
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 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 6 fő képviselő jelen van, Vas Gábor igazoltan távol
van, így az ülés határozatképes. 

Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: dr. Horváth Benedek és Kádi Antal képviselők. 

Bagó  Ferenc: Tájékoztatta  a  képviselő-testületet,  hogy  az  ülés  napirendjére  a  meghívóban
javaslatot tett. 
Megkérdezte van-e még javaslat napirend felvételére.

Kovács Szabolcs: Javasolta, az alábbi napirendi pont felvételét:

Napirendi pontok felvétele:

• A Petőfi 1. szám alatti ingatlan társasházzá nyilvánítás engedélyezése
• Pannonhalma Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének kérelme 
• Banki finanszírozás ismertetése
• Kálvária felállítására beérkezett igény

Bagó  Ferenc:  Felkérte  a  képviselő-testület  tagjait,  aki  egyetért  az  írásos  meghívóban  közölt
napirendek tárgyalásával, valamint a javasolt módosítással, kézfelemeléssel szavazzon.

Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0 fő

1/2014.(I.28.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az ülésre meghirdetett
napirendi pontok tárgyalását elfogadja a következő változtatással:

A napirendek közé felveszi az alábbi napirendi pontokat:

• A Petőfi 1. szám alatti ingatlan társasházzá nyilvánítás engedélyezése
• Pannonhalma Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének kérelme 
• Banki finanszírozás ismertetése
• Kálvária felállítására beérkezett igény

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
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Kovács Szabolcs: Javasolta a Banki finanszírozás ismertetése napirendi pont zárt ülés keretében
történőtárgyalását, az önkormányzat vagyonával való rendelkezés miatt.

Bagó Ferenc:  Felkérte a képviselő-testület  tagjait,  aki egyetért  a javasolt  napirendi pontok zárt
ülésen való tárgyalásához, kézfelemeléssel szavazzon.

Szavaz: 4 fő Igen: 4 fő Nem: 0 fő

2/2013.(XII.19.)   határozat   
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott,  hogy  Banki finanszírozás
ismertetése című  napirendi  pontot,  a  14.  napirendi  pontot  és  a  16.  napirendi  pontot  zárt  ülés
keretében tárgyalja. A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
46. § (2). bekezdés, C, pontja szerint a képviselő-testület zárt ülést rendelhet el a vagyonával való
rendelkezés  esetén,  továbbá  az  általa  kiírt  pályázat  feltételeinek  meghatározásakor,  a  pályázat
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat, vagy más érintett üzleti érdekét sértené.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Napirend előtti munkarész

Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről:

Két ülés között történt események, tárgyalások:
• XII. 20-án Polgárőrség év végi gyűlése volt.
• I.02-én Önkormányzatunk megkezdte 2014-es évet.
• I.07-én E.ON képviselővel tárgyalt a jegyző úrral és az aljegyző úrral együtt. Azóta 

megoldották a problémákat, kicserélték a villanyoszlopokat.
• I.08-án Banki finanszírozásról tárgyalt a jegyző és alpolgármester úrral együtt. A témáját a 

zárt ülésen tárgyalják.
• I.09-én Kereskedelmi Kamara 2014. évi nyitó ünnepségén volt, ahol rengeteg vállalkozó 

jelent meg. 
• I.10-én Jegyző úrral és Auerné Tolnai Klára pénzügyi csoportvezetővel előkészítették a 

2014. évi költségvetés testületi anyagait.
• I. 20-án a Takarékszövetkezetben aláírta a hitelt a Szent Márton Járóbeteg Központtal 

kapcsolatosan.
• I. 20-án szociális bizottsági ülés
• I. 21-én Körjegyzőnél Győrben aláírta az 55 milliós hitel szerződést.
• I. 23-án HVB- gyűlésén volt a Járási központban.

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.  december  13-tól  2014.  január  23.-ig

terjedő időszakban a következő döntést hoztam:

Átmeneti segély: 

            1 fő  *    5.000,-Ft

Temetési segély:
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            1 fő  *   30.000,- Ft

2013. évben születési támogatás:    

           17 fő  *  10.000,- 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: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 6 fő

3/2014.(I.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:  Megkérdezte, hogy a Mátyás király úti TSZ irodaház tulajdonosát fel lehetne e
szólítani, hogy tegye rendbe azt az épületet. Rontja az épület a város látképét és fokozottan élet és
balesetveszélyes.

Bagó Ferenc: Elmondta, hogy fel fogják szólítani a tulajdonost.

Napirendi pontok:

1.) Pannonhalma Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet 
megvitatása.

Előadó: Auerné Tolnai Klára pénzügyi csoportvezető

Bagó Ferenc: Felkérte Auerné Tolnai Klára Pénzügyi Csoport vezetőjét, tájékoztassa a képviselő-
testületet e napirendi ponttal kapcsolatosan.
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Auerné Tolnai Klára: Elmondta, hogy nagyságrendileg összeállt a költségvetés. Mind fejlesztési,
mind működési oldal egyensúlyba került. Elsődleges feladata a megtervezett bevételek minél előbbi
megszerzése, hiszen attól függnek a betervezett kiadások is. 
Gyakorlatilag  szakfeladatosan  elkészült  a  hivatal,  illetve  az  önkormányzat  költségvetése.  Ezt
követően  a  második  fordulóra  kerül  a  szakfeladatokra  való  bontás.  Úgy  gondolja,  hogy  az  új
számviteli  szabályoknak  megfelelően  már  biztos  lesznek  olyan  tényezők  amelyek  miatt
átcsoportosításra lesz szükség, de ezt a második körnél mindenféleképpen meg fogják tenni.  Ez
azért van, mert egy új vállalkozás szemléletű számvitel kerül bevezetésre.
Összegyűjtötte a főbb kiadási tételeket, amelyek tavalyhoz képest máshogy szerepelnek. A személyi
juttatások kiadásainál a meglévő személyi állománnyal tervezték a mindenkori béreket, kondíciókat.
Egy fő van fejlesztésként az új Tourinform irodába tervezve, májustól egy felsőfokú végzettségű
kezdő fiatal bruttó 150.000 Ft-os bérét tartalmazza, illetve cafeteria juttatását a rendszer. Jó lenne
átgondolni  a  Művelődési  Házban  lévő  Tourinform  iroda  jövőjét.  Bérként  még  a  köz-
foglalkoztatottakat emelné ki, jelenleg tervezésre került 20 ember, akik novembertől foglalkoztatva
vannak  az  önkormányzatnál,  ebből  14-en  a  sokat  hallott  alapkompetenciai  településkarbantartó
képzésre járnak. Aki gyakorlatilag fizikai munkát végez az önkormányzatnál az 6 fő. Erre 100%-os
támogatást ad az állam, amivel terveztek is. Amit letelik ez a közmunkaprogram, tervezett 5 főt
egész éves foglalkoztatására májustól novemberig. A dologi kiadásokat az előző évi tényadatokat
figyelembe véve tervezték. 
Van néhány dolog, amely ennek a költségvetési évnek a jellegzetessége:

• bruttó  2.000.000  Ft-tal  szerepel  a  Petőfi  Sándor  u.  1-es  ház  társasházzá  alakításának
mindennemű költsége

• bruttó 3.000.000 Ft-tal szerepel a murvázás, kátyúzás
• nagy tétel az Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati, illetve a Vízi Társulatnak,

fizetendő tagdíj, amelynél változás, hogy az eddigi éveknél ez egy átadott pénzeszköz volt,
de idén a dologi kiadások közé kell sorolni

• bruttó  1.396.000  Ft  az  iskola  karbantartásaként  szerepel,  ami  a  2013.  évi  bankgarancia
lehívása során nem került felhasználásra

• bruttó 1.500.000 Ft-ot kell ebben az évben feltervezni a következő uniós időszakra szóló
fejlesztési terv elkészítésének költségét

• nagyobb tétel  még a Művelődési Ház rendezvényei.  A Márton-napi vásárra és az Idősek
napjára 400-400 ezer Ft-ot, illetve terveztek 4 nagyobb rendezvényt a Fő térre, amelyekre 1-
1 millió Ft-ot tettek félre amikhez próbálnak még pályázati forrást találni

• az új Tourinform irodába terveztek felszerelési, illetve rezsi költséget
• turisztikai kiadványra bruttó 2.000.000 Ft-ot
• a testvérvárosi kapcsolatok bruttó 1.000.000 Ft-tal szerepelnek
• polgármesteri működési tartalék 500.000 Ft
• a szociális kifizetéseknél a keretösszeg a tavalyi maradt
• a természetbeni tűzifaprogramra a tavalyi összeg és mennyiség figyelemvételével egy önerőt

tettek félre rá

Az átadott pénzeszközöknél ha a működési oldalt nézzük, akkor a költségvetés jelenleg tartalmaz 15
millió Ft-ot arra, hogy ha az önkormányzat tudja csökkenteni a Szent Márton Járóbeteg Központ
hitelfelvételét. A civil szervezetek támogatására idén is bruttó 4 millió Ft van. Tervezett 500.000 Ft-
ot  a  többcélú  szociális  intézmények  felé  házi  segítségnyújtás,  illetve  a  szociális  étkeztetés
egyenlegére.  Átadott  pénzeszközként  szerepel  az  iskola  egészségügynek  a  havi  juttatása,  amit
azonban az OEP bevétel finanszíroz. 
Fejlesztési  átadott  pénzeszközöknél  az  előző  évekhez  hasonlóan  az  első  lakáshoz  jutók
támogatására 1.200.000 Ft-ot tervezett. 5.270.000 Ft a Győr-Szol felé fizetendő idei törlesztőrészlet
a kamatokkal együtt.
Az utolsó nagyobb tétel a fejlesztési oldalon az a városközpontra vonatkozik, ami 77 millió Ft. A
Dózsa utcán kialakítandó buszmegállóra 7 millió Ft van, a Petőfi utcán a parkolókra 8.550.0000 Ft,
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a  településrendezési  terv  önkormányzatot  érintő  részére  1,5  millió  Ft,  számolniuk  kell  a  már
megnyert kamerarendszer ÁFA tartalmával, ami a nettó 8 millió Ft-nál 2.160.000 Ft, illetve egy 10
milliós pályázati önerő, ami a költségvetésben van. 
Felújítások tárgyában a már említett járdafelújítás 10 millió Ft-tal, illetve az óvodai épületfelújítás
(volt leányiskola épülete) 30 millió Ft-tal lett tervezve.
Ha a bevételi oldalt megnézzük, akkor az egyik fő tétel az állami támogatások rendszere, ami 2013-
ban egy teljesen új finanszírozási rendszer volt. Gyakorlatilag az elszámolás még most is kérdéses,
hogyan  fogják  a  beszámolóban  ezt  megtenni.  A  két  év  feladatfinanszírozási  rendszere  a
Polgármesteri Hivatal finanszírozását rendkívül kedvezőtlenül érintette. 
Az óvodai nevelés tekintetében nagy a többletbevétel,  mely a gyermeklétszám növekedése miatt
van így, ám a rendszer nagyobb pedagógus létszámot is számol, amelyre nagyobb finanszírozás jár.
Előirányzatként  1.800.000  Ft-ot  kaphatnak  az  iskola  működtetésére,  hiszen  azok  az
önkormányzatok akik továbbra is működtetnek, azok a tavalyi összegben részesülnek. 
A helyi adóknál adóemelés nem történt, ezért a 2013. évi tényadatok alapján történt a tervezés. 
Kölcsön visszatérítéssel is számol a költségvetés, egyrészt működésivel a Járóbeteg Központtól fog
visszajönni 6.350.000 Ft, másrészt fejlesztésiként a képviselő-testületnek által a Sport Egyesületnek
adott öltözők kialakítására 2.272.000 Ft kerül visszafizetésre.
Nagy  pénzmaradvánnyal  zártak,  de  látható  még  a  nagy kötelezettségvállalás  a  városközponttal
kapcsolatosan. Az óvodának 3.866.000 Ft pénzmaradványa van, amit működésinek tekintenek, a
hivatalnak 2.853.000 Ft, az önkormányzatnak 117 millió amit próbáltak működésire és fejlesztésire
megbontani.
A bevételi oldalon a sokat említett fejlesztési kiadások fedezetként nagy ingatlanértékesítés került
tervezésre. Gyakorlatilag a Gesztenyés horogban területértékesítés 7 millió Ft +Áfával, a Petőfi 9.
mellett a volt Ságvári utca felől van egy telkük 3 millió Ft+ Áfával, 28 millió Ft-tal tervezték a
Petőfi u. 1-ben lévő 4 lakás értékesítését, illetve a Petőfi 9. szám alatt található ingatlan 20 millióért
való eladását.
Ezekkel  a  bevételi  és  kiadási  összegekkel,  úgy  gondolja  összeáll  ez  a  költségvetés  ami  sem
működési sem fejlesztési hiányt nem tartalmaz. Ahhoz, hogy mindent tartani lehessen az szükséges,
hogy a tervezett bevétel-ingatlanértékesítés- realizálódjanak.

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  2014.  évi  költségvetéséről  szóló  rendeletet  tervezetét  az
előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2014.  évi  költségvetéséről  szóló
beszámolót  elfogadja  és  megbízza  a  jegyzőt,  hogy  a  költségvetés  2.  fordulós  tárgyalásában  a
rendelet tervezetet készítse elő.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

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

Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0

4/2014.(I.28.)   határozat   
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Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2014.  évi  költségvetéséről  szóló
beszámolót  elfogadja  és  megbízza  a  jegyzőt,  hogy  a  költségvetés  2.  fordulós  tárgyalásában  a
rendelet tervezetet készítse elő.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

2.) A Pedagógiai Szakszolgálat tevékenységének bemutatása
Előadó: Kozma Szabolcs Pedagógiai Szakszolgálat vezetője

Bagó  Ferenc:  Felkérte  Kozma  Szabolcs  Pedagógiai  Szakszolgálat  vezetőjét, tájékoztassa  a
képviselő-testületet e napirendi ponttal kapcsolatosan.

Kozma Szabolcs: Elmondta, hogy A pedagógiai szakszolgálat a köznevelési rendszer intézményei
között  működő  köznevelési  intézmény,  csakúgy,  mint  az  óvoda vagy az  iskola.  A szülők és  a
pedagógusok  nevelő  munkáját,  valamint  a  nevelési-oktatási  intézményeket  segíti  feladatainak
ellátásában. 

Pedagógiai  szakszolgálati  feladat  a  gyógypedagógiai  tanácsadás,  korai  fejlesztés,  a  fejlesztő
nevelés,  a  szakértői  bizottsági  tevékenység,  a  nevelési  tanácsadás,  a  logopédiai  ellátás,  a
továbbtanulási,  pályaválasztási  tanácsadás,  a  konduktív  ellátás,  a  gyógytestnevelés,  az
iskolapszichológiai,  óvodapszichológiai  ellátás  és  a  kiemelten  tehetséges  gyermekek,  tanulók
gondozása.

A szolgáltatások ingyenesek. Minden 0-18 éves korú gyermek és fiatal igénybe veheti, aki az adott
szakszolgálati  intézmény  működési  területén  állandó  bejelentett  lakcímmel  rendelkezik,  vagy  a
működési területen tartózkodik, vagy a működési területen jár bölcsődébe, óvodába, iskolába. 

A szolgáltatások igénybe vehetők:
 - önkéntes jelentkezés alapján,
 - szülő hozzájárulásával nevelési-oktatási intézmények, orvos kezdeményezésére,
 - gyámhatósági beutalás alapján,
 - gyermekvédelmi intézmények kérése alapján.

 2013  szeptemberében  alakult  meg  a  Győr-Moson-Sopron  Megyei  Pedagógiai  Szakszolgálat,
amelybe  a  megyei  szakszolgálati  intézmények,  köztük  a  2007-ben  Győrújbaráton  létrehozott
pedagógiai  szakszolgálatunk  is  integrálódott.  Az  intézményt  a  székhelyintézmény  mellett
tankerületenként egy, azaz összesen hét tagintézmény alkotja 

Az  új  nevük  Győr-Moson-Sopron  Megyei  Pedagógiai  Szakszolgálat  Pannonhalmi
Tagintézménye lett, amelynek a működési körzete a Pannonhalmi Tankerület és Győrújbarát.
Jelenleg a székhelyük Győrújbaráton található.  Pannonhalmán két helyiséget kaptak a Kistérségi
Gyermekjóléti  Szolgálat  épületében. Itt döntően a szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési
tanácsadás feladatát  látják el.  Személyi  állományunkkal a korai fejlesztést,  a szakértői bizottsági
tevékenységet, a nevelési tanácsadást, a logopédiai ellátást és a gyógytestnevelést tudják biztosítani.

Néhány szó a tevékenységekről:

A korai fejlesztés magában foglalja 0-5 éves korig a komplex gyógypedagógiai fejlesztést. 3 éves
kortól csak akkor folytatható, ha a gyermek nem kapcsolódhat be az óvodai nevelésbe.

A szakértői bizottsági tevékenység komplex pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai vizsgálat
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alapján történik. Tagintézményünk feladata a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézségek
megállapítása vagy kizárása és az ehhez kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzése. Sajátos nevelési
igény  gyanúja  esetén  a  gyermeket  a  Székhelyintézményhez  irányítják.  Feladatuk  még  az
iskolaérettségi vizsgálat, azaz a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása.

A nevelési tanácsadás keretén belül a szülőknek és a gyermekeket nevelő, oktató intézményeknek
adnak  segítséget.  A  pedagógiai  és  pszichológiai  tanácsadás  és  konzultáció  mellett  többféle
preventív és terápiás ellátást biztosítanak.

A  logopédiai  ellátás feladata  többek  között  a  beszédindítás,  a  beszédhibák  és  a  nyelvi-
kommunikációs zavarok javítása. Az SNI gyermekek logopédiai ellátása nem szakszolgálati feladat.

A  gyógytestnevelés  feladata a gyermekek speciális célú testnevelési foglalkoztatása iskolaorvosi
vagy szakorvosi javaslat alapján. 

Szakszolgálati tevékenységük átnyúlik az intézményi határokon, hiszen 0-18 éves korig látnak el
gyermekeket  és  igény  szerint  adunk  tanácsokat  a  hozzájuk  forduló  szülőknek  és  a  gyerekeket
nevelő  pedagógusoknak.  Minden  évben  szemtanúi  az  „óvodai  beszoktatásnak”  és  az  iskolába
lépésnek  is.  Látják  és  tapasztalják,  hogy  mennyire  különbözőek  a  gyerekek.  Mindenki  ügyes
valamiben  és  mindenkinek  akadnak  kisebb-nagyobb  nehézségei  akár  a  mozgásban,  akár  a
beszédben, akár a gondolkodásban. Van akinek a beszédhangjait kell „tisztává varázsolni” ahhoz,
hogy igazán kiteljesedhessen a versmondásban, vagy a színjátszásban. Akadnak olyanok, akiknek a
mozgását kell ügyesíteni, hogy aztán szép eredményeket érhessen el a sportban. Sok gyermeknek a
lelkét kell egy kicsit jobban és speciálisabban ápolni ahhoz, hogy kiegyensúlyozottan, szorongások
és gátlások nélkül élhessen. Különösen fontosnak tartják, hogy a hiányokat megszüntessük, illetve
ha  nem  tudják,  akkor  a  jól  működő  funkcióknak  pedig  minél  nagyobb  teret  adjanak.
Szakszolgálatuknak  kiemelt  célja,  hogy  hatékonyan  tudjon  együttműködni  a  nevelési-oktatási
intézményekkel és természetesen a szülőkkel azért, hogy a gyermek „nevelési oktatási rendszerbe
illesztése”  mellett  a  rendszer  egyéni  igényekhez  alakítása  is  megtörténjen,  hogy  a  gyerekek  a
képességeik maximumát adják.
Intézményükben  pszichológus,  logopédus,  gyógypedagógus és  gyógytestnevelő  közös munkája
segíti az óvodapedagógusok, tanítók és tanárok mindennapi munkáját. Szakszolgálatukban dolgozó
szakemberek olyan végzettségekkel, szakképesítésekkel rendelkeznek, amelyek több szakszolgálati
feladat elvégzésére is feljogosítják őket. A számtalan terápiás tudást és tapasztalatot is igyekeznek
maximálisan kihasználni a komplex diagnosztika, fejlesztés és tehetséggondozás érdekében.
Nagyon örülnek annak, hogy a számukra új működési körzetben is egyre többen fordulnak hozzájuk
bizalommal,  és  kérnek segítséget  nevelési  kérdésekben,  a  gyermekek fejlődésével  kapcsolatban.
Fontosnak tartják, hogy mindenkihez eljusson a pedagógiai szakszolgáltatás lehetősége. 

Bagó  Ferenc:  Megkérdezte a  Képviselő-testület  tagjait,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,
megjegyzése?

Kádi Antal: Elmondta, hogy nagyon részletes tájékoztatást kaptak, de sajnos megkapta a választ
arra, amit meg szeretett volna kérdezni, hogy a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása
miből  áll?  Említette,  hogy a gyengébb képességű tanulók felfelé  húzása elsődlegesen a  feladat.
Kérdése az, hogy nem volna célszerű, hogy aki nem teljesen iskolaérett, nem kellene bele erőltetni
az iskolába, hanem várni egy évet, hogy a természetes evolúciós fejlődés folyamán kerüljön arra a
szintre. 

Kozma Szabolcs: Elmondta, hogy maga ez a rész, hogy kiemelten tehetséges tanulók, gyermekek
ellátása egy új terület a szakszolgálat szemléletében. Minden évben szerveznek egy versenyt, amely
a  tehetséges  gyerekeknek  rendeznek  és  tagjai  a  Tehetséggondozó  Tanácsnak  is.  A  nevelési
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tanácsadás belül vannak olyan foglalkozások, amelyek kiemelten a tehetségfejlesztést segítik. Ezt
szakvéleményükben is megjelenítik.
6 éves kor most a tankötelezettség. Gyakorlatilag ha nem jeleznek problémát feléjük, akkor 6-7 éves
korig  a  Pedagógiai  Szakszolgálatnak  nem kell,  hogy beavatkozzon  ebbe.  Az  óvoda  és  a  szülő
egyetértésében ezek a gyerekek vagy mennek iskolába, vagy nem. A Szakszolgálat abban az esetben
avatkozik be, ha nincsen egyetértés, vagy problémát jelez a szülő.  

Füves  Zsuzsanna:  Megköszönte  Pannonhalma  városnak,  hogy kollégáját  milyen  szeretettel  és
törődéssel fogadta.

Bagó Ferenc:  Felkérte a Képviselő-testület  tagjait,  hogy aki elfogadásra javasolja  a  Pedagógiai
Szakszolgálat tevékenységének bemutatásáról szóló beszámolót, az kézfelemeléssel szavazzon. 

Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0
           
5/2014.(I.28.)   határozat   
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Pedagógiai  Szakszolgálat
tevékenységének bemutatásáról szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

3.) Pannonhalma városáról szóló turisztikai kiadvány elkészítésének lehetősége
Előadó: Horváth Roland intézményvezető

Bagó Ferenc: Felkérte Horváth Roland intézményvezetőt, hogy e napirendi pontról tájékoztassa a
testület tagjait.

Horváth Roland: Megköszönte a szót.  Elmondta, hogy a jegyző úrral tartottak év elején egy év
egyeztető megbeszélést, ahol felmerült egy Pannonhalmát bemutató kiadvány elkészítése. 2006-ban
már készítettek egy 1000 példányszámú Pannonhalmát  és térségét bemutató kiadványt,  ami egy
nyár  alatt  el  is  fogyott  a  Tourinform irodában.  Úgy gondolták,  hogy következő  kiadvány csak
Pannonhalmáról szólna, a kistérséget nem vennék bele. Ismertette részletesen a 24 oldalas, A5-ös
méretű  kiadvány  tartalmi  elképzeléseit.  Szeretné,  hogy  ez  elkészüljön  a  turista  szezon  elejére,
májusra.  Elküldött  a  képviselő-testületnek  2  változatot  a  kiadvány  stílusáról,  és  erről  kért  egy
döntést, hogy melyik lenne a legmegfelelőbb. Arra is választ kért, hogy a magyar nyelven kívül
angolul és németül is kiadják-e, de annak a plusz fordítási költsége 80-90 ezer Ft.

Kovács Szabolcs: Elmondta, hogy a költségvetésbe ezt az összeget beépítették. A 200.000 Ft-os
költségvetésből egy 24 oldalas Pannonhalmáról szóló igényes, színes kiadvány jelenhetne meg. Úgy
gondolja, hogy a város rangjához méltó lenne egy ilyen kiadvány létesítése ezen a költségen, ez
2000 db példányszámot jelentene.

dr.  Horváth  Benedek:  Megkérdezte,  hogy ennek  a  terjesztését  és  propagálását  hogyan  fogják
megoldani?

Horváth Roland: Elmondta, hogy mindenképpen a Tourinform iroda lenne a fő színtere ennek, de
a helyi szállásadók, vendéglátókra is gondoltak. 
Kovács Szabolcs: Elmondta, hogy a Kisalföld napilapra is gondoltak, hogy meg lehetne jelentetni
benne ennek a kiadványnak az elkészültét.  Ezt  elkezdték  már  felépíteni,  véleménye,  hogy cikk
formájában lehetne a legkönnyebben ezt véghezvinni.
Kádi Antal: Véleménye az, hogy az internet korszakában a honlapról a magyar nyelvű bemutatást
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könnyebben el lehet érni, ha az frissítve van. Igazából, aki érdeklődik Pannonhalma iránt, az lehet,
hogy először a honlapot tekinti meg. A honlap lehetőségeit is kellene bővíteni. Inkább az idegen
nyelvű  kiadványt  támogatná,  mert  a  külföldiek  ha  hazaviszik,  remélhetőleg  megmutatják
ismerősieknek is.

dr.  Horváth Benedek:  Megkérdezte,  hogy a  Tourinform irodának mekkora  a  külföldi  turisták
aránya? Mennyire keresik az idegen nyelvű kiadványokat? 

Horváth Roland: Elmondta, hogy ez az arány 50-50%.

Orbán Péter: Megkérdezte, hogy a példányszám szerintük elég lesz? Véleménye szerint kevés ez a
2000 db. 

Papp  László: Elmondta,  hogy  amikor  elkészült  Pannonhalma  honlapja,  akkor  a  turisztikai
látványosságokkal kapcsolatosan voltak olyan tapasztalatok, hogy a Pannonhalmáról elszármazott
külföldön élő volt  lakosokat  megkeresték  a honlappal  kapcsolatos  fordításokkal.  Véleménye  az,
hogy a honlapra ismételten tegyenek fel egy felhívást. 

Kádi Antal: Biztos benne, hogy találnának profi tolmácsokat, akik szívesen segítenének.

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 Pannonhalmáról  szóló kiadvány elkészítésének lehetőségét
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.

Határozati javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Pannonhalmáról  szóló  turisztikai
kiadvány  elkészítését  az  előterjesztésnek  megfelelően  elfogadja.  Az  önkormányzat  2014.  évi
költségvetésben  a  kiadvány  elkészítéséhez  szükséges  200.000  Ft  összeget  a  képviselő-testület
biztosítja.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

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

Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0

6/2014.(I.28.)   határozat   
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Pannonhalmáról  szóló  turisztikai
kiadvány  elkészítését  az  előterjesztésnek  megfelelően  elfogadja.  Az  önkormányzat  2014.  évi
költségvetésben  a  kiadvány  elkészítéséhez  szükséges  200.000  Ft  összeget  a  képviselő-testület
biztosítja.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
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4.) A Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde Továbbképzési tervének megvitatása. A volt leányiskola 
épületének további felújításáról szóló tájékoztatás

Előadók: Kapovitsné Tamás Csilla intézményvezető, Kovács Szabolcs jegyző

Bagó  Ferenc:  Felkérte Kapovitsné  Tamás  Csilla  intézményvezető  asszonyt,  tájékoztassa  a
képviselő-testületet e napirendi ponttal kapcsolatosan.

Kapovitsné Tamás Csilla: Már a decemberi ülésen is szó volt a Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde
továbbképzési tervéről. Ott olyan módon került elfogadásra, hogy minden dolgozóját megkérdezte,
hogy ki szeretne a következő 5 évben továbbképzésen részt venni. Ez a felmérése megtörtént és
elkészült. Hozzátette, hogy kötelezettsége van minden pedagógusnak a továbbképzésre, 120 órát el
kell  végezi  7  évente,  illetve  most  egy új  törvény szerint  előnyben  részesülnek  mindazok,  akik
szakképzésben akarnak részt venni. Ez felvetette azt a problémát, hogy az összes fiatalabb dolgozó
szeretne egy plusz képesítést szerezni azért, hogy az életpályamodellben előrébb kerüljön. Ennek
viszont  nagyobb  anyagi  vonzata  van.  Az  elmúlt  2  évben  nem volt  lehetőség  a  pedagógusokat
támogatni a bizonyos fejkvóta rendszer miatt.  Ez megszüntetésre került,  helyette nem találtak ki
semmit, hanem azt mondják, hogy ad az állam ad egy összeget egy pedagógusnak a mindenféle
költségeire  az  önkormányzat  számára,  és  abból  kell  kikalkulálni  a  továbbképzési  tervekre
fordítandó összeget.  Igyekezett  utánanézni,  hogy más városok hogyan oldják ezt  meg.  Teljesen
különböző  módon.  Van  ahol  az  új  rendszer  óta  nem képzik  a  pedagógusokat,  akik  így  egyre
nagyobb  elmaradásban  vannak.  Van ahol  továbbra  is  80%-ban támogatják  a  pedagógusokat.  A
költségvetés szűkössége miatt erre az évre csak 2 pedagógus továbbképzését tervezte be, akik már
elkezdték a tanfolyamokat. Az a kérdése, hogy milyen támogatásban részesíti a képviselő-testület a
pedagógusokat.

Kovács Szabolcs:  Elmondta,  hogy ez az összeg 5-600.000 Ft évente,  amit  bele  kell  tervezni  a
költségvetésbe. A korábbi évek gyakorlata az 80 %-os támogatás volt. A költségvetési koncepció
adta irányelveket figyelembe véve az elmúlt képviselő-testületi ülésen 50%-os támogatás is szóba
került. Abban maradtak, hogy a mostani Bizottsági és Képviselő-testületi ülésen fognak végleges
döntést hozni. 
Elmondta,  hogy Szabó Rita óvónő még annak a tudatában kezdte meg a képzést még a tavalyi
évben, hogy a támogatása 80%-os. 

Kádi Antal: Véleménye az, hogy meg kellene vizsgálni, hogy ha előjön az iskola felől egy ilyen
igény akkor hogyan fogják kigazdálkodni.

Kovács  Szabolcs:  Elmondta,  hogy  ilyen  igénnyel  nem  léphetnek  fel  az  önkormányzat  és  a
képviselő-testület felé, mert már nem ők a fenntartók. Ők már a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központhoz és a Tankerülethez tartoznak.

Bagó Ferenc: Ismertette a Határozati javaslatot:
Határozati Javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Játék-Vár  Óvoda  és  Bölcsőde
pedagógusainak továbbképzésének költségeit 80%-os arányban támogatja költségvetése terhére.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

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

Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0
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7/2014.(I.28.)   határozat   
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Játék-Vár  Óvoda  és  Bölcsőde
pedagógusainak továbbképzésének költségeit 80%-os arányban támogatja költségvetése terhére.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Bagó  Ferenc: Felkérte  Papp  Lászlót,  hogy  a volt  leányiskola  épületének  további  felújításáról
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.

Papp László: Elmondta, hogy az a probléma az óvodában, hogy nagyon sok gyermek van, de kevés
a hely.  Őszre mindenképpen egy új csoportszoba megnyitását tervezik. Kapovitsné Tamás Csilla
számítási  szerint  egy új  csoportszoba 3 új óvónőt jelent,  ami  éves szinten plusz 11,5 millió  Ft
bérköltség az önkormányzatnak. 
A  lenti  óvodában  van  2  kis  kihasználatlan  helyiség,  ahol  a  kis  létszám miatt  gazdaságtalanul
működik a 2 csoport. Ezzel gyakorlatilag nem tudnak mit kezdeni, bővítési lehetőség nincsen, a
helyiségek adottak, összevonni nem lehet. 
Gondolkodtak a lapos tetős épület emelt ráépítésében, az sem egyszerű mert esetlegesen liftet is kell
építeni  bele.  A sima tetőre  ráépítés  és beépítés  nem lehetséges  óvodánál,  csak komplett  szintre
emelés. Ez egy több hónapos munka lenne, így megállna ott az óvodai élet. 
Ami megoldhatónak tűnik és a volt Leányiskola épületének problémáját is megoldaná az a volt
Leányiskola további átalakítása. Megnézték a tetejét és sajnos felújítani nem lehet, így új tető és
szerkezet is kell, abból az okból is, hogy az épületet ki kell szélesíteni. A koncepció arra irányult,
hogy két csoportszobát lehessen kialakítani, így a volt zárda épületének 40%-a felszabadul. A két
lenti  csoport  felkerül  a  2  új  helyére,  de  oda  a  jelenlegi  18  helyett  25  gyermek  tud  járni  egy
csoportba. Így megvalósulna egy épületben 3 csoportszoba, ami a koncepció szerint össze is lenne
kötve egy zárt folyosóval.
Ezt követően részletesen ismertette a kivetítő segítségével terveket. 
A felújítások végén 148 gyermeket tudnak fogadni.

Bagó Ferenc:  Elmondta,  hogy a költségvetés  tervezésekor  látta,  hogy az  óvoda felújítására  35
millió Ft-ba fog kerülni. Ezt az összeget sokallja ezekre a munkálatokra. Maximum 27 millió Ft-ot
tudnak rászánni a felújításra, ennél többet az önkormányzat költségvetéséből nem tudnak rászánni.
Tudja, hogy precíz munkát végzett eddig is meg ezután is fog, de mindenről szeretne látni anyag- és
munkadíj költségvetést. Ezen felül még 2 pályázót fel kell kérni a kivitelezés megtervezésére.

dr. Horváth Benedek: Elmondta, hogy nem kérdés ezeknek a csoportszobáknak a kialakítása, de
önerőből az idei évben csak akkor tudják kifizetni, ha valamelyik nagyobb ingatlanukat el tudják
adni. 

Kovács Szabolcs: Hozzáfűzte, hogy ez a probléma felvetődött már a múlt év végén. Akkor felkérte
Papp László urat,  hogy nagyságrendi költségbecslést  készítsen,  hogy tudjanak mivel számolni a
költségvetés készítésekor. 
Ha  ebben  a  konstrukcióban  kívánják  megvalósítani,  akkor  kis  esélyt  lát  arra,  hogy  bármiféle
pályázaton el tudjanak indulni és lebonyolítani,  hogy szeptember 1-jén a gyerekeknek át tudják
adni az új csoportszobát.
El kell döntenie a tisztelt képviselő-testületnek, hogy melyik irányban induljanak el.  
Kádi  Antal:  Véleménye  az,  hogy  a  csapásirály  az  jó.  A  mai  napon  beszélt  Vas  Gábor
alpolgármester  úrral,  aki  aggályát  fejezte  ki  ezzel  kapcsolatban.  Óriási  összegről  van  szó  és
pillanatnyilag a költségvetésben nem lát erre fedezetet.
Van  nagyon  sok  fizetési  elkötelezettségük  ebben  az  évben,  így  ennek  a  projektnek  a  teljes
kivitelezésére ő maga sem lát lehetőséget.
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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 volt leányiskola felújításával, átépítésével kívánja megoldani az
új csoportszoba kérdését. A tegnapi ülésen elhangzott egy körülbelüli költségbecslés, ami 36 millió
Ft volt. 30 millió Ft-ot terveztek be a költségvetésbe az óvoda felújítására. A másik oldalát kell
mind  a  képviselő-testületnek,  mind  a  bizottságnak  meglelni,  hogy milyen  úton  tudnak ennek a
pénzügyi fedezetéhez hozzájutni. Egyértelműen ingatlanértékesítésből kell ezt megoldaniuk

Kádi Antal: Elmondta, hogy a képviselő-testület teljesen azonosulna ezzel a tervvel. A dilemmát az
okozta, hogy a költségvetésükben realizálódni tud-e a bevételi oldalon az a fajta ingatlanértékesítés
amit beterveztek, ha nem akkor problémák fognak felvetődni. Véleménye az, hogy mindenképpen
ez a variáció a legjobb megoldás az óvoda számára.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  volt  leányiskola  épületének  további
felújításáról szóló tájékoztatást  az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.  A képviselő-testület  a
2014. évi költségvetésben 30 millió Ft-ot biztosít a fejlesztés megvalósítására.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

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

Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0 fő

8/2014.(I.28.)   határozat   
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  volt  leányiskola  épületének  további
felújításáról  szóló tájékoztatást  az előterjesztésnek  megfelelően elfogadja.  A képviselő-testület  a
2014. évi költségvetésben 30 millió Ft-ot biztosít a fejlesztés megvalósítására.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

5.) Az önkormányzati tulajdonban lévő utak, járdák állapotáról készült felmérés ismertetése.
 Előadó: Kovács Szabolcs jegyző 

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

Kovács Szabolcs: Annak érdekében, hogy a képviselő-testület megalapozott döntést tudjon hozni a
2014.  évi  út  és  járdafelújításokról  egy felmérést  készítettet  el  Pataki  Tamás  városgazdálkodási
referenssel az önkormányzat tulajdonában lévő utak és járdák állapotáról.
Az elkészült  anyagot mellékelten előterjesztéséhez csatolta. Abból nyilvánvalóan látszik,  hogy a
legrosszabb utak a Tabán, Fenyvesalja utca,  Lestár utca vége,  Tóthegy egyik  ága,  ahol nincsen
szilárd  burkolat.  Járda  tekintetében  nincsen  járda  a  Fenyvesalján,  Lestár  utcában,  Tóthegyben,
Attila utca végén, ahol rossz az állapota az a Kossuth utca vége, a temetőtől Nyalka felé, Zrínyi utca
jelentős szakasza, Dózsa utca egy jelentős része, valamint az Újtelepen és az Attila utcában vannak

12



még  felújításra  szoruló  részek.  Erről  egy  komplett  képet  kapott  a  tegnapi  Pénzügyi  és
Településfejlesztési Bizottsági ülésen a képviselő-testület. A költségvetésben erre a körre 10 millió
Ft került elkülönítésre. 
Kérte a tisztelt képviselő-testületet, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban alakítsa ki véleményét és
állítson fel sorrendet a felújítandó szakaszok vonatkozásában.

Kádi  Antal:  Elmondta,  hogy  azt  mindenképpen  ki  kell  emelni,  hogy  a  Pataki  Tamás  a
városgazdálkodási  referens  nagyon precíz  munkát  végzett.  Az ő posztjára  szükség van ebben a
városban,  mert  ilyen  jellegű  részletes  felmérést,  amelyet  ő  csinált  nem  tudna  egyikőjük  sem
elkészíteni.
Véleménye az, hogy a számításba jöhető kivitelezőket meg kell kérdezni, hogy ebbe a 10 millió Ft-
ba  milyen  tartalom  fér  bele.  Céljuk  az,  hogy  ahol  nagy  a  gépkocsiforgalom  van  ott
mindenféleképpen legyen rendbe a járda, hogy ne kelljen az úttesten közlekednie a lakosságnak, ez
lesz az elsődleges szempont.

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, de döntés arról nem született, hogy ezt a 10 millió Ft-os keretet
milyen útszakaszokra és hogyan használják fel. 

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pannonhalma Város Önkormányzat  Képviselő-testülete az önkormányzati  tulajdonban lévő utak,
járdák állapotáról készült felmérés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. A képviselő-testület a
felújítási munkálatokra 10 millió Ft-ot különít el a 2014. évi költségvetése terhére.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

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

Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0 fő

9/2014.(I.28.)   határozat   
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő utak,
járdák állapotáról készült felmérést az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. A képviselő-testület
a felújítási munkálatokra 10 millió Ft-ot különít el a 2014. évi költségvetése terhére.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

6.) Az Állami Számvevőszék ellenőrzésére készített intézkedési terv megvitatása és 
jóváhagyása

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

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

Kovács  Szabolcs:  Az  Állami  Számvevőszék  a  tavalyi  évben  vizsgálta  az  önkormányzat  belső
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kontrollrendszere  kialakításának  működését,  a  kontrolltevékenységeket  és  a  belső  ellenőrzés
rendszerét.

Az  ellenőrzés  valójában  öt  területet  érintett  s  közülük  hármat  a  kontrollkörnyezet,  a
kontrolltevékenység  és  az  információs-kommunikációs  rendszer  működését  megfelelőnek
minősítették.

A  kockázatkezelési  rendszer  részben  megfelelő  minősítést  kapott,  de  kiemelték,  hogy  a
hiányosságok  nem  veszélyeztették  az  önkormányzat  szabályszerű  működését.  Gyengének  a
monitoring  rendszer  működését  értékelte  a  számvevőszék  és  mindezek  alapján  javaslatokat
fogalmazott meg a jegyzőnek és a polgármesternek.

A javaslatok figyelembe vételével készítették el azt az intézkedési tervet, melyet előterjesztéséhez
mellékelten csatolt és ezt követően az intézkedési terv részletes ismertetésére került sor.

Kérte a Tisztelt Képviselő-testületet a napirend megvitatására és az intézkedési terv elfogadására.

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  elfogadásra  javasolja  a  képviselő-testületnek  az  Intézkedési
tervet.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  az  Állami  Számvevőszék  vizsgálata
során tett javaslatok figyelembe vételével az önkormányzat belső kontrollrendszer kialakításának,
egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működéséről készült intézkedési tervet elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy az intézkedési tervben foglalt feladatokat az abban
megjelölt határidőre végezze el.

Felelős: Kovács Szabolcs jegyző
Határidő: Intézkedési tervben foglaltak szerint

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

Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0 fő

10/2014.(I.28.)   határozat   
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  az  Állami  Számvevőszék  vizsgálata
során tett javaslatok figyelembe vételével az önkormányzat belső kontrollrendszer kialakításának,
egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működéséről készült intézkedési tervet elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy az intézkedési tervben foglalt feladatokat az abban
megjelölt határidőre végezze el.

Felelős: Kovács Szabolcs jegyző
Határidő: Intézkedési tervben foglaltak szerint

7.) A Petőfi utcában elhelyezendő parkolók tervezési és kivitelezési költségeinek ismertetése. 
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző
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Bagó Ferenc:  Felkérte  Kovács  Szabolcs  jegyzőt,  tájékoztassa a  képviselő-testületet  e  napirendi
ponttal kapcsolatosan.

Kovács Szabolcs: A 2014. évi költségvetés tervezésekor felmerült az a kérés, hogy vizsgálják meg
annak lehetőségét,  hogy miként  lehetne  térkővel  burkolt  parkolókat  kialakítani  a  lakosság  által
széles körben igénybe vett az Óvodától a Hegi-Vill.-ig, illetve az izraelita imaháztól a zöldséges
üzlet Bajcsy-Zsilinszky utcai végéig terjedő szakaszokon.(15 db parkoló)

Ezt követően felvették a kapcsolatot a Pro Pervium Mérnöki Irodával és helyszíni szemlét követően
tervezési és kivitelezési költségbecslés elkészítését kérték tőlük. 

A mérnöki iroda ajánlatát megtette, melyet előterjesztéséhez mellékelten csatolt. A tervezői díjat
bruttó  546.000  Ft-ban,  a  kivitelezés  költségét,  pedig  7.245.000  Ft-ban  állapították  meg.  A
költségvetés  tervezetében a kivitelezési  és tervezési  költségekre kis  ráhagyással  8.550.000 Ft-ot
terveztek be.

Kérte a tisztelt Képviselő-testületet, hogy alakítsa ki álláspontját a napirenddel kapcsolatosan.

Kádi  Antal: Elmondta,  hogy  Vas  Gábor  alpolgármester  úrral  már  átbeszélték  ezt  a  kérdést.
Sokallják a ráfordítandó összeget.  Mindenképpen meg kell  próbálni  olcsóbban kihozni.  Nagyon
költségesnek  tartja  ezt  a  projektet.  Más  műszaki  tartalomban  is  kell  gondolkodni,  nem csak  a
térburkolatban, nem biztos, hogy az ide a megfelelő megoldás. Maga a parkolóra funkcionálisan
szükség van. 

Papp László: Elmondta, hogy ha aszfaltburkolatot kapnának a parkolók, az sem lenne olcsóbb. 

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. Véleménye az, hogy ezekre a parkolókra szükség van, ugyanakkor
az előterjesztésben foglalt összeget eltúlzottnak tartja, ennél egy kisebb összeget kíván erre a célra
fordítani, illetve felkéri a polgármester urat és a jegyző urat, hogy az érintet útszakaszon ingatlannal
rendelkező tulajdonosokat, vállalkozókat keresse meg annak érdekében, hogy a beállók, illetve a
kapu előtti szakaszok finanszírozásához hozzájáruljanak.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete egyetért a Pannonhalma Szabadság tér-
Petőfi utca előterjesztés szerinti szakaszán létesítendő parkolók kialakításával és megbízza a Pro
Pervium Mérnöki Irodát ( 9026 Győr Damjanich u.29.) az engedélyes tervek elkészítésével.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezői szerződés aláírására.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

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

Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0 fő
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11/2014.(I.28.) határozat 
Pannonhalma Város  Önkormányzatának képviselő-testülete  egyetért  a  Pannonhalma Szabadság
tér-Petőfi  utca előterjesztés szerinti szakaszán létesítendő parkolók kialakításával és megbízza a
Pro Pervium Mérnöki Irodát ( 9026 Győr Damjanich u.29.) az engedélyes tervek elkészítésével.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezői szerződés aláírására.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

8.) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 17/2011.(VII.31.) 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:  Az  elmúlt  három  év  során  ötször  módosított  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatot  különböző  okokból  oly  számos  (66)  ponton  lenne  szükséges  különböző,  kisebb
nagyobb  indokok  alapján  módosítani,  kiegészíteni,  hogy  a  rendelet  hatodik  módosítása  utáni
egységes szerkezetben való megjelentetés helyett javasolja az új rendelet megalkotását.

A rendelet alapjai, szerkezete, fontosabb szabályainak változatlanul hagyása mellett, az alábbi okok
indokolják új szabályok, rendelkezések, meghatározások beépítését rendeletbe foglalását.

1. A  Pannonhalma  Többcélú  Kistérségi  Társulás  megszűnése  s  az  erre  való  hivatkozások
rendeletből való kivezetése.

2. Az  önkormányzat  hivatala  hatályos  elnevezésének  feltüntetése  és  a  régi  elnevezés
rendeletből való kivezetése.

3. A roma nemzetiségi önkormányzat hatályos elnevezésének  feltüntetése és a régi elnevezés
rendeletből való kivezetése.

4. A  Pannonhalmi  Járási  Hivatalhoz  tartozó  okmányiroda,  illetve  gyámhivatal  egyes
tevékenységeinek, illetve a rájuk való hivatkozásoknak rendeletből való kivezetése.

5. Az önkormányzatok társulásaira  vonatkozó hatályos  jogszabály megjelölése és a korábbi
hivatkozás rendeletből való kivezetése.

6. A városgazdálkodási referensi munkakör rendeletben való megjelentetése
7. Az  Állami  Számvevőszék  2013.  decemberi  jelentése  alapján  a  Pénzügyi  Csoport

Vezetőjének a Hivatal Gazdasági Vezetőjeként is való megjelölése 
8. Az  Állami  Számvevőszék  2013.  decemberi  jelentése  alapján  a  vagyonnyilatkozat

megtételére kötelezettek meghatározása a rendeletben. 
9. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságban bekövetkezett személyi változás  a  rendelet

mellékletében való átvezetése. 
10. Az átmeneti segélyre és temetési segélyre való hivatkozások törlése és az önkormányzati

segély bevezetése a rendelet mellékletébe.
11. Egyéb adat, megfogalmazásbeli pontatlanságok rendezése.  

Kérte a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg s hozza meg döntését!     

Bagó Ferenc: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja az új Szervezeti
és Működési Szabályzatot, az kézfelemeléssel szavazzon. 

Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0
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Pannonhalma  Város  Önkormányzata  megalkotta  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló
1/2014. (I.28.) rendeletét.

9.) A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 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:  A  hulladékokról  szóló  2012.  évi  CLXXXV.  törvény  108.  §-a  alapján  a
képviselő-testületnek  2013.  május  28-i  ülésén  hatályon  kívül  kellett  helyeznie  vonatkozó
rendeletéből a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj meghatározására vonatkozó rendelkezéseit,
mivel annak megállapítása az illetékes miniszter hatáskörébe került. 
 
A hivatkozott törvény 35.§-a alapján az önkormányzatoknak rendeletben kell megállapítaniuk az
alábbiakat.

1.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát,  a hulladékgazdálkodási   közszolgáltatással
ellátott terület határait

2.) a közszolgáltató tagjai (részes felei), illetve az alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási
tevékenységet, továbbá a tagoknak, illetve az alvállalkozónak  a  közszolgáltatás  egészéhez
viszonyított arányát, ha a közszolgáltatást, a közszolgáltató több tagja, illetve alvállalkozó végzi

3.) a hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás ellátásának rendjét,  és módját,  a közszolgáltató és az
ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit,  valamint  a  hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit
4.)  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének miniszteri  rendeletben  nem
szabályozott módját és feltételeit

5.) az  ingatlantulajdonost  terhelő,  miniszteri  rendeletben  nem  szabályozott,  díjfizetési
kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit

6.) az üdülőingatlanokra és az időlegesen használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat

7.)   a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatással  összefüggő  személyes  adatok  (a  természetes
személyazonosító adatok, valamint a lakcím ) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.    

Hatályos rendeletünk a hivatkozott feladatok közül az 1.) 3.) 4.) valamint 7.) pontban meghatározott
szabályozásokat tartalmazza.

A 2.) pontban jelzett szabályozási kötelezettség önkormányzatunk esetében nem releváns, mivel a
közszolgáltatást végző nem több tagja, illetve nem alvállalkozó útján végzi tevékenységét.

Az  5.)  pontban  jelzett  szabályozási  kötelezettség  önkormányzatunk  esetében  ugyancsak  nem
releváns, mert a törvény által  elvett  árszabályozási hatáskörön kívül önkormányzatunk korábban
sem határozott meg árakat, illetve rendeletünk fizetési kedvezményeket sem tartalmazott.

A 6, pontban jelzett üdülőingatlanokra és időlegesen használt ingatlanokra vonatkozóan a törvény
meghagyta az önkormányzatok díjmegállapítási jogát, azzal hogy e használói körre vonatkozóan az
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önkormányzat határozza meg a díjat oly módon, hogy annak mértéke nem lehet kisebb a rendes díj
50 %-ánál.

E rendelkezéssel kapcsolatban elterjedt szabályozási mód az, amikor az üdülőként nyilvántartott,
valamint az időlegesen használt ingatlannal rendelkező tulajdonossal az éves rendelkezésre állási díj
50 %-át fizettetik meg úgy, hogy a díjat az április 1. és szeptember 30. közötti időszakban fizeti
meg.  
 
A rendelet módosítás egyéb pontjai: 

a rendelet bevezető részének jogszabályi változásból eredő módosítására,
a rendelet 1. § (3) bekezdésének jogszabályi változásból eredő módosítására,
a rendelet 2.§ (2) bekezdésének jogszabály változásból eredő hatályon kívül helyezésére, 
valamint  a  rendelet  10.§  (2)  és  (3)  bekezdésének  jogszabály  változásból  eredő  hatályon  kívül
helyezésére vonatkoznak. 

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

Kádi Antal: Megkérdezte, hogy fél éves fizetési kötelezettség van és arra is 50%-os?

dr.  Szabó György:  Nem.  Ez azt  jelenti,  hogy a fél  évben rendes  díjat  fizet,  de a  fennmaradó
hónapokban nem fizet. Ezért hozza Április 1-től szeptember 30-ig a fizetési kötelezettséget. Ne az
egész évben kelljen 50%-os díjat elszámolni.

Bagó  Ferenc:  Felkérte  a  Képviselő-testület  tagjait,  hogy aki  elfogadásra  javasolja  a települési
szilárd  hulladékok  kezelésével  kapcsolatos  közszolgáltatásról  szóló  24/2010.(XII.30.)  rendelet
módosítását, az kézfelemeléssel szavazzon. 

Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0

Pannonhalma  Város  Önkormányzata  módosította  a  települési  szilárd  hulladékok  kezelésével
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 24/2010.(XII.30.) rendeletét,  így megalkotta a Pannonhalma
Város Önkormányzatának 2/2014. (I.28.) rendeletét.

10.) A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról szóló 17//2005 (IX.7) 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: A képviselő-testület 2005-ben fogadta el az egyes hatásköreinek átruházásáról
szóló rendeletét,  melyben a szociális,  illetve a gyermekvédelmi törvényben kapott hatásköreinek
gyakorlását ruházta át a szociális bizottságra, illetve a polgármester úrra.

E rendelet az évek során egyetlen módosítást ért meg, amikor is a méltányossági közgyógyellátás
intézménye az 1993,. évi III. törvény módosítása következtében a képviselő testület hatásköréből a
jegyző hatáskörébe került.

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1-jén
hatályba lépett változási miatt ismételten módosítani szükséges a hatásköri rendeletet két okból:

18



A  törvénymódosítás  bevezette  az  önkormányzati  segély  intézményét  ezért  rendeletünkben  az
átmeneti segélyre és a temetési segélyre vonatkozó hatásköri szabályokat is módosítani kell.

A  korábbi  szabályozás  az  átmeneti  segély  kérelmek  elbírálását  5.000.  Ft.  összeghatár  alatt  a
polgármester,  5.000. Ft felett  pedig a szociális  bizottság hatáskörébe utalta,  ezért  javaslatom az
önkormányzati segély esetében is ilyen tartalmú hatáskör megosztásra vonatkozik.

      A korábbi szabályozás a temetési segély kérelmek elbírálását a polgármester hatáskörébe
utalta, ezért javaslom, hogy az önkormányzati segély temetési költségek  biztosítására  irányuló
kérelmeinek elbírálása is polgármesteri hatáskörbe tartozzon. 

A törvénymódosítás ismét a képviselő-testület hatáskörébe utalta a méltányossági közgyógyellátás
intézményét s mivel e hatáskör korábban is a szociális bizottsághoz volt telepítve, javaslom, hogy a
méltányossági közgyógyellátás a jövőben is e bizottság hatáskörébe tartozzon.  

A  rendeletünkben  még  szereplő  normatív  lakásfenntartási  támogatás  a  képviselő-testület
hatásköréből már egy korábbi törvénymódosítás során átkerült a jegyző hatáskörébe, ezért annak
hatályon kívül helyezése szükséges.      

. 
A rendelet 1.§ (1) és (2) bekezdésében a korábbi szociális rendeletre való hivatkozás módosítást
igényel, mivel időközben új szociális rendelet alkotott a képviselő-testület.  

Kérte a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a javaslatot vitassa meg és hozza meg döntését !

Bagó Ferenc:  Felkérte  a  Képviselő-testület  tagjait,  hogy aki  elfogadásra  javasolja  a  képviselő-
testület  egyes  hatásköreinek  átruházásáról  szóló  17//2005  (IX.7)  rendelet módosítását,  az
kézfelemeléssel szavazzon. 

Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0

Pannonhalma  Város  Önkormányzata módosította  a  képviselő-testület  egyes  hatásköreinek
átruházásáról  szóló  17//2005  (IX.7) rendeletét,  így  megalkotta  a  Pannonhalma  Város
Önkormányzatának 3/2014. (I.28.) rendeletét.

11.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító 3/2013.(II.27.) rendelet módosítása.
 Előadó: Auerné Tolnai Klára pénzügyi csoportvezető

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

Auerné  Tolnai  Klára:  Elmondta,  hogy  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:

Önkormányzat:
1.  A költségvetésben szereplő fejlesztési hitel felvételét törli:

 Városközpont beruházás               - 71.631 E Ft
 Beruházás többlettámogatás         +  1.135 E Ft
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2. KLIK által  fenntartott,  önkormányzat  által  működtetett  köznevelési  intézmény működtetésére
támogatás:

 Szerkezetátalakítási tartalék          + 1800 E Ft
 Iskola dologi kiadása                      + 1800 E Ft

3. Bérkompenzáció céljából kapott  15 E Ft bevételt  egyéb működési  c. központi  támogatásként
irányoz elő s az alábbiak szerint használ fel:

 Személyi juttatás  ( védőnő)            +  3 E Ft
 Óvoda finanszírozás                        + 12 E Ft

4. Az egyes jövedelempótló kiegészítő támogatások állami bevételét a tény igényléshez igazítja:
 Normatív támogatások                      - 1736 E Ft
 Hivatal finanszírozás                        -  1736 E Ft

5.  A   buszmegálló  fel  nem használt  előirányzata  terhére  teremt  fedezetet  az  alábbi  fejlesztési
kiadásoknak:

 Tolólap beszerzése                   432 E Ft
 Hómaró beszerzése                  330 E Ft

6.  A Képviselő testület  által  magánszemélynek   (L.E.)  adott  működési  kölcsönt    /  120 E Ft /
működési kamat bevételből irányoz elő.

7. Iparűzési adó többletbevételből teremt fedezetet az alábbi kiadásoknak:
 Járóbeteg Központ működési kölcsön nyújtása                     +2300 E Ft
 Óvoda finanszírozás ( kötelező béremelésre)                        +  418 E Ft
 Hivatal finanszírozás ( Eper program beszerzése )                 + 351 E Ft
 Hivatal finanszírozás  ( bér )                                                     + 310 E Ft
 Önkormányzat személyi juttatás:                                              +1315 E Ft
 Önkormányzat járulék:                                                               + 319 E Ft
 Önkormányzat társ.szoc. kifizetések                                           + 70 E Ft

8.  Ingatlan értékesítés többletbevételéből  - Kt. Döntést követően – 2772 E Ft kölcsönt irányoz el a
Sportegyesületnek:

 Ingatlan értékesítés                                               + 2772 E Ft
 Fejl. kölcsön nyújtása                                             + 2772 E Ft       

9. Járóbeteg Központ pótbefizetését  / 14.600 E Ft / átcsoportosítja :
 Működési c. pénzeszköz átadás                       + 14.600 E Ft
 Működési c. kölcsön nyújtása                            - 14.600 E Ft

10.  Városközpont beruházás során a fordított áfa könyvelési technikája miatt.:
 Működési c. bevétel                                             + 72.361 E Ft
 Dologi kiadás (áfa befizetés )                               + 72.361 E Ft

11.  A  Balatonszárszói  tábor  közüzemi  tartozásainak  fedezetére  a  tulajdonos  társaktól  átvett
pénzeszközt működési c. támogatásértékű bevételként irányozza elő és a tartozás kifizetésére dologi
kiadásként fordít.

12.  Iskola  egészségügyi  feladatok  ellátására  kapott  6  E  Ft  többletbevételt  működési  c.
támogatásértékű bevételként tudomásul vesz és a feladatot ellátó gyermekorvos részére átad.

13.Védőnői  szolgálat  finanszírozásaként  kapott  254  E  Ft-ot  működési  c.  támogatásértékű
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bevételként irányoz elő és a védőnő kötelező béremelésére fordít.

14. Polgármesteri tartalékot átcsoportosítja dologi kiadásra ( murvázás, kátyúzás ).

15.  Az  intézmények  fel  nem használt  intézményfinanszírozását  kivezeti  a  helyi  adó  bevétellel
( iparűzési adó )szemben:

 Hivatal intézményfinanszírozása            -  1253 E Ft
 Óvoda intézményfinanszírozása            -  4349 E Ft

16. A Többcélú Kistérségi Társulás megszűnése miatti 124 E Ft elvonást a normatív hozzájárulások
és az egyéb működési c. központi támogatás között átcsoportosítja:

 Normatív hozzájárulás                         + 124 E Ft
 Egyéb működési c.központi tám.         – 124 E Ft

Polgármesteri Hivatal
1. Egyes jövedelempótló kiegészítő támogatások előirányzatát a tény igényléshez igazítja:

 Intézményfinanszírozás                 - 1736 E Ft
 Társ.szoc.kifizetés                         - 1736 E Ft
               -  rendszeres szoc.s.    –549 E Ft
               - foglalk.hely. tám.        – 483 E Ft
               - norm.lakásfenntart.    – 704 E Ft

2.  Eper könyvelő program vásárlása:
 Intézményfinanszírozás           + 351 E Ft
 Fejlesztési kiadás                     + 351 E Ft

3. Bér előirányzatának növelésére:
 Intézményfinanszírozás         + 310 E Ft
 Személyi juttatás                    + 310 E Ft

4. Polgármesteri Hivatal fel nem használt előirányzatának lecsökkentése az Unimog bevétele miatt:
 Intézményfinanszírozás          - 1253 E Ft
 Fejlesztési bevétel                  + 1253 E Ft

Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde
1.  Bérkompenzáció  céljából  kapott  12  Ft-ot  intézményfinanszírozásként  irányoz  elő  s  célnak
megfelelően használ fel:

 Személyi juttatás                       +  9   E Ft
 Munkaadót terh.járulék             +   3   E Ft                            

2. Intézményfinanszírozás megemelése a kötelező béremelés fedezetére:
 Intézményfinanszírozás            + 418 E Ft
 Személyi juttatás                       + 418 E Ft

3. Intézményfinanszírozás csökkentése az el nem használt előirányzatok miatt:
 Intézményfinanszírozás             - 4349 E Ft
 Dologi kiadás                             - 4349 E Ft

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 elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztésnek
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megfelelően.

Bagó Ferenc: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja az önkormányzat
2013.  évi  költségvetését  megállapító  3/2013.(II.27.)  rendelet  módosítását,  az  kézfelemeléssel
szavazzon. 

Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0

Pannonhalma  Város  Önkormányzata  módosította  az  önkormányzat  2013.  évi  költségvetését
megállapító  3/2013.(II.27.)  rendelet,  így  megalkotta  a  Pannonhalma  Város  Önkormányzatának
4/2014. (I.28.) rendeletét.

12.) Pannonhalma Város Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervének ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

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

Kovács Szabolcs: A vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében elkészítették Pannonhalma
Város Önkormányzatának és intézményeinek belső ellenőrzési tervét. A belső ellenőrrel egyeztetve
az elmúlt évek ellenőrzéseit figyelembe véve tesznek javaslatot a belső ellenőrzési területekre. 
1. A bölcsőde működésének felülvizsgálata
2. A Nemzetiségi Önkormányzat működtetésének a felülvizsgálata
3. A választási pénzeszközök felhasználásának elszámolásának felülvizsgálata
4. Az Állami Számvevőszék utóvizsgálatainak a nyomon követése

Kérte a tisztelt képviselő-testület, hogy a belső ellenőrzési témaköröket, illetve a belső ellenőrzési
tervet az előterjesztésében foglaltak szerint jóváhagyni szíveskedjék.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete a belső ellenőrzési témaköröket, illetve
a belső ellenőrzési tervet az előterjesztésének megfelelően elfogadja.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

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

Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0 fő

12/2014.(I.28.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete a belső ellenőrzési témaköröket, illetve
a belső ellenőrzési tervet az előterjesztésének megfelelően elfogadja.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

13.) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Pannonhalma Város Önkormányzata között
megkötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata.

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: A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény ( a továbbiakban:
Njtv.)  80.§  (2)  bekezdése  alapján  alapján  a  települési  önkormányzatok  és  a  nemzetiségi
önkormányzatok  által  kötött  együttműködési  megállapodást  minden  év  január  1-ig  felül  kell
vizsgálni. 

Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentése az együttműködési megállapodással kapcsolatban az
alábbi hiányosságokat állapította meg:

A megállapodásban a törvény 80. § (3) bekezdés a.) - b.) és d.) pontjaiban foglaltak ellenére nem
rögzítették  a  Nemzetiségi  Önkormányzat  költségvetése  előkészítésével  és  megalkotásával,  a
költségvetéssel  összefüggő  adatszolgáltatással,  az  önálló  fizetési  számla  nyitásával,  valamint  a
működési feltételek biztosításával kapcsolatos határidőket, továbbá a felelősök konkrét kijelölését.
A törvény 80.§ (4) bekezdésében foglaltakat figyelmen kívül hagyva nem írták elő a jegyző, illetve
a  megbízásából  a  Nemzetiségi  önkormányzat  ülésén  résztvevő  személy  jelzési  kötelezettségét
törvénysértés esetén.

Hatályos  megállapodásunk  a  költségvetés  előkészítésének  és  elfogadásának  rendjéről  szóló  3.
pontja 7 határidő és 16 felelős meghatározást tartalmaz, 10 alkalommal jelöli meg felelősként az
aljegyzőt,  4  alkalommal  a  nemzetiség  elnökét  és  1  alkalommal  a  pénzügyi  csoportot,  illetve  1
alkalommal a polgármesteri hivatalt.
A megállapítás nyilván ez utóbbi két eset pontatlanságát hivatott jelezni.
A megállapodás e hiányosságainak pótlása és a maradéktalan megfelelés érdekében javaslatom egy
új 3. pont elfogadását.

A megállapítás adatszolgáltatással,  és számla nyitással  kapcsolatos része helytálló,  e hiányosság
pótlására a megállapodás 7. pont első bekezdésének kiegészítését javaslom.

A megállapítás második pontja helytálló, e hiányosság pótlására a megállapodás 2. pont hatodik
bekezdésének kiegészítését javaslom.

Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg s hozza meg döntését!

Az  előterjesztéshez  mellékelem  hatályos  megállapodásunkat  és  a  módosításokkal  egységes
szerkezetbe foglalt megállapodást, melyben a módosuló részeket dőlt betűk jelzik. 

Kádi Antal: Tudomása szerint Csonka Sándorné a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke már
nem lakik Pannonhalmán, akkor hogyan működik az önkormányzat?

Szilágyi Kemál: Elmondta, hogy a gyenge kezdés után még jobban visszaesett sz érdeklődésük az
önkormányzat iránt. 

Kovács  Szabolcs:  Elmondta,  hogy  a  Pannonhalmi  Polgármesteri  Hivatal  háttérmunkájának
köszönhető  az,  hogy  a  Nemzetiségi  Önkormányzat  működése  az  dokumentált  és  megfelelően
felosztott.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete (9090 Pannonhalma, Dózsa György út 10.)
a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal (9090 Pannonhalma, Dózsa György út 10.) 2012. július 26-

23



án  kötött  együttműködési  megállapodást  felülvizsgálta  és  azt  e  határozat  mellékletében  leírt
tartalommal és formában egységes szerkezetben jóváhagyta.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosult megállapodás aláírására.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

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

Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0 fő

13/2014.(I.28.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete (9090 Pannonhalma, Dózsa György út 10.)
a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal (9090 Pannonhalma, Dózsa György út 10.) 2012. július 26-
án  kötött  együttműködési  megállapodást  felülvizsgálta  és  azt  e  határozat  mellékletében  leírt
tartalommal és formában egységes szerkezetben jóváhagyta.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosult megállapodás aláírására.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

14.) Esztergomi Gábor 9083 Écs, Hegyalja út 22. szám alatti lakos önkormányzati lakás 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  Esztergomi  Gábor  a  pannonhalmi  rendőrőrs  nyomozója
szeretné bérbe venni a Petőfi u. 1. szám alatt található földszint 1-es lakást. Hosszabb tervű tervei
lenének Pannonhalmán. Albert Gábor alezredes úr is támogatja a kérelmet.  Megmutatták neki a
lakást és menyasszonyával szeretne beköltözni. 

Bagó Ferenc: Elmondta, hogy mivel társasházzá akarják nyilvánítani az épületet, majd értékesíteni,
így sajnálatos módon nem tudják bérbe adni az úrnak. 
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,  de  a  kérést  nem  tartja  teljesíthetőnek,  az  ingatlan  tervezett
értékesítése miatt.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete Esztergomi  Gábor  önkormányzati  lakás
iránti kérelmét elutasítja, mivel a Petőfi u.1. szám alatt található lakásokat értékesíteni kívánja, más
üres ingatlannal pedig nem rendelkezik.

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

Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0 fő

14/2014.(I.28.) határozat 
Pannonhalma Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete Esztergomi  Gábor  önkormányzati  lakás
iránti kérelmét elutasítja, mivel a Petőfi u.1. szám alatt található lakásokat értékesíteni kívánja,
más üres ingatlannal pedig nem rendelkezik.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

15.) Pannonhalma Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének kérelme
Előadó: Bagó Ferenc polgármester

Bagó  Ferenc: Elmondta,  hogy a  jegyző  úr  kint  volt  és  megnézte  a  Tűzoltószertárat.  Nagyon  sok
felújítást végezte rajta. 2.500.000 Ft-ot jelölnek meg kérelmükben, ami fedezni a további felújítások
költségeit. Véleménye az, hogy ezt a napirendi pontot a februári ülésen kelleni tárgyalni, mert akkora
már készen lesz a 2014. évi költségvetés.

Kovács Szabolcs: Elmondta, hogy valóban kint volt Lüvi Péter vezetővel együtt a Tűzoltószertárat
megtekinteni.  Szakaszolni  szeretnék  a  felújításokat  és  már  évek  óta  próbálják  a  Tűzoltószertár
épületét elfogadható állapotba hozni. Legfontosabb a tető felújítása lenne, amelynek költségvetése
1.500.000 Ft. Lüvi Péter elmondta neki, hogy az egyesületnek szüksége lenne bruttó 1 millió Ft-ra,
hogy maga a tetőszerkezetet le tudják cserélni. 

Orbán Péter: Javasolta, hogy a civil szervezetek 2014. évi támogatási keretéből finanszírozzák ezt
az 1 millió Ft összeget. 

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pannonhalma Város Önkormányzat  Képviselő-testülete a  civil  szervezetek  2014.  évi  támogatási
keretéből  finanszírozza  a  Pannonhalma  Város  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesületének  kérelmében
megjelölt 1.000.000 Ft-ot a Tűzoltószertár tetőszerkezet cseréjére.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

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

Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0 fő

15/2014.(I.28.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzat  Képviselő-testülete a  civil  szervezetek  2014.  évi  támogatási
keretéből  finanszírozza  a  Pannonhalma  Város  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesületének  kérelmében
megjelölt 1.000.000 Ft-ot a Tűzoltószertár tetőszerkezet cseréjére.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
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16.) A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 
elnökének megkeresése.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

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

Kovács Szabolcs: Elmondta,  hogy kapott egy levelet  a  Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Tanács elnökétől.
 Ismertette a levelet.

Folyamatban vannak perek, amelyeknek a kimenetelét még nem tudják. Annak idején a Pónya úr
készítette el azt a bizonyos társasági szerződést, alapító okiratot, amely a vita alapját képezi, hogy
mi és hogyan lett aláírva. Szeretnék kérni, hogy az ügyvéd úr mentesüljön az ügyvédi titoktartás
alól, ehhez kérnének hozzájárulást. 

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati Javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  Győri
Járásbíróság  előtt  folyó  G.22.561/2013.  számú  perben  (Győrszemere,  Egyed,  Rábacsécsény  és
Kisbabot  Községek  Önkormányzata  ellen  a  Győr  Nagytérségi  Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati  Társulás  által,  az  önrész meg nem fizetése miatt  indított  perben)  az eljáró bíró
tanúként hallgassa meg dr. Pónya Zoltán ügyvédet. A hozzájárulás felmentést ad a titoktartás alól az
eljáró ügyvéd részére.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: 2014. január 31. 

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

Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0 fő

16/2014.(I.28.) határozat 
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  Győri
Járásbíróság  előtt  folyó  G.22.561/2013.  számú  perben  (Győrszemere,  Egyed,  Rábacsécsény  és
Kisbabot  Községek  Önkormányzata  ellen  a  Győr  Nagytérségi  Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati  Társulás által,  az önrész meg nem fizetése miatt  indított  perben) az eljáró bíró
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tanúként hallgassa meg dr. Pónya Zoltán ügyvédet. A hozzájárulás felmentést ad a titoktartás alól
az eljáró ügyvéd részére.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: 2014. január 31. 

17.) Kálvária felállítására beérkezett igény
Előadó: Bagó Ferenc polgármester

Bagó Ferenc: Elmondta, hogy érkezett egy igény kálvária felállítására. Az önkormányzatot nem érinti, 
csak abban, hogy a terület tulajdonosai. Tervezővel és kivitelezővel megnéznék a területet, hogy hová 
tudnák felállítani a 15 db kálvária szobrot.
A képviselő-testület állásfoglalását kérni ebben a napirendi pontban, hogy támogatjá-e az igényt?
Anyagilag az önkormányzatot nem érinti, mert azt hallotta, hogy több család összeállt anyagilag egy 
kálvária szobor felállítására. 
Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati Javaslat:
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete  hozzájárul a Kálvária létesítéséhez a
tulajdonában  álló  Barátság  parkban  a  141,  142,  143.  hrsz-ú  ingatlanon.  A  képviselő-testület  a
szervezőktől folyamatos egyeztetést kér az előkészítő és kivitelező munkafolyamatok terén.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

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

Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0 fő

17/2014.(I.28.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárul a Kálvária létesítéséhez a
tulajdonában álló  Barátság parkban a 141, 142, 143. hrsz-ú ingatlanon.  A képviselő-testület  a
szervezőktől folyamatos egyeztetést kér az előkészítő és kivitelező munkafolyamatok terén.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Bagó Ferenc: a képviselő-testület nyilvános ülését bezárta. 

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

..….................. ….......................
dr. Horváth Benedek    Kádi Antal

jkv. hitelesítő     jkv. hitelesítő 
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