
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 25-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.

Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: Horváth Miklós és Orbán Péter 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 Horváth Miklós: Javasolta, az alábbi napirendi pont felvételét:

Napirendi pontok felvétele:

• A 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása
• A Radnóti Miklós általános iskola kamerarendszerének kiépítésének lehetősége
• A Szent Márton Járóbeteg központ vezetőjének kérelmének ismertetése
• „Pannonhalma útfelújítások 2014” kivitelezése, közbeszerzési eljárás ajánlattétel felhívásának

ismertetése
• A Gyámhivatal átköltözése a Művelődési Házba
•  Lestári út rendbetétele

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

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0 fő

44/2014.(III.25.) 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 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása
• A Radnóti Miklós általános iskola kamerarendszerének kiépítésének lehetősége
• A Szent Márton Járóbeteg központ vezetőjének kérelmének ismertetése
• Kátyúzásra beérkezett ajánlatok ismertetése
• A Gyámhivatal átköltözése a Művelődési Házba
•  Lestári út rendbetétele



Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Kovács  Szabolcs: Javasolta  a  3.,  a  7.  napirendi  pontban  az  értékbecslés  ismertetését,  a  Szent
Márton  Járóbeteg  központ  vezetőjének  kérelmének  ismertetése  és  a  „Pannonhalma  útfelújítások
2014” kivitelezése, közbeszerzési  eljárás  ajánlattétel felhívásának ismertetése  napirendi pontok zárt
ülés keretében történő tárgyalását, 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: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0 fő

45/2014.(III.25.)   határozat   
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a  3., a 7.  napirendi
pontban az értékbecslés ismertetését, a Szent Márton Járóbeteg központ vezetőjének kérelmének
ismertetése  és  a  „Pannonhalma  útfelújítások  2014”  kivitelezése,  közbeszerzési  eljárás  ajánlattétel
felhívásának ismertetése napirendi pontokat 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:
• II.26-án kivágtak 5db elöregedett, kiszáradt fát a Bajcsy-Zsilinszky utcában
• II. 27-én a Volán Zrt. és a Közút Zrt. képviselőivel megbeszélték a buszmegállók 

esetleges megváltoztatását, valamint a járat bővítését a Tóthegyben. Helyszíni szemlét is
tartottak

• II. 28-án megkereste a Svájc- Bern- Követség egy esetleges testvérvárosi kapcsolat 
felvételének lehetőségével

• III. 04-én Lökös Zoltán úrral tárgyalt egy esetleges ár csökkentés lehetőségéről a 
Fenyvesalja út javításával kapcsolatosan

• III.05. Győrasszonyfán került megrendezésre a GyőrSzol 2013. évi értékelése, ahol jelen
volt

• III. 6. Logopédia Európai Napja került megrendezésre az általános iskolában. Jegyző 
úrral voltak jelen. 

• III. 12. A Gyámügy áthelyezésre került a Művelődési Házba
• III. 14. Központi ünnepségen vett részt március 15.-én Töltéstaván
• III. 15. Március 15-iki ünnepély a Művelődési Házban került megrendezésre, ahol az 

általános iskola tanulói nagyon színvonalas műsort adtak elő. Sajnos a koszorúzás 
elmaradt a rossz idő miatt.

• III. 17.-én a Lestár utcában egy 6500 m2-es területet tettek rendbe, amelynek a költsége 
480.000 Ft volt.

• III. 21-én megtörtént Kormányablakok átadása, ahol alpolgármester és aljegyző urak 
voltak jelen.



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.  február  24-től  2014.  március  24.-ig

terjedő időszakban a következő döntést hoztam:

Önkormányzati gyors segély (átmeneti): 

            1 fő  *    3.000,- Ft

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

határidejű határozatok végrehajtásával kapcsolatban.

Kovács  Szabolcs:  Pontonként  ismertette  a  lejárt  határidejű  határozatok  végrehajtásáról  szóló
mellékelt beszámolót.

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

Határozati javaslat
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  két  ülés  között  történt  fontosabb
eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a
lejárt  határidejű  határozatok  végrehajtásáról  szóló  beszámolót  az  előterjesztésnek  megfelelően
elfogadja.

Bagó  Ferenc:  Felkérte  a  képviselő-testület  tagjait,  aki  egyetért  a  napirend  előtti  munkarész
tárgyalásával, kézfelemeléssel szavazzon.

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0 fő

46/2014.(III.25 .)   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 merült fel.

Napirendi pontok:

1.) Pannonhalma Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
rendelet megalkotása.
Előadó: Auerné Tolnai Klára Pénzügyi Csoport vezetője



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

Auerné Tolnai Klára: Elmondta, hogy az önkormányzati feladatellátás tárgyi és személyi feltételei
megfelelnek  a  követelményeknek,  az  éves  költségvetés  a  jogszabályi  előírásoknak  megfelelően
működési  hiány  nélkül  került  elfogadásra.  Az  uniós  pályázat  keretében  folyó  városközpont
beruházás önerejeként 71 millió Ft fejlesztési hitel felvételével számolt a költségvetés, azonban a
megvalósítás során erre nem került sor köszönve az év során keletkezett többletbevételeknek, illetve
a megnyert önerő támogatásnak.

Az egészségügyi  feladatok  ellátása  a  védőnői  szolgálaton  kívül  vállalkozás  formájában történik
(háziorvosi,  gyermekorvosi,  fogászati  szolgálat).  Az  alapfokú  oktatás  egy  7  csoportos  óvoda
(6 óvodai csoport és 1 bölcsődei csoport) keretében folyik.

Az önkormányzat ellátási  szerződés alapján csupán az iskolaorvosi feladatokat láttatja el.  Egyéb
szociális  (szociális  étkeztetés,  gyermekjóléti  szolgáltatás,  családsegítés,  házi  segítségnyújtás  )
feladat a Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásában működött.

Állami fenntartásba került intézmények száma: 1  / általános iskola /

Az általános iskola állami fenntartásba kerülését megelőzően a Pannonhalma Többcélú Kistérségi
Társulás  fenntartásában  működött,  melynek  működéséhez  –  az  állami  támogatáson  felül  -
önkormányzatunk részéről 2012.évben 63.190 E Ft került átadásra. A 2013.évben az önkormányzat
feladata az általános iskola működtetése, melynek kiadása 2013.évben: 23.158 E Ft. 

II. A bevételi források és azok teljesítése:  112,2 %

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK TELJESÜLÉSE:  110,2 %

Intézményi működési bevételek: 119,3 %

Az elért többletbevétel okai:

• A  hivatalban elhelyezett okmányiroda és az iskolában elhelyezett tankerület 
továbbszámlázott szolgáltatásával a költségvetés nem számolt.

• Közel 10 millió forintos kötbért kapott az önkormányzat az iskola felújítás késedelme miatt.

• Közterület bérleti díjaként jelentős többletbevétel realizálódott.

Működési célú támogatásértékű bevételek:   102,7 %

A többletbevétel oka, hogy a közfoglalkoztatás támogatására nagyobb forrást sikerült lehívnia az 
önkormányzatnak, 392 E Ft forgótőke érkezett a Többcélú Kistérségi Társulás megszűnése végett.

Működési célú átvett pénzeszközök:   109,2 %

A többletbevétel oka,hogy  az önkormányzat 1346 E Ft bankgaranciát váltott be az iskola felújítás 
garanciális munkáinak elvégzésére.

Közhatalmi bevételek:  122,4 %

A többlet teljesítés legfőbb oka, hogy az iparűzési adó esetén 16 millió forintos többletbevételt ért el
az önkormányzatnak.

A helyi adók tekintetében alkalmazott adókedvezmények:

Telekadó esetén mentességet kap, aki olyan ingatlannal rendelkezik az építéshatóság igazolása
szerint, mely nem beépíthető. Továbbá mentességet kap a telektulajdonos az 5000 m2 feletti
területrészre.

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK TELJESÜLÉSE: 121,7 %



Felhalmozási bevételek:   125 %

• 7 millió Ft-tal több bevétel realizálódott a tárgyi eszközök értékesítése során

• 4,2 millió Ft fejlesztési kamat bevétel keletkezett.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:   121,1 %

A városközpont projekt megvalósítása során közel 52 millió forint összegű Eu önerő támogatást
és 229 millió Ft Eu támogatást nyert az önkormányzat

Az iskola  felújítás  kapcsán  az  utólagos  elszámolás  végett  közel  8  millió  Ft  térült  vissza  a
Többcélú Kistérségi Társulástól

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz:  97,2 % 

PannonhalmaVáros Önkormányzata  vis maior támogatásként 1324 E Ft-ot nyert el, melynek az
elszámolása még nem történt meg.

III. A kiadások alakulása:  98,5   %

III/1. Működési kiadások: az összkiadás  53    %-át teszik ki

Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok: felhasználás  100 %-os

A  köztisztviselők  besorolásánál  az  önkormányzat  nem  tért  el  a  központilag  megállapított
illetményalaptól. Az alapilletményeken túl a köztisztviselők részére a Képviselő Testület bizonyos
keretet határozott meg annak érdekében, hogy a munkáltató minősítés alapján maximum 30%-os
illetményeltérítést  alkalmazhasson.  Továbbá  a  középfokú  végzettségűek  részére  10%-os
illetménypótlék került megítélésre, majd kifizetésre. 

A  képviselő-testület  a  köztisztviselők,  a  közalkalmazottak  és  munkatörvénykönyves  dolgozók
részére bruttó 200 ezer Ft-ban határozta meg a cafeteria keretösszeget 2013.évben. 

Dologi kiadások tekintetében a felhasználás 96,4  %-os.

A  társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra 2013.évben önkormányzatunk 15.989 E Ft kiadást
eszközölt, a felhasználás 98,4 %-os.

Egyéb működési célú kiadások: 97,5 %-os felhasználás

III/2. Fejlesztési kiadások: az összkiadás 47  %-át teszik ki

Felújítás jogcímen 11.817 E  Ft kiadás keletkezett, saját forrásból történt a Művelődési Ház bejárati
részének felújítása illetve a Cseidervölgy u. burkolatának felújítása..

Intézményi beruházási kiadások  soron zömmel a városközpont projekt  / 357.373 E Ft/  2013.évben
megvalósult  kiadásai  szerepelnek,  mely  uniós  támogatással  valósult  meg,  a  végelszámolása
2014.évben realizálódik. Az egyéb  beruházási kiadások saját forrásból valósultak meg.

Fejlesztési  c.  támogatásértékű  kiadásként  (  2083  E  Ft  )   jelentkezik  az  önkormányzat
költségvetésében a Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásába adott általános iskola felújításának
önereje, melyet a tulajdonos önkormányzat biztosít az uniós pályázatban.

Fejlesztésre  átadott  pénzeszköz nagy  része    a  Nagytérségi  Hulladékgazdálkodási  Társulásnak
átadott  pályázati  önerő / 5 éves törlesztésben /  ,   a Pannon-víz Zrt.  részére átadott  pénzeszköz,
illetve  négy  család kapott  Képviselő-testületi  döntést  követően 200-200 ezer  forint  vissza nem
térítendő lakáscélú támogatást.

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása: 2772 E Ft Képviselő testületi döntés alapján a Pannonhalma
Sportegyesület részére.

IV. A pénzmaradvány változásának tartalma és okai

• Vállalkozási eredmény nincs, mivel az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat.



Költségvetési pénzmaradvány:  123.657   E Ft.

• A  pénzmaradvány   az  előző  évihez  képest   csökkent..  A  működési   pénzmaradvány
csökkenésének   oka  ,  hogy  2012.december  végén  jelentős  önhiki  támogatás  emelte  a
pénzmaradványt, 2013.évben ilyen jellegű támogatás nem segítette a működést.  A fejlesztési
pénzmaradvány  is jelentősen kisebb , oka a Városközpont projekt megvalósítása folyamatos. 

• A rövid  lejáratú  költségvetési  betétszámla  állománya  csökkent,  a  különbözet  felhasználásra
került az uniós projekt során.

• A működési ( 25.814 E Ft) és fejlesztési pénzmaradvány ( 97.843 E Ft) aránya   21%   és   79
%.

Fejlesztési pénzmaradvány     - Önkormányzat         97.843 E Ft

                                                      -  Polg.hivatal                        0 E Ft

                                                      - Játék-Vár Óvoda                 0 E Ft

Működési pénzmaradvány      - Önkormányzat            19.095 E Ft

                                                      - Polg. Hivatal                    2853E Ft

                                                      - Játék-Vár Óvoda              3866 E Ft

• A  működési  pénzmaradvány   100  %-ban  kötelezettséggel  terhelt  (  szállítói  tartozások),  a
fejlesztési  pénzmaradvány  78,4  %-ban  kötelezettséggel  terhelt  a  Városközpont  projekt
vonatkozásában vállalt kötelezettségvállalások miatt.  

• Szabad pénzmaradvány fontos a 2014.évi, költségvetésben rögzített  fejlesztések fedezetéül.

• Vállalkozási tevékenységet nem folytat az önkormányzat.

V.  Értékpapír és hitelműveletek alakulása

Az önkormányzat jelenleg nem rendelkezik értékpapírral.

Hitelfelvételre 2013.évben nem került sor:

A hitelállomány – adósságkonszolidációt követően – 2012.12.31-én is nulla volt, mely 2013.évben
sem változott.

Kötvénykibocsátásra nem került sor, kötvényállománnyal az önkormányzat nem rendelkezik.

Az adósságkonszolidáció 2013.évben nem érintette az önkormányzatot.

6. A konszolidációt követően az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik.

VI. A vagyon alakulása

Az  önkormányzat  vagyona  csökkent  néhány  értékesítéssel,  selejtezéssel  ,  az  elszámolt
értékcsökkenéssel.  Vagyonnövekedés  következett  be  a  2012.évben  végzett  beruházások
,felújítások  értékével,  illetve  a  Pannonhalma  Többcélú  Kistérségi  Társulástól  ajándékozási
szerződéssel átvett két ingatlan lakosságarányos részével.

Az  önkormányzat  2013.év  során  értékesített  több  földterületet,  1  lakótelket,  1  üzlethelyiséget,
illetve  708 E Ft  bevétele  keletkezett  a  több éve részletre  értékesített  lakások éves  törlesztő
részletéből.  Több  használaton  kívüli  lakóépülete,  volt  háziorvosi  rendelő  épülete  van  az
önkormányzatnak, melyet értékesíteni szeretett volna az év során, azonban e kísérletek sikerrel
nem jártak.

A tárgyi eszközök állapota közepes. Az épületeknél, lakásoknál a helyzet ennél rosszabb.

A működési  célú  kiadások és  bevételek  a  takarékos  gazdálkodásnak köszönhetően egyensúlyba



kerültek. 

Az önkormányzatnak részesedése 32.922  E Ft:

a PANNON-VÍZ Rt.-nél  van részesedése   (  10.130 E Ft.  )  az  Rt.  vagyonához viszonyítva
minimális arányban. 

teljes egészében tulajdonosa a Pannonhalma Kultúráért és Sportért Kft.-nak(3000 E Ft).

Járóbeteg  Nonprofit  Gazdasági  Társaság  15.172 E  Ft  (99  %-ban  tulajdonunk),  az  év  során
jelentős értékvesztés elszámolása vált szükségessé.

Világörökségi Termál Kft. 4620 E Ft (10 %-os tulajdon).

Folyamatban lévő beruházás a városközpont felújítása projekt ( NYDOP-3.1.1/A), melyet uniós
támogatással valósít meg az önkormányzat, a megvalósítás zöme  2013.évben valósult meg, a
végelszámolás 2014.évben lesz. Az év során megvalósult többi fejlesztési kiadás saját forrásból
valósult meg (Művelődési ház bejárati ajtó csere, óvodai csoportszoba felújítás, aszfaltburkolat
készítése, buszmegálló áthelyezése, Cseidervölgy utca útburkolat felújítás, eszközök beszerzése:
fűkasza, hómarók, toló lap, játszótéri padok, kerítés).

A befektetett pénzügyi eszközök állománya 69.386  E Ft-ról 33.248  E Ft-ra csökkent az alábbi
tényezők együttes hatásaként:

1. Tartós részesedés állománya értékvesztés miatt 68.150 E Ft-tól 32.922 E  Ft-ra csökkent.

2. Tartósan adott kölcsönök állománya csökkent 261 E Ft-tal a visszatérülés miatt.  /326 E Ft/

3. Egyéb  hosszú  lejáratú  övetelések  állománya  csökkent  649  E  Ft-tal,  a  részletre  eladott
lakások éves törlesztő részletével. /0 E Ft/

Kérte a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a rendelet-tervezetet vitassa meg és fogadja el.

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 Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  2014.  évi
költségvetéséről szóló rendeletet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Bagó Ferenc: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja, a Pannonhalma
Város  Önkormányzatának  2013.  évi  költségvetésének  zárszámadásáról  szóló  rendelet
megalkotását, az kézfelemeléssel szavazzon. 

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0

Pannonhalma  Város  Önkormányzata  megszavazta a  Pannonhalma Város  Önkormányzatának
2013. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló rendelet, így megalkotta a Pannonhalma Város
Önkormányzatának 8/2014. (III.25.) rendeletét.

2.) Beszámoló a város turisztikai kiadványának előkészítő munkálatairól.
Előadók: Vas Gábor alpolgármester, Kovács Szabolcs jegyző

Bagó  Ferenc:  Felkérte  Vas  Gábor  alpolgármester  urat, tájékoztassa  a  képviselő-testületet  e
napirendi ponttal kapcsolatosan.

Vas Gábor: Elmondta, hogy jegyző úrral vállalták, hogy egy szakmai stábot maguk mellé állítva,
megpróbálják egy hosszabb távú város és turisztikai marketing anyagot letenni a képviselő-testület
elé. Ennek kiindulópontja volt az a turisztikai kiadvány, amit Horváth Roland a Művelődési Ház



intézményvezetője bemutatott nekik az előző ülésen. Azóta letisztázásra kerültek a szöveges részek,
beleértve a megfelelő minőségű képeket is. Ezen a kiadványon messze túlmutat az a koncepció,
aminek a kialakítása folyamatban van. Ennek első állomása lehet ez a kiadvány, amelyet egy kicsit
átdolgozott formában be tudnak hamarosan mutatni a képviselő-testületnek.  

Kovács Szabolcs: Néhány gondolattal egészítette ki Vas Gábor alpolgármester úr beszámolóját. A
képviselő-testület  döntést  hozott,  hogy  Pannonhalma  városáról  ki  akar  adni  egy  turisztikai
kiadványt és április végéig a megfelelő helyekre el is juttatja és a turisták rendelkezésére bocsájtja.
Mindenképpen igyekeztek  az  előkészítő  munkák  során nagy hangsúlyt  fektetni  arra,  hogy ez a
kiadvány formabontóbb legyen, mint a korábbi változata.  Bízik benne, hogy mikor a képviselő-
testület elé kerül a nyomda előtti változat, akkor ez az előkészítő munka a kiadványon látszani fog.
A  Művelődési  Ház  igazgatója  folyamatosan  keresi  azokat  a  pannonhalmi  vállalkozókat,  akik
szeretnének ebben a kiadványban megjelenni.
 A következő időpont is körvonalazódik, ami az április eleje, amikor le tudnak ülni egy turisztikai és
egy marketing szakértővel, hogy megnézzék, melyek a főbb irányvonalak, amelyeket rövidtávon ki
tudnak alakítani az önkormányzat turisztikai és városmarketingi arculatának kapcsán. Úgy gondolja,
hogy a kiadványt a képviselő-testület hamarosan meg tudja kapni és véleményezni is tudja.

Kádi  Antal:  Megkérdezte,  hogy  a  szakembereknek  mi  volt  a  véleményük  a  reklámok  és
hirdetőfelületek arányáról?

Vas Gábor:  Elmondta,  hogy nem szabad teletűzdelni  hirdetésekkel,  de nyilván ez egy bevételi
forrás a kiadvány megjelenéséhez. Másrészt egy kapcsolódási pont a turisták számára, amely általuk
és a vállalkozások által a város javát is szolgálja.

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 Vas Gábor alpolgármester úr beszámolóját
Pannonhalma Város turisztikai kiadványának előkészítő munkálatairól.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.

Határozati javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  Vas  Gábor  alpolgármester  úr
beszámolóját Pannonhalma Város turisztikai kiadványának előkészítő munkálatairól.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

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

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0

47/2014.(III.25.)   határozat   
Pannonhalma Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  Vas  Gábor  alpolgármester  úr
beszámolóját Pannonhalma Város turisztikai kiadványának előkészítő munkálatairól.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal



3.) Beszámoló a Nemzeti Kulturális Alaphoz köztéri műalkotás megvalósítása céljára  
benyújtott pályázatról.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

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

Kovács Szabolcs:  A rendkívüli testületi üléstől kapott felhatalmazás alapján elkészítették Hefter
László üvegművésszel együttműködve a pályázati anyagot, amelyet határidőre március 17. napján
leadtak. A bírálat 70 napon belül várható.
A Pannon-dombok elnevezésű műalkotás lehetséges helyszíne a Pannonhalmi Fő tér. 

A „Pannon dombok” térplasztika egyrészt a Pannon dombvidékre és azt kialakító Pannon tengerre
utal. A különböző textúrájú és struktúrájú anyagok rétegződései szimbolikus tartalmat hordoznak: -
„kultúrrétegek”.
A benyújtott  pályázati  anyagot  a  látványtervekkel  együtt  előterjesztéséhez  mellékleten  csatolta.

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 Kovács Szabolcs jegyző úr által elmondott
beszámolót.

Bagó Ferenc: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja Kovács Szabolcs
jegyző úr által elmondott beszámolót, az kézfelemeléssel szavazzon. 
Ismertette a határozati javaslatot.

Határozati javaslat:
Pannonhalma Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Nemzeti  Kulturális  Alaphoz
köztéri műalkotás megvalósítása céljára benyújtott pályázatról szóló beszámolót.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

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

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0

48/2014.(III.25.)   határozat   
Pannonhalma Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Nemzeti  Kulturális  Alaphoz
köztéri műalkotás megvalósítása céljára benyújtott pályázatról szóló beszámolót.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
           
4.) A szociális ellátások térítési díjairól szóló rendelet megalkotása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Bagó Ferenc: Felkérte dr. Szabó György aljegyzőt, hogy e napirendi pontról tájékoztassa a testület



tagjait.

dr. Szabó György: Elmondta, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 92. § (1) bekezdés  b.) pontja szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról ha a fenntartó önkormányzati társulás,
akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban
meghatározottak szerint rendeletet alkot.

A  törvény  92.§  (2)  bekezdése  szerint  ha  törvény  másként  nem  rendelkezik,  a  fenntartó
önkormányzat az (1) bekezdés szerinti rendeletben szabályozza az önkormányzat által biztosított
személyes gondoskodás formáit, az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló
kérelem  benyújtásának  módját,  azt,  hogy  az  intézményvezető  milyen  esetekben  köteles  külön
eljárás  nélkül  ellátást  nyújtani,  azt,  hogy külön eljárás  keretében  milyen  esetekben biztosítható
ellátás,  az  ellátás  megszüntetésének  eseteit  és  módjait,  a  személyes  gondoskodásért  fizetendő
térítési  díjak  mértékét,  a  fizetésre  kötelezettek  körét,  a  térítési  díjak  csökkentésének,  illetve
elengedésének esetei és módjait,  valamint az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő között
kötendő megállapodással összefüggő kérdéseket.      

A  Pannonhalmi  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Megállapodása  szerint  a  fenntartó
önkormányzat  Pannonhalma  Város  Önkormányzata,  ezért  a  hivatkozott  rendelet  megalkotására
önkormányzatunk jogosult és egyben kötelezett.

A rendelet  megalkotásához,  a  mellékelt  táblázatban  összefoglalt  térítési  díjak  elfogadásához   a
társulást  alkotó valamennyi  önkormányzat  képviselő-testületének elfogadó, jóváhagyó határozata
szükséges  s  ennek  megléte  esetén  jogosult  a  tisztelt  képviselő-testület,  mint  a  fenntartó
önkormányzat képviselő-testülete elfogadni a rendeletet.

A PTKT Társulási  Tanács  2014.  március  13-án tartott  ülésén elfogadta  a mellékelt  táblázatban
foglalt térítési díjakat s a társult önkormányzatok képviselő-testületei is meghozták a térítési díjak
elfogadásáról  szóló  határozataikat  s  egyben  hozzájárultak  ahhoz,  hogy  Pannonhalma  Város
Önkormányzat  képviselő-testülete  megalkossa  rendeletét  a  PTKT  Gyermekjóléti  Szolgálat  és
Szociális  Intézménye  által  nyújtott  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátásokról,  azok
igénybevételéről, valamint intézményi térítési díjairól.    

Kérte a tisztelt képviselő-testületet, hogy a rendelettervezetet vitassa meg és fogadja el.

Bagó  Ferenc:  Felkérte  a  Képviselő-testület  tagjait,  hogy  aki  elfogadásra  javasolja,  a szociális
ellátások térítési díjairól szóló rendelet megalkotását, az kézfelemeléssel szavazzon. 

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0

Pannonhalma  Város  Önkormányzata  megszavazta a szociális  ellátások  térítési  díjairól  szóló
rendelet, így megalkotta a Pannonhalma Város Önkormányzatának 9/2014. (III.25.) rendeletét.

5.) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2014.(I.28.) rendelet módosítása.
Előadó: dr. Szabó György

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

dr. Szabó György: Elmondta, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal jelzéssel élt
önkormányzatuk felé arra vonatkozóan, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.



évi CLXXXIX. törvény 115-§-ában foglaltak alapján figyelemmel  kell  kísérni az önkormányzat
gazdálkodásának szabályszerűségét.
A  jelzés  szerint  amellett,  hogy  ennek  biztosítására  önkormányzatunk  szervezeti  és  működési
szabályzata a gazdálkodás ellenőrzésére vonatkozó részében a 46.§ szabályozásában rendelkezik a
belső  ellenőr  tevékenységéről,  e  szabályozást  a  Polgármesteri  Hivatal  Szervezeti  Működési
Szabályzatában és Ügyrendjében is  szerepeltetni kell.
Hivataluk Ügyrendje az SZMSZ 2. számú mellékletét képezi, ezért ennek kiegészítését javaslom az
SZMSZ 46. §-ában már szereplő önkormányzatra vonatkozó szabályozással. 

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 a Szervezeti és
Működési  Szabályzatról  szóló  1/2014.(I.28.)  rendelet  módosítását,  az  kézfelemeléssel
szavazzon. 

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0
           
Pannonhalma Város Önkormányzata módosította a  Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
1/2014.(I.28.)  rendeletet, így  megalkotta  a  Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  10/2014.
(II.25.) rendeletét.

6.) A Petőfi utca 1. szám alatti önkormányzati ingatlan értékbecslésének ismertetése, a 
társasházzá alakításhoz szükséges okiratok ismertetése, elfogadása.
Előadók: dr. Szabó György aljegyző, Kovács Szabolcs jegyző

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

dr. Szabó György: dr. Szabó György: Elmondta, hogy a Petőfi utca 1 szám alatti önkormányzati
bérlakások elidegenítésére hatályos önkormányzati rendeletünk nem alkalmazható, mivel a rendelet
csak az állam tulajdonából az önkormányzatok tulajdonába került lakásokra vonatkozik, illetve a
szerződésben kikötött elővásárlási joggal érintett lakásokra vonatkozik.
A  következő  képviselő-testületi  ülésre  több  variációból  álló  rendeletmódosítási  javaslatot  fog
terjeszteni,  mely  kifejezetten  a  nem az  állam tulajdonából  az  önkormányzat  tulajdonába  került
klasszikusan önkormányzati bérlakásokra fog vonatkozni, s ennek alapján lehet majd ajánlatot tenni
a Petőfi u. 1. azon bérlőinek, akiknek szándéka van a lakásokat megvásárolni.

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 egyetért a 3/2010.(II.24.) Önkormányzati lakások és helységek
bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló rendelet módosításának előterjesztéséről.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  jegyzőt,  készítse  elő  az
Önkormányzati  lakások  és  helységek  bérletéről,  valamint  elidegenítéséről  szóló  3/2010.(II.24.)
rendelet módosítását a beérkezett képviselői javaslatok figyelembe vételével.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal



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

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0 fő

49/2014.(III.25.)   határozat   
Pannonhalma Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  jegyzőt,  készítse  elő  az
Önkormányzati  lakások  és  helységek  bérletéről,  valamint  elidegenítéséről  szóló  3/2010.(II.24.)
rendelet módosítását a beérkezett képviselői javaslatok figyelembe vételével.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

7.) A TOURINFORM Irodai álláshelyre vonatkozó pályázati kiírás ismertetése
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

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

Kovács Szabolcs: A város rehabilitációs projekt keretén tett vállalások egyike volt a Tourinform
Iroda áthelyezése a Piac térre a Vitális-féle ház első helyiségébe.  Az irodai feladatok ellátására
pályázatot kell kiírni, amelyben meg kell határozni, hogy milyen végzettséghez köti a képviselő-
testület a státusz betöltésének feltételeit. A Magyar Turizmus Zrt.-vel egyeztetve elmondható, hogy
közép  és  felsőfokú  képesítés  is  kiköthető  turisztikai,  gazdasági  és  idegenforgalmi  szakirányok
figyelembe vételével. 

Arra is van lehetőség , hogy középfokú végzettséggel szakirány megjelölése nélkül kerüljön kiírásra
a pályázat, ebben az esetben nem lesz minősített a Tourinform Iroda ami kevesebb támogatással jár,
de megjegyezném, hogy a jelenleg működő irodánk sem az.

Mindezek  figyelembe  vételével  terjesztem az  alábbi  határozati  javaslatot  a  Tisztelt  Képviselő-
testület  elé,  azzal  a  kéréssel,  hogy szíveskedjék meghatározni  a pályázati  kiírás  fentiekben leírt
irányait.

Vas Gábor:  Véleménye az, hogy az álláshirdetésnél ne magasra helyezzék a mércét. Elvárásnak
gondolja a minimum középfokú végzettséget. 

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 a Tourinform Irodai
álláshelyre vonatkozó pályázati kiírást. 

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:

  Tourinform Irodavezető
Pannonhalma Város Önkormányzata

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján



pályázatot hirdet

Tourinform Irodavezető
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, Pannonhalma Váralja u. 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Tourinform Iroda vezetésével kapcsolatos teendők ellátása,  különösen a turisztikai névhasználati
kézikönyvben szereplő feladatokra: - A turisztikai kereslet és kínálat közvetítése - Információadás -
Adatgyűjtés,  adatszolgáltatás  és  adatfrissítés  -  Kiadványterjesztés  -  Egyéb  adatszolgáltatási
kötelezettség - Pályázatok figyelése, pályázatkészítés

Illetmény és juttatások:
Az illetmény  megállapítására  és  a  juttatásokra  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Középfokú végzettség 
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet

Előnyt jelent:
• Szakirányú felsőfokú végzettség
• Szakmai tapasztalat
• két nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
• Szakmai önéletrajz
• végzettséget igazoló dokumentumok másolata
• erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:  A munkakör  legkorábban 2014.  május  1.  napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Szabolcs jegyző nyújt a 96/554-210
-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Pannonhalma Város Önkormányzata címére történő megküldésével 
(9090 Pannonhalma Dózsa u.10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: 
Tourinform Irodavezető.

és
Személyesen a Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájában 9090 Pannonhalma Dózsa u,
10. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálására a benyújtási határidőt követően április 30-ig kerül sor, melynek része egy



személyes elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. április 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.pannonhalma.hu
Pannonhalma Város hirdetőtábláin

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

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

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0 fő

50/2014.(III.25.) határozat 

  Tourinform Irodavezető
Pannonhalma Város Önkormányzata

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján
pályázatot hirdet

Tourinform Irodavezető
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, Pannonhalma Váralja u. 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Tourinform Iroda vezetésével kapcsolatos teendők ellátása,  különösen a turisztikai névhasználati
kézikönyvben szereplő feladatokra: - A turisztikai kereslet és kínálat közvetítése - Információadás -
Adatgyűjtés,  adatszolgáltatás  és  adatfrissítés  -  Kiadványterjesztés  -  Egyéb  adatszolgáltatási
kötelezettség - Pályázatok figyelése, pályázatkészítés

Illetmény és juttatások:
Az illetmény  megállapítására  és  a  juttatásokra  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Középfokú végzettség 
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet

Előnyt jelent:
• Szakirányú felsőfokú végzettség
• Szakmai tapasztalat
• két nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

http://www.pannonhalma.hu/


A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
• Szakmai önéletrajz
• végzettséget igazoló dokumentumok másolata
• erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:  A munkakör  legkorábban 2014.  május  1.  napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Szabolcs jegyző nyújt a 96/554-210
-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Pannonhalma Város Önkormányzata címére történő megküldésével 
(9090 Pannonhalma Dózsa u.10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: 
Tourinform Irodavezető.

és
Személyesen a Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájában 9090 Pannonhalma Dózsa u,
10. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálására a benyújtási határidőt követően április 30-ig kerül sor, melynek része egy
személyes elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. április 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.pannonhalma.hu
Pannonhalma Város hirdetőtábláin

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

8.) A pannonhalmi 1063 hrsz-ú ingatlan kisajátítási ügyének ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

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

Kovács Szabolcs: Elmondta, hogy Ivák Péter a pannonhalmi 1063 hrsz.-ú ingatlan új tulajdonosa
kereste meg önkormányzatukat, azzal a problémával, hogy az általa vásárolt ingatlanon kb. 700 m2
nagyságban a Településrendezési Terv közút kialakítását jelöli ki. Addig az ingatlanon lakóépület
nem építhető, ameddig az érintett területet a két fél, a tulajdonos és az önkormányzat nem rendezi
egymással.  
Az úr kezdeményezni akarta a kisajátítást az érintett leszabályozott résznek, azonban a  2007. évi
CXXIII. a kisajátításról szóló törvény 5.§-ának (1) bekezdése alapján a terület és településfejlesztés
az  ingatlan  megvásárlása  és  kisajátítása  kezdeményezésének  joga  az  ingatlan  tulajdonosát  is
megilleti, ha az ingatlan tulajdonjogát a korlátozás keletkezése el tt szerezte meg.ő
Tegnapi  nap folyamán dr.  Baros Attila  ügyvég úrral  is  egyeztettek a témáról  és a Pénzügyi  és
Településfejlesztési Bizottság ülésén is elmondta jogi állásfoglalását. Közös véleményük az, hogy
az önkormányzat nem kíván élni a kisajátításnak a lehetőségével. Egy egyeztetés folytatni fognak
Ivák  Péter  tulajdonossal.  Véleménye  az,  hogy  ezért  a  területért  ne  fizessenek  a  kérelemben

http://www.pannonhalma.hu/


megjelölt 700.000 Ft-ot hanem keressenek egy másik megoldást ennek tisztázására.

Kérte a Tisztelt Képviselő-testületet álláspontjának kialakítására a napirendi ponttal kapcsolatosan.

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  az  álláspontjuk  megegyezik  Kovács  Szabolcs  jegyző  által
elmondottakkal.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete a pannonhalmi 1063 hrsz.-ú ingatlan
kisajátítási ügyében kapott tájékoztatást elfogadja. 
A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  jegyzőt,  hogy  folytasson  további  egyeztetést  az  ingatlan
tulajdonosával.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

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

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0 fő

51/2014.(III.25.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete a pannonhalmi 1063 hrsz.-ú ingatlan
kisajátítási ügyében kapott tájékoztatást elfogadja. 
A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  jegyzőt,  hogy  folytasson  további  egyeztetést  az  ingatlan
tulajdonosával. 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

9.) A 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

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

dr.  Szabó  György:  Elmondta,  hogy  a  közbeszerzési  tervet  minden  év  március  31-éig  el  kell
fogadnia  a  képviselő-testületnek  a  közbeszerzésekről  szóló  2011.  évi  CVIII.  törvény  33§  (1)
bekezdése  folytán.  A  tegnapi  napon  merült  fel  polgármester  úr  tájékoztatásában  egy  olyan
közbeszerzési történet amelyben a kátyúzás, járdák kialakítása, illetve a Fő téri volán busz megálló
a Takarékszövetkezet előtti közterületre való áthozatalának a kivitelezési munkálatai egy 30 millió
Ft-os összegért.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot:
Határozati javaslat:
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a Pannonhalma Város 
Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési tervét az előterjesztésnek megfelelően.



Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

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

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0 fő

52/2014.(III.25.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a Pannonhalma Város 
Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési tervét az előterjesztésnek megfelelően.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

10.) Lestári út rendbetétele
Előadó: Bagó Ferenc polgármester

Bagó Ferenc: Elmondta, hogy az 1083 hrsz.-ú Lestári úrt végét a Mobil Terra Kft. tette rendbe. A
horog területén fákat, bozótot irtott, majd rendezte a terepviszonyokat és a tuskózási, rönk kiszedési
munkák mellett a szállítást is elvégezte. Az utat lehengerezte és tömörítette. Ennek a költsége nettó
480.000 Ft-volt.

Kádi Antal: Örül annak, hogy sikerült a Lestári út végét rendbe tenni.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a Lestári  út rendbetételéről
szóló beszámolót.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

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

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0 fő

53/2014.(III.25.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a Lestári út rendbetételéről
szóló beszámolót.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

11.) A Radnóti Miklós általános iskola kamerarendszerének kiépítésének lehetősége
Előadó: Horváth Miklós megbízott igazgató

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

Horváth  Miklós:  Megköszönte  a  szót.  Elmondta,  hogy az  intézmény  felújítása  előtt  az  iskola



beléptető, illetve kamerarendszerrel rendelkezett. Kifejezetten azért, hogy illetéktelen személyek ne
kószálhassanak  bent  az  épületben.  Amikor  a  kivitelező  elvonult,  akkor  sajnos  ezeket  a
berendezéseket is vitte magával. Az elmúlt  hét péntekén szintén lopás történt az épületben. Egy
tanterem  ajtaját  feltörték  és  az  egyik  a  kollégának  a  pénzét  eltulajdonították.  Igazából  az
intézménynek két  bejárata  van. Napközben a hivatalsegéd a főbejárattal  szembeni  portán foglal
helyet, agy gyakorlatilag abban az időben kontrollálva van a főbejárati mozgás. A hosszú folyosó
végén van még egy bejárat, amit többen javasolták már, hogy zárjanak be, de mivel menekülési
útvonal, így azt nem lehet. A portáról ez a hosszú folyosó teljesen beláthatatlan. 
2 óra után a hivatalsegéd elkezd takarítani, így a főbejárat is védtelen ezután. 
Javasol egy olyan kamerarendszert,  ami 2 kamerából állna egyik a főbejáratot, a másik pedig a
főfolyosót figyelné. 

dr. Horváth Benedek: Javasolta a folyosó felőli bejárat egyirányusítását.

Horváth Miklós: Véleménye az, hogy a főbejáraton 2 óra után be tud jönni bárki, a folyosói ajtót
pedig ki tudják támasztani, vagy míg valaki ki megy, azon bárki bejöhet.

Vas  Gábor:  Elmondta,  hogy  ez  nem  egy  nagy  összegű  beruházás.  Javasolja,  hogy  kérjenek
árajánlatot a Multi Alarm Kft.-től.

Orbán Péter:  Véleménye  az,  hogy egy ilyen  korszerű intézménybe,  mint  az  iskola,  feltétlenül
szükséges egy kamerarendszer kialakítása. 

Szilágyi Kemál:  Egyetértett  előtte  szóló képviselő társaival,  mindenképpen nagy szükség van a
kamerarendszer kiépítésére.

Határozati javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  felkéri  Horváth  Miklós  megbízott
intézményvezető  urat,  hogy  kérjen  legalább  3  árajánlatot  az  iskolai  belső  kamerarendszer
kiépítésére.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

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 fő

54/2014.(III.25.) határozat 
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  felkéri  Horváth  Miklós  megbízott
intézményvezető  urat,  hogy  kérjen  legalább  3  árajánlatot  az  iskolai  belső  kamerarendszer
kiépítésére.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

12.) A Gyámhivatal átköltözése a Művelődési Házba
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

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



Kovács Szabolcs: Elmondta, hogy az Okmányiroda áthelyezésre került a Dallos Sándor utcai Járási
Hivatalba. A változások érintették a Járási Gyámhivatalt is, ennek keretében kaptak megkeresést,
hogy biztosítsanak megfelelő helyet ennek a szervezeti egységnek. A Művelődési Ház emeletén a
volt kábeltévé termet és a földszinti kis termet tudták felajánlani erre a célra. Természetesen a WC-t
és  az  előteret  is  használhatják  egy  megállapodás  keretében.  Ezzel  kiválthatjuk  a  Polgármesteri
Hivatal volt okmányirodai helyiségét és ismét önkormányzati használatba kerülhetne.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot:
Határozati javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  Győr-Moson-Sopron  Megyei
Kormányhivatal  Pannonhalmi  Járási  Hivatala  Járási  Gyámhivatalának  elhelyezése  céljából
rendelkezésre bocsátja a tulajdonában álló, természetben 9090 Pannonhalma Petőfi u.25. szám alatt
található  Kazinczy  Ferenc  Művelődési  Ház  alábbi  helyiségeit  kizárólagos  használatra:
1.) Földszinti kis terem 17,59 m2, 60,68 Lég m3
2.) Emeleti volt kábeltévé terem és raktár 30,38 m2, 88,1 Lég m3

Közös használatú  helyiségként  a földszinten  található  Női-Férfi  WC-t  17,  82 m2.  61,5 Lég m3

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  használati  szerződés  aláírására.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

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

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0 fő

55/2014.(III.25.) határozat 
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  Győr-Moson-Sopron  Megyei
Kormányhivatal  Pannonhalmi  Járási  Hivatala  Járási  Gyámhivatalának  elhelyezése  céljából
rendelkezésre bocsátja a tulajdonában álló,  természetben 9090 Pannonhalma Petőfi  u.25.  szám
alatt  található  Kazinczy  Ferenc  Művelődési  Ház  alábbi  helyiségeit  kizárólagos  használatra:
1.) Földszinti kis terem 17,59 m2, 60,68 Lég m3
2.) Emeleti volt kábeltévé terem és raktár 30,38 m2, 88,1 Lég m3
Közös használatú  helyiségként  a  földszinten  található  Női-Férfi  WC-t  17,  82 m2.  61,5 Lég m3

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  használati  szerződés  aláírására.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Bagó Ferenc a képviselő-testület nyilvános ülését bezárta. 

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

..….................. ….......................
Horváth Miklós   Orbán Péter
jkv. hitelesítő     jkv. hitelesítő 
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