
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 27-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 6 fő képviselő jelen van, Horváth Miklós képviselő
úr igazoltan távol van.

Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: Kádi Antal 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 dr. Szabó György: Javasolta, az alábbi napirendi pont felvételét:

Napirendi pontok felvétele:
• Az óvodai felvételi körzethatárok megállapításának javaslata
• Beszámoló a balatonszárszói tábor jelenlegi helyzetéről
• A Pedagógiai Szakszolgálat vezetői pályázatának ismertetése, véleményezése
• Sári Ákos beszámolója a Pannonhalmi Katasztrófavédelmi Örs 2013. évi tevékenységéről.

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

83/2014.(V.27.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az ülésre meghirdetett
napirendi pontok tárgyalását elfogadja a következő változtatásokkal:

A napirendek közé felveszi az alábbi napirendi pontokat:
• Az óvodai felvételi körzethatárok megállapításának javaslata
• Beszámoló a balatonszárszói tábor jelenlegi helyzetéről
• A Pedagógiai Szakszolgálat vezetői pályázatának ismertetése, véleményezése
• Sári Ákos beszámolója a Pannonhalmi Katasztrófavédelmi Örs 2013. évi tevékenységéről.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Kovács  Szabolcs: Javasolta  az  5.  napirendi  pont  zárt  ülés  keretében  történő  tárgyalását,  az
önkormányzat vagyonával való rendelkezés miatt.

Bagó Ferenc: Felkérte a képviselő-testület tagjait, aki egyetért a javasolt napirendi pont zárt ülésen



való tárgyalásához, kézfelemeléssel szavazzon.

Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0 fő

84/2014.(V.27.)   határozat   
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 5. 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:
• V. 06-án Kapuváron a Szent Flórián napon vett részt. Széles Sándor úrral találkozott.
• V. 07-én Jezsó Úrral megegyezett a közbeszerzési árról

- Tourinform Iroda bérletéről és a helység kijelöléséről megegyezett. Június hónapban 
meg fog nyílni az új Tourinform iroda.

• V. 09-én Radnóti Miklós ünnepélyen vett részt az iskolában
- Bankgarancia lehívással kapcsolatosan kereste fel Gellért Imre Vezérigazgató urat az 
Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezettől. Az utalás még nem érkezett meg.

• V. 12-énTelepülésfejlesztési operatív program bemutatásán vett részt amit a 
polgármesterek részére szerveztek a tanácsteremben.

• V. 13-én Horváth Lajos tanfelügyelővel tárgyalt a legalkalmasabb 2 pályázó személyéről
• V. 14-én Művelődési Házban Kara Ákos, Doncsev András államtitkár és Dr. Schöpflin 

György Eu parlamenti tag lakossági fórumot szerveztek az EU választásokkal 
kapcsolatosan.

• IV. 15-én Major bejárásra volt lehetőség, ahol Rábai László úr vezette körbe őket.
- Rendkívüli képviselő-testületi ülés volt, aminek fő témája a Radnóti Miklós 
Általános Iskola vezetői posztára beérkezett pályázók véleményezése volt.

• V. 19-én Pannonhalmi Fesztivál lehetőségéről tárgyaltak Száraz Lajossal, Apátsággal és 
a  borosokkal.

• V 20-én Esküt tettek a EU választásokra a pártok által delegált tagok.
• V. 22-én Széles Sándor úrral tárgyalt az iskoláról, a Járásról, és a Főapátságról.

   -  Polgármesterek találkozója volt Nyalkán, ahol alpolgármester úr képviselte 
Pannonhalmát.

- Aláírták a szerződést Annus Péterrel

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

(2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva,  2014. április 25-től 2014. május 22-ig terjedő

időszakban a következő döntést hoztam:

Önkormányzati (temetési) segély:



            1 fő  *   30.000,- 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: 0 fő

85/2014.(V.27 .)   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.) A zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

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

dr. Szabó György: Elmondta, hogy az elmúlt évek lakossági bejelentései, panaszai, észrevételei
időszerűvé  teszik  annak  megfontolását,  hogy  önkormányzatunk,  egy  olyan  helyi  szabályozást
fogadjon  el,  mely  keretek  közé  rendezi  a  városunkban  előforduló  zajforrásokat  s  egy  rendelet
megalkotásával,  majd  kiváltképp  annak  betartatásával  biztosítékot  nyújt  a  lakosság  nyugalma,
pihenése érdekében.

A tervezet a zajforrások három lehetséges kategóriájával foglalkozik:

1., a közterületi rendezvények zaja 



2., az utcákon mozgó különféle szolgáltatók reklámozók zajkibocsátása, 

3., a magánszemélyek zajkeltő tevékenysége

                                                 1., A közterületi rendezvények 

A közterületen tartott rendezvények alapfeltétele a közterülettel való rendelkezés jogosultsága, mely
az önkormányzat bérleti szerződésen vagy más formában  történő hozzájárulását jelenti a közterület
használatához. 
                                                      
A  közterületen  rendezett  zenével,  énekkel,  műsorral,  hangosítással  járó  zajforrás  engedélyező
hatósága a tervezet szerint a polgármester, aki a benyújtott kérelem alapján mérlegelve döntheti el,
hogy  az  adott  rendezvényre  engedély  adható  e  a  rendeletben  rögzített  időkorlátok,  környezeti
adottságok és várható zajterhelés alapján. 

A rendelet 1. számú melléklete mint zajvédelmi adatlap rögzíti a kérelem elbírálásához szükséges
tényeket,  a  rendelet  pedig  meghatározza  a  rendezvények  időkorlátait.  A  polgármester  ezek
ismeretében engedélyezi vagy nem engedélyezi a rendezvény megtartását.

A már  engedélyezett  rendezvény zajterhelési  határértékeinek  betartatásához  a  27/2008.  (XII.3.)
KvVM-EüM  együttes  rendelet  1.  számú  melléklete  állapítja  meg  a  szabadidős  zajforrásokra
településövezetenként  megállapított  zajterhelési  határértékeket,  mely  betartatásának  ellenőrzése
szakértő bevonásával történhet. 

Ha a mérés eredménye a hivatkozott jogszabályban megállapított zajterhelési határérték túllépését
jelenti a vizsgálat költségét a zajforrás üzemeltetője köteles viselni.

                                                          2.,  A mozgó zajforrások

A  mozgó  zajforrásokkal  kapcsolatos  eljárás  alapfeltétele  az  önkormányzattal  kötött  közterület
használati szerződés.

Ezen túlmenően a mozgó zajforrások engedélyezése a közterületi rendezvényekre vonatkozó eljárás
szerint történik azzal az eltéréssel,  hogy ebben az esetben a kérelemhez csatolni kell a zajforrás
útvonalát és az üzemeltetés időtartamát, valamint a sugározni kívánt műsortervet.

                              3., A magánszemélyek háztartási zajkeltő tevékenysége
 
A  magánszemélyek  motoros  fűrésszel,  körfűrésszel,  fűkaszával,  fűnyíróval,  kis  traktorral,  más
háztartásban alkalmazott barkácsoló és munkagépeivel kapcsolatban az egyes önkormányzatok más
más  korlátozó  rendelkezéseket  vezettek  be,  melyek  a  pihenni  vágyó  lakosság  reggeli,  esti  és
hétvégi nyugalmát hivatottak biztosítani.

A hétvégi pihenés nyugalmának érdekével szemben áll az az érthető érvelés, hogy a munkaképes
lakosság többsége csak a hétvégén tudja elvégezni a ház körüli gépi munkákat, ezért számukra az
lenne elfogadható ha legalább a szombat megmaradhatna e munkák elvégzésére.

Fentiek alapján a rendelettervezet javaslata a magánszemélyek zajjal járó tevékenységének vasár és
munkaszüneti napi tilalma, míg hétköznap és szombaton e munkák reggel hét és este nyolc óra közé
korlátozása.        
Kérte a tisztelt képviselő-testületet, hogy a rendelettervezetet vitassa meg és fogadja el.



dr.  Horváth  Benedek:  Véleménye  az,  hogy  ez  a  rendelet  betarthatatlan.  Úgy  látja,  hogy  az
emberek a munkaidejük és egyéb elfoglaltságuk miatt csak vasárnap tudják például a füvet lenyírni.

Vas Gábor:  Nem tudja elképzelni, hogy ez a rendelet felálljon és működőképes legyen. Ha van
rendelet alkotás, akkor annak vannak szankciói. Véleménye az, hogy ebből a rendeletből kifolyólag
sok feljelentés lehet,  amit aztán valakinek vizsgálni,  bizonyítani és kivizsgálni szükséges,  aztán
pedig igazságot tenni. Nem hiszi, hogy erre van apparátus. 
 
Bagó  Ferenc:  Véleménye  az,  hogy erre  a  rendeletre  szükség  van.  Sokan  keresték  fel  ezzel  a
problémával és mondták el panaszaikat.

Kádi  Antal:  Elmondta,  hogy  első  olvasatra  a  rendelet  szigorúnak  tűnik.  Sokakban  nem  fog
kiváltani nagy örömöt. Ha a környéken olyan zajok vannak, amik a turistákat zavarja, akkor nem
fognak itt tölteni éjszakákat, ami kedvezőtlenül hat Pannonhalma idegenforgalmára.
Véleménye az, hogy valami féle rendeletet hoznia kell a képviselő-testületnek.

Orbán Péter: Véleménye az, hogy amilyen rohanó világban élnek, csak a hétvégén van idő a kerti
munkálatokra. Nem ért egyet a rendelet megalkotásával.

Kádi  Antal: Javasolta,  hogy az újság keretei  között  kérdezzék meg a  polgárokat  a  zajrendelet
bevezetéséről.  A civil  szervezetek  keretein  belül  is  kérhetik  a  lakossági  véleményeket  ezzel
kapcsolatosan, hiszen a ezek a szervezetek lefedik a lakosság nagy részét.  Ha a civil szervezetek
felvállalják, hogy összegyűjtik a tagjaik véleményeit és továbbítanák az önkormányzat részére.

Vas Gábor: Elmondta, hogy a véleménynyilvánítással csak abban az esetben tud egyetérteni és
feldolgozhatónak tekinteni, ha az ott véleményt az azt formáló aláírásával együtt nyújtja be.

Szilágyi Kemál: Véleménye az, hogy akár Közmeghallgatás keretein belül is meg lehetne kérdezni
a lakosságot, hiszen más közérdekű témájuk van, amit szintén fel lehetne vetni azon  az ülésen.

Bagó Ferenc: Elmondta, hogy ő az újságban mindenképpen akar ezzel a témával foglalkozni.

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 elutasításra javasolja a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról
szóló rendelet megalkotását. 

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elveti a  zaj  elleni  védelem  helyi
szabályozásáról szóló rendelet megalkotását.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

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

Szavaz: 6 fő Igen: 4 fő Nem: 2



86/2014.(V.27.)   határozat   
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elveti a  zaj  elleni  védelem  helyi
szabályozásáról szóló rendelet megalkotását.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

2.) Beszámoló a Majorság előtti parkolók kialakításának jelenlegi állásáról és a Főapátsággal 
történt egyeztetésekről.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

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

Kovács  Szabolcs:  Elmondta,  hogy  a Pannonhalmi  Főapátság  elkészíttette  a  Majorság  előtti
szakaszra  vonatkozó  parkolók  terveit  amelyek  a  növénytelepítési  terveket  is  tartalmazzák.  A
terveket előterjesztéséhez mellékelten csatolt.

Szintén csatolta azt a szerződés tervezetet is amelyet – dr. Baros Attila ügyvéd úrral egyeztetve –
megküldött Rábai László projektigazgató úrnak a parkolók területének használatával kapcsolatosan.

Rábai László ebbe a szerződésbe belevetette, a kizárólagos használatot a Majorság nyitva tartási
ideje alatt. 25 évre szeretnék megkötni ezt a szerződést.
A  tegnap  Pénzügyi  és  Településfejlesztési  Bizottság  ezt  a  lehetőséget  megvitatta  és  azt  az
álláspontot  alakította  ki,  hogy  kizárólagosság  közterületi  parkolók  esetében  ne  legyen,  vagy
amennyiben legyen, annak forintban kifejezhető értéke van. A mai napon ezt a használati szerződés
tervezetet  átalakítva,  kivéve belőle a kizárólagos használatot  és elküldték a Főapáti  titkár  úrnak
véleményezésre. Amint erre megérkezik a válasz, mind a bizottság, mind a képviselő-testület tagjait
tájékoztatni fogja. 

Kádi Antal: Megkérdezte, hogy vételi szándékra tettek-e ajánlatot?

Kovács Szabolcs: Elmondta, hogy még nem tettek. 

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. Az ülésen elhangzott még, hogy a Főapátság és a város érdekei
párhuzamosak. Ők is tudják, hogy a városközpontban súlyos parkolóhiány van. Ezen a bizonyos
területen  10  db  parkolót  ki  lehetne  alakítani,  aminek  a  költségeit  a  Főapátság  vállalta.  Ezt
következően  a  kizárólagosságot  szeretett  volna  a  Főapátság,  de  ezt  a  Bizottság  egyöntetűen
vállalhatatlannak tartotta. Másik variációként vetették fel a terület bérlésének vagy megvételének
lehetőségét, amelynek összegéből plusz parkolókat tudna az önkormányzat kialakítattni.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.

Határozati javaslat:
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Majorság előtti parkolók kialakításának
jelenlegi  állásáról  és  a  Főapátsággal  történt  egyeztetésekről  szóló  beszámolót  elfogadja.  A
képviselő-testület  a  szerződés  tervezetre  kapott  választ  követően  soron  kívül  tárgyalni  fogja  a
parkolók kialakításának kérdését.



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

87/2014.(V.27.)   határozat   
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Majorság előtti parkolók kialakításának
jelenlegi  állásáról  és  a  Főapátsággal  történt  egyeztetésekről  szóló  beszámolót  elfogadja.  A
képviselő-testület  a  szerződés  tervezetre  kapott  választ  követően  soron  kívül  tárgyalni  fogja  a
parkolók kialakításának kérdését.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

3.) A Győri Vízi Társulat felajánlásának és az ehhez kapcsolódó önkormányzati felmérés 
anyagának ismertetése és megvitatása.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

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

Kovács  Szabolcs:  Elmondta,  hogy  a  Győri  Vízi  Társulat  (melynek  önkormányzatuk  is  tagja)
igazgatója  kerete  meg önkormányzatukat  az éves egyeztetések keretében.  A megbeszélésen egy
olyan felajánlást kapott városuk, hogy a társulat munkagépeivel 3 millió forint értékben végezne
földmunkát, ároktisztítást településükön.

Ennek keretében a hivatal munkatársával felmérette az önkormányzati tulajdonban lévő közterületi
árkok, vízelvezetők állapotát. Készült egy anyag melyet előterjesztéséhez mellékelten csatolt.

Nincs árok Bajcsy-Zs. utca
Cseidervölgy
Mátyás király utca
Fenyves sor
Lestár utca
Tóthegy utca

Általánosságban megfigyelhető, hogy a város vízelvező árkainak állapota nem kielégítő. Néhány
lakó a háza előtt szépen gondozza az árkot és útpadkát. Sajnos az ellenkezője is megfigyelhető: több
épület előtt szándékosan betemették az árkot, vagy a levágott zöld szénájával van tele.
Problémásak azok az épületek előtti  területek is,  amelyek  lakatlanok.  Néhány rövidebb szakasz
kivételével egy általános karbantartás gyakorlatilag a város területén levő összes vízelvezető árokra
ráfér.

Legkritikusabb utcák: Újtelep utca
István király utca
Attila utca egyes szakaszai
Árpád utca egyes szakaszai



Közepes állapotúak: Bocskai utca
Zrínyi utca
Alkotmány utca
Dallos Sándor utca
Tabán
Rákóczi utca

Viszonylagosan jobb állapotban: Ady Endre utca
Szent Márton utca
Kisfaludy utca

A tegnapi napon a Pénzügyi és Településfejlesztési bizottsági ülésén elhangzott az, hogy keressék
fel a Vízi társulat elnökét, hogy milyen volumenű munkákra lenne elegendő ez az összeg és ezt
követően  kerülne  sor  a  szakaszok  kijelölésére.  A  mai  napon  Pausics  Gábor  úrral  felvette  a
kapcsolatot és az úr ígérete alapján a holnapi napon kap egy választ, hogy milyen nagyságrendű
munkálatokat fedne le az a 3 millió Ft ároktisztítás tekintetében.  

Kádi Antal: Elmondta, hogy a Bocskai utcai árkokban sosem folyt víz, mert az szikkasztó árok. Az
Árpád út, az a határvonal csapadék szempontjából, ahol nem csak szikkasztó jellege van, hanem
már  levezető  is.  Ettől  az  úttól  lefelé  eső  összes  párhuzamos  és  merőleges  útszakaszokra  kell
koncentrálni. 

Bagó Ferenc: Elmondta, hogy a Rákóczi utcában 70 métert kellene felbontani, hogy elfollyon a víz.
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 véleményük az, amit a jegyző úr is elmondott hogy tájékozódni
kell  arról,  hogy  milyen  nagyságrendű  munkálatokat  fedne  le  az  a  3  millió  Ft  ároktisztítás
tekintetében.  

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Győri Vízi Társulat felajánlásának és az
ehhez kapcsolódó önkormányzati felmérés anyagának ismertetéséről szóló beszámolót elfogadja. 
A képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert  és a jegyzőt, hogy folytasson tárgyalásokat a
Vízi társulat igazgatójával arról, hogy a felajánlás milyen nagyságrendű munkálat elvégzését jelenti.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
              Kovács Szabolcs jegyző

Határidő: azonnal

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

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0

88/2014.(V.27.)   határozat   
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Győri Vízi Társulat felajánlásának és az
ehhez kapcsolódó önkormányzati felmérés anyagának ismertetéséről szóló beszámolót elfogadja. 



A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy folytasson tárgyalásokat a
Vízi  társulat  igazgatójával  arról,  hogy  a  felajánlás  milyen  nagyságrendű  munkálat  elvégzését
jelenti.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
              Kovács Szabolcs jegyző

Határidő: azonnal

4.) A városrehabilitációs projekthez tartózó, civil szervezetek részére kiírásra kerülő mini 
projektek (soft elemek) pályázati kiírásának ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

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

Kovács  Szabolcs:  Elmondta,  hogy  a  projektmenedzsment  megvizsgálta  a  városrehabilitációs
projektnek az elszámolásait és a végéhez közeledve olyan helyzettel találták szembe magukat, hogy
közel 5.000.000 Ft van a pályázati keretek között, amit fel lehetne használni. Ennek egyetlen módja
van, hogy korábban a soft elemek között a civil szervezeteknek meghirdetett pályázat útján lehetne
ezt a rendszerben tartani és szeptember 30-áig megrendezett rendezvényeket lehetne ebből tartani. 
A pályázati felhívást Kovács Tamás a projektmenedzsment részéről elkészítette.

Ezt követően részletesen ismertette a pályázati felhívást.

Kádi Antal: Megkérdezte, hogy milyen formában lenne ez a pályázati lehetőség közzétéve?

Kovács  Szabolcs: Elmondta,  hogy Pannonhalma  Város  honlapján,  a  hirdetőtáblákon  és  a  civil
szervezeteknek külön tájékoztatót küldenek.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a városrehabilitációs  projekthez  tartózó,
civil szervezetek részére kiírásra kerülő mini projektek (soft elemek) pályázatát az előterjesztésben
foglaltak szerint elfogadja.

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

89/2014.(V.27.)   határozat   
Pannonhalma Város Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  városrehabilitációs  projekthez  tartózó,
civil szervezetek részére kiírásra kerülő mini projektek (soft elemek) pályázatát az előterjesztésben
foglaltak szerint elfogadja.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal



5.) Váradi Erzsébet 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 Váradi Erzsébet önkormányzati lakás iránti kérelmet nyújtott
be önkormányzatukhoz. 2 kiskorú gyermekével és férjével él albérletben Pannonhalmán a Dallos
Sándor utcában. 1 éve laknak Pannonhalmán, jelenleg 75.000 Ft-ot fizetnek lakbért. 
Bagó Ferenc: Elmondta, hogy sajnos nincsen kiadó önkormányzati lakásuk.

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 elutasításra javasolja Váradi Erzsébet önkormányzati lakás iránti
kérelmét.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat: 
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete Váradi Erzsébet önkormányzati lakás iránti
kérelmét elutasítja, mivel az Arany János utca 36. szám alatt található 25 m2 alapterületű lakást vis
maior  esetre  tartja  fenn üresen,  a  Dózsa György utca 35 szám alatti  és a  Petőfi  1.  szám alatti
önkormányzati  tulajdonú  ingatlant  pedig  értékesíteni  kívánja,  más  üres  ingatlannal  pedig  nem
rendelkezik.

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

90/2014.(V.27.)   határozat   
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete Váradi Erzsébet önkormányzati lakás iránti
kérelmét elutasítja, mivel az Arany János utca 36. szám alatt található 25 m2 alapterületű lakást vis
maior esetre tartja fenn üresen, a Dózsa György utca 35 szám alatti  és a Petőfi  1. szám alatti
önkormányzati  tulajdonú  ingatlant  pedig  értékesíteni  kívánja,  más  üres  ingatlannal  pedig  nem
rendelkezik.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal  

6.) Sári Ákos beszámolója a Pannonhalmi Katasztrófavédelmi Örs 2013. évi tevékenységéről.
Előadó: Sári Ákos tűzoltó alezredes úr

Bagó Ferenc: Felkérte Sári Ákos tűzoltó alezredes urat, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet e
napirendi ponttal kapcsolatosan.

Sári  Ákos:  Részletesen  ismertette  a  Pannonhalmi  Katasztrófavédelmi  Örs  2013.  évi
tevékenységéről szóló beszámolót. (7.számú melléklet)



Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Pannonhalmi  Katasztrófavédelmi  Örs
2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztésnek 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

91/2014.(V.27.)   határozat   
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Pannonhalmi  Katasztrófavédelmi  Örs
2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

7.) Az óvodai felvételi körzethatárok megállapításának javaslata
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

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

dr.  Szabó  György:  A  nemzeti  köznevelésről  szóló  törvény  végrehajtásáról  szóló  229/2012.
(VIII.28.)  Korm.  rendelet  22.§  (1)  bekezdése  szerint  a  települési  önkormányzatok  vagy  az
önkormányzati társulások székhelye szerinti település jegyzőinek az óvodai felvételi körzethatárok
megállapításáról  vagy  megváltoztatásáról  szóló  döntést  15  napon  belül  meg  kell  küldeniük  a
köznevelés információs rendszerébe.

Tekintettel arra, hogy városunk területén csak egyetlen óvoda, a Pannonhalmi Játék Vár Óvoda és
Bölcsőde működik a körzethatár megállapítása településünk közigazgatási határát jelenti, ezért kérte
a tisztelt képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot:
Határozati javaslat:
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete a 229/2012.( VIII.28.) Korm. rendelet 22.§
(1)  bekezdésében  foglaltak  alapján  a  Pannonhalmi  Játék  Vár  Óvoda  és  Bölcsőde  felvételi
körzethatárát Pannonhalma Város közigazgatási területében állapítja meg.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy e döntést 15 napon belül küldje meg a köznevelési és
információs rendszerbe.

Felelős: Kovács Szabolcs jegyző
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



92/2014.(V.27.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete a 229/2012.( VIII.28.) Korm. rendelet 22.§
(1)  bekezdésében  foglaltak  alapján  a  Pannonhalmi  Játék  Vár  Óvoda  és  Bölcsőde  felvételi
körzethatárát Pannonhalma Város közigazgatási területében állapítja meg.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy e döntést 15 napon belül küldje meg a köznevelési és
információs rendszerbe.

Felelős: Kovács Szabolcs jegyző
Határidő. azonnal

8.)Beszámoló a balatonszárszói tábor jelenlegi helyzetéről
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

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

dr.  Szabó  György:  Elmondta,  hogy  az  előző  hét  csütörtökön  a  tulajdonos  települési
önkormányzatok  polgármestereivel  és  fizikai  alkalmazottaikkal  meglátogatták  a  balatonszárszói
tábort.  Kaszáltak,  takarítottak,  rendbe  tették  a  tábort,  amennyire  tudták.  Most  is  meg  kellett
állapítaniuk, hogy valaki rendszeresen jár be a táborba. Mivel felügyelet nélkül van a tábor, visznek
mindent, ami vihető az illetéktelen behatolók. A rendrakást követően a mai napon meglátogatták a
balatonszárszói polgármester urat. Megkérték arra, hogy ha tud valakit javasolni, aki rendszeresen
tudná a tábort látogatni, vagy be is költözne az épen álló házba, akkor szóljon. Az önkormányzatok
gondolkodnak, azon, hogy akár meg is fizetnék ezt valakinek. Bárminek a rendbe tétele, felújítása
teljes értelmetlen így, ha nincsen ott valaki, aki vigyáz mindenre. A polgármester úr ígéretet tett,
hogy 10 nap múlva jelentkezni fog egy olyan személlyel, akit alkalmasnak talál erre a feladatra. 
Másik kérésük az volt, hogy nyújtson segítséget az ott felhalmozott szemét eltávolítására. Arra is
kaptak  ígéretet,  hogy  ne  Pannonhalmáról  kelljen  vinni  szakembereket,  hanem  ő  egy  ottani
vízvezeték szerelőnek meg fogja mutatni a tábort, hiszen 20 helyen törtek le csapokat, mosdókat,
így ha kinyitnák a vizet számtalan helyen folyna el. A villany egy megoldást kapott, szereltek fel
egy villanyórát 2 db konnektorral. 
A polgármesterekben felmerült  az,  hogy a továbbiakban is  szeretnének igényt  tartani  a Balaton
partra, így a bérletet meghosszabbították. 
A későbbiekben a helyreállítások után szót kell  majd ejteni a tábor további sorsáról,  gondol itt
eladásra vagy kiadásra.

Kádi  Antal:  Megkérdezte,  hogy  nem  merült-e  fel  a  többi  polgármester  gondolatában,  hogy
valamilyen formában a értékesíteni kellene a tábort? Az a tény miatt, hogy a déli parton van és a
távolság miatt nem vonzó a gyermekek számára. Az önkormányzatnak ez egy teher tétel. Egyedül
nem képviselik a többséget, így nem is dönthetnek maguk. 

Bagó Ferenc: Elmondta, hogy 3 éve próbálják eladni, de sajnos eddig nem sikerült.

Vas Gábor: Ő úgy tudja, hogy a Mondovics úr elzárkózott az eladástól.

dr. Horváth Benedek: Véleménye az, hogy ajánlják fel a részüket megvételre Mondovics László
úrnak.

Kádi  Antal: Megkérdezte  dr.  Horváth  Benedek  képviselő  úrtól,  hogy  jogilag  lehet-e  ebből
kiszállni?

dr. Horváth Benedek: Elmondta, hogy a közös tulajdon szabályai szerinti szavazati arányoknak



köszönhetően Pannonhalma egyedül nem tudja értékesíteni. Véleményez az, hogy még áron alul is
értékesíteni kellene. Jó ötletnek tartja, hogy valaki felügyelje a tábort, csak a tulajdoni arányoknak
megfelelően kell majd a bérét is az önkormányzatoknak fizetni, mert költségek viselésében is meg
vannak  az  arányok.  Osztatlan  közös  tulajdont  úgy  lehet  megszüntetni,  hogy  a  felek  közösen
értékesítik, erre sajnos úgy tűnik, hogy nincsen mód. A másik lehetőség az, hogy valamelyik tag
bepereli  a  másik  tagot  és  a  bíróságon  tulajdonközösség  megszüntetést  kér,  az  alapján,  hogy
megváltsa a másikét, vagy köztelezést kér a bíróságon, hogy fizessék ki őket. Ha ezek közül egyik
sem lehetséges, akkor marad az árverési értékesítés, ami mindenkinek a lehető legrosszabb opció.  

Kádi Antal: Véleménye az, hogy törekedni kell az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére, mert
ez a tábor az önkormányzatnak csak a pénzét viszi el. 

dr. Szabó György: Elmondta, hogy a tarjánpusztai és a ravazdi polgármester asszony is eladná a
részüket Pannonhalmának, illetve bárki másnak is eladnák.

dr. Horváth Benedek: Véleményez az, hogy Mondovics László úrnak kell írni egy levelet, hogy
van-e vételi szándéka a tulajdoni hányadok megvételére.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  elfogadja  a  balatonszárszói  tábor
jelenlegi helyzetéről szóló beszámolót.
Továbbá megbízza a jegyzőt, hogy vegye fel a kapcsolatot a tulajdonos települési önkormányzatok
polgármestereivel a tábor felügyeletére szánt személy kiválasztásával kapcsolatosan és az esetleges
értékesítési szándékkal kapcsolatosan.

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

93/2014.(V.27.) határozat 
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  elfogadja  a  balatonszárszói  tábor
jelenlegi helyzetéről szóló beszámolót.
Továbbá megbízza a jegyzőt, hogy vegye fel a kapcsolatot a tulajdonos települési önkormányzatok
polgármestereivel a tábor felügyeletére szánt személy kiválasztásával kapcsolatosan és az esetleges
értékesítési szándékkal kapcsolatosan.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

9.)  A Pedagógiai Szakszolgálat vezetői pályázatának ismertetése, véleményezése
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

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

Kovács Szabolcs: Elmondta, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ pályázatot hirdetett
a  Győr-Moson -Sopron Megyei  Pedagógiai  Szakszolgálat  Pannonhalmi  Tagintézménye  élére.  A



kiírt pályázatra egy darab pályázat érkezett be a jelenlegi intézményvezetőé, Kozma Szabolcsé.  
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 68 § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a
tagintézmény székhelye szerinti illetékes működtető települési önkormányzatot véleményezési jog
illeti meg.
A  pályázatra  egyetlen  jelentkező  adta  be  a  pályázatát,  a  jelenlegi  megbízott  igazgató,  Kozma
Szabolcs. Elmondta,  hogy nagyon jó munkakapcsolatot alakított ki mind az óvodával, iskolával,
mind az önkormányzattal.
Kérte  a  Tisztelt  képviselő-testülete,  hogy  a  jogszabály  által  adta  lehetőséggel  élve,  adja  meg
véleményét a beérkezett pályázat alapján. 

Horváth Miklós: Elmondta, hogy Kozma Szabolcsot egy nagyon jó szakembernek tartja. Nagyon
régóta ismeri  őt.  A főiskolán jelenleg is  óraadó. Nagyon jó kapcsolatot  alakított  ki,  nemcsak a
Pannonhalmi, de a térség valamennyi oktató-nevelő intézményeivel. A Győrújbaráti székhelyükről
költöztek át a Bajcsy-Zsilinszky utca 25-be. Azt gondolja, hogy nála alkalmasabb személyt erre a
posztra nem lehetne találni. 

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelési törvény 68§ (1)
bekezdésében  foglalt  felhatalmazás  alapján  a Klebelsberg  Intézményfenntartó  Központ  Győr-
Moson -Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pannonhalmi Tagintézmény (9090 Pannonhalma
Bajcsy-Zsilinszky u. 25.) vezetőjének a Kozma Szabolcs 9024 Győr,  Örkény István u. 11. alatti
pályázót javasolja kinevezni.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

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

Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0 fő

94/2014.(V.27.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelési törvény 68§ (1)
bekezdésében  foglalt  felhatalmazás  alapján  a Klebelsberg  Intézményfenntartó  Központ  Győr-
Moson -Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pannonhalmi Tagintézmény (9090 Pannonhalma
Bajcsy-Zsilinszky u. 25.)  vezetőjének a Kozma Szabolcs 9024 Győr,  Örkény István u. 11.  alatti
pályázót javasolja kinevezni.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

Bagó Ferenc a képviselő-testület nyilvános ülését bezárta. 

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

..….................. ….......................
Kádi Antal      Orbán Péter
jkv. hitelesítő     jkv. hitelesítő 


