandó 
értéke és további táplálója marad, hogy 
kedves, szerény egyénisége, életének 
gazdag tanulsága örökké él bennünk, 
valamennyiünk emlékezetében. 

Kedves Jucika, nem felejtünk, emlé-
kedet kegyelettel és szeretettel őrizzük. 
Isten Veled, nyugodjál békében!

„Őszikék” Nyugdíjas Klub 
vezetése és tagsága

Búcsúzunk a pannonhalmi „Őszikék” Nyugdíjas klub egykori
vezetőjétől dr. Bertalan Zoltánné Juliannától
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– Kedves Péter, mondanál pár szót ma-
gadról, a családodról?

– 1975-ben születtem Győrben, 7 éve
költöztem Pannonhalmára, előtte nyúli la-
kos voltam. Alapvégzettségem magasépítő
technikus. Szakmai végzettségem pedig ka-
tasztrófa és tűzvédelmi technikus, valamint
munkavédelmi technikus. 1996. május 1.
óta vagyok hivatásos tűzoltó a győri tűzol-
tó parancsnokságon, ahol jelenleg híradó
ügyeletesként tevékenykedem. 2000-ben
megnősültem, három gyermek édesapja
vagyok. Feleségemmel helyi vállalkozást
működtetünk.  Az egyesület elnöke vagyok,
valamint a szaktevékenység irányítására jo-
gosult személy (kárhelyparancsnok).

– Mikor alakult az egyesület, mióta van
jelen a város életében?

– 1882-ben vagy 1883-ban alapították
az egyesületet. Az alapító okiratokat még
nem kutattam, ezért nem ismerem a pontos

Beszélgetés a Pannonhalma Város 
Tűzoltó Egyesületének vezetőjével

időpontot. Azt viszont elmondhatjuk, hogy
Pannonhalma legrégebbi egyesülete, lassan
130 éves múltra tekint vissza. Az akkori helyi
iparosok alapították. Már akkor rájöttek arra,
hogy a helyben dolgozók tudtak a legtöbbet
tenni a tűzvédelem érdekében. Ennek ma is
látnám aktualitását.

– Mióta vagy az egyesület vezetője?
– 2009 februárja óta vagyok az egyesület

elnöke. Amikor átvettem ezt a posztot, új
alapokra kellett helyezni az egyesület létezé-
sét, szemléletváltást kellett eszközölni, illetve
újra talpra kellett állítani ezt a köz érdekében
történő tevékenységet. A lelkesedés mindig is
megvolt a tagok közt, de úgy érezték, mintha
az elmúlt időszak önkormányzati vezetősége
nem tulajdonított volna jelentőséget a helyi
tűzvédelemnek. A jelenlegi városi vezetés-
sel jó a kapcsolatunk, a képviselő-testület
fontosnak tartja az általunk végzett munka
értékét. 2010. augusztus 20-án az önkor-

mányzat Pannonhalmáért kitüntető címet
adományozott egyesületünknek az elmúlt
időszak áldozatos munkájának elismeréséért.
Az elismerést nagy örömmel fogadtuk. Itt
szeretném megragadni az alkalmat, hogy
köszönetemet fejezzem ki az egyesület tag-
jainak, a támogatóinknak, a város vezetőinek
és mindazoknak, akik valamilyen módon se-
gítették az egyesület munkáját.

– Milyen tevékenységeket végeztek az
egyesülettel?

– Tűzoltás és kárelhárítás tevékenységébe
tartozó alapfeladatokat tudunk ellátni. Ezalatt
értem például a tűzoltást, vízszívatást, vihar-
károk felszámolását. Ezen feladatok mellett
fontos szerepet kap az egyesület életében a
tagság képzése és minden olyan közösségi
munka, amely pozitív irányba formálja a kö-
zösséget. Az anyagi források megteremtése
különböző pályázatok beadása révén történik.
A sikeres pályázatokkal nagyon fontos hi-

Fontos a városnak, hogy megismerjék azon emberek munkáját, akik önzetlenül segítenek bajbajutott embertársainkon. Ez 
a gondolat vezérelt, hogy megkeressem Lüvi Pétert, Pannonhalma Város Tűzoltó Egyesületének elnökét, hogy kérdéseimre 
választ adjon.
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ányzó eszközöket, felszereléseket 
tudtunk beszerezni.

– Hogyan zajlódnak a riasztá-
sok és milyen számszerű ada-
tot tesznek ki ezek éves tekin-
tetben? 

– Mivel közhasznú egyesü-
leti formában működünk, így a 
győri tűzoltóság híradó ügyelete 
riaszt minket. Ilyenkor önkéntes 
alapon a köz érdekében vonu-
lunk a helyszínre segítve a győri 
tűzoltók munkáját, és ezzel is 
csökkentve a keletkező károk 
mértékét. A probléma ott van, 
hogy munkaidőben csak csekély 
létszámmal, maximum 1-2 fővel 
tudunk menni. A számok tekinte-
tében 2009-ben 11, 2010-ben 
33 alkalommal vonultunk tűz- és 
káresetekhez. A 2011-es ese-

mények már nyomon követhetők 
az egyesület honlapján (www.
pannonhalmavte.hu), amelyen 
egyre több információ áll a ren-
delkezésre. Ezen a honlapon a 
támogatóink is meg fognak je-
lenni.

– A jövőt tekintve milyen cél-
jaitok vannak?

Elsősorban az utánpótlás biz-
tosítása, a hiányzó eszközök, fel-
szerelések beszerzése. Célunk 
még a tűzoltó szertár téliesítése, 
felújítása, az elhelyezési körülmé-
nyeink javítása. Ezért kérnénk a 
lakosságot, hogy ezen céljaink 
megvalósításában segítsenek. 
Akár anyagi segítséggel, vagy a 
munkájuk felajánlásával. Minden 
jó szándékú segítséget szívesen 
fogadunk. Ha ezek megvalósul-

nának, akkor a téli időszakban
rövidebb időn belül tudnánk
indulni a helyszínre. Reméljük,
előbb-utóbb egy tűzoltóőrs léte-
sül Pannonhalmán, így az egye-
sülettel karöltve kistérségi szinten
biztosítani tudnánk a lakosság
tűzvédelmének ellátását.

– Milyen üzeneted lenne az
ifjúság számára?

2009 óta van ifjúsági tagozata
az egyesületnek, ahova várjuk
azokat a fi úkat és lányokat, akik
kedvet éreznének ehhez a hasz-
nos időtöltéshez. Ők versenyek
révén megismerkedhetnének

az önkéntes tűzoltói munkával,
és fi atalon megtapasztalhatnák
azt, hogyan is lehetnek hasznos
tagjai a társadalomnak. Keres-
ném azoknak a jelentkezését is,
akik valamikor tagjai voltak az
egyesületnek.

Ez nagyon szép hivatás, mert
jó érzéssel tölt el bennünket az,
hogy segíthetünk bajbajutott em-
bertársainkon.

Köszönöm a beszélgetést,
és sok sikert kívánok a mun-
kátokhoz!

Orbán Péter

ELÉRHETŐSÉGEK:
E-mail: luvi.peter@pannonhalmavte.hu

Telefon: +36 20/382-6283

HÁZHOZ JÖN A TELEFONKÖNYV!
A Magyar Telekom, az Invitel és a Magyar Telefonkönyvkiadó 

Társaság mint kiadó közösen döntöttek a telefonkönyvek moder-
nizálásáról, és úgy alakították át a kiadványt, hogy az a lakosság 
helyi információigényét kielégítse. Mostantól Magyarországon a 
telefonkönyvnek 173 regionális kiadványa fog megjelenni, me-
lyekben egy Arany Oldalak rész is helyet kapott.

Ez a kézre eső új kiadvány ettől a héttől kezdve kerül terjesztésre 
Győr-Moson-Sopron megyében, és minden háztartás, valamint 
minden cég ingyenesen megkapja. A postaláda terjesztés egy új 
szolgáltatás, ami megkíméli a lakosságot a fáradalmas postahivatali 
átvételtől. További újdonság, hogy a kiadványt nem csak a vezetékes 
telefonvonallal rendelkezők kapják meg, hanem a megye összes 
háztartásába és vállalkozásához eljut.

Az új kiadvány nem csak a régió magánelőfi zetőinek és közü-
leteinek telefonszámait tartalmazza, hanem kiegészül a szakmai 
telefonkönyv helyi változatával, az Arany Oldalakkal, amelyben a 
környék cégei tevékenység szerint találhatók meg, az autószere-
lőtől a zárszerelőig.

A jövőben, Győr-Moson-Sopron megyében a következő kistérsé-
gekben jelennek meg a térségi kiadványok: Csorna, Győr, Kapuvár-
Beled, Mosonmagyaróvár, Pannonhalma, Sopron-Fertőd, Tét.

A telefonkönyvek összes naprakész adatát megtalálja a már 
ismert weboldalakon a www.telefonkonyv.hu és a www.aranyol-
dalak.hu alatt.

Amennyiben az új kiadványból több példányra van igénye, for-
duljon a Magyar Telefonkönyvkiadó Társaság ügyfélszolgálatához 
a 06-23-504-787-es telefonszámon, vagy az ugyfelszolgalat@
mtt.hu e-mail címe.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

További információ: Magyar Telefonkönyvkiadó Társaság
Marketing osztály • 06-23-504-908 • nemeth@mtt.hu
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  „Ha a közteherből valaki kevesebbet visel, mint amennyit teherbíró 
képességénél fogva viselnie kellene, az elhárított teher más vállára 
nehezedik.”  (John Stuart Mill)

Az adó fogalma: Az adó kötelező (kényszerített) jellegű, vissza 
nem térülő, visszafi zetés

(közvetlen ellenszolgáltatás) nélküli, általános, pénzbeli szolgál-
tatás, amelyet az állam vagy más közhatalmi szervezet (pl. helyi, 
területi önkormányzat) olyan jogszabály alapján hajt be, amelyek 
meghatározzák ezen kötelezettségek nagyságát, feltételeit és fi zetési 
esedékességét.

A helyi adó az az adó, amelyet az önkormányzat a törvényben 
kapott felhatalmazás alapján az illetékességi területen szedhet. 
Megállapítása az önkormányzat feladata. Célja az önkormányzat 
önálló gazdasági feltételeinek megteremtése és a helyi adóztatási 
jog gyakorlása.

A helyi önkormányzás lényege az, hogy a helyi közösség önálló 
felelősséggel szabályozhatja (a jogszabályi keretek között) ügyeit, így 
az adóügyet is. A pénzügyi önállóság az önigazgatási jog szerves 
része, mely tartalmában jelenti az önálló költségvetés készítését, a 
bevételek és kiadások feletti önálló rendelkezést. Feladatait csak 
akkor tudja ellátni egy önkormányzat, ha széles körű autonómiával 
rendelkezik a feladatok ellátásának módja, eszköze és forrásának 
megvalósítása tekintetében.

Mindig a központi törvényhozás vagy kormányzat határozza meg 
az önkormányzatok gazdálkodásának kereteit. Az állam az adóztatási 
jog egy részét átadja az önkormányzatoknak, és ellenőrzi annak gya-
korlását. Azok az adók, melyek a legnagyobb bevételt hozzák, azok az 
államkaszába kerülnek és onnan osztják fel, míg a helyi adók közvet-
lenül kerülnek az önkormányzati büdzsébe. A helyi adórendszernek 
fontos szerepe van még akkor is, ha a bevételek töredékét teszi ki a 
költségvetésben. A törvényesség a helyi adóztatásban különleges 
fontosságú elv, mert az önkormányzatok adóztatási önállósága 
törvényi keretek között mozoghat. Ez az elv magában foglalja az alul- 
és túladóztatás tilalmát is. Méltányos helyi adórendszer kialakítása 
szükséges, vagyis egyrészt az azonos adóerővel rendelkező személyek 
egyenlő összegű adó fi zetésére legyenek kötelezettek (horizontális 
egyenlőség). Másfelől a nagyobb adóerővel rendelkező személyek 
kötelesek jobban hozzájárulni a közterhekhez (vertikális egyenlőség). 
Az adóztatás elve között szerepel az elegendő bevétel elve, mely azt 
jelenti, hogy a helyi adó és az állami támogatás együttesen fedezze 
legalább a törvényes és kényszerű kiadásokat, mintegy létezési mini-
mumként szolgáljon. Rugalmas követelményeknek akkor felel meg 
a helyi adórendszer, ha lépést tart az infl ációval. Ez a követelmény 
a helyi adórendszer folyamatos felülvizsgálatát igényli. 

A helyi adó lényegéhez tartozik annak önkormányzatonkénti 
különbözősége. A helyi önkormányzatok eltérő települési feltételek 
között látják el feladataikat, eltérő az egyes települések fejlettsége, 
közszolgáltatásokkal való ellátottsága, a közszolgáltatások színvonala, 
és eltérő a lakosságnak a közösségi szolgáltatások iránti igénye. 
Közös vonás a fejlődésben lévő települések tekintetében, hogy a 
fejlődésnek ára van, a többlet kiadásokat fi nanszírozni kell, ehhez 
pedig a helyi adóztatásnak is igazodni kell. Az Alkotmány rögzíti, hogy 
minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet köteles jövedelmi és vagyoni viszonyainak 

megfelelően a közterhekhez hozzájárulni. A helyi adók növelésének
költségvetési indoka többek között az is, hogy a központi költségvetés
csökkenti a helyi költségek támogatását.

A modern piacgazdaságban szükséges megteremteni annak
feltételrendszerét, hogy az adózók tudják, megismerjék, nyomon
követhessék, ellenőrizhessék a befi zetett adójuk sorsát. Ezt a szán-
dékot könnyebb megvalósítani és követni helyi szinten, mint az
állami adónemeknél.

A helyi adókon belül a törvényalkotó megkülönböztet vagyoni
típusú adókat (ezen belül építményadót és telekadót), kommunális
jellegű adókat (ezen belül magánszemély kommunális adóját, vál-
lalkozók kommunális adóját, továbbá idegenforgalmi adót), végül
helyi iparűzési adót. A törvény egységes rendszert követ akkor,
amikor valamennyi adónem vonatkozásában meghatározza az adó
tárgyát (adókötelezettség), az adó alanyát, a mentességi feltételeket,
az adókötelezettség keletkezését és megszűnését, valamint az adó
alapját és mértékét.

Adóstruktúra: Hazánkban a vagyonadóztatás nemzetközi össze-
hasonlításban kis súlyt képvisel az összes adóbevételben. Egy ilyen
adónemnek nem vitathatóak a kedvező jellemzői, különösen olyan
körülmények között, amikor a jövedelemadóztatást nagyarányú jö-
vedelemeltitkolás jellemzi, és az adózatlan forrású vagyonelemeket
az adóhatóság ellenőrzésekkel kényszerül felderíteni. Adózási szem-
pontból ez a módszer egyfajta diszkrecionális vagyonadóztatásnak
felel meg. Az egyedi ellenőrzések helyett a probléma megoldására
a jelenleginél általánosabb – szélesebb adózói körre kiterjedő – és
jelentősebb nagyságrendű vagyonadóztatás lehet képes. Az egykul-
csos jövedelemadó összhatását a vagyonadóztatással együttesen
érdemes hatásvizsgálatnak alávetni. A jelenleginél alacsonyabbra
szabott jövedelemadó teher mellett egy méltányos kialakítású, érték-
alapú ingatlan-, illetve vagyonadó képes biztosítani, hogy a kedvezőbb
jövedelmi és vagyoni viszonyok közt élők ténylegesen nagyobb arány-
ban járuljanak hozzá a közterhekhez. Minden olyan esetben, ahol
egy nagyobb értékű ingatlanvagyonnal nem áll szemben megfelelő
arányú adóköteles jövedelem, a vagyonadóztatás szükségszerűen
korrigál, és adóteher emelkedést eredményez, elmozdítva a rendszert
az „igazságosabb” közteherviselés irányába.

Városunk adópolitikáját újra kell gondolnunk. Az évenkénti adóne-
mek felülvizsgálata mellett meg kell vizsgálni az adózók teherviselő

Adóról, adóztatásról dióhéjban
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képességét, a változtatások hatásait, és ha szükséges, akkor szak-
emberek bevonásával kialakítani egy hosszútávra szóló koncepciót. 
Nem szabad, hogy a képviselők döntését jól lobbizó csoportok, 
demonstráló egyének befolyásolják olyan irányba, mely a közösség 
érdeke ellen szól. Persze a legfontosabb kérdés megkerülhetetlen: a 
lakosság véleményét meg kell kérdezni, hogy milyen fejlődési ütemet 
diktáljon városunk, milyen fejlesztések valósuljanak meg a jövőben, 
milyen áldozatvállalást tartanak elfogadhatónak stb. Országosan 
több modell létezik, több hasonló nagyságú település példája áll 
előttünk. Ki kell választani a számunkra elfogadható mintát. Ezen a 
területen sem kell újat kitalálni, csupán az előttünk járók példájából 
kell tanulnunk.

Végezetül ismerjük meg a helyi adózás terén a törvényi keretek adta 
lehetőséget, melyet egy-egy település alkalmazhat rendeletében. A 
számok beszédesek, ha összevetjük őket a 2011-től Pannonhalmán 
érvényes adókkal.

Építményadó: A felső adómérték 1100 Ft/m2. (Pannonhalmán
2004-től 2010-ig volt 200 Ft/m2, 2010-ben egy rossz sávos
változtatás alapján lett beszedve, majd megszüntetve. 2011-re a
képviselő-testület még a 2008-as szintre visszamenve sem akarta
visszaállítani ezt az adónemet.) 

Telekadó: A felső adómérték 200 Ft/m2, forgalmi érték alapján
3%. (Pannonhalmán 2011-től bevezetve 20 Ft/m2)

Magánszemélyek kommunális adója: 12.000 Ft/év, ami
2006-tól kezdődően az infl ációval valorizálva számolható. (Pannon-
halmán 2000-től bevezetett adó 6.000 Ft/év összeggel, 2011-től
7.000 Ft/év)

Idegenforgalmi adó: vendégéjszakánként 300 Ft - 2005-től inf-
lációval valorizálva. (Pannonhalmán 300 Ft vendégéjszakánként)

Iparűzési adó: az adóalap 2%-a. (Pannonhalmán az eddigi
1,8%-ról felemelve 2011-től 2%-ra)

Kádi Antal

címmel előadás-sorozat indult 
2011. március 18-án a Kazinczy 
Ferenc Művelődési Házban.

Az eladás-sorozat elindítását 
személyes, több éve tartó – fő-
ként az ökológia és az integrál 
pszichológiai szakterületein foly-
tatott – tanulásaim motiválták.

Nagy hatást tettek rám azok 
az írások, melyek Földünk 
egyre romló állapotáról és az 
ehhez való viszonyulásainkról 
szóltak.

Jelen helyzetünk meghaladá-
sa, a kilábalás lehetősége, csak 
a tudásunk gyarapítása által va-
lósulhat meg. Ez jelenik meg az 
előadássorozat alcímében: Tudás 
– lehetőség – jövő.

Pannon esték
Ez év februárjában felkeres-

tem városunk polgármesterét, 
Bagó Ferenc urat, és javasol-
tam egy több tudományágat 
magába foglaló, magas szintű 
előadás-sorozat elindítását. Pol-
gármester úr az ötletet örömmel 
fogadta, és teljes támogatásáról 
biztosított. Köszönettel adózom 
(adózunk valamennyien) a Ka-
zinczy Ferenc Művelődési Ház 
intézményvezetőjének, Horváth 
Rolandnak és Farkas Zsuzsan-
na művészeti vezetőnek kreatív, 
lelkes és kitartó munkájukért.  
Az első bevezető - és utólag el-
mondható, hogy nagy sikerű - 
előadást prof. dr. Tringer László, 
Pannonhalma díszpolgára tar-

totta. A professzor urat nagyon
sokan ismerik Pannonhalmán.
Itt született, itt töltötte gyermek-
éveit és ide járt gimnáziumba
is.  Prof. dr. Tringer László az
emberi elme és lélek nemzet-
közileg elismert szaktekintélye.
Végzettségéiből néhányat ki-
emelve: elme és ideggyógyász,
pszichológus, pszichoterapeuta,
teológus. A Semmelweis Orvos-
tudományi Egyetem Pszichiátri-
ai és Pszichoterápiás Klinikáján
dolgozik, megkapta a „professor
emeritus” címet. Nyugdíjba vo-
nulása előtt ugyanitt a klinika
igazgatója, tanszékvezető egye-
temi tanár. 

Kiemelkedő szakmai felkészült-
ségét jelzi az is, hogy az Egész-
ségügyi Világszervezet (WHO) a
mentális (lelki) egészség kérdé-
seivel foglalkozó nemzetközi bi-
zottságban hazánkat képviselve
dolgozott. Talán elfogultság nélkül
elmondható, hogy sokat gyarapod-
tunk professzor úr előadásától, és
nemcsak mi pannonhalmiak, ha-
nem azok a kistérségi polgárok
is, akik (szép számmal) szintén
eljöttek meghallgatni őt. 

A professzor úr előadásáról a
következő számban írunk. Tiszte-
lettel és szertettel várunk minden-
kit a következő előadásra is.

Mekota Ervin

A teljes cikk megtekinthető a www.pannonhalma.hu weboldalon.

Fotó: Tanay Lajos

Fotó: Tanay Lajos
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Ifjúsági önkormányzat létrehozása 
Pannonhalmán

Pannonhalma utcáin járva azt vettem ész-
re, hogy a helyi fi atalok nehezen találják fel
magukat. Bizonyos részük talál magának
valami hasznos elfoglaltságot, de jelentős
százalékuk céltalanul tengeti szabadidejét.
A fi atalok csoportokba gyűlve múlatják az
időt a Mátyás király utcai buszmegállóban,
a templom előtt vagy a kultúrház előtti pa-
dokon. Fontosnak tartom, hogy valami hasz-
nos elfoglaltságot biztosítsunk az ifjúságnak,
ezért a Humán Területek Bizottsága egyik
ülésén napirendi pontként el is hangzott ez
a probléma. Ezen az ülésen vetődött fel az
ifjúsági önkormányzat létrehozása. Testvér-
városunkban, Pécsváradon ez már évek óta,
szervezett kereteken belül nagyon jól műkö-
dik. A Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat or-
szágosan is elismert csapat. Miért ne lehetne
ezt Pannonhalmán is megvalósítani? Ennek
az ifjúsági önkormányzatnak a célja lenne a
helyi fi atalok igényeinek megfelelve progra-

mokkal színesíteni a kulturális és sportéletet,
valamint prevenciós rendezvényeket és még
érdekképviseletet is felvállalna. Szervezhetné-
nek bált, előadókat, vendégeket hívhatnának
meg különböző ifjúságot érintő problémák
megtárgyalásához, megalakulhatnának kü-
lönböző klubok (pl. sport, zene, fi lm), ame-
lyekre igényt tart az ifjúság, így rendszeres
elfoglaltságot biztosítanának a fi ataloknak a
szabadidejük hasznos eltöltéséhez. Az ifjúsági
önkormányzat mintegy közvetítő lehetne a

város ifjúsága és a város képviselő-testülete
között. Így képet kapnánk a helyi ifjúság igé-
nyeiről, vágyairól, valamint szabadidejük hasz-
nos eltöltésében is nagy szerepet vállalna.
Tagja bárki lehetne, aki 15 és 30 év közötti,
jelöltetheti magát és szavazhat is. Ezek a
fi atalok betekintést nyernének, tapasztalatot
szereznének az önkormányzat működésével
kapcsolatban. A jövőben belőlük kerülhetne ki
a jövő polgármestere, képviselő-testülete azt
a tapasztalatot hasznosítva, amit az ifjúsági
önkormányzati munkájukkal megszereztek.
Ez egy lehetőség, amit véleményem szerint
ki kellene használni. Ezért keresünk olyan
15 és 30 év közötti fi atalokat, akik szívesen
részt vennének egy ilyen szervezetben, akik
szeretnék, hogy ilyen területen próbára te-
gyék magukat. 

Orbán Péter
elnök,

Humán Területek Bizottsága

Tisztelt Pannonhalmi Polgárok!
Az elmúlt időszakban tömegesen fordultak a lakosság részéről 

Önkormányzatunkhoz információért azon üggyel kapcsolatosan, 
hogy – állítólagosan - Győrből több család Pannonhalmára telepí-
tésére került sor és fog sor kerülni a jövőben. Tekintettel arra, hogy 
a lakosság körében sajnálatosan ezzel kapcsolatosan a valóságot 
teljes mértékben fi gyelmen kívül hagyó információk keringenek, az 
alábbi tájékoztatást adjuk:

A különböző történetekhez képest a tény a következő: az elmúlt 
időszakban egy család költözött Pannonhalmára, a Mátyás király 
utcába, annak folyományaként, hogy az ingatlan korábbi tulajdonosa 
értékesítette az ingatlanát, amit a jelenlegi lakók (és nem bármely 
Önkormányzat) vásároltak meg saját maguk részére. Ebből adódóan 
természetesen Önkormányzatunknak a 2 személy közötti tulajdon-
váltásba beleszólása nincsen. az érintett család saját belátása szerint 
bárhol az országban vásárolhatott volna ingatlant.

A felmerült problémával kapcsolatosan telefonon egyeztettem  dr.
Lipovits Szilárd Úrral Győr Megyei Jogú Város Jegyzőjével, aki arról
tájékoztatott, hogy két győri család bérleti jogviszonyát váltotta meg
a  város, akik közül az egyik család Pázmándfalun a másik – említett
– család pedig Pannonhalmán vásárolt ingatlant.

A Jegyző Úr megerősítette, hogy nincs szó semmiféle kitelepítésről,
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és a GYŐRSZOL ZRT. a
felröppent híreket határozottan cáfolták.

A tájékoztatáson túl, tisztelettel kérünk minden érintettet, hogy a
hisztéria – és feszültségkeltéstől a jövőben tartózkodjanak, és ameny-
nyiben valós információra, segítségre van szükségük, bizalommal
forduljanak felénk. 

Pannonhalma, 2011. április 8.
Kovács Szabolcs sk.

jegyző

Tájékoztató

TITKÁRSÁG
Elérhetőségeink:
Cím: 9090 Pannonhalma, Dózsa György utca 10.
Telefon: +36 96 554-210 • Fax: +36 96 554-219
E-mail: keseru.eszter@pannonhalma.hu
           titkarsag@pannonhalma.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 7.30-12.00 és 12.30-16.00 h
Kedd: Nincs ügyfélfogadás
Szerda: 7.30-12 és 12.30-16 h
Csütörtök: 7.30-12 és 12.30-16 h
Péntek: Nincs ügyfélfogadás

Hivatali ügyintézés
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2011. március 15-én tisztelet-
tel adózott városunk az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc 
emlékére.  Az ünnepség 17 óra-
kor a Kazinczy Ferenc Művelő-
dési Házban vette kezdetét, ahol 
a Himnusz után Bagó Ferenc 
polgármester mondta el ünnepi 
beszédét. Ezt követően „Emlé-
kezés 1848. március idusára” 
címmel a Metrum Gyermekkar, 
a  Radnóti Miklós Általános Iskola 
és AMI 7. osztályosai, valamint a 
Pannonhalmi  Sport- és Majorette 
Egyesület színvonalas műsoruk-
kal emlékeztek meg a jelentős 
történelmi eseményről. A műsor 
után fáklyás menet indult a ma-
gyar nemzet és a város zászlaját 
követve az Országzászlóhoz, ahol 
a város intézményei, szervezetei 
helyezték el a megemlékezés ko-
szorúit. Az ünnepség a Szózattal 
zárult tisztelegve a történelem 
előtt. Orbán Péter

Megemlékezés 1848. március 15-ről

FotFotFotFotFototototó: ó: óó:óó:óóó:óóó: TanTanTTTanTanTanTanTananTanTanTananTanTanTTTT ay ay ayayayay yyyay ayaay aya LajLajLajLajLajLajLajLajLajLaLaLajajajajjososososossossosossossossoosoooos

Fotó: Tanay Lajos
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2008 óta évente két alkalommal találkoz-
nak iskolánk arra érdemes diákjai engeni
és hartensteini társaikkal az ún. 4-iskola-
projekt keretében. 2010-ben csatlakozott
a programhoz szlovákiai testvérvárosunk,
Alsószeli is, a nemzetközi kapcsolatok tehát
egyre bővülnek és erősödnek.

Ezúttal március elején, a farsang idő-
szakára kaptunk meghívást Engenbe tíz
pannonhalmi és három alsószeli hetedi-
kes tanuló részvételével. A magyar-ma-
gyar barátságok már az odautazás ideje
alatt megköttettek. Bár a kommunikáci-
óhoz nem gördítettek akadályt a nyelvi
nehézségek, a tájnyelvi sajátosságok
megismerése mégis nagyon hasznos volt
a pannonhalmi gyerekek számára: anya-
nyelvünk sokszínűségével találták szem-
ben magukat a felvidéki tanulókkal való

Farsangégetés az engeni Piac téren

Csoportkép a Rajna-vízesésnél

találkozáskor. Engenbe
érve aztán össze kel-
lett szedni a német- és
angolórán hallottak-
tanultak összességét,
hogy német kortár-
saikkal is megértsék
egymást. Ez csak ele-
inte okozott gondot,
nagyon hamar feloldó-
dott mindenki, és a jól
szervezett programok
egyre közelebb hoz-

ták egymáshoz a távolból érkezőket. A
farsangi hagyományok őrzése, ápolása
mély benyomásokat tett mindnyájunkra:
a farsangi múzeumban megismerhettük
az Engen és környékén élő emberek kü-
lönböző szokásait, népviseletét és kultú-
ráját, s ennek alapján a felvonulásokon
látott jelmezek titka és jelentősége már
egyértelmű volt.

Volt részünk bőven történelmi és föld-
rajzi ismereteket nyújtó élményekben is:
bebarangoltuk és felfedeztük a jégkorszak
emberének korhű terepét a jégkorszaki
parkban, szerszámait, ruházatát pedig a
múzeum antropológiai részlegében tanul-
mányozhattuk. Gyönyörködtünk a Boden-tó
festői szépségében, és elkápráztatott ben-
nünket a világ természeti jelenségei között
előkelő helyen emlegetett Rajna-vízesés
monumentális látványa.

A gyerekek sokat tanultak egymástól,
megtanultak alkalmazkodni a különböző
közösségi szokásokhoz, kihagyhatatlan
diákcsínyekkel tréfálkoztak, élvezték ven-
déglátóink kényeztetését, az engeni iskola
korszerű tankonyháján készült fi nomságo-
kat, sokoldalú betekintést kaptak egy másik
nép sajátosságaiba.

Nehéz volt a búcsúzás, de az esemé-
nyek folytatódnak: április 10-14. között mi
leszünk a vendéglátók, a régi barátságok
tovább szövődhetnek és újak kezdődhet-
nek!

Szanati Erzsébet

A AA A A AA AAA A AAAAAAAAAAAAAAAA jéjéjéjéjéjéjééjééjéjéjéjéjéééééééééégkgkgkgkgkgkgkgkgkgkgkgkgkgkgkkgkgkkgkgkgkkkkgg ororororororororoororororoorooooroorrrorii ii i ii i ii i ii iiiiiiiiiiii papapapapapapapapapapapappaapappppapppppp rkrkrkrkrkrkrkrkrkkrkrkkrkrkkkkrkkrrkrkkrkkbabababababababababababababababbabbbababababbbaaab nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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2011. február 23-án a győri zsinagógában 18. alkalommal 
rendeztek furulyafesztivált. Az idei rendezvényen tíz győri és 
három Győr környéki oktatási intézmény 190 diákja vett részt. 
Iskolánkat a zeneiskola és a furulyaműhely 2-2 diákja: Baracs-
kai Benjámin (7. o.), Gyurkovics Daniella (6. o.), Gyurkovics 
Fanni (4. a) és Sükösd Valentina (6. o.) képviselte, a zenekart 
zongorán Pardavi Abigél (7. o.) kísérte. A gyerekeket felkészí-
tették: Bojtárné Gál Anikó, Bojtár Imre és László Balázs.

László Balázs 
ének-zene tanár

XVIII. Furulyafesztivál

Tehetségpontok találkozója Győrben
Általános iskolánk gyermekkara, a furulyaműhely, a zeneműhely, a 

zeneiskola furulya és zongora tanszaka 2011. március 10-én a győri 
Richter-teremben mutatkozott be a Tehetségpontok találkozóján. A 

Tehetségnapon 14 győri és egy pannonhalmi oktatási intézmény
vett részt. A rendezvény házigazdája a Talentum Műhely volt. 

László Balázs ének-zene tanár
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Kedves Olvasók! Új sorozatot szeretnénk útjára indítani a Pan-
nonhalmi Hírek hasábjain, mely a helyi iskola dolgozóinak bemu-
tatására, oktató-nevelő munkájuk, mindennapi tevékenységük, a 
pedagóguspályán megélt tapasztalataik, érzéseik, céljaik, törekvéseik 
bemutatására vállalkozik. Elsőként egy fi atal, kreatív, rátermett és 
ambiciózus tanítót kérdeztünk munkájáról, mindennapi gondokról 
és örömökről, a miértekről és a hogyanokról annak apropóján, 
hogy ő lesz a leendő első osztályok egyikének osztályfőnöke. A 
kérdéseket a Szülői Közösség elnökével közösen fogalmaztuk meg 
Ress Judithoz.

– Miért lettél pedagógus?
– Mindig úgy gondoltam, hogy meghatározó szerepet töltöttek 

be életemben a tanítóim. Egész életen át ható példát nyújtottak, 
melyet soha nem felejtek el. Szerettem volna én is hasonló, új világot 
nyitni mind tudásban, mind emberségben a tanulók számára. Ennek 
sugallatára indultam ezen a szép tanítói pályán.

– Mikor végezted el a
főiskolát?
– Még jelenleg is tanulok a Nyugat Magyarországi Egyetem Főis-

kolai Karán. 2007-ben végeztem tanító német műveltségterületen. 
Ezután elvégeztem a fejlesztő-diff erenciáló pedagógus szakot, majd 
megszereztem a pedagógus szakvizsgát. Jelenleg gyógypedagógia 
szakos hallgató vagyok.

– Miféle indíttatásból végezted el a fejlesztőpedagógiát, és végzed 
a gyógypedagógiát?

– Az akkori hospitálási, tanulás- tanításirányítási gyakorlataim 
során érdekes volt látnom, hogy a viszonylag átlagos öltözetű, tisz-
ta, rendezett külsejű gyerekek miféle körülmények közül érkeznek. 
Nekik nagyon nehéz lehet az órai munkára való felkészülés, és ha 
ezt tanítójuk nem veszi fi gyelembe, valószínű nem éri őket az isko-
lában más, mint kudarcélmények sorozata, ami aztán kihat egész 
további életükre.

Gyakorlati tapasztalataim megfogalmaztatták bennem, hogy na-
gyobb fi gyelmet kell szentelni a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyerekekre. Ez indított a fejlesztő pedagógusi pálya felé.

Egy arc az iskolából
Természetesen nem csak hát-

rányos helyzetű tanulóknak van
szükségük fejlesztő pedagógiai
megsegítésre, mégis engem ez
motivált elsőként. A gyógypeda-
gógia szakra akkor jelentkeztem,
amikor már a pannonhalmi iskolá-
ban dolgoztam, s egyre nagyobb
szükség lett még több gyógype-
dagógusra.

–  Mióta vagy a pedagógus
pályán?

– A 2008/2009-es tanév 2. félévében helyezkedtem el a győri
Eötvös József Általános és Szakiskolában mint 8. osztályos osz-
tályfőnök s némettanár. 2009-től a pannonhalmi iskola dolgozója
lettem a jelenlegi 3. osztály osztálytanítójaként, illetve fejlesztő
pedagógusként.

Mint tősgyökeres pannonhalminak sokat jelentett számomra,
hogy itt taníthatok, hisz én is itt kaptam meg az alapokat. Nagyon
jó, segítőkész kollégákra találtam ebben a kollektívában is.

– Mi jellemzi munkádat?
– Ambiciózus fi atal tanítóként próbálom minél jobban bevonni

magam a pedagóguspálya rejtelmeibe, ezáltal is szeretném gyara-
pítani eddig megszerzett tudásomat gyakorlati ismeretekkel, saját
tapasztalataimmal. 2011. február óta mint alsós munkaközösség-
vezető irányítom a tanítók munkáját, szervezem a munkaközösség
programjait. Nagy hangsúlyt fektetek tanításom során az egyéni
bánásmód maximális kiaknázására. Mint sok más iskolában, nálunk
is feltörekvőben van a hagyományos tanítási módszer mellett az
alternatív módra való törekvés. Fontosnak tartom, hogy fi gyelembe
vegyük a gyerekek sajátosságait, igényeit a tanulás folyamatában. Az
évek múlásával nagyon sok minden változott. Változott az emberek
életszínvonala, szociális helyzetük, igényeik. 

Egyetértek azzal, hogy ehhez alkalmazkodnia kell a nevelő-oktató
munkának is.

– Jut-e elegendő időd kikapcsolódásra a munka és a tanulás
mellett?

– Heti egy alkalommal járok tornázni, s mikor tehetem, futni. Ez-
alatt teljesen ki tudok kapcsolódni, futás közben átgondolom a napi
eseményeket, ötletelek, rendszerezem magamban a teendőket.

Emellett heti egy alkalommal próbálunk egy olyan estét beiktatni
a párommal, mikor a barátainkkal találkozunk. Persze ez nálunk
sem olyan egyszerű, de úgy gondoljuk, erre mindenképpen kell
időt szánnunk.

– Mik a hosszú távú terveid?
– Lehetőségem nyílt arra, hogy a jövő évi első osztályos tanulókat

végigkísérjem a 4. osztály végéig. Ezáltal szeretném maximálisan
kiaknázni a fejlesztési lehetőségeket, készségeiket, képességeiket
gyarapítani. Felfedeztetni velük a tanulás örömét, megszerzett tu-
dásukat gyakorlati tapasztalatok útján elsajátíttatni, hogy képesek
legyenek azokat alkalmazni. Felkészíteni őket a lehető legjobban arra,
hogy a felsőbb évfolyamokon is megállják a helyüket.

Hosszabb távú terveim között szerepel, hogy a gyógypedagógiai
képzés befejezése után is tovább képzem magam. Szeretném hosszú
távon is erősíteni a pannonhalmi csapatot.

Születési idő: 1982. 11. 22.
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A Hungaroton - Hang - Játék Országos Zenei Vetélkedő az idei 
tanévben Győr környékén is folytatódott. A második záró játék 2011. 
február 21-én volt a nyúli Pilinszky János Általános Iskolában. A 
résztvevő öt csapat az alábbi eredményeket érte el:

1. Lébény (arany - summa cum laude) 
2. Pannonhalma (arany - summa cum laude)
3. Écs (arany - cum laude)
4. Táp (arany - cum laude)
5. Nyúl (ezüst)
A zsűri tagjai voltak: Pappné Farnadi Tamara (a győri Bartók Béla 

Zenei Általános Iskola ének-zene tanára), Kaskötő Marietta (a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem zenetudományi szakos hallgatója), 

A Kölcsönkapott Föld vetélkedősorozat
Nyugat-Dunántúli regionális döntőjére 2011.
február 1-jén került sor, Szombathelyen. A
versenyre a levelező fordulók eredményei
alapján, a legjobb csapatok kaptak meghívást.
Megyénket ill. városunkat a helyi „Őszikék”
Nyugdíjas klub tagjai valamint a  Pannon-
halmi Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti
Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény tanulóiból össze-
kovácsolódott kis közösség, a „Nagyezerjó”
csapat képviselte. Intézményünk 2005-ben
kapta meg először az ÖKO Iskola címet,
melyre nagyon büszkék vagyunk. A helyi
„Őszikék” Nyugdíjas Klubbal évek óta sok
közös programon, kiránduláson, ünnepségen
vettünk eddig is részt, így nagyon örültünk
a felhívásnak, mely újabb alkalmat teremt e
két korosztály minél közelebb kerüléséhez,
a közös tevékenységhez. Ezért neveztünk
a vetélkedősorozatra, hiszen közös célunk,

Hungaroton – Hang – Játék 2010/2011
Papp János (az egri Farkas Ferenc Zeneiskola furulya-fagott szakos
tanára és igazgatóhelyettese) és Schög Zsuzsanna (a Napsugár
Művészeti Iskola igazgatója).

A játékot Varga Károly (a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola
Tanárképző Intézetének ny. vezető tanára) irányította.

A diákokat felkészítették: Bojtárné Gál Anikó és László Balázs
A pannonhalmi csapat tagjai: Göntér Boglárka (7.o.), Imre Flóra

(7.o.), Kovács Patrícia (7.o.), Lengyel Kata (7.o.), Mógor Annamária
(7.o.), Orbán Elizabet (7.o.), Pardavi Abigél (7.o.), Szabó Leila (9.o.)
és Zemlényi Csenge (7.o.) voltak.

  László Balázs, (ének-zene tanár)

Kölcsönkapott Föld vetélkedősorozat

hogy a világ környezetvédőinek lelkiisme-
retét felébresztve - most már nem csupán a
szűkebben értelmezett természet, hanem az

egész Föld veszélyeztetettsége iránt felhívjuk
a fi gyelmet. Az ilyen projektek, vetélkedők
alkalmat teremtenek arra, hogy az emberiség,
tanulók, nagyszülők és az egyes ember is
mérlegelje, hogy kíméletesen bánik-e környe-
zetével, és mit tesz azért, hogy a természet
és benne az ember egészségesebben éljen.
Hiszen „a Földet nem apáinktól örököltük,
hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.” 

Nagyon jó hangulat és élénk érdeklődés
övezte a játéksorozatot. A nagyszülőkorú-
ak és unokakorúak remekül kiegészítették
egymást a közös felkészülési munka során.
A versenyző csapatokon kívül a közönség
is remekül szórakozott, mindamellett sok
hasznos információval lett gazdagabb. Csa-
patunk Nyugat-Dunántúli regionális döntőn
IV. helyezést ért el. A vetélkedősorozat nép-
szerűségéről és jó hangulatáról tanúskodnak
az alábbi fényképek is.

Rozsnoki Zsuzsanna
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2011. április 2-án, Pannon-
halmán a Kazinczy Ferenc Mű-
velődési Ház adott helyszínt a
Győr-Moson-Sopron Megyei Pol-
gárőr Szövetség által szervezett
megyei szintű polgárőr tanfo-
lyam lebonyolításának. Pusztai

A világ eljutott arra a pontra, hogy a Föld Napját nem csak ünne-
pelni kell, hanem tenni, sokat tenni azért, hogy szűkebb és tágabb 
környezetünkben megóvjuk a levegőt, a vizeket, növényeket, ma-
darakat, állatokat. „Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a 
világot?”- így hangzik a Föld Napja mozgalom egyik jelmondata. 
Önkormányzatunk a mozgalomhoz csatlakozva a Föld Napja alkalmá-
ból a PANNTÚRA Egyesület szervezésében a 2011. április 21-én 
csütörtökön, 8 órai kezdettel TAVASZI NAGYTAKARÍTÁST 
szervez településünkön.

Szeretnénk, ha ezen a napon településünk minden utcája, közte-
rülete tiszta lenne! Célunk a lakosság szemléletmódjának megváltoz-
tatása, környezete iránti érzékenységének erősítése, példamutatás a 
jövő nemzedékének. Környezetünk védelme esztétikai szempontokon 
kívül igen jelentős egészségünk megőrzése érdekében is. Környeze-
tünk megóvása nem egyedül a civil szervezetek tagjainak munkája, 
hanem az egész lakosság feladata, felelőssége. Ezen a csütörtöki 
napon egyszerre mozdulhat meg a lakosság a civil szervezetekkel, 
az önkormányzattal együtt, és rövid idő alatt tisztára varázsolhatja 
környezetét. Várjuk minden olyan önkéntes jelentkezését - személye-
két, szervezetekét – egyaránt, akik meghatározott terület takarítását 
vállalják. A vállalás lehet egy utca, egy utca részlet, egy meghatározott 
közterület. Csapatok, lakó-vagy baráti közösségek is jelentkezhetnek. 
Április 21-e előtt egy Pannonhalma térképen rögzítjük a jelentkezé-
seket. A nagytakarítás napján mindenki vállalásának megfelelően 
rendet teremt a kijelölt területén, és annak végeztével jelzi ezt a 
szervezőknek a 96/471-733-as telefonszámon. A jelzés alapján, a 
pannonhalmi térképen azt az utcát vagy éppen közteret egy sötétzöld 

Megyei szintű polgárőr tanfolyam 
Pannonhalmán

Tegyük szebbé otthonunkat, Pannonhalmát!

Antal a szervezet elnökhelyet-
tese köszöntötte a jelenlévő 
polgárőröket és vendégeket. A 
rendezvényt megtisztelte jelenlé-
tével Pannonhalma város polgár-
mestere Bagó Ferenc, a Gy-M-S 
Megyei Rendőr-főkapitányság 

képviseletében Gulyás Nándor 
alezredes, a Védelmi bizottság 
referense és Rácz Károly Tamás 
százados, a katasztrófavédelem 
képviseletében Pákai László szá-
zados, a Pannonhalmi Mentő-
állomás vezetője, Bán Péter és 
munkatársa Takács Zsolt, vala-
mint a Pannonhalmi Rendőrörs 
képviseletében Polreisz Tibor 
főtörzsőrmester és Bolla János 
zászlósurak. A tanfolyam több 
elméleti és gyakorlati témakört 
is átfogott. 

Így a tanfolyam résztvevői az 
előadások, képzések során meg-
ismerkedhettek részletesebben is 
az alábbiakkal:
• polgárőrök közterületi bűnmeg-

előzési szolgálat ellátásának 
szabályai,

• a katasztrófavédelem és a pol-
gárőrség együttműködése

 katasztrófahelyzetben,
• általános baleseti oktatás című 

előadások, valamint
• rendőr-polgárőr szolgálat a 

gyakorlatban
A szakmai nap során lehetőség

nyílt konzultációra is. A rendez-
vény végén a közel 200 fő pol-
gárőr elismerő oklevelet kapott
a tanfolyam sikeres elvégzésé-
ért. Közös összefogással a jövő
szövetségeseit, a környezetét
védő, óvó, embertársait tisztelő
és értük felelősséget érző pol-
gárőröket tudtunk a közös cél
érdekében megnyerni, hiszen
tevékenységünket az Önök, va-
lamennyi polgártársunk szolgá-
latában végezzük.

vonallal kiemeljük. A nap végén pedig lesz egy érdekes térképünk.
Szép zölden látszanak a kitakarított területek és színtelen lesz a többi.
A következő feladat lesz ott is segítőket találni.

Az eddigi jelzések alapján saját munkával részt vesz benne pol-
gármesterünk és képviselők is, a Pannonhalma Többcélú Kistérségi
Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény dolgozói, tanulói, a Szent Márton Polgárőr
Egyesület társszervezetekkel oktatási intézményeink, a helyi Szent
Márton Polgárőr Egyesület tagjai, a pannonhalmi Őszikék Nyugdíjas

Klub tagsága, valamint a Kazinczy
Ferenc Művelődési Ház dolgozói. 

Szeretettel várjuk további helyi ci-
vil szervezetek, és minden segíteni
akaró csatlakozását! Ha sokan jelent-
keznek, és jól szervezünk, a vállalt
területeket egész településünkön
néhány óra alatt kitakaríthatjuk! En-
nek pedig valóban nagy példaértéke
lehet. Csatlakozzon felhívásunkhoz

és jelentkezzen Ön is most a fenti telefonszámon! A vállalt terület
megszépítését - a teljesítés telefonon történő jelzése és ellenőrzés
után - emléklappal köszönjük meg. A Föld nem a miénk, csak kölcsön
kaptuk. A legfontosabb, hogy ne csak beszéljünk ezekről a dolgokról,
hanem tetteinkkel, életvitelünkkel mutassunk példát. 

Tisztelettel kérjük a diákokat, szülőket, lakosságot, hogy támogassák
programjainkat!  

A FÖLDÉRT, A HOLNAPÉRT!
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Először is szeretném megkö-
szönni a lehetőséget, hogy a Pan-
nonhalmi Hírek hasábjain mond-
hatok pár szót, pár gondolatot a 
helyi férfi  kézilabdáról.

A kezdetek: 2003 év elején 
a női kézilabdacsapat sikerein 
felbuzdulva néhány pannonhal-
mi fi atalember kezdeményezte, 
hogy szeretnének ők is csapatot 
alakítani. Gyorsan és könnyedén 
sikerült követőkre és segítőkre 
találni. Vörös Endre barátunk, aki 
ekkor már a lánycsapat fő patró-
nusa volt, a fi úk mellé is odaállt, 
hiszen szívügyének érezte ezt a 
sportágat, amit egykoron ő is 
űzött. A sportegyesület akkori 
elnöke, Schaub György nagyon 
pozitívan értékelte a kezdemé-
nyezést, ezért mindennemű tá-
mogatást megadott az indulás-
hoz. Az edzések Németh Gyula 
irányítása alatt kezdődtek meg, 
aki a női team tréningjeit is ve-

Bemutatkozik a férfi  kézilabdacsapat
zette. Az ő áldozatos munkája is 
kellet a sikeres kezdetekhez, amit 
az igazol, hogy a 2002-2003-
as bajnokság tavaszi idényében 
(márciusban) már szerepelt a 
férfi csapat. A felkészülések he-
tente két alkalommal történtek, 
hétvégéken pedig a mérkőzések-
re került sor. Az edzések üteme 
ma is hasonlóan zajlik, és a mér-
kőzések lebonyolítása is a hét 
utolsó napjaira koncentrálódik. 
A tréningeknek és a bajnoki for-
dulóknak a Radnóti Miklós Általá-
nos Iskola és AMI sportcsarnoka 
biztosít helyszínt a mai napig, 
amit mindenképpen szeretnék 
megköszöni az iskolavezetésnek, 
valamint Pannonhalma Város Ön-
kormányzatának.

2008 tavaszán a csapat úgy 
döntött, megválik addigi tréneré-
től, Németh Gyulától. A szakmai 
munka irányítását Kompis Szilárd 
vállalta el, valamint Keserű Péter 

lett a segítője, akik játékos edző-
ként látják el a feladatukat attól
a pillanattól kezdve. Közben a
sportegyesület élén is változás
történt, ahol új elnök és veze-
tőség kezdte meg a munkát.
Pánczél Gábor elnök úrtól és az
elnökség tagjaitól az adott kere-
teken belül minden segítséget
megkapunk.

Az indulás óta nagyon sok
idő telt el, ezalatt a csapat min-
den bajnoki idényben szerepelt
több-kevesebb sikerrel. Sajnos
negatívum országosan is, hogy
nagyon kevés a férfi csapatok lét-
száma, így jelenleg megyei I. osz-
tályban szerepel az együttesünk,
amely osztálynak tagja néhány
megyén kívüli csapat is. Néhány
éven keresztül megrendezésre
került a Kisalföld Kupa elneve-
zésű felkészülési torna, melynek
rendszeres résztvevői voltunk jó
pár NB II-es csapat társaságá-

ban. Három éven keresztül sike-
rült megrendeznünk az „Év végi
Pannonhalmi Kupa” küzdelmeit,
mely meghívásos torna. Sajnos
az elmúlt évben idő hiányában
a soron következő elmaradt. Az
idei esztendőben mindenképpen
szeretnénk ezt pótolni. Jelenleg a
csapat a 8. helyen áll a tizenegy
csapatos mezőnyben. Minden
sportbarátot és érdeklődőt, aki
szeretne e sportág szépségével
és különlegességével megismer-
kedni, nagy szeretettel várjuk az
edzéseinken és mérkőzéseinken.
A tréningek kedden 18 órakor,
csütörtök 19 órakor zajlanak.

Köszönünk minden segítséget
a magánvállalkozóknak, valamint
a fent említett személyeknek és
intézményeknek, hogy ebben a
rohanó világban segítik néhány
lelkes sportbarát munkáját.

Hajrá Pannonhalma! 
Zs.Zs

A keret tagjai: Farkas László, Keserű Péter, Kompis Szilárd, Kovács János, Nagy Dániel, Nagy Attila, Sárovics Bálint, 
 Szabó Attila, Szűcs Ferenc, Tóth Kálmán, Zsalakó Kálmán, Zsebedics Zsolt
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SZAKRENDELÉSEK
Belgyógyászat
dr. Regner Éva (május 2-től)
hétfő: 8-15, kedd: 8-15
dr. Debreczeni Kálmán
szerda: 14.30-18.30
csütörtök: 8.00-14.00
dr. Cziniel Szabolcs
péntek: 15.00-19.00 

Sebészet
dr. Horváth Ottó
kedd: 9.00-14.00
szerda: 16.00-19.00
csütörtök: 16.00-19.00
dr. Horváth Sándor
péntek: 15.00-19.00
dr. Mohay József
kedd: 14.00-19.00

Tüdőgyógyászat, gondozás
dr. Lőrinczi Enikő 
hétfő: 8.00-14.00
kedd: 14.00-19.00
szerda: 8.00-14.00
csütörtök: 8.00-14.00
péntek: 8.00-13.00 

Reumatológia
dr. Nógrádi Noémi 
kedd: 16.00-20.00
dr. Dalos Veronika
hétfő: 15.00-19.00, szerda: 8.00-16.00

Pszichiátria
dr. Szalóky Judit
kedd: 8.00-16.00, szerda: 8.00-16.00

Bőrgyógyászat
dr. Szabó Ágnes
kedd: 11.00-15.00
csütörtök: 11.00-15.00

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy megnyitotta kapuit a
Szent Márton Járóbeteg Központ Pannonhalma egészségügyi
intézmény.
Az intézmény 14 különböző szakrendelést működtet az alábbi
rendszerben. A szakrendelések folyamatosan bővülnek, illetve
egészülnek ki, ennek következtében május hónapban már teljes
struktúrával fogadjuk a betegeket.

Szemészet
dr. Javadi Abbas
hétfő: 8.00-16.00
Ortopédia
dr. Mihalik Gusztáv 
kedd: 16.00-20.00 

Urológia
dr. Szécskai Árpád 
kedd:10.00-18.00 

Kardiológia
dr. Fi Zsolt 
kedd: 17.00-21.00
szerda: 17.00-21.00

Fül-orr gégészet
dr. Tamás László
hétfő: 13.00-19.00
csütörtök: 13.00-19.00 

Csecsemő- és gyerekgyógyászat
dr. Bálint Enikő
hétfő: 14.30-19.30
dr. Vidonyi Dániel
kedd: 15.00-19.00
csütörtök: 15.00-19.00 
péntek: 15.00-18.00

Nőgyógyászat
dr. Dobzsevics Sándor 
kedd: 8.00-12.00
dr. Lendvai Viktor 
szerda: 15.30-19.30
csütörtök 15.30-19.30

Neurológia
dr. Ádám Ilona, dr. Luterán Ferenc,
dr. Szegedi Anikó, dr. Németh Rita, 
dr. Szoboszlai Krisztián
szerda: 16.00-20.00
csütörtök: 9.00-13.00

BETEGELŐJEGYZÉS: 
96/554-034, 96/554-035

Ultrahang diagnosztika
dr. Pál Patrícia, dr. Győri Csilla, 
dr. Szabó Albert 
hétfő: 15.00-19.00
szerda: 8.00-14.00 
csütörtök: 15.00-19.00
péntek: 8.00-14.00

NEM SZAKORVOSI ÓRÁK
Fizikoterápia, masszázs, gyógytorna
hétfő-péntek: 8-14 óráig

Vérvétel: hétfő, szerda, csütörtök: 7 órától

GYÓGYSZERTÁR
hétfő-péntek: 8.00-18.00
elérhetőség: 96/470-101

SZOLGÁLTATÓINK:
Rába Rehab orvosi műszerbolt:
elérhetőség: 06 30/3320270

Lampert Optika: hétfő: 8-16
elérhetőség: 06 30/4039511

A neurológia szakrendelés április 27-től 
kezdődik, az ortopédia szakrendelés
várhatóan április 26-tól indul.

A szakrendelések – az alábbiak kivételével 
– háziorvosi beutaló kötelesek:

– nőgyógyászat – általános sebészet
– fül-orr gégészet – szemészet
– bőrgyógyászat – urológia
– pszichiátria

A szakrendelésekre időpont-egyeztetés szükséges 
a fenti telefonszámon. A sürgős esetek részére az 
egyes szakrendelések be nem táblázott időpontokat 
tartanak fenn, így sürgős esetben időpont- egyezte-
tés nélkül is ellátásra kerülhetnek a betegek.

  dr. Török Péter

Járóbeteg központ


