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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 18-án 18:00 

órakor megtartott rendkívüli, nyílt Képviselő-testületi üléséről.  

 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint. 

 

Bagó Ferenc: Köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket, a napirendi pont előadóit és a 

meghívottakat. Megállapította, hogy az ülésen 7 fő képviselő jelen van. Megállapította, hogy az ülés 

határozatképes.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: Szilágyi Kemál és Vas Gábor képviselők.  

 

Bagó Ferenc: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az ülés napirendjére a meghívóban 

javaslatot tett.  

 

Kovács Szabolcs: Kérte, hogy az első napirendi pontot az önkormányzat vagyonára való tekintettel 

zárt ülés keretében tárgyalja a képviselő-testület, mert a nyilvános tárgyalás sértheti a másik fél 

üzleti érdekeit. 

 

Felkérte a képviselő-testület tagjait, aki egyetért az írásos meghívóban közölt napirend 

tárgyalásával, valamint a javasolt módosításokkal, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Szavaz: 7 fő     Igen: 7 fő     Nem: 0 fő 

 

117/2013.(VII.18.) határozat  
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az ülésre meghirdetett 

napirendi pontok tárgyalását elfogadja.  

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Bagó Ferenc: A napirendi pontok tárgyalása előtt tájékoztatta a képviselőket, hogy a hatályos 

SZMSZ szerint a képviselők közérdekű témával kapcsolatos észrevételt, kérdést tehetnek fel.  

Nem kívánt senki e jogával élni. 

 

Napirendi pontok: 

 

1.) A Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői pályázatának elbírálása. 
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző 

 

Bagó Ferenc: Felkérte  Kovács Szabolcs jegyzőt, tájékoztassa a képviselő-testületet e napirendi 

ponttal kapcsolatosan. 

 

Kovács Szabolcs: A Pannonhalmi Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői beosztására, 
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magasabb vezetői megbízásra vonatkozó pályázati felhívásról a képviselő-testület a 

63/2013.(IV.30.) számú határozatában döntött. 

A pályázati felhívás megjelent a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján 

(www.kozigallas.hu), Pannonhalma Város honlapján, illetve az Oktatási és Kulturális Közlöny 10. 

számában. 

A megadott határidőig 2 db. érvényes pályázat érkezett önkormányzatunkhoz, melyek másolati 

példányait levelemhez mellékelten csatoltam. 

 

A pályázati eljárás rendjét az alábbi jogszabályok határozzák meg: 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.törvény 

 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.törvény 

 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet  

 

Az óvodavezetői megbízás magasabb vezetői megbízás át nem ruházható képviselő-testületi 

hatáskör a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLCCCIX. törvény 42.§ 2. 

pontja értelmében, melyet pályázat útján kell meghirdetni és betölteni. 

A magasabb vezetői megbízás feltételeinek meghatározását a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII.törvény szabályozza. 

Az eljárás lebonyolításánál a jegyző és hivatala teljes részletezettséggel meghatározott eljárásrendet 

kell, hogy kövessen az intézményi közösségekkel együttműködve. A nemzeti köznevelésről szóló 

törvény 83.§ (4) bekezdés a.), b.), c.) valamint (5) bekezdése értelmében a fenntartó a köznevelési 

intézmény vezetőjének megbízásával összefüggő döntése kialakítása előtt beszerzi az intézmény 

alkalmazotti közössége, a szülői szervezet, valamint a nevelőtestület véleményét. 

A pályázati dokumentumokat véleményezésre 2013. július 02. napján átadta a Nevelőtestület, az 

Alkalmazotti közösség és a Szülői közösség részére. 

A véleményezésre jogosult szervek véleményüket (előterjesztéshez mellékletként csatolva) 

kialakították, melyek az alábbiakban foglalhatóak össze: 

Mindhárom véleményezésre jogosult szerv (Nevelőtestület - Szülői Közösség - Alkalmazotti 

Közösség) Kapovitsné Tamás Csilla jelenlegi intézményvezető-helyettes pályázatát támogatta.  

Pannonhalma Város Önkormányzatának Humán Területek Bizottsága a tegnapi napon, azaz 2013. 

július 17. napján tartotta ülését és alakította ki javaslatát az óvodavezetői pályázattal kapcsolatosan. 

A Bizottság elnöke a képviselő-testületi ülésen ismerteti a Bizottság javaslatát. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a napirend megvitatására és döntésének meghozatalára. 

 

dr. Szabó György: Felhívta a a megjelent pályázók figyelmét, hogy a Magyarország Helyi 

Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2). bekezdés, B, pontja szerint a 

képviselő-testület zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői 

megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő 

személyi ügy tárgyalásakor; 

Megkérdezte az érintetteket, hogy szeretnének-e zárt ülést? 

 

Horváth Rita: Kérte, hogy a képviselő-testület zárt ülés keretében hallgassa meg. 

http://www.kozigallas.hu/
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Kapovitsné Tamás Csilla: Kérte, hogy őt nyílt ülés keretében hallgassa meg a képviselő-testület. 

Kovács Szabolcs: Elmondta, hogy az érintettek külön meghallgatására kerül sor, a zárt ülés 

keretében Horváth Ritát, nyilvános ülésen Kapovitsné Tamás Csillát hallgatja meg s a pályázatok 

véleményezése nyilvános ülésen lesz. 

 

Bagó Ferenc: Köszöntötte Kapovitsné Tamás Csillát. Elmondta, hogy a Művelődési Házban 

megrendezésre került pályázatok ismertetésén sajnos nem tudott részt venni. Idéz a pályázatból. „ A 

nemtörődömség látszatát kelti kívülről az óvoda.” Nem érti, hogy írhatta ezt bele a pályázatába, 

hiszen minden évben milliókat költ az Önkormányzat a felújításokra, sőt idén új csoportszoba 

kialakítására is sor kerül. 

 

Kapovitsné Tamás Csilla: Úgy gondolja, hogy aki elsétál az épület előtt ez tűnik szembe. Nagyon 

örül, hogy elkezdődött a felújítás, bízik benne, hogy végig is fog menni. Mindenkinek érdeke, hogy 

kívülről is jó képet mutasson az óvoda. 

Bagó Ferenc: Idéz a pályázatból.„ A kapcsolat jelenleg sajnos nem bizalomra épül, csak 

elvárásokra támasz. Ez a jövőben megoldást igényel.” Megkérdezte, hogy ezzel pontosan mire akart 

célozni a pályázó? 

 

Kapovitsné Tamás Csilla: Elmondta, hogy ezt az iskolával kapcsolatosan írta. Úgy gondolja, hogy 

fenntartás nélkül nem fogadják el a jó szándékukat, ezt a bizalmatlanság alatt érti. Bizonyos hibákat 

magukban látja, másik felét az iskolában, így kettőjük feladata ezt a kialakult helyzetet rendezni. 

Bagó Ferenc: Elmondta, hogy nem rosszindulatból kérdezi ezeket a dolgokat, hiszen ő 

maximálisan a Kapovitsné Tamás Csilla támogatja intézményvezetői kinevezését.  

 

Vas Gábor: Elmondta, hogy nem volt számára kérdés, hogy Kapovitsné Tamás Csilla pályázata 

értékesebb, mint Horváth Ritáé. Nyilván előnyt jelent, hogy 22 éve az óvodában dolgozik és jó pár 

éve már a vezetőhelyettesi posztot is betölti. Nagy örömére szolgált, hogy végre konkrét véleményt 

hallott Kapovitsné Tamás Csillától az iskola és az óvoda kapcsolatáról. Gratulált a pályázathoz és 

sok sikert kívánt a további munkájához. 

 

Szilágyi Kemál: Elmondta, hogy ő is részt vett a nevelői értekezleten, ami nagyon tanulságos volt. 

Meglátták, hogyan viselkedik a nevelőtestület egy külsős személlyel szemben, ami nem tetszett 

neki, inkább vádló beszédhez tudja hasonlítani. Jónak tartja Kapovitsné Tamás Csilla pályázatát. 

Figyelembe vette a 22 éves óvodai munkáját. A bizalmat megadják, de az önkormányzatnak 

bizonyos elvárásai kellenek, hogy legyenek. 

 

Orbán Péter: Véleménye szerint Kapovitsné Tamás Csillát kollégái támogatják, jelentős 

tapasztalatot szerzett a 22 év alatt és helyettesként. A szülők és gyermekek kedvelik. Egy jól megírt 

pályázatot adott be. Az iskolával való szorosabb együttműködést fontosnak tartja. Megkérdezte, 

hogy a pedagógusok akik bizonyos területeken képesítéseket szereztek, ezeket a gyerekek javára 

tudnák-e fordítani? 

 

Kapovitsné Tamás Csilla: Annak örülne, ha sokkal jobban ki tudnák használni a plusz 

képesítéseket. Sajnos mivel nem tudják megfinanszírozni, így a gyerekekkel csupán 5 %-ban tudnak 

ilyen szakképesített pedagógusok foglalkozni. Nagyon fontosnak tarja egy nevelőpedagógus létét 

Pannonhalmán vagy környékén. Nagy nehézséget okoz a szülőknek Tétre vagy Csornára elvinni a 

gyerekeket. Bizonyos óraszámban logopédus van az óvodában, de jelenleg gyógypedagógus 
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egyáltalán nem jár ki Pannonhalmára, pedig régen volt erre lehetőség. Úgy gondolja, hogy a 

logopédusnak, fejlesztő pedagógusnak, gyógypedagógusnak ugyanannak a személynek kellene 

lennie az óvodában és az iskolában is, hogy mikor kikerül a gyermek az óvodából, ne egy új 

pedagógus foglalkozzon vele, hanem a régi jól megszokott. 

Horváth Miklós: Elmondta, hogy a meghallgatáson hasonlókat érzett, mint a Szilágyi Kemál. 

Kapovitsné Tamás Csilla pályázatát jobbnak tartotta, a másik pályázóénál. Ami az óvoda és iskola 

kapcsolatát illeti, nem tud hozzászólni, hogy mi volt az előtt. Nem olyan régen volt egy 

megbeszélés, ahol próbáltak rájönni arra, hogyan lehet az iskola-óvoda kapcsolatát szorosabbra 

fűzni. 

Elmondta, hogy Kapovitsné Tamás Csilla azt mondta a nevelőtestületi ülésen problémaként, hogy a 

szülők nem ismerik azokat a pedagógusokat, akik az első osztályosokat fogják tanítani. 13 éve tagja 

a tantestületnek és eddig még csak egyszer volt olyan, hogy nem volt egyértelmű ki lesz a tanító 

néni. Problémaként sorolta fel még a hölgy, hogy gyakran cserélődnek a tanító nénik van, hogy csak 

2 évig tanítják a gyerekeket. Véleménye szerint ez nem igaz, hiszen aki megkapja a gyerekeket első 

osztályban ő viszi végig őket 4. osztály végéig. Azt gondolja, hogy a 22 éves tapasztalata és 

gyakorlata pozitív. Magas pozíciót töltött be, mint helyettes. Látja, hogy szorosabbra akarja fűzni a 

kapcsolatot az iskolával. 

 

dr. Horváth Benedek: Annyit szeretett volna elmondani a pályázatokkal és a pályáztatással 

kapcsolatosan, hogy olyan igazgató kellene az óvodának, akit a kollégái elfogadnak és a szülők 

alkalmasnak találnak rá.  

 

Kádi Antal: Nagyon hasznosnak találta, a Művelődési Házban megtartott megbeszélést, mert így 

még eddig nem ülhettek le az óvoda vezetésével. Látszik a vezetésen, hogy aggódnak a jövő miatt. 

A másik pályázón is látszik, hogy nem lenne rossz vezető, de látni kell, hogy a képviselő-testület a 

jó folytonosságát Kapovitsné Tamás Csillában látja. Azt látja, hogy meg fog változni az iskola és 

óvoda kapcsolata.  

 

Határozati javaslat: 
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde ( 9090 

Pannonhalma  Szabadság tér 21.) óvodavezető feladatainak ellátásával 2013. augusztus 01.napjától 

2018.július 31.napjáig terjedő határozott időre 

 

    ………Kapovitsné Tamás Csillát……… 

  

Pannonhalma Arany János utca 1/B. szám alatti lakost bízza meg.  

 

Illetménye a közalkalmazotti törvény figyelembe vételével kerül megállapításra. A képviselő-

testület felkéri a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.  

 

Határidő: 2013. augusztus 01.  

Felelős: Bagó Ferenc polgármester  

 

Bagó Ferenc: Felkérte a képviselő-testület tagjait, aki egyetért a határozati javaslattal, az 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Szavaz: 7 fő     Igen: 7 fő     Nem: 0 fő 

 

118/2013.(VII.18.) határozat  
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde ( 9090 

Pannonhalma  Szabadság tér 21.) óvodavezető feladatainak ellátásával 2013. augusztus 
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01.napjától 2018.július 31.napjáig terjedő határozott időre 

 

    ………Kapovitsné Tamás Csillát……… 

  

Pannonhalma Arany János utca 1/B. szám alatti lakost bízza meg.  

 

Illetménye a közalkalmazotti törvény figyelembe vételével kerül megállapításra. A képviselő-testület 

felkéri a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.  

 

Határidő: 2013. augusztus 01.  

Felelős: Bagó Ferenc polgármester  

 

 

2.) A gyepmesteri társulás működtetésével kapcsolatos kérdések megvitatása. 
Előadó: dr. Szabó György aljegyző 

 

Bagó Ferenc: Felkérte  dr. Szabó György aljegyzőt, tájékoztassa a képviselő-testületet e napirendi 

ponttal kapcsolatosan. 

 

dr. Szabó György: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

értelmében az önkormányzatok társulásai csak jogi személyiséggel rendelkező társulásokként 

működhetnek tovább.  

 

E törvény 146.§ ( 1 ) bekezdése értelmében a 2013. január 1. előtt kötött társulási megállapodásokat 

felül kell vizsgálni s dönteni kell a társulás jogi személyiséggel való további fenntartásáról, illetve 

megszüntetéséről. 

 

A gyepmesteri társulás 2010. február 1. óta áll fenn Pannonhalma, Bakonyszentlászló, Écs, 

Győrság, Nyalka, Pázmándfalu, Ravazd, Sikátor, Tarjánpuszta és Veszprémvarsány 

önkormányzatai között, Tarjánpuszta székhellyel. 

 

A társult önkormányzatok a 120. Ft/lakos éves díjat negyedévenként előre fizetik be a társulás 

számlájára. 

 

A társulás, illetve az annak keretében dolgozó dr. Bertalan Péter állatorvos gyepmesteri munkájával 

kapcsolatban az eltelt több mint három évben, a társulás megszüntetésére okot adó probléma nem 

merült fel, ezért javaslom annak fenntartását és egyben a társulás, a törvénynek megfelelő, jogi 

személyiségű társulássá való átalakulását. 

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a javaslatot vitassa meg s hozza meg döntését!          

 

Határozati javaslat:                                 
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonyszentlászló, Écs, Győrság, Nyalka, 

Pázmándfalu, Ravazd, Sikátor, Tarjánpuszta és Veszprémvarsány önkormányzataival közösen, 

2010. február 1-én létrehozott gyepmesteri társulást a jövőben is fenn kívánja tartani. 

 

A képviselő-testület a társulást a továbbiakban, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

CLXXXIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően, jogi személyiségű társulásként kívánja 

működtetni.     

 

Bagó Ferenc: Felkérte a képviselő-testület tagjait, aki egyetért a határozati javaslattal, az 

kézfelemeléssel szavazzon. 
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Szavaz: 7 fő     Igen: 7 fő     Nem: 0 fő 

 

119/2013.(VII.18.) határozat  
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonyszentlászló, Écs, Győrság, Nyalka, 

Pázmándfalu, Ravazd, Sikátor, Tarjánpuszta és Veszprémvarsány önkormányzataival közösen, 

2010. február 1-én létrehozott gyepmesteri társulást a jövőben is fenn kívánja tartani. 

 

A képviselő-testület a társulást a továbbiakban, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

CLXXXIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően, jogi személyiségű társulásként kívánja 

működtetni.     

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester  

Határidő:Azonnal 

 

 

3.) A Bajcsy-Zsilinszky utcai buszvárók megépítésével kapcsolatos lakossági 

beadványok ismertetése. 
Előadó: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző 

 

Bagó Ferenc: Nagy megdöbbenéssel fogadta a beadványokat. 

 

dr. Horváth Benedek: Elmondta, hogy igaz, hogy van 2 db levél, 2 db beadvány. Megkeresték 

személy szerint őt is. Véleménye szerint próbáljanak meg hallgatni a lakosságra, ha nem muszáj 

akkor ne szerezzenek maguknak ellenségeket. Régen a buszmegálló a takarékszövetkezet és a PAX 

hotel előtt volt. Gyakorlatilag oda már csak 2 db táblát kellene lerakni, mert a buszöblök már ki 

vannak alakítva. Véleménye szerint a buszmegállót a vadonatúj Fő térről el kell rakni. 

 

Szilágyi Kemál: Csatlakozott dr. Horváth Benedekhez, miszerint a Fő térhez nem kell a közlekedés 

zsúfoltsága. Meglátása szerint a Bajcsy-Zsilinszky utcai megálló tökéletes lett volna. Nem érti a 

Mátyás utcaiakat mert közel van hozzájuk a tűzoltószertári megálló, a váraljaikat azért nem mert 

lejárnak az ABC-be a rendelőbe, semmi károsodás nem éri őket. A régi helyére a 

Takarékszövetkezethez és a PAX hotelhez legyen visszatéve a buszmegálló.  

 

Vas Gábor: Meglepte a nagy lakossági felháborodás, mert előtte sokan örömüket is kifejezték.  

 

Bagó Ferenc: Elmondta, hogy a képviselő-testület visszavonja a Bajcsy-Zsilinszky úti buszöblök 

kialakítását. Kint volt ma a Volán igazgatója, megnézték az előbb említett helyeket. A jobb oldaliba 

a PAX hotel elé csak egy táblát kell kitenni. A takarékszövetkezet előtti részen, meg kell néznie a 

tervezőnek, hogy az út szélétől, a 18 m meg van-e?  

Felkérte a képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy a Bajcsy-Zsilinszky utcában a 

buszöblök ne kerüljenek elhelyezésre, hanem lakossági kérés alapján azokat a Dózsa György úton a 

Takarékszövetkezet, illetve a PAX Hotel előtt alakítsák ki, az kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Szavaz: 7 fő     Igen: 7 fő     Nem: 0 fő 

 

120/2013.(VII.18.) határozat  
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja korábbi szándékát, miszerint a 

Kisalföld Volán menetrend szerinti buszjáratainak új buszöblének kialakítása a Bajcsy-Zsilinszky 

utcában valósulna meg. A képviselő-testület úgy dönt, hogy a két buszöböl, a két korábban használt 

buszmegállóban a Pannonhalma Dózsa György úton a Pannonhalma és Vidék Takarékszövetkezet 

székháza (hrsz.: 1028/1, 1028/2) illetve a PAX Hotel (hrsz.: 271, 272) előtt kerüljön kialakításra.  
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A képviselő-testület felkéri a tervezőt, a Pro Pervium Mérnöki Iroda Kft.-t (9026 Győr Damjanich u. 

29.), hogy a két új helyszín lehetőségét vizsgálja meg, és készítse el a szükséges terveket. 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester  

Határidő: Azonnal 

 

 

4.) Veszpréminé Lencse Katalin 9090 Pannonhalma Váralja u. 22. szám alatti lakos 

önkormányzati bérlakás iránti kérelme 

Előadó: dr. Szabó György aljegyző 

 

Bagó Ferenc: Felkérte  dr. Szabó György aljegyzőt, tájékoztassa a képviselő-testületet e napirendi 

ponttal kapcsolatosan. 

 

dr. Szabó György: Elmondta, hogy a kérelmező jelenleg a Váralja 22. szám alatt lakik, onnan 

sajnos el kell költözniük és a Dózsa György utca 82-be szeretne beköltözni. Felolvasta a kérelmet. 

 

Szilágyi Kemál: Elmondta, hogy ő is lakott ott albérletben, de nem az Önkormányzat, hanem saját 

maga oldotta meg a problémáját. Attól tart, hogy a hölgy nem fizetné megfelelően a bérleti díjat az 

Önkormányzat felé. 

 

Bagó Ferenc: Elmondta, hogy ő nem támogatja a kérelmet. 

 

Kádi Antal: Kifejtette, hogy a lakásprobléma megoldása nem elsődleges feladata az 

Önkormányzatnak. Keresőképes jövedelmük van, nagyon sok albérlet lehetőség van itt 

Pannonhalmán.  

 

Bagó Ferenc: Aki egyetért azzal, hogy nem támogatják Veszpréminé Lencse Katalin kérelmét, az 

kézfelemeléssel szavazzon.  

 

Szavaz: 7 fő    Igen: 7 fő    Nem: 0 

 

121/2013.(VII.18.) határozat   
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy Veszpéminé 

Lencse Katalin (9090, Pannonhalma, Váralja u. 22. szám alatti lakos, a Pannonhalma Dózsa 

György út 82 szám alatti önkormányzati lakásra vonatkozó kérelmét elutasítja. 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

5.) Pannonhalmi Sportegyesület kérelme 
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző 

 

Bagó Ferenc: Felkérte  Kovács Szabolcs jegyzőt, tájékoztassa a képviselő-testületet e napirendi 

ponttal kapcsolatosan. 

 

Kovács Szabolcs: Elmondta, a Pannonhalmi Sportegyesület elnöke egy kéréssel fordult az 

Önkormányzathoz, hogy a sportöltözők bővítése céljából a Magyar Labdarúgó Szövetségtől 

2.772.000 Ft-ot támogatást nyert. Ez egy utólagos finanszírozású pályázat, ezért az említett összeg 

megelőlegezését kérte az egyesület elnöke. Kérelmében leírta, hogy a beruházás a labdarúgó 

közösség lehetőségeinek javításán túl a település közvetlen fejlesztését is jelenti. A megelőlegezésre 
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előreláthatólag szeptember hónapban lenne szüksége és körülbelül 4 hónap időtartamra. Kiküldte a 

komplett anyagot, tervrajzokkal, dokumentumokkal együtt.  

 

Vas Gábor: Két dologgal egészítette ki az elhangzottakat. Elmondta, hogy az egyesületeket, most 

megkínálják ezekkel a pályázati lehetőségekkel és aki tud, az él vele aki nem, az nem. A 

sporttörvény rövidesen rendelkezni fog a működtetés olyan kötelmeivel, ahol biztosítani kell adott 

időben az ifjúsági és a felnőtt csapatok külön öltözését. Az elnyert pályázatok utófinanszírozásúak, 

sajnos sem a sportkörnek, sem a sport barátoknak sincs erre forrásuk, hogy most ezt 

megfinanszírozzák, meg azért sem mert a tervezett kivitelezés többe fog kerülni, mint az elnyert 

összeg. Magánembereknek, most nincsen lehetőségük megfinanszírozni ezt az összeget, de nagy 

szükség lenne erre a pénzre. Szereztek sok társadalmi munkát, de sajnos ezt a pénzt nem tudja a 

sport kör beletenni. 

 

Szilágyi Kemál: Annyit fűzött hozzá, hogy rosszul állt neki a sportkör az egésznek. Az 

önkormányzat támogatta a Sport Egyesületet, megadta az összeget, ahhoz, hogy pályázni tudjanak.  

 

Kovács Szabolcs: Elmondta, hogy vannak olyan források, amelyek a költségvetés bevételi oldalán, 

annak elfogadásakor nem szerepeltek. Ezek én közvebi bevételei az önkormányzatnak, mint a 

9.828.00 Ft, amit a kötbér címen a kistérségtől megkaptak. Várható még a kistérségi 

vagyonfelosztásból 3millió Ft, illetve szintén 3 millió Ft a megelőlegezett iskola projektből. 

Testületi döntés függvényében ez még rendelkezése áll. 

 

Bagó Ferenc: Aki egyetért azzal, hogy a Sport Egyesület számára megfinanszírozzák a 2.772.000 

Ft-ot, az kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Szavaz: 7 fő    Igen: 7 fő    Nem: 0 

 

122/2013.(VII.18.) határozat   
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Pannonhalmi 

SE  (Pannonhalma, 9090. sporttelep, képv.: Baki Balázs) részére 2.772.000 Ft-ot megelőlegez 

előreláthatólag szeptember hónapban és körülbelül 4 hónap időtartamra, a Magyar Labdarúgó 

Szövetség által sportöltözők bővítésére kiírt és elnyert, utófinanszírozású pályázat 

előfinanszírozásaként.  

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

6.) Saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 

kötelezettségek megállapítása 
Előadó: Bagó Ferenc polgármester 

 

Bagó Ferenc: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3) bekezdése szerint a 

helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja 

meg a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban 

meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 

három évre várható összegét. 

 

A képviselő-testület a jogszabályi előírásoknak 21/2013. (II.26.) sz. költségvetési kitekintő 

határozatával eleget tett. 
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Önkormányzatunk a Kormány engedélyéhez kötött adósságot keletkeztető ügylet iránti kérelmet 

(kezességvállalás) kíván benyújtani, melynek kötelező eleme a költségvetési kitekintésre vonatkozó 

határozat. Mivel a költségvetési rendelet az év folyamán többször módosításra került, illetve a 

jogszabályi környezet is változott, szükséges a határozat mellékleteinek módosítása (1. sz. 

melléklet). 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jogszabályi kötelezettségének eleget téve fogadja el a 

határozati javaslatban foglaltakat. 

 

Határozati javaslat 
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetési évet követő három 

évre vonatkozó saját bevételeinek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az előterjesztés 1. sz. 

mellékelte szerint állapítja meg. 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

Bagó Ferenc: Aki egyetért a határozati javaslattal az kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Szavaz: 7 fő    Igen: 7 fő    Nem: 0 

 

123/2013.(VII.18.) határozat   
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetési évet követő három 

évre vonatkozó saját bevételeinek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az előterjesztés 1. sz. mellékelte 

szerint állapítja meg. 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

7.) Művelődési Ház igazgatójának kérelme 
Előadó: Bagó Ferenc polgármester 

 

Bagó Ferenc: Elmondta, hogy mindenki számára ismert, hogy a Művelődési Háznak 2.000.000 Ft-

ot megszavazott a képviselő-testület. A pályázatokat nem nyerték meg, de az igazgató úr Horváth 

Roland ezt az összeget szeretné másra felhasználni a tető javítására, új ereszek, hófogók felrakására, 

valamint külső és belső nyílászárók cseréjére. Eddig még csak egy ajánlatot kapott a tető 

korszerűsítésére. 

 

Kádi Antal: Ajánlotta Pardavi Tamást, aki véleménye szerint a legprecízebbek és legkorrektebbek 

az ár tekintetében is.  

 

Bagó Ferenc: Aki egyetért azzal, hogy  Horváth Roland a Művelődési Ház felújítására, kérjen 

árajánlatot minden munkafolyamatra, az kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Szavaz: 7 fő    Igen: 7 fő    Nem: 0 

 

124/2013.(VII.18.) határozat   
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a korábban a 

Művelődési Ház (Petőfi Sándor 25.) részére pályázati célra megszavazott 2.000.000 Ft-ot Horváth 
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Roland intézményvezető a Művelődési Ház tető javítására, új ereszek, hófogók felrakására, 

valamint külső és belső nyílászárók cseréjére felhasználhatja, azzal a kikötéssel, hogy minden 

munkafolyamatra kérjen minimum 3 árajánlatot, amelyből később a képviselő-testület választja ki a 

nyertes pályázót. 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

8.) Cumpf András kérelme 
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző 

 

Bagó Ferenc: Felkérte  Kovács Szabolcs jegyzőt, tájékoztassa a képviselő-testületet e napirendi 

ponttal kapcsolatosan. 

 

Kovács Szabolcs: Felolvasta a kérelmet. 

Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselő testület! 

 

Engedjék meg, hogy a holnapi rendkívüli testületi ülés keretében néhány percig had raboljam 

idejüket.  

 

Rendezési terv módosítási kérelmet szeretnénk beadni a Tisztelt Képviselő testülethez, mivel a 

tulajdonomat képező Mátyás Király út 11. szám alatti telken építkezni szeretnénk, azonban 

nehézségekbe ütköztünk. Három dologban kérnénk a módosítást, melyet nagy vonalakban 

szeretnénk felvázolni Önöknek. 

 

1. Szeretnénk a telek felső részére építkezni, mivel itt "futnak egy vonalban" a házak, úgy 

gondoljuk ez talán nem okozhat problémát. 

 

2. Szeretnénk kérni a beépíthetőségi magasság 4,5m-ről 6m-re történő módosítását. Korábban ebben 

az utcában más ingatlan esetén erre már volt precedens. 

 

3. A tető dőlésszögének mértékét 30%-ra v 20%-ra csökkenteni, amennyiben lehetséges. Úgy 

tudom városunkban erre is volt már példa. 

 

Előre is köszönjük, hogy meghallgatnak, reméljük megoldást találunk a problémákra. Amennyiben 

az előzetes megbeszélések alapján esélyes a módosítás, úgy természetesen hivatalosan is beadnánk 

kérelmünket, a megfelelő formátumban és keretek között. Beszéltem az építésügyön Arnold Úrral 

és a Regioplan képviselőjével, Piroskával is, holnap mindenképpen tájékoztatnám Önöket a Velük 

történt egyeztetésekről is. Mellékelve csatoltunk néhány képet a telekről. 

 

Elmondta, hogy egyeztetett az építéshatósággal. Cumpf András a rendezési terv módosításának 

költségét kifizetné. Farkas Arnold építési és csoportvezető az egyeztetés után elmondta, hogy van 

erre lehetőség. Egy telek vonatkozásában is lehet módosítani a rendezési tervet. 

 

Kádi Antal: Elmondta, hogy ő kérte Cumpf Andrást, hogy fényképekkel is prezentálja kérését. 

Nincs kifogása a kérés tekintetében. 

 

Vas Gábor: Véleménye szerint nem ront a látképen egy magasabb ház, támogatja a kérelmet. 

 

 

Bagó Ferenc: Aki támogatja Cumpf András kérelmét, az kézfelemeléssel szavazzon. 
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Szavaz: 7 fő    Igen: 7 fő    Nem: 0 

 

125/2013.(VII.18.) határozat   
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete támogatja Cumpf András kérelmét, és 

felkéri a jegyzőt, hogy a rendezési terv készítőjével a Talent Plan Kft.-vel vegye fel a kapcsolatot a 

Településrendezési Terv módosítása végett. A módosítás költségei a kérelmezőt, azaz Cumpf András 

9090, Pannonhalma Szabadság tér 24 szám alatti lakost terhelik. 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

9.) Lőre Eszter átmeneti segély kölcsön kérelme 
Előadó: dr. Szabó György aljegyző 

 

Bagó Ferenc: Felkérte dr. Szabó György aljegyzőt, tájékoztassa a képviselő-testületet e napirendi 

ponttal kapcsolatosan. 

 

dr. Szabó György: Lőre Eszter, 9090 Pannonhalma, Mátyás király utca 4. szám alatti lakos 

átmeneti segély keretében adható, pénzintézeti kölcsönnek nem minősülő kamatmentes kölcsön 

iránt nyújtotta be kérelmét önkormányzatunkhoz. 

 

A kérelem szerint e támogatással a Pannon-Víz Zrt. felé fennálló 500.000. Ft tartozásának 

visszafizetését és a szolgáltatás visszakötését szeretné részben biztosítani.  

 

Nevezett a szolgáltatótól arra kapott ígéretet, hogy a tartozás 50 %-ának befizetése esetén 

visszakötik ingatlanára a vizet majd a fennmaradó tartozást 20.000. Ft-os részletekben fizetheti 

meg. A kérelem szerint 250.000. Ft kifizetésére nem képes, de az önkormányzati támogatással 

együtt már tudná rendezni a tartozást.  

  

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2009. (II.25.) számú hatályos önkormányzati 

rendeletünk alapján pénzintézeti kölcsönnek nem minősülő, kamatmentes kölcsön akkor nyújtható, 

ha a kérelmező baleset, haláleset, betegség, elemi kár vagy más előre nem látható ok miatt kerül 

rendkívüli élethelyzetbe, és az összeg a gyógykezeléshez, mindennapi életvitelhez szükséges eszköz 

beszerzéséhez vagy a károk elhárításához szükséges.  

 

Nevezett ingatlanáról a vízszolgáltatást a Pannon- Víz Zrt. egyszer már kikötötte, melyet illegálisan 

visszaköttetett s kérelmét az egy héttel ezelőtt történt ismételt kikötés következtében írta meg a 

szolgáltató illetve önkormányzatunk felé. 

  

A kölcsön összege legfeljebb 120.000,-Ft, visszafizetésének időtartama legfeljebb 24 hónap. 

 

A kölcsön megállapítása esetén a jogosulttal támogatási szerződést kell kötni. A visszafizetés 

biztosítására kérelmező ingatlanára jelzálogjogot kell bejegyeztetni. 

 

A Lőre Eszter által csatolt igazolásokból megállapítható, hogy nevezett családjában az egy főre jutó 

jövedelem összege: 41.282, -Ft, azaz az átmeneti segélyre kamatmentes formájára jogosult. 

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembe vételével hozza meg döntését. 

 

Bagó Ferenc: Megkérdezte, hogy mi rá a garancia, hogy a havi 5000 Ft-ot vissza tud majd a hölgy 
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fizetni az Önkormányzatnak? 

 

Vas Gábor: Elmondta, hogy voltak magasabb egzisztenciájú személyek, akiknek újabb és újabb 

bizalmaz szavaztak meg. A 4 gyermeket sem tudja figyelmen kívül hagyni. Támogatja a kérelmet.   

 

Kádi Antal: Véleménye szerint a gyermekeket kell támogatni, jön úgyis az iskola kezdés. Az 

önkormányzat inkább a gyerekekre költsön, ennek a hogyan formáját kellene megtalálni.   

 

Szilágyi Kemál: Úgy tudja, hogy az a ház, amit be kellene jegyeztetni, az több embernek a 

tulajdona, a hölgy csak lakik benne. 

 

dr. Horváth Benedek: A gyerekekre való tekintettel, azt kell mondani a hölgynek, hogy ha behoz 

130.000 Ft-ot, vagy igazolja meglétét, akkor a másik felét az Önkormányzat hozzáteszi. Ezt az 

egész összeget az Önkormányzat elutalja a Pannon-Víz Zrt. számlájára. 

 

Bagó Ferenc: Aki támogatja Lőre Eszter kamatmentes kölcsön kérelmét, az kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

Szavaz: 7 fő    Igen: 7 fő    Nem: 0 

 

126/2013.(VII.18.) határozat   
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete Lőre Eszter (9090 Pannonhalma, Mátyás 

király utca 4. szám alatti lakos kérelmének helyt ad és részére 120.000. Ft pénzintézeti kölcsönnek 

nem minősülő átmeneti segélyt nyújt kamatmentes kölcsön formájában. 

 

A kölcsön kizárólag a kérelemben megjelölt célra, azaz a Pannon-Víz Zrt. felé fennálló tartozása 

csökkentésére, azaz annak első részlete 250.000 Ft befizetéséhez kiegészítésül szolgál, melyről az 

igazolást annak befizetésétől számított 3 napon belül be kell mutatni az önkormányzat 

polgármesterénél.  

 

A kölcsönt nevezettnek 24 havi egyenlő 5.000. Ft-os részletekben kell visszafizetnie az 

önkormányzat részére, készpénz formájában, a Polgármesteri Hivatal házipénztárában minden 

hónap ötödik napjáig. 

 

A törlesztés első hónapja 2013. augusztus 5-e, utolsó hónapja 2015. július 5-e. 

 

A részletfizetés késedelme esetén a kedvezmény a továbbiakban megszűnik és a fennálló hátralékot 

nevezettnek 15 napon belül egy összegben kell megfizetnie az önkormányzat részére. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére és a 

jelzálogjog bejegyeztetésére. 

 

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete a támogatást úgy és azzal kikötéssel adja, 

hogy ha behozza a nevezett 130.000 Ft-ot, vagy igazolja meglétét, akkor a támogatást az 

Önkormányzat megadja. Az Önkormányzat a 250.000 Ft-ot elutalja a Pannon-Víz Zrt. számlájára. 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

10.) A 2013. évi vis maior támogatás hiánypótlása 
Előadó: dr. Szabó György aljegyző 
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Bagó Ferenc: Felkérte dr. Szabó György aljegyzőt, tájékoztassa a képviselő-testületet e napirendi 

ponttal kapcsolatosan. 

 

dr. Szabó György: Tisztelt képviselő-testület! Önkormányzatunk a vis maior támogatás iránti 

pályázatot nyújtott be, melynek része volt a : 

1. A Duna Komplex Csoport személyi állománya részére munkaeszközök, védőeszközök biztosítása 

56.600 Ft értékben. 

2. A Duna Komplex Csoport személyi állományából az árvízi védekezésben résztvevő személy 

munkáltató által elszámolt megtérítendő távolléti díj, melynek összege 24.364 Ft. 

3. 100 fő hivatásos állomány pihenőhelyéül szolgáló Szent Jakab vendégház által kibocsájtott 

számla költségei, melynek összege 1.244.000 Ft. 

A pályázattal kapcsolatban a Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívással fordult hozzánk, 

amiben többek között egy olyan tartalmú képviselő-testületi határozatot is kérnek, melyben a 

képviselő-testületnek nyilatkozni kell arról, hogy az önkormányzat saját erejéből nem tudja 

megoldani a vis maior esemény okozta helyzetet. 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet hozza meg döntését. 

 

Határozati javaslat: 
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 164846/2013 számon regisztrált a 2013. évi 

árvízzel kapcsolatos vis maior támogatás hiánypótlásához, az alábbi nyilatkozatot teszi: 

Az Önkormányzat saját erejéből a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani, mely az 

alábbi vis maior káreseményekre terjed ki: 

1. A Duna Komplex Csoport személyi állománya részére munkaeszközök, védőeszközök biztosítása 

56.600 Ft értékben. 

2. A Duna Komplex Csoport személyi állományából az árvízi védekezésben résztvevő személy 

munkáltató által elszámolt megtérítendő távolléti díj, melynek összege 24.364 Ft. 

3. 100 fő hivatásos állomány pihenőhelyéül szolgáló Szent Jakab vendégház által kibocsájtott 

számla költségei, melynek összege 1.244.000 Ft. 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

Bagó Ferenc: Aki egyetért a határozati javaslattal, az kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Szavaz: 7 fő    Igen: 7 fő    Nem: 0 

 

 

127/2013.(VII.18) képviselő-testületi határozat  
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 164846/2013 számon regisztrált a 2013. évi 

árvízzel kapcsolatos vis maior támogatás hiánypótlásához, az alábbi nyilatkozatot teszi: 

Az Önkormányzat saját erejéből a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani, mely az 

alábbi vis maior káreseményekre terjed ki: 

1. A Duna Komplex Csoport személyi állománya részére munkaeszközök, védőeszközök biztosítása 

56.600 Ft értékben. 

2. A Duna Komplex Csoport személyi állományából az árvízi védekezésben résztvevő személy 

munkáltató által elszámolt megtérítendő távolléti díj, melynek összege 24.364 Ft. 

3. 100 fő hivatásos állomány pihenőhelyéül szolgáló Szent Jakab vendégház által kibocsájtott 

számla költségei, melynek összege 1.244.000 Ft. 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 
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Határidő: Azonnal 

 

 

Bagó Ferenc: a képviselő-testület ülését bezárta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   …....................             …........................ 

   Bagó Ferenc              Kovács Szabolcs  

   polgármester          jegyző 
 

 

 

   ..…..................    …....................... 

              Szilágyi Kemál    Vas Gábor                             

   jkv. hitelesítő          jkv. hitelesítő  


