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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18:00 

órakor megtartott nyílt Képviselő-testületi üléséről.  

 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint. 

 

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

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

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: dr. Horváth Benedek és Horváth Miklós képviselők.  

 

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

javaslatot tett.  

Megkérdezte van-e még javaslat napirend felvételére. 

 

Kovács Szabolcs és dr. Szabó György: Javasolta, az alábbi napirendi pontok felvételét:  

 

Napirendi pontok felvétele: 
- A Művelődési Ház augusztus 20-i program tervezte 

- Az Országos Polgárőr nap megbeszélése  

- Bor- Promóció Kft. kérelme 

- Az óvodai új csoportszoba kialakítása és az új csoport megindítása 

- A Radnóti Miklós Általános Iskola és Ami nyári napközi költség igénye 

- 2013. évi Belső ellenőrzési terv 

- Leader Pályázat  a Települési szintű szolgáltatásfejlesztési csomagok megvalósítására 

- A Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal új alapító okirata 

 

Bagó Ferenc: Felkérte a képviselő-testület tagjait, aki egyetért az írásos meghívóban közölt 

napirendek tárgyalásával, valamint a javasolt módosításokkal, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

 

83/2013.(V.28.) határozat  
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az ülésre meghirdetett 

napirendi pontok tárgyalását elfogadja a következő változtatásokkal: 

 

A napirendek közé felveszi az alábbi napirendi pontokat: 
- A Művelődési Ház augusztus 20-i program tervezte 

- Az Országos Polgárőr nap megbeszélése 

- Bor- Promóció Kft. kérelme 

- Az óvodai új csoportszoba kialakítása és az új csoport megindítása 

- A Radnóti Miklós Általános Iskola és Ami nyári napközi költség igénye 

- 2013. évi Belső ellenőrzési terv 
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- Leader Pályázat  a Települési szintű szolgáltatásfejlesztési csomagok megvalósítására 

- A Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal új alapító okirata 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Napirend előtti munkarész 

 

Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről: 
 

 

Két ülés között történt események, tárgyalások: 

- Engenben a  15 éves testvérvárosi ünnepélyen vettek részt 2013. 05. 02-04- ig mintegy 100 fővel. 

Nagyon jól érezték magukat. 

- Cseidervölgy útszakasz megépítésénél az aszfaltozást ma 2013. 05. 28-án kedden elkezdték és 

előreláthatólag 2013. 05. 30-án be is fejeződik. 

- Május 10-én Radnóti ünnepélyen vettek részt a téglagyári emlékhelyen, ahol koszorúval 

tisztelegtek Radnóti Miklós emléke előtt. 

- Május 14-én egy 21 fős csoport érkezett Engeből. Itt szállásolták őket el, de voltak Esztergomban 

és Visegrádon is. 

- Május 15-én volt az alapkőletétel a főtéren. Megköszönte azoknak akik részt Pannonhalma 

életének e meghatározó rendezvényén. 

- Május 16.- án Országos polgárőr találkozó előkészítő gyűlésén vettek részt a Művelődési Házban. 

- Május 17. - A Diabetikusok 20 évfordulójának ünnepségén vett részt, ahol egy beszédet is 

mondott. 

- Megkeresték a helyi Polgármestereket az iskolánál felmerült problémák miatt. 

- Május 23. Győrben a Városi Rendőrkapitányságon vett részt egy fórumon, ahol a Pannonhalmi 

rendőrök szóbeli elismerésben részesültek. 

- Buszöblök kialakításával kapcsolatban, kapott egy levelet Dr. Miklós Rozáliától és ügyvédjétől, 

amiben a hölgy nem tetszését fejezte ki a buszöböl kialakításának helyével kapcsolatban. 

 

 

Bagó Ferenc:  
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról szóló 17/2005.(IX.07.) sz. önk. rendelet 1.§ 

(2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, 2013. április 25.-től 2013. 2013. május 23.-ig 

terjedő időszakban következő döntést hoztam: 
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Temetési segély:  

            1 fő  *    20.000,-Ft 

            1 fő  *    30.000,-Ft  

Átmeneti (gyors) segély 

             1 fő *      3.000,-Ft 

 

Bagó Ferenc: Felkérte Kovács Szabolcs jegyző urat, hogy tartsa meg beszámolóját a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásával kapcsolatban. 

 

Kovács Szabolcs: Pontonként ismertette a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

mellékelt beszámolót. 

 

Bagó Ferenc: Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése vagy véleménye az elhangzottakkal 

kapcsolatban. 

 

Határozati javaslat 
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 

eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a 

lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően 

elfogadja. 

 

Bagó Ferenc: Felkérte a képviselő-testület tagjait, aki egyetért a napirend előtti munkarész 

tárgyalásával, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

 

84/2013.(V.28.) határozat  
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 

eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a 

lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően 

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.  

 

Szilágyi Kemál: Annyi észrevétele volt, hogy a Mátyás király utca és a Kossuth utca sarkánál van 

egy sövény. Ez a sövény teljesen belepte az ott található tűzcsapot. Ha tűz ütne ki és hirtelen kellene 

vizet vételezni, akkor megnehezítené az oltási munkákat a sövény. 

 

Bagó Ferenc: Megköszönte, az észrevételt és megígérte, hogy holnap 2013. 05. 28-án szerdán 

intézkedni fog.  
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Napirendi pontok: 

 

1.) Hulladékgazdálkodásról szóló 24/2010. (XII.30.) rendelet módosítása 
Előadó: dr. Szabó György aljegyző  
 

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

ponttal kapcsolatosan. 

 

dr. Szabó György: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

A 2013. január 1-jén hatályba lépett, a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 108. §-a 

hatályon kívül helyezte a települési önkormányzat képviselő-testületének a hulladékkezelési 

közszolgáltatási díj megalkotására felhatalmazást adó 2000. évi XLIII. törvényt. 

 

E törvényi rendelkezés következtében önkormányzatunknak hatályon kívül kell helyeznie 

vonatkozó rendeletéből a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj meghatározására vonatkozó 

rendelkezéseit. 

 

E díjakat a hivatkozott törvény rendelkezései szerint a jövőben az illetékes miniszter fogja 

megállapítani rendeletében.  

  

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

 

Bagó Ferenc: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a Hulladékgazdálkodásról 

szóló 24/2010. (XII.30.) rendelet módosításával, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Szavaz: 7 fő    Igen: 7 fő    Nem: 0 

Bagó Ferenc: Megállapította, hogy Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 

szavazattal módosította a Hulladékgazdálkodásról szóló 24/2010. (XII.30.) rendeletet, így 

megalkotta a 11/2013 (V.29.) számú rendeletét. 
 

2.) Pannonhalma Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetését megállapító 

1/2013. (I.30.) rendelet módosítása.  
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző 

 

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

ponttal kapcsolatosan. 

 

Kovács Szabolcs: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

Pannonhalma Város Önkormányzata 2013.évi költségvetését, a 3/2013.(II.27.) rendelet 

szabályozza. 

Az éves költségvetést meghatározó rendeletben meghatározott előirányzatok módosítását az alábbi 

tényezők indokolják: 

 

A költségvetésben civil szervezeti támogatásként meghatározott 4000 E Ft keretösszeg a Képviselő-

testület 65/2013.(IV.30.) határozatával elosztásra került, mely a költségvetési rendelet 

mellékletében nevesítésre kerül. 

 

Fel nem vett képviselői tiszteletdíj maradványból keletkezett maradványt az alábbi célokra 

csoportosítja át: 

 

Személyi juttatás                 - 1622 E Ft 
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Munkaadót terh.járulék       -   438 E Ft 

Dologi kiadás                      +  235E Ft 

szolgáltatás 235 E Ft 

 

Működési c. pénzeszköz átadás                 + 1444 E Ft 

             - Pándzsa Egyesület         + 227 E Ft 

             - PIPACS Egyesület        + 150 E Ft 

             - Cukorbeteg Egy.           +   27 E Ft 

            - Sportegyesület                + 860 E Ft 

                                - Sport és Majorette Egy.  +   27 E Ft 

                                - Járóbeteg Kft.                  +153 E Ft     

 

Fejlesztési kiadás                    + 381 E Ft 

Működésből fejlesztésbe való átcsoportositás miatt: 

          - Műk. Tartalék              +381 E Ft 

          - Fejl. Hitel                     +381 E Ft 

 

A rendelet 4. számú melléklete pontosan tartalmazza a civil szervezetek támogatását. Ez alapján a 

támogatási szerződések és a kiutalások rendben folyhatnak. 

 

Bagó Ferenc: Felkérte dr. Horváth Benedeket a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, 

hogy ismertesse a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményét. 

 

dr. Horváth Benedek: Elmondta, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a tegnapi 

napon az Pannonhalma Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetését megállapító 

1/2013. (I.30.) rendelet módosítása tárgyában, azt javasolja a képviselő-testületnek, hogy az 

előterjesztésnek megfelelően a rendeletet fogadja el. 

 

Bagó Ferenc: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért Pannonhalma Város 

Önkormányzatának 2013. évi költségvetését megállapító 1/2013. (I.30.) rendelet 

módosításával az előterjesztésnek megfelelően, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Szavaz: 7 fő    Igen: 7 fő    Nem: 0 

Bagó Ferenc: Megállapította, hogy Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 

szavazattal megalkotta a Pannonhalma Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetését 

megállapító 12/2013 (V.28.) rendeletét. 
 

3.) Az önkormányzati kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 9/2008 

(V.28) rendeletével 9/2001 (VIII.29), valamint 14/2001(XII.19.) rendeletével módosított 

11/1998 (VIII.26.) rendeletének módosítása.  
Előadó: dr. Szabó György aljegyző 

 

Bagó Ferenc: Felkérte dr. Szabó György aljegyző urat, tájékoztassa a testületet e napirendi ponttal 

kapcsolatosan. 

 

dr. Szabó György: A képviselő-testület korábbi ülésein több alkalommal felvetődött a kérdés, hogy 

az önkormányzat a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 11/1998. ( VIII.26.) 

számú rendeletében néhány tartalmi és eljárási szabályt szükséges lenne módosítani, hogy a 

rendelet életszerűbben kapcsolódjék a képviselő-testület által elismert értékrendhez illetve 

személyekhez. 
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                                                                 1., 
Az első javaslat arra vonatkozott, hogy a díszpolgári cím feltételéül meghatározott rendeleti 

szabályozás helyébe, olyan új megfogalmazás lépjen, mely tágabb értelmezést és választási 

lehetőséget biztosít a képviselő-testület számára az évről évre ismétlődő jelölés során. 

 

A díszpolgári cím jelenlegi szabályozása helyett, az üléseken elhangzott példák ismeretében, a 

tervezetben leírt elismerési feltételek rendeletbe foglalását javaslom. 

 

                                                                    2., 
A Pannonhalmáért kitüntető cím feltételrendszeréhez kapcsolódóan olyan javaslat hangzott el, hogy 

a szabályozásból kerüljön ki a hazai és nemzetközi hírnév növelése kitétel, mert nehezen 

értelmezhető, így a tervezet második módosítási javaslata e mondatrész hatályon kívül helyezésére 

vonatkozik. 

 

                                                                      3., 
Az év embere kitüntető cím eljárási szabályával kapcsolatban javaslom, hogy e kitüntetés átadására 

is - hasonlóan a másik két elismeréshez – minden év augusztus 20-án kerüljön sor. 

 

                                                                     4., 
A rendelet vegyes rendelkezései szerint eddig a polgármesternek november 30-ig kellett felhívni a 

képviselők figyelmét arra, hogy nyújtsák be kitüntetési javaslataikat.  

 

Javaslom, hogy ez a határidő március 31-re, míg a javaslatok polgármesterhez való eljuttatásának 

határideje január 31-ről és április 30-ról, június 15-re módosuljon a végső javaslatok képviselő-

testület elé terjesztésének határideje pedig egységesen június 30-a legyen. 

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet a rendelettervezet megvitatására és elfogadására. 

 

Bagó Ferenc: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért Az önkormányzati 

kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 9/2008 (V.28) rendeletével 9/2001 

(VIII.29), valamint 14/2001(XII.19.) rendeletével módosított 11/1998 (VIII.26.) rendeletének 

módosításával, az előterjesztésnek megfelelően, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Szavaz: 6 fő    Igen: 5 fő    Nem: 1 

Bagó Ferenc: Megállapította, hogy Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen 

szavazattal megalkotta Az önkormányzati kitüntetések és díjak alapításáról és 

adományozásáról szóló 13/2013 (V.29.) rendeletét. 

 

 

4.) A pannonhalmi Bajcsy-Zsilinszky u.25. illetve a Dallos Sándor u. 2. szám alatti a 

Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonát képező ingatlanok ajándékozási 

szerződésének ismertetése, megvitatása  

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző  
 

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

ponttal kapcsolatosan. 

 

Kovács Szabolcs: Ismertette az írásbeli előterjesztést: 

A Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Társulás jelenlegi formájában 2013. június 30. napjával 

megszűnik, így szükségessé vált a társulás tulajdonában lévő ingatlan vagyon átadása lakosságszám 

arányosan a tagönkormányzatok részére. 
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Két ingatlant érint az ajándékozási szerződés: 

 

pannonhalmi 269/1. hrsz. alatt felvett 1987 m2 alapterületű természetben 9090 Pannonhalma 

Bajcsy-Zsilinszky utca 25. szám alatt található „Kivett egyéb kistérségi szolgáltató épület”. 

Az ingatlan értéke: 66.000.000 Ft 

 

pannonhalmi 950/4/A/1. hrsz. alatt felvett 212,08 alapterületű természetben 9090 Pannonhalma 

Dallos Sándor u. 2. szám alatt található „iroda kistérségi központ”  

Az ingatlan értéke: 45.000.000 Ft 

 

A Dallos Sándor utcai ingatlan vonatkozásában, folyamatban van a használati jog bejegyzési eljárás 

Pannonhalma Város Önkormányzatának részére. Erre azért kellett, hogy sor kerüljön, mert a járási 

rendszer kialakítása kapcsán csak ebben a formában lehetett átadni az ingatlant a Győr-Moson-

Sopron Megyei Kormányhivatal részére, a kistérség ezt közvetlenül nem tehette meg.  

Mivel ez az eljárás még nem fejeződött be, jelen ajándékozási szerződésben rögzítésre került, hogy 

elsőként az ajándékozási szerződés alapján induló tulajdonjog bejegyzésre irányuló eljárást 

folytassa le a Földhivatal, megelőzve a korábban indult használati jog bejegyzése iránti kérelem 

alapján indult eljárást. 

 

Mindkét ingatlan vonatkozásában Pannonhalma Város Önkormányzata 3504/16941 arányú 

tulajdonjogot szerez. 

 

Határozati javaslat: 
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Pannonhalmi Többcélú Kistérségi 

Társulás tulajdonát képező pannonhalmi 269/1. hrsz. alatt felvett 1987 m2 alapterületű 

természetben 9090 Pannonhalma Bajcsy-Zsilinszky utca 25. szám alatt található „Kivett egyéb 

kistérségi szolgáltató épület”, valamint a pannonhalmi 950/4/A/1. hrsz. alatt felvett 212,08 

alapterületű, természetben 9090 Pannonhalma Dallos Sándor u. 2. szám alatt található „iroda 

kistérségi központ” ingatlanokra vonatkozó ajándékozási szerződésben foglaltakat elfogadja és 

felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására.  

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

Bagó Ferenc: Felkérte dr. Horváth Benedeket a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, 

hogy ismertesse a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményét. 

 

dr. Horváth Benedek: Elmondta, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a tegnapi 

napon tárgyalta ezt a napirendi pontot, és azt javasolja a képviselő-testületnek, hogy az 

ajándékozási szerződést fogadja el. 

 

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

előterjesztésnek megfelelően, kézfelemeléssel szavazzon.  

 

Szavaz: 7 fő    Igen: 7 fő    Nem: 0 

            

85/2013.(V.28.)  határozat  
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Pannonhalmi Többcélú Kistérségi 

Társulás tulajdonát képező pannonhalmi 269/1. hrsz. alatt felvett 1987 m2 alapterületű 

természetben 9090 Pannonhalma Bajcsy-Zsilinszky utca 25. szám alatt található „Kivett egyéb 

kistérségi szolgáltató épület”, valamint a pannonhalmi 950/4/A/1. hrsz. alatt felvett 212,08 
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alapterületű, természetben 9090 Pannonhalma Dallos Sándor u. 2. szám alatt található „iroda 

kistérségi központ” ingatlanokra vonatkozó ajándékozási szerződésben foglaltakat elfogadja és 

felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására.  

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

5.) A Pannonhalmi Többcélú Kisebbségi Társulás, társulási megállapodásának módosítása 
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző  

 

Bagó Ferenc: Felkérte Kovács Szabolcs jegyzőt, hogy a kistérségi megállapodásról tájékoztassa a 

testület tagjait. 

 

Kovács Szabolcs: A Pannonhalmi Többcélú Kisebbségi Társulás, társulási megállapodásának 

elfogadása a következő napirendi pont. Pannonhalmi Többcélú Kisebbségi Társulás teljes 

egészében átalakul június 30-ával. Csak és kizárólag a szociális alapellátás marad a kistérség 

keretein belül. Minden egyéb, ami eddig megvolt, abból kikerül. Arra a Kistérségnek ráhatása, 

jogköre nem lesz. A PTKT társulási megállapodásában foglaltakat áttekintették, és úgy gondolják, 

hogy merik elfogadásra javasolni Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testületének. 

 

Bagó Ferenc: Aki egyetért a jegyző úr által elmondottakkal, az kézfelemeléssel szavazzon.  

 

Szavaz: 7 fő    Igen: 7 fő    Nem: 0 

 

86/2013.(V.28.) határozat  
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a 

Pannonhalmi Többcélú Kisebbségi Társulás, társulási megállapodásának módosítását. 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: Azonnal 

  

 

6.)Tájékoztató a városrehabilitációs projekt jelenlegi állásáról  

Előadók: Papp László műszaki ellenőr, Kovács Szabolcs jegyző 

 

Bagó Ferenc: Felkérte Papp László műszaki ellenőrt, tájékoztassa a képviselő-testületet e napirendi 

ponttal kapcsolatosan. 

 

Papp László: Elmondta, hogy az ünnepélyes szerződés aláírás és az ünnepélyes alapkőletétel 

megtörtént. Előző héten kedden 2013. 05. 21-én a munkaterület átadás megtörtént a Apátsági 

(erdei) sétány és várlépcső építési munkái és a Pannonhalma, Árpád u és Ságvári E u melletti 

személygépkocsi és autóbusz parkolók építésével kapcsolatosan. A tegnapi napon 2013. 05. 27-én 

pedig a Pannonhalma városközpont és Apátsági sétány kialakítása útépítésével és a Szabadság tér 

déli oldalán személygépkocsi parkolók építésével kapcsolatban történt a munkaterület átadás. Kis 

akadályba ütköztek, mert annak idején nem készültek el a forgalomelterelési tervek, de már meg be 

vannak adva a közútkezelőhöz engedélyeztetésre. Gyakorlatilag az erdei sétány és a várlépcső 

építési munkái a héten elkezdődnek. A két parkoló kivitelezési munkálatai 2-2 hetet fognak igénybe 

venni. Az Árpád utat ki kell táblázniuk és meg kell várniuk a forgalomelterelési terv 

engedélyeztetését. A legvégén kerül sor a Mátyás király tér, illetve a Főtér munkálataira. 

 

Bagó Ferenc: Felkérte dr. Horváth Benedeket a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, 
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hogy ismertesse a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményét. 

 

dr. Horváth Benedek: Elmondta, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a tegnapi 

napon tárgyalta ezt a napirendi pontot, és azt javasolja a képviselő-testületnek, hogy a tájékoztatást 

fogadja el. 

 

Bagó Ferenc: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

Szavaz: 7 fő    Igen: 7 fő    Nem: 0 

 

87/2013.(V.28.) határozat  
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a Papp László műszaki 

ellenőr által elmondott városrehabilitációs projekt állásáról szóló tájékoztatást. 

  

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

7.) Beszámoló a Cseidervölgy utca felújításával kapcsolatos munkálatokról.  
Előadó: Bagó Ferenc polgármester  
 

Bagó Ferenc: Elmondta, hogy reggel kint voltak a jegyző úrral. Felmentek egészen a vendégházig, 

és most délután újra kimentek. Reggel még kérdéses volt a beruházás sikere, mert felmerült 

2.000.000 Ft plusz költség, de szerencsére délutánra megegyeztek. A Főapátságtól, ami lejön séta 

út, azt is meghosszabbították, van ahol a 2,5 méteres út helyett 3,5 méteres út is van. A Perjel úr 

engedélyezte a kivitelezőnek a plusz aszfaltozási munkákat, ebből adódott a többlet költség. Szépen 

készül az aszfaltos út és bíznak benne, hogy csütörtökig 2013. 05. 30-ig el is készül az út a Dózsa 

György útig. 

Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért, a tájékoztatással az kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

Szavaz: 7 fő    Igen: 7 fő    Nem: 0 

 

88/2013.(V.28.)  határozat  
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Bagó Ferenc polgármester által 

elmondott tájékoztatót, a Cseidervölgyi útfelújítással kapcsolatosan. 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

8.) A Művelődési Ház augusztus 20-i programja 
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 Művelődési Ház vezetője Horváth Roland úr a Humán 

Területek Bizottságának ülésén bemutatta az augusztus 20-i Szent István napok program tervezetét. 

Röviden felolvasta azt. Az egyetlen kérdése a Horváth Roland úrnak, hogy azt a 100.000 Ft-ot a 

Balance TSE fellépési díjként számlázza-e nekik, vagy előlegként felveszik, mint támogatást és 
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abból vesznek maguknak festékeket, ruhákat vagy más eszközöket, ami úgy a Művelődési ház 

tulajdonában marad. A Roland kérése, hogy fellépési díjként számlázzák el ezt azt az összeget. 

 

Kádi Antal: Megkérdezte, hogy ki döntötte el, hogy megrendelik a Balance TSE-től A kóbor 

macskák című musicalt? Elmondta, hogy manapság nem tudnak az Önkormányzatok, csak úgy 

100.000 Ft-ot kiadni, meg kell gondolni, hogy milyen nívós előadásokat tartsanak. Mivel ez egy 

rétegműsor, nem hiszi, hogy egész Pannonhalma tolongani fog, hogy ezt láthassa. 

 

Vas Gábor: Elmondta, hogy a Balance TSE sokáig önálló egyesületként működött és kapott 

támogatást az önkormányzat büdzséjéből. 2 éve került olyan formán átalakításra, hogy ez úgyis a 

kultúron belül működő művészeti együttes, így továbbiakban ebben a formában támogatást nem 

igényelt és nem is kapott. Hanem a szórakoztató műsorokat, amit előadott a Művelődési Ház 

büdzséjéből oldották meg. Elmondta, hogy nem vitatni akarja Kádi Antal képviselő úr felvetését, 

csak úgy gondolja, hogy a Balance TSE tett már le nívós előadásokat az asztalra. A művelődési Ház 

művészeti vezetőjének legyen már annyi jogköre, hogy ha van egy kialakított kerete, akkor ne a 

képviselők döntsék el, hogy kik legyenek a meghívott vendégek, hanem had döntse el maga, hogy 

milyen programot állít össze.  

 

Kádi Antal: Megkérdezte, hogy akkor ez minden a Művelődési Ház büdzséjéből lesz kifizetve?  

 

Vas Gábor: Elmondta, hogy igen, ehhez az Önkormányzat nem járul hozzá anyagilag. 

 

Bagó Ferenc: Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, megjegyzése vagy hozzászólása az 

elhangzottakhoz. 

Kérdés nem volt. 

 

Bagó Ferenc: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért az augusztus 20-i Szent István 

napok program javaslatával, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Szavaz: 7 fő    Igen: 7 fő    Nem: 0 

 

89/2013.(V.28.) határozat  
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete egyetért az augusztus 20-i Szent István 

napok program javaslatával és Horváth Roland a Művelődési Ház vezetője a Balance TSE részére 

a 100.000 Ft-ot fellépési költségként elszámolhat. 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

9.) Az Országos Polgárőr nap 
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 az Országos Polgárőr nap Június 29-én lesz.  

Azért gondolta, hogy kerüljön szóba a mai napon, mert különböző lélekszámú megjelenésekről van 

szó, hallott már 5.000 főről, de a Humán területek bizottságán felmerült már 7000- 7500 fő is.  Ami 

nem a program miatt érdekli őt, hanem, hogy Pannonhalmára milyen terhet ró, akár a közlekedés, 

akár a lakosság mozgása, akár létezése vonatkoztatásában. Szeretné, ha mindenki időben tudna erről 

a programról. Tudja, hogy a rendőrség szervezkedik és teszi a dolgát a közlekedés terén. 
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Bagó Ferenc: Elmondta, hogy részt vett az Országos Polgárőr Szövetség helyettesének a 

tárgyalásán. A győri rendőrségnek egy 90 fős Kft.-ja bonyolítja le teljes egészében a közlekedés 

teljes irányítását. A Pannonhalmi polgárőröknek talán annyi feladatuk lesz, hogy irányítják a buszok 

parkoltatását a vasút állomáshoz és a benzinkúthoz. 

 

Kovács Szabolcs: Néhány gondolattal kiegészítette a polgármester úr által elmondottakat. 

Elmondta, hogy néhány hete kérte meg az Országos Polgárőr Szövetség alelnöke, hogy 

kapcsolódjon be a munkálatokba. Azt tudni kell, hogy a megyei Polgárőrség a szervezője ennek az 

eseménynek, Pannonhalma Város Önkormányzata, csak a területet biztosítja ehhez. Ez az esemény 

egy zenés, táncos rendezvény kategóriájába tartozik. Szervezettség tekintetében úgy gondolja, hogy 

erősödnie kell a szervező brigádnak. 1 hónap van a rendezvényig és meg kell szervezni a buszoknak 

a parkírozását, az étkeztetést, a szociális ellátást és ami a mi hivatali részüknek érinti, szeretnének 

kapni egy komplett tervrajzot, hogy mi hol fog elhelyezkedni, egy biztosítási és rossz idő esetén egy 

menekülési tervet kérni. A vállalkozó aki ide fog jönni étkeztetni, illetve italt árusítani azt az 

ÁNTSZ-hez és a NAV-hoz be kell jelenteni. Nekik egy helyszíni szemlét kell tartaniuk a 

szakhatóságokkal közreműködve. Bízik abban, hogy ez mihamarabb létrejön, mert nagyon hamar itt 

van a június 29-e és kiemelten védett személyek is érkeznek. 

 

Bagó Ferenc: Elmondta, hogy a Pannon-víztől, az Édásztól ki fognak jönni a rendezvény előtt és 

megnézik a víz és villanyórát. A Győr- Szol pedig felajánlotta, hogy ingyen elszállítja a hulladékot. 

Minden megyének külön zsákokba kell majd a szemetet gyűjtenie, nagyon szigorúan veszik ezt a 

rendelkezést. 

 

Szilágyi Kemál: Megkérdezte, hogy ki végzi az egészségügyi biztosítást és mekkora erővel? Itt lesz 

6-7.000 ember az komoly egészségügyi biztosítást igényel.  

 

Bagó Ferenc: Elmondta, hogy a Győri mentőállomás végzi az egészségügyi ellátást. 

 

E napirendi pontban határozat nem született. 

 

 

10.) Az óvodai új csoportszoba kialakítása és az új csoport megindítása 
Előadó: Kovács Szabolcs 

 

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

ponttal kapcsolatosan.  

 

Kovács Szabolcs: Elmondta, hogy az óvodában a megnövekvő gyermeklétszám miatt egy új 

csoportszoba kialakítása vált szükségessé. Ennek keretében, hogy augusztus második felében az új 

óvodai csoportszobát át tudják adni a gyerekeknek, első lépésként ezt meg kell terveztetni, majd 

kivitelező kiválasztása után, meg kell kezdeni mihamarabb a munkálatokat, hiszen ezt a nyár 

folyamán teljes mértékben tető alá kell hozni. Ezzel kapcsolatban folytattak egyeztetéseket és 

kaptak megfelelő árajánlatot a Holdüveg Kft.-től. Ezen árajánlat elfogadása esetén a cég a terveket 

elkészíti, a tervek elkészítése és a kivitelező kiválasztása után a munkálatok megindulhatnak. Kéri a 

tisztelt képviselő- testületet, hogy hagyja jóvá a Holdüveg Kft. első ütemű árajánlatát. 

 

Bagó Ferenc: Aki egyetért a jegyző úr által elmondottakat, az kézfelemeléssel szavazzon.  

 

Szavaz: 7 fő    Igen: 7 fő    Nem: 0 
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90/2013.(V.28.)határozat  
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a 

Holdüveg Kft. (1224, Budapest, Bartók Béla út 159.) építész tervezője Hubay Jenő (06305444476) 

által adott árajánlatot az óvodai új csoportszoba kialakítására. 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

11.) Nemzeti Kulturális Alap kulturális turisztikai fesztiválok ideiglenes kollégiumához 

benyújtandó pályázat  
 

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

ponttal kapcsolatosan. 

 

Kovács Szabolcs: Elmondta, hogy a tegnap napon tárgyalta a Pénzügyi és Településfejlesztési 

Bizottság a Nemzeti Kulturális Alap kulturális turisztikai fesztiválok ideiglenes kollégiumához 

benyújtandó pályázat kérdéskörét. Tegnap a bizottság kialakított erről egy állásfoglalást ebben a 

témában, azonban a mai napon, a Bor- Promóciós Kft. ügyvezetője volt nála és mivel ezt a 

rendezvényt novemberre kellene áttenni, a jelenleg elkészített pályázatot nem tudják ilyen formában 

átalakítani a holnapi leadási határidőig, ezen pályázat nem kerül leadásra, így az Önkormányzatnak 

sem kell a nevezési díjat kifizetni. Várható egy új pályázat megjelenése november hónapban. Az a 

javaslata a Bor- Promóciós Kft.-nek, hogy az Önkormányzat éljen inkább azzal a lehetőséggel. Ezt 

tájékoztatás céljául szerette volna elmondani. 

 

Ebben a napirendi pontban határozat nem született. 
 

12.) A Radnóti Miklós Általános Iskola és AMI nyári napközi költség igénye. 

 

Bagó Ferenc: Felkérte Kovács Szabolcs jegyzőt, hogy e napirendi pontról, tájékoztassa a testület 

tagjait. 

 

Kovács Szabolcs: Ismertette a kérelmet, amit a testületi ülés kezdetekor kapott meg. 

Elmondta, hogy a tegnapi napon egyeztetett az igazgató asszonnyal. Erre forrást a Klebelsberg 

intézményfenntartó biztosítani nem tud, ezért kérte a képviselő-testület támogatását. 

 

Határozati javaslat: 
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatja 50.000 

Ft-tal a Radnóti Miklós Általános Iskola és AMI (Petőfi Sándor utca 27.) által szervezett június 24-

től július 2-ig tartandó nyári napközi megszervezését. 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

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

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Szavaz: 7 fő    Igen: 7 fő    Nem: 0 

 

91/2013.(V.28.) határozat  
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatja 50.000 

Ft-tal a Radnóti Miklós Általános Iskola és AMI (Petőfi Sándor utca 27.) által szervezett június 24-
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től július 2-ig tartandó nyári napközi megszervezését. 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

13.) A Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal új alapító okirata 

 

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

ponttal kapcsolatosan.  

 

dr. Szabó György: Elmondta, hogy a Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal új alapító okiratának 

megalkotását az alapító okirat megalkotására felhatalmazó s annak tartalmi és formai elemeit 

kötelezően meghatározó jogszabály változása teszi indokolttá. 

 

A jelenleg hatályos a képviselő-testület 119/2002.( XII.18.) határozatával elfogadott alapító okirat 

alapja az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény volt, melyet már hatályon kívül 

helyezett az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtására kiadott 368/2011. 

(XII.31.) Kormányrendelettel új  tartalmi és formai követelményekre alapozta az alapító okiratok 

elkészítését. 

 

A tervezetben javasolt alapító okirat hivatalunk az új törvény és végrehajtási rendelete alapján 

készült s határozza meg az ott leírt s kötelezően szabályozandó  feladatokat.              

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az új alapító okiratot szíveskedjék áttanulmányozni s 

elfogadni. 

 

Az előterjesztéshez mellékelem az alapító okirat jelenleg hatályos és elfogadásra javasolt példányát. 

 

Határozati javaslat: 
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete a Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal új 

alapító okiratát az előterjesztésnek megfelelően elfogadja s egyben hatályon kívül helyezi a 

képviselő-testület 119/2002. ( XII.18.) Kt. számú határozatával kiadott alapító okiratot.  

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

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

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Szavaz: 7 fő    Igen: 7 fő    Nem: 0 

 

92/2013.(V.28.) határozat  
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete a Pannonhalmi Polgármesteri 

Hivatal új alapító okiratát az előterjesztésnek megfelelően elfogadja s egyben hatályon kívül 

helyezi a képviselő-testület 119/2002. ( XII.18.) Kt. számú határozatával kiadott alapító 

okiratot.  

 
Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: Azonnal 

 
14.) Leader Pályázat a Települési szintű szolgáltatásfejlesztési csomagok megvalósítására 
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Bagó Ferenc: Felkérte Kovács Szabolcs jegyzőt, tájékoztassa a képviselő-testületet e napirendi 

ponttal kapcsolatosan.  

 

Kovács Szabolcs: Elmondta, hogy lehetőség nyílik az önkormányzat számára pályázatot benyújtani 

a leader IV. tengelyben szereplő Települési szintű szolgáltatásfejlesztési csomagok megvalósítására 

megnevezésű kiírásra. Ennek keretében térfigyelő kamerarendszert lehetne kialakítani a most épülő 

városközpontban és a város forgalmasabb csomópontjaiban. A főtéren túl a játszótérnél, a 

Művelődési Háznál, illetve a Várbástyánál lehetne kamerákat letelepíteni. Előzetes egyeztetés 

alapján ennek bekerülési költsége az árajánlatban szerepélő 12.699.912 Ft lenne. Ennek a 

támogatási igény 9.999.930 Ft. Kéri a képviselők véleményét hozzászólását a napirenddel 

kapcsolatosan. 

 

Határozati javaslat: 
A képviselő-testület a „vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V. 22.) VM rendelet (az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 

végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről) alapján pályázatot nyújt be 

a Települési szintű szolgáltatásfejlesztési csomagok megvalósítása c. intézkedésre, köz- és 

vagyonbiztonság növelésére és sporteszköz beszerzésre. 

A projekt keretében az önkormányzat a település köz- és vagyonbiztonságának érdekében 

biztonságtechnikai eszközöket szerez be, és térfigyelő kamerarendszert épít ki, valamint a 

beruházás komplexitásának megteremtése érdekében sporteszközöket is vásárol. 

A pályázat Nettó finanszírozású, annak az ÁFA tartalmát a képviselő-testület az Önkormányzat 

2013. évi költségvetés terhére biztosítja. 

 

Megvalósulás helye (cím, helyrajzi szám): 9090, Pannonhalma Váralja utca (Piac tér) 45. hrsz., 

Szabadság tér 21. 1034/6 hrsz.; Szabadság tér(közterület 1012/4 hrsz., Dózsa György u. 10., 247 

hrsz., Petőfi utca 25., 473/4 hrsz. 

 

A projekt teljes összege:  12.699.912- Ft 

Támogatási igény:   9.999.930- Ft 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester  

Határidő: folyamatos 

 

Vas Gábor: Támogatja a beruházás megvalósítását. Örömteli hogy Pannonhalma városi címe 

ellenére végre pályázni tud a Leaderben, ezért mindenféleképpen élni kell a lehetőséggel. 

 

Bagó Ferenc: Elmondta, hogy támogatja a beruházást, nagyon nagy lehetőségnek tartja ezt 

Pannonhalma számára. 

Aki egyetért a határozati javaslattal, az kézfelemeléssel szavazzon.  

 

Szavaz: 7 fő    Igen: 7 fő    Nem: 0 

 

93/2013.(V.28.)  határozat  
A képviselő-testület a „vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V. 22.) VM rendelet (az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 

végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről) alapján pályázatot nyújt 

be a Települési szintű szolgáltatásfejlesztési csomagok megvalósítása c. intézkedésre, köz- és 

vagyonbiztonság növelésére és sporteszköz beszerzésre. 

A projekt keretében az önkormányzat a település köz- és vagyonbiztonságának érdekében 

biztonságtechnikai eszközöket szerez be, és térfigyelő kamerarendszert épít ki, valamint a beruházás 

komplexitásának megteremtése érdekében sporteszközöket is vásárol. 
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A pályázat Nettó finanszírozású, annak az ÁFA tartalmát a képviselő-testület az Önkormányzat 

2013. évi költségvetés terhére biztosítja. 

 

Megvalósulás helye (cím, helyrajzi szám): 9090, Pannonhalma Váralja utca (Piac tér) 45. hrsz., 

Szabadság tér 21. 1034/6 hrsz.; Szabadság tér(közterület 1012/4 hrsz., Dózsa György u. 10., 247 

hrsz., Petőfi utca 25., 473/4 hrsz. 

 

A projekt teljes összege:  12.699.912- Ft 

Támogatási igény:   9.999.930- Ft 

 

Felhatalmazza a polgármestert a benyújtandó pályázathoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok 

aláírására. 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester  

Határidő: folyamatos 

 

15.)Belső ellenőrzési terv 
 

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

ponttal kapcsolatosan.  

 

Kovács Szabolcs: Ismertette az írásbeli előterjesztést. 

A belső ellenőrzést végző Unger Ferenc Szakértő összeállította Pannonhalma Város 

Önkormányzata és intézményei 2013. évi belső  ellenőrzési tervét. 

 

A terv elkészítésénél figyelembevételre került az ellenőrzési stratégia tartalma, valamint 

kockázatelemzés eredménye. A terv összeállítása során a szakértő meghatározta a belső ellenőrzési 

tevékenységnek a Szervezet céljaival összhangban álló prioritásait.  

A tervezés során figyelembevételre kerültek a Szervezet vezetésének igényei annak érdekében, 

hogy az ellenőrzés tapasztalatain alapuló elemző összegzéseket, átfogó helyzetértékeléseket 

munkája során felhasználhassa.  

 

A tervezés úgy történt, hogy biztosítsa az ellenőrzöttek lehető legkisebb ellenőrzésből adódó 

leterheltségét. Az egyes ellenőrzés típusok elkülönített meghatározása megtörtént.  

 

A rendelkezésre álló kapacitás alapján, soron kívüli ellenőrzés tervezésére sor került. A tervhez 

kapcsolódó mellékletben bemutatásra került az ellenőrzési kapacitás és a tervezett feladatok (terv 

szerinti ellenőrzés, soron kívüli ellenőrzés, tanácsadás, képzés, egyéb tevékenységek) összhangja.  

 

Ezt követően részletesen ismertette a 2013. évi belső ellenőrzési tervet. 

Kérdés, észrevétel nem volt. 

 

Határozati javaslat: 
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2013. évre vonatkozóan a belső 

ellenőrzési tervet az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

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

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

 

94/2013.(V.28.) határozat  
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2013. évre vonatkozóan a belső 

ellenőrzési tervet az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

16.) Kistérségi szavazás 

 

Bagó Ferenc: Elmondta, hogy a mai napon 2013. május 28-án voltak a kistérség 

polgármesterei a kistérségben szavazni, arról, hogy ki milyen százalékban kapja meg az 

Radnóti Miklós Általános Iskola és AMI felújításából és építési problémáiból kialakult 

kötbér összegét. Előző héten körbe járták a kistérséget és megkeresték a polgármestereket a 

szavazással kapcsolatosan. Mindenhol pozitívan álltak a dolgok mellett, amíg el nem 

érkezett a szavazás. 

Mondovics László elmondta, hogy jogi szempontból a kistérséget illeti a kötbér, mert ő 

pályázott, de most a becsületet kell nézni meg azt, hogy a Pannonhalmi és a 

Veszprémvarsányi Önkormányzat önrészét, amit hozzá tett. A késedelem, ami közel fél éves 

csúszást jelentett jelentős anyagi és erkölcsi hibákat okozott az érintett önkormányzatoknak. 

 

Kovács Szabolcs: Elmondta, hogy két feltételnek kellett teljesülnie ezen a szavazáson. 

Egyik a lakosságszám több mint 50%-ának meg kellett lennie és ezzel egyidejűleg a 

jelenlévő Önkormányzatok 2/3-ának is a javaslatra kellett volna szavaznia. Ha mindenki 

jelen van, akkor értelemszerűen az 12 fő. A lakosságszám meg volt a szavazáskor, de a 2/3-

ad szavazat sajnos nem. 

 

Bagó Ferenc: Megkérdezte, hogy mit javasol a testület? 

 

dr. Horváth Benedek: Véleménye szerint, ha nem kerül hozzájuk a pénz egy héten belül, 

akkor, ők fel fogják vállalni annak a kockázatát Veszprémvarsánnyal karöltve, hogy 

kigyűjtik az összes számlát, hogy mibe került a késedelem ennél a beruházásnál, az összes 

kárukat a kistérséggel szemben érvényesíteni fogják. 

 

Vas Gábor: Elmondta, hogy amit a dr. Horváth Benedek elmondott, azt le is lehet írni. 

Véleménye szerint, mikor a következő ülésre mennek a kistérségbe, és ha az a döntés 

születik, ami számukra kedvezőtlen, akkor a polgármester úr mondja el, hogy erre az esetre 

készült egy döntés, ami a Pannonhalmi Önkormányzat állásfoglalását tartalmazza. 

 

Határozati javaslat: 
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Pannonhalmi 

Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának döntését, mely szerint a társulás lebonyolításában 

a Radnóti Miklós Általános Iskola és Művészetoktatási Központ, valamint a 

Veszprémvarsányi Fekete István Általános Iskola korszerűsítése, felújítása és bővítése 

tárgyában a NYDOP-5.3.1./A-10-2010-0006. számú pályázat keretében megvalósult 

beruházás késedelmes kivitelezéséért a társulás részére kifizetett 16 millió Ft összegű 

kötbért nem adja át Pannonhalma Város és Veszprémvarsány Község önkormányzatai 

részére. 
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Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházás jelentős késedelemből 

eredő vagyoni és nem vagyoni kárának megtérítése érdekében kértérítési igénnyel fordul a 

Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Társuláshoz, melynek összegét 11 millió Ft-ban jelöli 

meg. 

A képviselő-testület a kárigény elutasítása esetén kárigényt polgári peres úton kívánja 

érvényesíteni a társulással szemben. 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester  

Határidő: azonnal 

 

Bagó Ferenc: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, 

az  kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Szavaz: 7 fő    Igen: 7 fő    Nem: 0 

 

95/2013.(V.28.)  határozat  
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Pannonhalmi 

Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának döntését, mely szerint a társulás 

lebonyolításában a Radnóti Miklós Általános Iskola és Művészetoktatási Központ, valamint 

a Veszprémvarsányi Fekete István Általános Iskola korszerűsítése, felújítása és bővítése 

tárgyában a NYDOP-5.3.1./A-10-2010-0006. számú pályázat keretében megvalósult 

beruházás késedelmes kivitelezéséért a társulás részére kifizetett 16 millió Ft összegű 

kötbért nem adja át Pannonhalma Város és Veszprémvarsány Község önkormányzatai 

részére. 

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházás jelentős késedelemből 

eredő vagyoni és nem vagyoni kárának megtérítése érdekében kértérítési igénnyel fordul a 

Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Társuláshoz, melynek összegét 11 millió Ft-ban jelöli 

meg. 

A képviselő-testület a kárigény elutasítása esetén kárigényt polgári peres úton kívánja 

érvényesíteni a társulással szemben. 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester  

Határidő: azonnal 

 
 

 

Bagó Ferenc: a képviselő-testület nyilvános ülését bezárta. 

 

 

 

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

     Bagó Ferenc       Kovács Szabolcs  

     polgármester           jegyző 
 

 

 

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

    dr. Horváth Benedek     Horváth Miklós 

     jkv. hitelesítő         jkv. hitelesítő  


