
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én 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: Orbán Péter és Szilágyi Kemál 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 Bagó Ferenc: Javasolta, az alábbi napirendi pontok felvételét:

Napirendi pontok felvétele:
• A Tűzoltó Egyesület kérelme
• Magtár parkoló igényének megvitatása
• A pannonhalmi iskolai polgárőrség kérelme
• Az engeni nyugdíjas kör kérelme
• Közkutakkal kapcsolatos bejelentés
• Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
• Az Általános Iskola igazgatójának kérelme
• A Márton-napi vásár helyének kijelölése
• Pedagógia Szakszolgálat Vezetői Tisztségére beérkezett pályázat véleményezése

Kovács  Szabolcs: Kérte  a  Pedagógia  Szakszolgálat  Vezetői  Tisztségére  beérkezett  pályázat
véleményezése című napirendi  pontot  zárt  ülés keretében tárgyalni,  mert  a Magyarország Helyi
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2). bekezdés, B, pontja szerint a
képviselő-testület zárt ülést rendelhet el az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői
megbízás  adása,  annak  visszavonása,  fegyelmi  eljárás  megindítása  és  állásfoglalást  igénylő
személyi ügy tárgyalásakor.

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

180/2013.(X.29.)   határozat   
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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 Tűzoltó Egyesület kérelme
• Magtár parkoló igényének megvitatása
• A pannonhalmi iskolai polgárőrség kérelme
• Az engeni nyugdíjas kör kérelme
• Közkutakkal kapcsolatos bejelentés
• Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
• Az Általános Iskola igazgatójának kérelme
• A Márton-napi vásár helyének kijelölése
• Pedagógia Szakszolgálat Vezetői Tisztségére beérkezett pályázat véleményezése

A Pedagógia Szakszolgálat Vezetői Tisztségére beérkezett pályázat véleményezése című napirendi
pontot zárt ülés keretében tárgyalja, mert  a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 46. § (2). bekezdés, B, pontja szerint a képviselő-testület zárt ülést rendelhet
el az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása,
fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Napirend előtti munkarész

Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről:

Két ülés között történt események, tárgyalások:
• IX. 30-án a KÉSZ Zrt.-vel tárgyaltak az átadás időpontjáról, amit X.26-ára tettek.
• X. 3-án Bencés Gimnáziumban volt a Tornacsarnok Alapkőletételén. A tornacsarnokot jövő

júliusban szeretnék átadni.
• X.  4-én  rendezték  meg  az  Idősek  Napját  a  Művelődési  Házban,  amiről  visszajelzések

nagyok jók voltak.
• X.7-én Aradi vértanúk ünnepén voltak a jegyző úrral a Művelődési Házban. A műsort az

általános iskola adta.
• X.8-án Pékné a  Diabetikusok vezetője  kereste  fel,  hogy november  8-án rendezik meg a

Diabetikus Világnapot a Művelődési Házban, ahová meghívást kapott.
• X. 9-én Veszprém Bányaigazgatóságon volt. Az építkezések során átvágtak egy földkábelt,

ami folytán meg kellett jelennie tanúként.
• X. 13-án a Könyvtárnapokat Urlich Úr előadása zárta.
• X. 15-én Albert Gábor alezredes úrral konzultálak a Főtér ellenőrzéséről.
• X. 16-án Écsen volt a kibővített szennyvíztisztító átadásán.
• X. 17-én Segély osztás volt 100 család részére a Művelődési Házban.
• X. 21-én volt az utolsó egyeztetés a városközpontról szekér Lajos úrral és a MAKADÁM

képviseletében Lökös Zoltán úrral.
• X. 23-án volt az 1956-os ünnepély 57. évfordulója.
• X. 26-án Városközpont átadása volt. Mindenki láthatta mennyire szépen megújult a Főtér.

Bagó Ferenc: 
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Tisztelt Képviselő-testület!

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

(2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva,  2013. szeptember 26-tól 2013. október 25.-ig

terjedő időszakban döntést nem hoztam.

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

181/2013.(X.29.)   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. 
Kérdés, észrevétel nem volt.

Napirendi pontok:

1.) Beszámoló az önkormányzat 2013. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról. 
Előadó: Auerné Tolnai Klára Pénzügyi Csoport vezetője 

Bagó Ferenc:  Felkérte Auerné Tolnai  Klára Pénzügyi Csoport vezetőjét,  tájékoztassa  a
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képviselő-testületet e napirendi ponttal kapcsolatosan.

Auerné Tolnai Klára: A Képviselő- Testület a 2013. évre elfogadott koncepciót követően két
fordulóban tárgyalta a költségvetési tervjavaslatot.
Mindezek eredményeként az  3/2013. (II.27. ) rendeletével 

 777.012     E Ft  bevételi és kiadási főösszegű ill.

költségvetést fogadott el. 

A költségvetés helyzetét bemutató háromnegyedéves beszámoló elkészültéig két esetben történt 
előirányzat módosítás, melynek eredményeként : 

 2013.évi költségvetés főösszege:  784.649   E Ft.

Tervezett bevételek teljesítése  :    

A  bevételek teljesülést  önkormányzati szinten az   1.sz.melléklet,  költségvetési szervenként a 2.1.,
2.2., 2.3.sz.melléklet  mutatja be. 

Közhatalmi bevételek  tekintetében  a háromnegyedévkor   már   103 %-os a teljesülés,melynek oka
hogy a helyi adó bevételnél már most  több mint 3 millió forintos többletbevétel realizálódott.

Az  intézményi működési bevételek vonatkozásában a teljesülés az időarányosnál kedvezőbb  . A
többletbevétel oka , hogy több olyan bevétel realizálódott, melyet a költségvetésben nem terveztük (
pl. 820 E Ft kamatbevétel, 9937 E Ft iskola miatti kötbér,kártérítés) , másrészt jelentős összegű  az
áfa bevétel és visszatérülés fordított áfa miatti bevétele.

Átengedett központi  adók  jogcímen a gépjárműadó 40%-a  szerepel  bevételként 64 %-os
teljesüléssel.

Támogatások,kiegészítések jogcímen a jogszabályi előírásoknak megfelelő ütemezéssel érkezik az
állami forrás. Az eredeti költségvetéshez képest többletforráshoz jutott az önkormányzat:

o 136 E Ft közművelődési és érdekeltségnövelő támogatás
o 31 E Ft könyvtári érdekeltségnövelő támogatás                                    
o 10500 E Ft Szerkezetátalakítási tartalék ( beszámítás:6778 E Ft, gyermekétkeztetés 2670 E

Ft *, Szoc.gyerm.támogatás  1052 E Ft*)  /  * nem a teljes összeget kaptuk még meg./
o 3671  E Ft Bérkompenzáció fedezetére
o 1324 E Ft  Vis maior támogatás

A  működési célú támogatásértékű bevételeknél az OEP finanszírozás havonta érkezik a védőnői
szolgálat és az iskola egészségügy finanszírozására.
A  Játék-Vár  Óvoda  és  Bölcsőde  az  écsi  bölcsődei  telephely  költségeire  3964  E  Ft  átvett
pénzeszközt tervezett  költségvetésében,  az első félévben a tavalyi  év elszámolásaként 695 E Ft
érkezett,   az  I.félév  elszámolása  július  hónapban  történt  meg  1702E  Ft  összeg  átvételével.
Költségvetésben nem tervezett tételként 2311  E Ft hozzájárulást vettünk át a Balatonszárszói tábor
közüzemi  tartozásának  rendezésére,  illetve  176  E  Ft-ot  a  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzattól
segély kifizetésére.
Társulástól átvett működési bevételként 4991 E Ft  realizálódott:

o 1088 E Ft prémiumévesek támogatása
o 430 E Ft étkeztetési feladatátvétel számlaegyenleg levezetése
o Bankszámlaegyenleg településre jutó része 3321 E Ft
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o Szociális feladat elszámolása             152 E Ft
Egyéb működési támogatásként 2879 E Ft-ot terveztünk közfoglalkoztatás támogatására,  54 %-os 
teljesülést mutat a pályázati lehetőségek függvényében.

A felhalmozási célú támogatásértékű bevételként  7757 E Ft bevétel érkezett a Többcélú Kistérségi
Társulástól  az  iskola  felújítás  projekt  utólagosan  megkapott  támogatása,  Eu  önerő  támogatása
átadásaként.  A  Városközpont  projekt  vonatkozásában  99.857  E  Ft  uniós  támogatást  és  önerő
támogatást  könyvelhettünk el szeptember 30-ig.

o Uniós támogatás  :             82.405 E Ft
o Eu önerő támogatás:          17.452 E Ft

   A felhalmozási bevételek   vonatkozásában  119 %-os a teljesülés, ennek oka kettős:
a költségvetésbe betervezett ingatlanértékesítések némi többlettel megvalósultak
4043  E  kamatbevétel realizálódott a lekötött betétek / városközpont/ után.

Kölcsön visszatérülése  14.977 E Ft, mely 99%-ban a Járóbeteg Központ részére adott  kölcsön
visszatérülése.

o 200 E Ft   Töltéstavai gázátadó kölcsön visszatérülés
o 30 E Ft   Kamatmentes kölcsön visszatérülés  (T-né)
o 32 E Ft   Kamatmentes kölcsön visszatérülés  ( Gy.F)
o 100 E Ft  Roma Integrecióért Egyesület kölcsön visszatérülés
o 14.615 E Ft Járóbeteg Központ kölcsön visszafizetés   ( 9115 E Ft 2012.évi
                                                                                                5500 E Ft 2013.évi )

Pénzeszközök felhasználása :     

Az önkormányzat 9 havi gazdálkodása   az intézmények működtetésén túl  a  folyamatban lévő
fejlesztés  (Városközpont projekt ) aktuális feladataira terjedt ki.
A személyi juttatások esetén a felhasználás 73 %-os, a munkaadót terhelő járulékok esetén  70%., a
dologi kiadások esetén  86 %.  

Társadalmi és szoc.pol. juttatásokat ( 70 % )a tervezettnek és a rendeletnek  megfelelően fizeti az
önkormányzat és a polgármesteri hivatal a megadott megosztás szerint.

Az Működési c. átadott pénzeszközök ( áh-on kívül ):   12.739 E Ft
• Dr. Barsi iskola egészségügy                         107 E Ft
• Vis maior átlagbér megtérítése                       24 E Ft
• Városközpont projekt civil szervezeti támogatás       2.919 E Ft
• Civil szervezeti támogatás (költségvetés+tiszteletdíj) 5.144 E Ft
• Járóbeteg Központ működési c. támogatás                  4.500 E Ft
• Szent Jakab út tábla                                                           45 E Ft

Műk. C. pénzeszköz átadás államháztartáson belül :  2715 E Ft
o Társulásnak iskolára átadott                             212 E Ft
o Társulásnak étkeztetésre átadott                     2143 E Ft
o Kormányhivatalnak átadott                              150 E Ft
o Gyepmesteri Társulás                                       210 E Ft

Működési  c.  kölcsön  nyújtása 24.080 E Ft  ,  mely  szinte  teljes  mértékben  a  járóbeteg  központ
részére adott / nagyrészt  már visszatérült / kölcsönt mutatja.

o Járóbeteg Központ rövid lejáratú kölcsön                       9.300 E Ft   / 5500 visszajött /
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o Járóbeteg Központ pótbefizetés  (hosszú lejáratú)         14.600 E Ft
o Kamatmentes kölcsön nyújtása   ( Gy.F)                               80 E Ft
o Roma Integrációért Egy. Kölcsön nyújtása                         100 E Ft

2013.szeptember 30-ig  megvalósult fejlesztések:

o Buszöböl kialakítása            1101   E Ft
o Játszótérnél kerítés                 239   E Ft
o Játszótéri padok                      381   E Ft
o Hivatali szervergép                212   E Ft
o Szennyvíz bekötés ( váralja )       210 E Ft
o Városközpont projekt            135.363 E Ft                      
o Óvodai csoport kialakítása        4.547 E Ft
o Cseidervölgy felújítása              6.350 E Ft
o Fűkasza vásárlása                         210 E Ft
o Óvodai csoport berendezés    …1259  E Ft

Felhalmozási c. pénzeszk.átadás államháztartáson belülre  2083 E Ft kiadás volt az év elején az
iskola felújításhoz átadott pénzeszközként.

Államháztartáson kívülre 7267 E Ft kiadást eszközölt az önkormányzat:
• 1329 E Ft Pannon-Víz üzemeltetetési díj visszaforgatása, fejlesztésre visszaadása szerepel.
• Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás 5 éves törlesztés évi törlesztő részlete 5.938 E

Ft

Határozati javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  2013.  évi
gazdálkodásának  háromnegyedéves  helyzetéről  szóló  beszámolót  az  1,   2.1,   2.2,   2.3   számú
mellékletben foglaltak alapján elfogadja.

Felelős:   Bagó Ferenc polgármester
Határidő: 2013. október 29.

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 hétfői napon
tárgyalta ezt a napirendi pontot és a beszámolót elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Bagó Ferenc:  Felkérte  a  Képviselő-testület  tagjait,  hogy aki  elfogadásra  javasolja  a  határozati
javaslatot, az kézfelemeléssel szavazzon. 

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0

182/2013.(X.29.)   határozat   
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  2013.  évi
gazdálkodásának háromnegyedéves  helyzetéről  szóló  beszámolót  az  1,   2.1,   2.2,   2.3   számú
mellékletben foglaltak alapján elfogadja.

Felelős:   Bagó Ferenc polgármester
Határidő: 2013. október 29
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2.) Pannonhalma Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának 
tárgyalása. 
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző 

Bagó  Ferenc:  Felkérte Kovács  Szabolcs  jegyző  urat,  tájékoztassa  a  képviselő-testületet  e
napirendi ponttal kapcsolatosan.

Kovács Szabolcs: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2013. január 1-jétől életbe
lépett  változása  alapján  a  korábbi  évektől  eltérően  már  április  hónapban  meg  kellett  határozni  a
következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót, melynek törvényes határideje az ezt megelőző évig
november 30. volt. 

A Tisztelt Képviselő-testület e törvényi előírásnak megfelelően 2013 április 30-i ülésén már elfogadta
az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját.

A  törvény  évközi  ismételt  módosítása  a  költségvetési  koncepció  elfogadásának  új,  október  31-i
határidejét  határozta meg, ezért a törvényesség tiszteletben tartásával,  a koncepció tervezetét ismételten
a képviselő-testület elé terjesztem.
 
A költségvetési koncepció összeállítását  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 26.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint írja elő: 

„A  jegyző  a  helyi  önkormányzat  költségvetési  koncepcióját  a  tervezett  bevételek,  a
kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, és a Kormány  Áht. 13.§ (1) bekezdése  szerinti
döntései figyelembevételével állítja össze.” 
Az  Áht.  13.§ (1)  bekezdése  az  alábbi  előírást  tartalmazza:  „Az államháztartásért  felelős  miniszter
javaslatára a Kormány március 31-ig meghatározza a gazdaság- és pénzügypolitika fő irányait, így
különösen  az  adópolitika  és  a  költségvetési  politika  céljait,  rögzíti  az  államadósság csökkentésével
összhangban álló költségvetési egyenleg célt.” 

A  2014.  évi  költségvetési  koncepció  tervezet  összeállításánál  csak  a  jelenleg  érvényben  lévő
szabályozásokat  tudtuk  figyelembe  venni  –  a  2014.  évi  változásokról  még  nem  rendelkezünk
információval  -,  ezáltal  a  fő  célkitűzések  szinte  teljesen  azonosak  a  2013.  évi  költségvetés
összeállításánál figyelembe vett célokkal.

Határozati javaslat:
1.)  A  2014.  évi  költségvetés  tervezésekor  az  előirányzatokat  a  Kormányzati  intézkedésekkel
összhangban kell megtervezni. 
2.)  A  kötelező  önkormányzati  feladatok  ellátását  nem  veszélyeztetheti  az  önként  vállalt  feladatok
ellátása. 
3.)  A lakosság terhelhetőségét  figyelembe  véve,  a  2014.  évi  költségvetés  nem számolhat  helyi  adó
mérték növeléssel. 
4.) A 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetben felhalmozási kiadás csak akkor tervezhető, ha annak
forrása rendelkezésre áll. 
5.) Tovább kell folytatni a forgalomképes vagyon minél hatékonyabb hasznosítását. 
6.)  A  2014.  évi  költségvetésben  meg  kell  teremteni  a  pénzügyi  egyensúlyt,  működési  hiány  nem
tervezhető. 
7.) Az adósságkonszolidáció után fennmaradt hitel állomány tőke és kamat törlesztésére tartalékot kell
képezni a 2014. évi költségvetésben. 
8.) A foglalkoztatások bővítése érdekében 2014. évben is folytatni kell a közfoglalkoztatást, ezen belül
is kiemelten az értékteremtő foglalkoztatást. 
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9.) A helyi szociális rendeletben meghatározott önkéntes önkormányzati juttatások felülvizsgálata. 
10.)  A pályázati  lehetőségeket  folyamatosan  figyelemmel  kell  kísérni,  különös  tekintettel  az  alábbi
fejlesztési célkitűzésekre:

önkormányzati utak, járdák felújítása
belterületi vízelvezetés megújítása
művelődési ház felújítása
óvoda, bölcsőde felújítása
ravatalozó felújítása
közterületek, parkok megújítása
termál projekt megvalósítása

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
 Kovács Szabolcs Jegyző 

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 hétfői napon
tárgyalta ezt a napirendi pontot és a beszámolót elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Bagó Ferenc: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a Európai Unió
2014 - 2020. közötti támogatási politikájáról szóló beszámolót, az kézfelemeléssel szavazzon. 

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0

183/2013.(X.29.)   határozat   
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés összeállításához az
alábbi szempontok figyelembevételét határozza meg:

1.) A 2014. évi költségvetés tervezésekor az előirányzatokat a Kormányzati intézkedésekkel összhangban
kell megtervezni. 
2.)  A  kötelező  önkormányzati  feladatok  ellátását  nem  veszélyeztetheti  az  önként  vállalt  feladatok
ellátása. 
3.) A lakosság terhelhetőségét figyelembe véve, a 2014. évi költségvetés nem számolhat helyi adó mérték
növeléssel. 
4.) A 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetben felhalmozási kiadás csak akkor tervezhető, ha annak
forrása rendelkezésre áll. 
5.) Tovább kell folytatni a forgalomképes vagyon minél hatékonyabb hasznosítását. 
6.)  A  2014.  évi  költségvetésben  meg  kell  teremteni  a  pénzügyi  egyensúlyt,  működési  hiány  nem
tervezhető. 
7.) Az adósságkonszolidáció után fennmaradt hitel állomány tőke és kamat törlesztésére tartalékot kell
képezni a 2014. évi költségvetésben. 
8.) A foglalkoztatások bővítése érdekében 2014. évben is folytatni kell a közfoglalkoztatást, ezen belül is
kiemelten az értékteremtő foglalkoztatást. 
9.) A helyi szociális rendeletben meghatározott önkéntes önkormányzati juttatások felülvizsgálata. 
10.)  A  pályázati  lehetőségeket  folyamatosan  figyelemmel  kell  kísérni,  különös  tekintettel  az  alábbi
fejlesztési célkitűzésekre:

önkormányzati utak, járdák felújítása
belterületi vízelvezetés megújítása
művelődési ház felújítása
óvoda, bölcsőde felújítása
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ravatalozó felújítása
közterületek, parkok megújítása
termál projekt megvalósítása

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
 Kovács Szabolcs Jegyző 

3.) Beszámoló a város rehabilitációs projekt befejezéséről. 
Előadók: Papp László műszaki ellenőr, Bagó Ferenc polgármester

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

Papp  László: Megköszönte  a  szót.  Elmondta,  hogy  a  projekt  gyakorlatilag  a  tevékeny  részét
befejezte.  Apróbb simítások maradtak  az utolsó 1-2 hétre.  A szombati  napon egy nagyon szép
ünnepség keretein belül megtörtént az átadás. Az időjárás mellettük volt, úgy gondolja, hogy egy
emlékezetes esemény volt a város életében. A kivitelező 1-2 napos csúszással a határidőhöz képest
elkészült, de a kezdeti nehézséges miatt alakulhatott így. Készült egy hibalista, aminek alapján a
megállapodás szerint a jövő héten kijavítanak. Az előzetes félelmek ellenére a projekt befejeződött.
A javításokat a KÉSZ Zrt.-nek el kell végeznie.

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 azt javasolja a
képviselő-testületnek, hogy fogadja el  a beszámolót  a város rehabilitációs projekt befejezéséről. 

Határozati javaslat 
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete  a város rehabilitációs projekt jelenlegi
állásáról,  valamint  az  ünnepélyes  átadásról  szóló  beszámolót  az  előterjesztésnek  megfelelően
elfogadja.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

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
           
184/2013.(X.29.)   határozat   
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete  a beszámolót  a város rehabilitációs
projekt befejezéséről az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

4.) A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás önkormányzatok 
által fizetendő önerejével kapcsolatos tájékoztatás. 
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző
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Bagó Ferenc:  Felkérte Kovács Szabolcs jegyzőt, hogy e napirendi pontról tájékoztassa a testület
tagjait.

Kovács  Szabolcs:  Tájékoztatta  a  képviselő-testületet  a  Győr  Nagytérségi  Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati  Társulás  önkormányzatok  által  fizetendő  önerejével  kapcsolatban  történtekről.
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alapító Okiratban szereplő 10%-nyi
önerőt vállalta, amit 5 éves futamidőre, határidőre fizet. Azonban e közben perek indultak a győri
székhelyű  bíróságon.  Ebben  a  perben  tanúmeghallgatások  voltak,  ahol  jelen  volt,  hiszen
Pannonhalma  is  érintett  az  ügyben.  Egyes  önkormányzatok  nem  hogy  a  10%  feletti  20%-os
különbözetet sem nem fizették meg, de még vitatják az Alapító Okiratban szereplő 10%-os fizetési
kötelezettséget  is.  Az  továbbra  is  a  javaslata,  hogy  Pannonhalma  Város  Önkormányzatának
képviselő-testülete s 10 % feletti mintegy 20 %-nyi önerő fizetésével kapcsolatos döntését halassza
el  addig,  ameddig  ebben a perben jogerős bírói  ítélet  nem születik.  Amíg ítélet  nem születik  a
Társulás a vagyonfelosztására sem kerül sor.

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 azt javasolja a
képviselő-testületnek, hogy fogadja el  a jegyző úr által elmondott beszámolót a Győr Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  önkormányzatok  által  fizetendő  önerejével
kapcsolatosan. 

Bagó  Ferenc: Felkérte  a  Képviselő-testület  tagjait,  hogy  aki  egyetért  a  jegyző  úr  által
elmondottakkal, az kézfelemeléssel szavazzon. 

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0

185/2013.(X.29.)    határozat   
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  Győr  Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati Társulás  önkormányzatok  által  fizetendő  önerejével
kapcsolatos tájékoztatást elfogadja.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

5.) Közterületek téli tisztán tartásával kapcsolatos feladatok áttekintése. 
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Pataki Tamás városgazdálkodási referens 

Bagó  Ferenc:  Elmondta,  hogy  sajnos  nem  tudott  részt  venni  a  tegnapi  Pénzügyi  és
Településfejlesztési  Bizottsági  ülésen.  Előzetesen már beszélt  a jegyző úrral,  hogy jó lenne egy
traktort, levélgyűjtőt és hómarót venni. 

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

dr. Horváth Benedek: Elmondta, Bizottság tegnapi egy korábbi ülésén úgy döntött, hogy célszerű
lenne a téli hóeltakarítást lehetőleg saját eszközökkel megoldani, hiszen ennek évről évre jelentős
költségvonzata van. A tavalyi  eléggé hosszúra nyúlt  és szélsőséges tél  miatt  kifejezetten magas
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összeg volt. Úgy tűnik, hogy egy külön forrásból az önkormányzat tudná ennek az anyagi fedezetét
biztosítani.  Felkérték  Pataki  Tamás  urat,  aki  az  önkormányzatnál  dolgozik,  hogy nézzen  utána
milyen  eszközöket  lehetne  vásárolni.  A tegnapi  bizottsági  ülésre  hozott  néhány ajánlatot.  A fő
szempontok azok az 5-7 éves korú, 50 le körüli traktorok felkeresésére irányult. Mivel egyikőjük
sem mezőgazdasági gépszakértő, ezért abban maradtak a Pataki úrral, hogy megkérdeznek néhány
helyi  vállalkozót,  akik jártasabbak ebben a témában és  tanácsot  kérnek tőlük.  Aztán  egy újabb
kigyűjtés után lehet dönteni arról, hogy mit is vásároljanak meg. A traktor mellett még felvetődött a
hómaró vásárlásának ötlete, ami a járdák és a szűkebb váraljai utcák takarítására. Úgy véli erről
tudnak dönteni még a téli időjárás beköszönte előtt.

Bagó Ferenc: Kiegészítésként elmondta, hogy az Unimogot nagyon szeretné valaki megvásárolni,
ugyan még személyesen ezzel kapcsolatosan nem keresték meg, de az összeg amit adnának érte az
1.200.000 Ft.  Sajnos  ezt  az  önkormányzat  nem tudjak  üzembe  helyezni  és  állandó  műszaki  és
elektronikai problémák vannak vele. Támogatja az eladását.

Kádi Antal: Elmondta, hogy a tegnapi bizottsági ülésen elhangzott, hogy az Unimogot fel kellene
áldozniuk, hiszen annak a szerepe nincsen kellőképpen kihasználva. Inkább az érte kapott összeget
berendezések vásárlásába lehetnek fektetni, ami a hó eltakarítást vagy a takarítást segíteni elő.

E napirendi pontban döntés nem született.

6.)Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

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

Kovács  Szabolcs:  Elmondta,  hogy  Tápszentmiklós,  Győrasszonyfa,  Lázi,  Románd  és  Sikátor
település jelezték kiválási szándékukat a tárulásból és a szociális feladatellátást  2014. január 1-jétől
külön  önmálló  társulásként  kívánják  ellátni.  A  társulásból  való  kiválásához  a  jelenlegi  tagok
hozzájárulása szükséges.
Töltéstava  község  önkormányzata,  viszont  a  szociális  feladatellátás  terén  belépését  jelezte  a
társulásba  2014.  január  01.  napjával.  A  belépésről  a  tagönkormányzatoknak  szintén  határozat
formájában kell dönteni
Mindezek figyelembe vételével az alábbi határozati javaslat elfogadására teszek javaslatot:

Határozati javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Pannonhalmi  Többcélú  Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodásának módosításával egyetért az alábbiak szerint:

1.  Tápszentmiklós,  Győrasszonyfa,  Lázi,  Románd,  Sikátor  települések  2014.  január  1-től  a
Társulásból történő kiválását tudomásul veszi.

2. A képviselő-testület Töltéstava Község Önkormányzatának kérését támogatja és egyetért azon
szándékával, hogy 2014. január 1-től a Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Társulás tagja kíván lenni.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozati kivonatot küldje meg a Pannonhalma
Többcélú  Kistérségi  Társulás  Pannonhalmi  Szociális  és  Gyermekjóléti  Intézmény  9090
Pannonhalma, Bajcsy-Zs. u. 25. címre.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal
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Bagó Ferenc: Felkérte a Képviselő-testület  tagjait,  hogy aki egyetért  a határozati  javaslattal,  az
kézfelemeléssel szavazzon. 

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0

186/2013.(X.29.)   határozat   
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Pannonhalmi  Többcélú  Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodásának módosításával egyetért az alábbiak szerint:

1.  Tápszentmiklós,  Győrasszonyfa,  Lázi,  Románd,  Sikátor  települések  2014.  január  1-től  a
Társulásból történő kiválását tudomásul veszi.

2. A képviselő-testület Töltéstava Község Önkormányzatának kérését támogatja és egyetért  azon
szándékával,  hogy 2014. január 1-től  a Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Társulás tagja kíván
lenni.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozati kivonatot küldje meg a Pannonhalma
Többcélú  Kistérségi  Társulás  Pannonhalmi  Szociális  és  Gyermekjóléti  Intézmény  9090
Pannonhalma, Bajcsy-Zs. u. 25. címre.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

7.) A Tűzoltó Egyesület kérelme
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Bagó  Ferenc:  Elmondta,  hogy  az  Egyesület  Tűzoltó  bált  szeretnének  rendezni  a  Művelődési
Házban és ehhez kérik a terem díjmentes használatát.
Javasolja odaadni a termet, de elvárja, hogy olyan állapotban adják vissza, amilyenben odaadják
nekik.

Kovács Szabolcs: Ismertette a Tűzoltó egyesület kérelmét.

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 támogatásra
javasolja a kérelmet a képviselő-testületnek.

Bagó Ferenc: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki támogatja a kérelmet, kézfelemeléssel
szavazzon.

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0

187/2013.(X.29.)   határozat   
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja a Tűzoltó Egyesület terem
iránti kérelmét a Tűzoltó Bál megrendezésére.
 
Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal
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8.) Magtár parkoló igényének megvitatása
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

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

Kovács  Szabolcs:  Elmondta,  hogy  a  városrehabilitációs  projekthez  tartozó  Magtár  felújítása
előreláthatólag  jövő  nyárra  befejeződik.  A  felújításhoz  tartozik  egy  29  férőhelyes  parkoló
kialakítása.  A  terület  nagysága  nem  teszi  lehetővé  ennyi  parkoló  elhelyezését  a  Magtár
környezetében, így ők csupán ott 15 parkolót tudnak elhelyezni. A maradék 14 parkoló tekintetében
szeretnék közterületi parkolókkal kiváltani az előírt kötelezettséget.
Felolvasta a kérelmet.
Történt  már  egy  hasonló  eset,  amikor  a  Sörfőzde,  Sörmúzeum  projekthez  kellett  parkolókat
biztosítani. Akkor az önkormányzat ezt engedélyezte, mert úgy gondolták, hogy megvalósul a 100
férőhelyes parkoló a város rehabilitációs projekt keretein belül, de sajnos ez kikerült a projektből.
Nagyon negatív a Főtér és a Magtár parkolási mérlege.

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

dr. Horváth Benedek:  Elmondta,  hogy az Intersafe Kft.  kérelme és a saját  problémáik lefedik
egymást,  hiszen  a  városközpont  közvetlen  közelében  elég  kevés  a  pakolóhely.  Ez  alapján  a
Pénzügyi  és  Településfejlesztési  Bizottság  egyhangúan  abban  foglalt  állást,  hogy  helyt  ad  az
Intersafe  Kft.  kérelmének,  mindenféleképpen  visszterhes  formában.  A  helyére  pedig  a  Mátyás
király utca Major épület előtti buszmegállótól a Fenyvesalja bejáratáig található szakaszt jelöli ki,
az ott lévő támfal elbontásával, ahol 14-15 parkolóhely kialakításra kerülne, amit az önkormányzat
az Intersafe Kft. finanszírozása mellett vállalna.

Bagó  Ferenc:  Felkérte  a  Képviselő-testület  tagjait,  hogy  aki  támogatja  a  javaslatot  az,
kézfelemeléssel szavazzon.

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0

188/2013.(X.29.)    határozat   
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  Képviselő  Testülete  az  Intersafe  Kft.(9022  Győr,
Vörösmarty  utca  10.)  közterületi  parkolók  igénybe  vétele  iránti  kérelmének  helyt  ad azzal  a
feltétellel,  hogy  a  szükséges  14  parkolót  az  önkormányzat  a  város  rehabilitációs  projekt
akcióterületén megépíti  (a Mátyás király utca Major épület  előtti  buszmegállótól  a Fenyvesalja
bejáratáig ), amelynek költségét az Intersafe Kft. vállalja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a költségvállalásra vonatkozó
szerződést készítsék elő és folytassanak egyeztetést az Intersafe Kft. vezetőivel.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Kovács Szabolcs jegyző

Határidő: Azonnal

9.) Iskolai polgárőrség kérelme 
Előadó: Bagó Ferenc polgármester

Bagó  Ferenc:  Elmondta,  hogy  az  országban  egyedülállóan  Pannonhalmán  működik  az  iskolai
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polgárőrség. Ennek további működéséhez kérne 20.000 Ft támogatást.
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, támogatásra
javasolja a kérelmet a képviselő-testületnek.

Bagó  Ferenc:  Felkérte  a  Képviselő-testület  tagjait,  hogy  aki  támogatja  a  kérelmét  az,
kézfelemeléssel szavazzon.

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0

189/2013.(X.29.)    határozat   
Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a Pannonhalmi iskolai polgárőrséget
20.000 Ft-tal támogatja.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

10.) Engeni nyugdíjas kör támogatás iránti kérelme
Előadó: Bagó Ferenc polgármester

Bagó  Ferenc:  Elmondta,  hogy  engeni  nyugdíjas  körnek  egyszeri  támogatást  kért  az
önkormányzattól. A kérelemben szereplő összeg 30.000 Ft.
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, támogatásra
javasolja a kérelmet a képviselő-testületnek.

Bagó  Ferenc:  Felkérte  a  Képviselő-testület  tagjait,  hogy  aki  támogatja  a  kérelmét  az,
kézfelemeléssel szavazzon.

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0

190/2013.(X.29.)    határozat   
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  Képviselő  Testülete  az  engeni  nyugdíjas  kör kérelmét
támogatja és 30.000 Ft-ot biztosít a működéséhez költségvetése terhére.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

11.) Közkutakkal kapcsolatos bejelentés
Előadó: Bagó Ferenc polgármester

Bagó Ferenc: Elmondta, hogy felhívta arra a figyelmét a Pannon- Víz munkatársa, hogy nagyon
sok  közkút  van  Pannonhalmán.  Véleménye  szerint  nincs  szükség  a  Petőfi  utcában  lévőre,  a
zöldségessel  szemben  lévő kútra,  a  Rákóczi  utcában lévőre,  a  Tabánban lévőre.  Legalább  télre
kellene elzárni a vizet bennük. 
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Vas Gábor: Elmondta, hogy a tegnapi bizottsági ülésen is szó esett erről a problémáról. Pataki
Tamás  városgazdálkodási  referens  végezni  fog  egy  valósághű  felmérést  a  kutak  számáról  és
helyéről. Ezek közül a feleslegeseket fel kell számolni. 

Auerné Tolnai Klára: Elmondta, hogy a számla alapján 25 db közkút van Pannonhalmán. Amit
fizetnek az becsült érték, közkutanként 5m3, azaz 125m3 minden hónapban. 

Kádi  Antal: Elmondta,  hogy a  tegnapi  napon  nem tudták  még,  hogy ez  az  összeg egyenesen
arányos e a fogyasztással és a közkutak számával. Meg kell vizsgálni, hogy van-e olyan személy aki
közkútról viszi a vizet, mert nincs bekötve vezetékes víz az otthonába, mert ott a kutat elzárni nem
szabad.  Beszélni  kell  a  vízművel,  hogy  lehetne-e  az  önkormányzat  kérésére  a  kutak
keresztmetszetét csökkenteni, hogy egyszerre nagy mennyiségű vizet felhasználni ne lehessen.

Kovács  Szabolcs: Elmondta,  hogy  a  mai  napon  ezt  az  ügyet  Pataki  Tamás  el  kezdte
felgöngyölíteni, ehhez segítségképpen megadta a Macher Zoltán telefonszámát. Az egyeztetés már
megtörtént, aminek következtében egy átfogó képet fognak kapni a közkutakról.

E napirendi pontban döntés nem született.

12.) Az Általános Iskola igazgatójának kérelme
Előadó: Horváth Miklós igazgató

Bagó Ferenc:  Felkérte Horváth Miklós igazgatót,  tájékoztassa a képviselő-testületet  e napirendi
ponttal kapcsolatosan.

Horváth  Miklós:  Megköszönte  a  szót.  A  pannonhalmi  diákok  úszásoktatását  kérte  tegnap  a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságtól. Két alkalomra kérte a támogatást, ami 120.000 Ft-ba
kerülne. Korábban a szülőknek egy 8 alkalmas úszásoktatást ígértek sajnos forráshiány miatt csak 6
alkalmat tudnak finanszírozni.

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, támogatásra
javasolja a kérelmet a képviselő-testületnek.

Bagó  Ferenc:  Felkérte  a  Képviselő-testület  tagjait,  hogy  aki  támogatja  a  kérelmét  az,
kézfelemeléssel szavazzon.

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0

191/2013.(X.29.)    határozat   
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  Képviselő  Testülete  120.000  Ft-tal  támogatja  a
pannonhalmi diákok úszásoktatását.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

13.) A Márton-napi vásár helyének kijelölése
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Előadó: Kovács Szabolcs

Bagó  Ferenc:  Felkérte Kovács  Szabolcs  jegyző  urat,  tájékoztassa  a  képviselő-testületet  e
napirendi ponttal kapcsolatosan.

Kovács Szabolcs: Elmondta, hogy sokan kérdezték a hivatalt, hogy hol lesz az idei Márton-
napi vásár.
Kérte a testületet, hogy alakítsa ki ezzel kapcsolatos álláspontját.

 Kádi Antal: Javasolta a Kisfaludy utcát, a búcsú területét a Márton- napi vásár helyszínéül.

Vas Gábor: Véleménye szerint a Búcsú területe nagyon jó választás lenne.

Bagó  Ferenc:  Elmondta,  hogy  a  major  előtti  terület  építési  terület  jelenleg,  ezért
ideiglenesen ez a megoldás tűnik elfogadhatónak.
Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki javasolja a Márton-napi vásár helyszínéül a
Kisfaludy utcát, a búcsú területét, az kézfelemeléssel szavazzon.

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0

192/2013.(X.29.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Márton-napi vásár helyszínéül a
Kisfaludy utcát, a búcsú területét jelöli ki.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 
Határidő: azonnal

Bagó Ferenc: a képviselő-testület nyilvános ülését bezárta. 

…....................         …........................
Bagó Ferenc  Kovács Szabolcs 
polgármester   jegyző

..….................. ….......................
Orbán Péter Szilágyi Kemál    
jkv. hitelesítő     jkv. hitelesítő 
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