
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 24-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, Orbán Péter képviselő úr
igazoltan távol van.

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

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

Kovács Szabolcs: Javasolta, az alábbi napirendi pont felvételét:

Napirendi pontok felvétele:
• Pannon-Víz Zrt. megkeresésének ismertetése
• Megújuló energiaforrás  KEOP-4.10.0./N jelű pályázati lehetőség ismertetése
• Vételi ajánlat módosítás a Szent Márton utcai 469/11 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 

ingatlanra.
• A városgazdálkodási referensi státusz megszüntetése
• A gyermekvédelem helyzetéről szóló beszámoló ismertetése

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

100/2014.(VI.24.) 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:
• Pannon-víz Zrt. megkeresésének ismertetése
• Megújuló energiaforrás  KEOP-4.10.0./N jelű pályázati lehetőség ismertetése
• Vételi ajánlat módosítás a Szent Márton utcai 469/11 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 

ingatlanra.
• A városgazdálkodási referensi státusz megszüntetése
• A gyermekvédelem helyzetéről szóló beszámoló ismertetése

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Kovács Szabolcs: Javasolta az 8. napirendi pont és a vételi ajánlat módosítás a Szent Márton utcai



469/11  hrsz.-ú  önkormányzati  tulajdonú  ingatlanra  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

101/2014.(VI.24.)   határozat   
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 8. napirendi pontot
és  a  vételi  ajánlat  módosítás  a  Szent  Márton  utcai  469/11  hrsz.-ú  önkormányzati  tulajdonú
ingatlanra  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. 28-án A pedagógusnap megrendezésre került a Művelődési Házban
• V. 28-án Megyei Gazdafórumon vett részt a nagyteremben a környékbeli gazdászoknak.
• V. 29-én rendkívüli testületi ülést tartottak az Apátsági parkolókkal kapcsolatosan.
• V. 30-én a Szent Márton Járóbeteg Központ Taggyűlésén vettek részt.
• VI.03-én megkereste a Győr-Moson-Sopron megyei Polgárőrség azzal, hogy ajándékba 

ad egy Szent László szobrot az Országos Polgárőr Találkozó sikeres megrendezéséért.
• VI. 04-én a Főapátságban voltak jegyző úrral és alpolgármester úrral, ahol több témában 

egyeztettek. 
• VI. 05-én Magtár Művészeti Alapítványtól kapott egy levelet, amiben tájékoztatták, 

hogy IX.04-én lesz egy nagyszabású megemlékezés Németország egyesítéséről és a 
magyar határ megnyitásáról.

• VI. 06-án együttműködési szerződést írt alá a GYMS Megyei Kereskedelmi Kamarával, 
hogy a kihelyezett gyűlések megrendezésekor ingyen és bérmentve a Művelődési 
Házban megtarthassák.

• VI. 06-án Dr. Gulyás Tiborral egyeztetett a szálloda témában.
• VI. 11-én Fenyvesaljai lakókkal egyeztetett az út felújításáról.
• VI. 16-én Király Zsolttal tárgyalt a díszkő beszerzéséről, de nem leesz szükség rá, mert 

lesz segély és murva az úton.
• VI.17-én a Vízi társulat igazgatójával tárgyaltak az árkok állapotáról és a felajánlott 3 

millió Ft-ról az árkok tisztítására.
• VI. 19-én Lökös Zoltánnal egyeztetett a további felújítási munkákról.
• VI. 20-án A tanévzáró szépen lezajlott az iskolában.



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

(2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, 2014. május 23-tól 2014. június 19.-ig terjedő

időszakban a következő döntést hoztam:

Önkormányzati (gyors) segély:

            1 fő  *   3.000,- Ft

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

határidejű határozatok végrehajtásával kapcsolatban.

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

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

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

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

Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0 fő

102/2014.(VI.24 .)   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 az új lakótelep buszmegálló ügyében történt-e előrelépés?

Bagó Ferenc: Elmondta, hogy a mai napon volt kint a Szalay Ferenc forgalmi üzem igazgató úr a
Kisalföld Volántól és kijelölték a buszmegálló helyét.

Kovács Szabolcs:  Elmondta, hogy amit az idei évben el tudnak érni munkafázis tekintetében az
annyi,  hogy  a  tervezőt  megbízzák  a  tervek  elkészítésével,  majd  az  engedélyezési  eljárások
következnek. Ennek kivitelezése véleménye szerint át fog csúszni a jövő év tavaszára. 



Napirendi pontok:

1.) Beszámoló az „Évszakok” Fesztivál keretein belül megrendezésre kerülő augusztus 20-ai 
Szent István Nap és a szeptember 27. napján megrendezésre kerülő Bornapok előkészítő 
munkálatairól.
Előadó: Ress Anita a Tourinform iroda intézményvezetője

Bagó Ferenc: Felkérte Ress Anita intézményvezetőt tájékoztassa a képviselő-testületet e napirendi
ponttal kapcsolatosan.

Ress Anita: Megköszönte a szót. Ismertette a lehetséges Pannonhalmi Bornapok fellépőit. Ezután
kérte a képviselő-testületet, hogy egy fellépőt válasszon ki a már lefoglalt Balkán Fanatik mellé.

Kovács  Szabolcs: Elmondta,  hogy a  Pénzügyi  és  Településfejlesztési  Bizottság  a  hétfői  napon
tárgyalta ezt a napirendi pontot és másik fellépőnek javasolta Fenyő Miklóst. Sajnos a művész urat
már valaki más leszerződtette. 

Vas Gábor: Javasolta Bereczki Zoltánt lehetséges fellépőnek.

dr. Horváth Benedek: Elmondta, hogy nemrégiben részt vett egy KFT koncerten és javasolja őket
meghívni. Ha ők már nem érnek rá akkor egyetért Bereczi Zoltán meghívásával.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Pannonhalmi  Bornapok  másik
fellépőjének Bereczki Zoltán előadóművészt hívja meg.

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

103/2014.(VI.24.)   határozat   
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Pannonhalmi  Bornapok  másik
fellépőjének Bereczki Zoltán előadóművészt hívja meg.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

2.) Pannonhalma Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.25.) 
rendelet módosítása.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

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

Kovács Szabolcs: Pannonhalma Város Önkormányzata 2014.évi költségvetését az 5/2014.(II.25.)
rendelet szabályozza.



A  költségvetési  rendeletben  a  képviselő-testület  az  Önkormányzat  bevételeinek  és  kiadásainak
módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5000 E Ft összeghatárig
a polgármesterre átruházta. 

Az átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására
egyidejűleg javaslatot tenni, legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig,
december 31-ei hatállyal.

Pannonhalma Város Önkormányzat:

Előirányzat módosítás 2014.04.30.hatállyal:
1. Táppénz hozzájárulás       + 7  E Ft
    Szoc.hozzájárulási adó     -  7 E Ft

2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása:     + 112 E Ft
    Alapbér                                                              - 112 E Ft

3. Kedvezmény a szociális hozzájárulási adóban , melyet a központi költségvetésbe be kell fizetni:
     Elvonások és befizetések:       + 394 E Ft    / kedvezmény 261 E Ft, állami visszafiz.133 E / 
     Szociális hozzájárulási adó     - 261 E Ft
     Tartalék                                   -133 E Ft

4.  Közvetített szolgáltatásoknak előirányzatot teremt  a továbbszámlázott tételek terhére.
     Közvetített szolgáltatás:       + 28 E Ft
     Telefondíj                             - 14 E Ft
      Vízdíj                                   - 14 E Ft

5.  2013.évi bérkompenzáció bevétele és felhasználása:
     Személyi juttatás                + 64 E Ft
     Szoc.hjár. adó                     + 17 E Ft
     Intézményfinanszírozás     + 189 E Ft
     Központosított előir.          + 270 E Ft

6.  2014.évi bérkompenzáció bevétele és felhasználása:
     Személyi juttatás                + 202  E Ft
     Szoc.hjár. adó                     + 54 E Ft
     Intézményfinanszírozás     + 577E Ft
     Helyi önk.kieg.támogatása  + 833 E Ft

Előirányzat módosítás 2014.05.31.hatállyal:
1. 2014.évi bérkompenzáció bevétele és felhasználása:
     Személyi juttatás                + 88 E Ft
     Szoc.hjár. adó                     + 24 E Ft
     Intézményfinanszírozás     + 152E Ft
     Helyi önk.kieg.támogatása  + 264 E Ft

2.  Könyvtári  érdekeltségnövelő  támogatásként  44  E  Ft-ot  /  Felhalm.c.önkorm.támogatás  /
tudomásul vesz és könyvek vásárlására fordít.

3.  Közművelődési  érdekeltségnövelő  támogatásként  megnyert  87  E  Ft-ot  /  Felhalm.c.önkorm.
támogatás / irányoz elő és kisértékű tárgyi eszköz vásárlására fordit.

4. Közvetített szolgáltatásoknak előirányzatot teremt  a továbbszámlázott tételek terhére.



     Közvetített szolgáltatás:       + 28 E Ft
     Telefondíj                             - 14 E Ft
      Vízdíj                                   - 14 E Ft

5. Kedvezmény a szociális hozzájárulási adóban , melyet a központi költségvetésbe be kell fizetni:
     Elvonások és befizetések:       + 69 E Ft    
     Szociális hozzájárulási adó     - 69  E Ft

6.  A  költségvetésben  nem  tervezett  betegszabadság  fedezetéül  az  alapilletmény  maradványát
irányozza elő: 
     Betegszabadság                     + 300 E Ft
     Alapilletmény                        - 300 E Ft

7. A Városközpont végszámlájának fordított áfa befizetését az alábbiakban irányozza elő:
      Áfa bevétel:                    + 15.263 E Ft
      Dologi /áfa befizetés/     + 15.263 E Ft

Előirányzat módosítás 2014.06.24 .hatállyal:
1. 2014.évi bérkompenzáció bevétele és felhasználása:
     Személyi juttatás                +  72E Ft
     Szoc.hjár. adó                     +  19 E Ft
     Intézményfinanszírozás     + 152E Ft
     Helyi önk.kieg.támogatása  + 243E Ft

2. Kedvezmény a szociális hozzájárulási adóban , melyet a központi költségvetésbe be kell fizetni:
     Elvonások és befizetések:       + 69 E Ft    
     Szociális hozzájárulási adó     - 69  E Ft

3.  Civil szervezetek támogatásának előirányzata a 41/2014.(II.25.) határozatnak megfelelően: 
       Működési c. pénzeszköz átadás                  + 200 E Ft
       Dologi kiadás /nem bejegyzettek/                + 150 E Ft
       Polgármesteri tartalék                                  - 350 E Ft

4. Fel nem vett képviselői tiszteletdijak meghatározott célra való átcsoportosítása:
        Személyi juttatás                                  -1217 E Ft
        Szoc.hozzájár. adó                              -   329 E Ft
        Működési c. pénzeszköz átadás         + 1159 E Ft

 Polgárőr Egyesület            49 E Ft
 Járóbeteg Kft.                    48 E Ft
 Pándzsa Egyesület          240  E Ft
 Pipacs Egyesület                50 E Ft
 Szent M.Cukorbeteg Egy.  49 E Ft
 Tüzoltó Egyesület               79 E Ft
 Sportegyesület                  595 E Ft
 Majorette Egyesület            49 E Ft

          Dologi kiadások                                    + 203 E Ft
•  Nyugdijas Klub tám.           49 E Ft
• Zenekari dij /majális          127 E Ft
• Belépők                               27 E Ft

    

   



 Reprezentációs kiadásokra:

 Személyi juttatás         80 E Ft
 EHO                            25  E Ft
 SZJA                           16  E Ft

       Tartalék  / későbbi döntés /     + 63 E Ft

5. A pannonhalmi Vöröskereszt véradással kapcsolatos kiadásaira / dologi kiadás / polgármesteri
tartalékból 30 E Ft-ot biztosít.

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat módosítás 2014.04.30.hatállyal:

1. Az Országgyűlési választás lebonyolításához kapott 706 E Ft-ot ÁHT-on belülről átvett 
pénzeszközként tudomásul vesz és a tényleges felhasználásnak megfelelően irányoz elő:

 Személyi juttatás                     +  524 E Ft
 Munkált.járulék                       +  156 E Ft         
 Dologi kiadás                          +   32 E Ft    
 Mük.c.átadott pénzeszk.          +  20 E Ft   
 Önerő dologiból                      -    26 E Ft                              

2. Személyi juttatás előirányzatán belüli módosítások:
• Közlekedési ktgtérités            + 368 E Ft
• Szoc.támogatás /temetés/     +   29 E Ft
• Munkavégz.egyéb jogv.         +  260 E Ft
• Foglalk. Egyéb sz.jutt.            – 240 E Ft
• Egyéb ktgtérités                      - 417 E Ft

3. Táppénz hozzájárulás                 + 50   E Ft
    Elvonások, befizetések              + 500 E Ft 
    Szoc.hozzájárulási adó              -  550 E Ft

4. Kis értékű beszerzésével kapcsolatos módosítás:
Informatikai eszköz beszerzése         + 22 E Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése        - 22 E Ft

5. Dologi kiadáson belüli előirányzat átcsoportosítások:
 Más szakmai tevékenység                  + 603 E Ft
 Más egyéb szolgáltatás                       - 603 E Ft

6. 2013.évi bérkompenzáció bevétele és felhasználása:
     Személyi juttatás                 +  89 E Ft
     Szoc.hjár. adó                     + 24 E Ft
     Intézményfinanszírozás       + 113 E Ft
     
7. 2014.évi bérkompenzáció bevétele és felhasználása:
     Személyi juttatás                 + 91 E  Ft
     Szoc.hjár. adó                     + 25  E Ft
     Intézményfinanszírozás       + 116 E Ft

8.  2014.évi bérkompenzáció bevétele és felhasználása:
     Személyi juttatás                + 216 E Ft
     Szoc.hjár. adó                     + 59 E Ft



     Intézményfinanszírozás      + 275  E Ft

Előirányzat módosítás 2014.05.31.hatállyal:
1. Az EP  választás lebonyolításához kapott 757  E Ft-ot ÁHT-on belülről átvett pénzeszközként 
tudomásul vesz és a tényleges felhasználásnak megfelelően irányoz elő:

 Személyi juttatás                     +  577 E Ft
 Munkált.járulék                       +  172 E Ft         
 Dologi kiadás                          +       3 E Ft    
 Mük.c.átadott pénzeszk.          +  20 E Ft   
 Önerő dologiból                      -    15 E Ft        

2.   2014.évi bérkompenzáció bevétele és felhasználása:
     Személyi juttatás                + 71  E Ft
     Szoc.hjár. adó                     + 19 E Ft
     Intézményfinanszírozás      + 90  E Ft
 
Előirányzat módosítás 2014.06.24. .hatállyal:
1. 2014.évi bérkompenzáció bevétele és felhasználása:
     Személyi juttatás                + 71 E Ft
     Szoc.hjár. adó                     + 19E Ft
     Intézményfinanszírozás      + 90  E Ft

Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde
Előirányzat módosítás 2014.04.30. hatállyal:
1. A költségvetésben nem tervezett betegszabadság  és egéy külső személyi juttatás fedezetéül az
alapilletmény maradványát irányozza elő: 
     Betegszabadság                     + 800 E Ft
     Egyéb külső juttatás                 + 20 E Ft
     Alapilletmény                        - 820 E  Ft
2. Táppénz hozzájárulás                 + 300 E Ft
    Elvonások, befizetések              + 600E Ft 
    Szoc.hozzájárulási adó              -  900E Ft

3. Dologi kiadáson belüli előirányzat átcsoportosítások:
 Más szakmai tevékenység                  + 176  E Ft
 Más egyéb szolgáltatás                       - 176  E Ft

4. 2013.évi bérkompenzáció bevétele és felhasználása:
     Személyi juttatás                 +  60E Ft
     Szoc.hjár. adó                     + 16E Ft
     Intézményfinanszírozás       + 76  E Ft
     
5. 2014.évi bérkompenzáció bevétele és felhasználása:
     Személyi juttatás                 + 146 E  Ft
     Szoc.hjár. adó                     + 40  E Ft
     Intézményfinanszírozás       + 186 E Ft

Előirányzat módosítás 2014.05.31. hatállyal
1. 2014.évi bérkompenzáció bevétele és felhasználása:
     Személyi juttatás                 + 49 E  Ft
     Szoc.hjár. adó                     + 13  E Ft
     Intézményfinanszírozás       + 62 E Ft



Előirányzat módosítás 2014.06.24.. hatállyal
1. 2014.évi bérkompenzáció bevétele és felhasználása:
     Személyi juttatás                 + 49 E  Ft
     Szoc.hjár. adó                     + 13  E Ft
     Intézményfinanszírozás       + 62 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  Pannonhalma
Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.25.) rendelet módosítását.

Bagó Ferenc: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja, a Pannonhalma
Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.25.) rendelet módosítását,  az
kézfelemeléssel szavazzon. 

Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0

Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  módosította  Pannonhalma  Város
Önkormányzat  2014.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2014.(II.25.)  rendeletét, így  megalkotta  a
Pannonhalma Város Önkormányzatának 13/2014. (VI.24.) rendeletét.

3.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról szóló 7/2013.(IV.3.) 
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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (
továbbiakban:  Mötv.  )  109.§  (1)  bekezdése  szerint  a  képviselő-testület  a  helyi  önkormányzat
tulajdonában lévő nemzeti  vagyonra a nemzeti  vagyonról szóló törvény rendelkezései szerint az
önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelői jogot létesíthet.
Az Mötv. 143.§ (4) bekezdés i.) pontja szerint felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-
testülete, hogy rendeletben határozza meg azon vagyonelemeket, amelyekre a helyi önkormányzat
vagyonkezelői  jogot  létesíthet,  továbbá  a  vagyonkezelői  jog  megszerzésének,  gyakorlásának,
valamint a vagyonkezelés ellenőrzésének szabályait.
Az  Mötv.  109.§  (4)  bekezdése  szerint  a  képviselő-testület  rendeletében  határozza  meg   .a
vagyonkezelői  jog  ellenértékét,  az  ingyenes  átengedés,  a  vagyonkezelői  jog  gyakorlásának,
valamint a vagyonkezelés ellenőrzésének részletes szabályait.
A  Kúria  Önkormányzati  Tanácsa  Köf.  5.042/2013/5.  számú  határozatában  az  Mötv.  143.§  (4)
bekezdés i.) pontja szerinti felhatalmazást olyan kötelező felhatalmazásként értékelte, mely alapján
a helyi önkormányzatoknak e tárgykörben rendeletet kell alkotniuk.
Önkormányzatunk  hatályos  vagyonrendelete  10.,  11.,  és  12.§-ában  az  önkormányzati  vagyon
használatának,  hasznosításának  és  társulásba  vitelének  szabályait  tartalmazza,  a  vagyonkezelés
szabályozását  azonban  nem,  ezért  a  Kúria  fenti  értékelése  alapján  önkormányzatunk
vagyonrendeletét  a  vagyonkezelési  jogra  vonatkozó  szabályozással  ki  kell  egészíteni,  melyet  a
mellékelt rendeletmódosítás tervezetben foglaltam össze.    
Az  előterjesztésben  hivatkozott  a  nemzeti  vagyonról  szóló  2011.  évi  CXCVI.  törvény  3.§  (1)
bekezdés 19.) b.) pontjában hivatkozott vagyonkezelők az alábbiak lehetnek:



ba.) önkormányzati társulás,
bb.) költségvetési szerv vagy önkormányzati intézmény,
bc.) köztestület,
bd.) az állam, a helyi önkormányzat, a ba.)-bb.) alpontban meghatározott személyek együtt vagy
külön-külön 100 %-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet,       
be.) a bd.) alpont szerinti gazdálkodó szervezet 100 %-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

Kérte a tisztelt képviselő-testületet, hogy a rendelettervezetet vitassa meg és hozza meg döntését!

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  az  önkormányzat  vagyonáról  és  a
vagyonnal való gazdálkodásról szóló 7/2013.(IV.3.) rendelet módosítását

Bagó  Ferenc:  Felkérte  a  Képviselő-testület  tagjait,  hogy  aki  elfogadásra  javasolja,az
önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról szóló 7/2013.(IV.3.)  rendelet
módosítását, az kézfelemeléssel szavazzon. 

Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0

Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  módosította  az  önkormányzat
vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról szóló 7/2013.(IV.3.) rendeletét, így megalkotta a
Pannonhalma Város Önkormányzatának 14/2014. (VI.24.) rendeletét.

4.) Vételi ajánlat a pannonhalmi 020 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra.
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  Dr.  Tóth  Béla  vételi  ajánlatot  tett  a  Pannonhalma  város
Önkormányzatának tulajdonában lévő 020 hrsz.-ú Győrság felé vezető úrtól jobbra ágazó 3843 m2
-es  földút  megvásárlására.  Ezen az ingatlanon szeretne borászati,  látogató  központot  létesíteni.
Ennek megközelítése céljából szeretne egy aszfaltozott utat kialakítani. Vételi ajánlata 100 Ft/ m2
ezt arra is tekintettel  teszi,  hogy volt egy korábbi tévedésből véletlenül bekövetkezett  17-20 fát
érintő erdőkivágás. Ennek a bejelentését nem tette meg az erdőfelügyelőség felé s vállalta ennek
rendbetételét és ezért kártérítési igényt nem nyújtott be az önkormányzat felé.
Önkormányzatuk Für Tibor igazságügyi  ingatlanforgalmi értékbecslőtől  kért  erre a területre  egy
értékbecslést. Az úr 140 Ft/ m2 árat határozott meg, ami a 3843 m2-rel szorozva 538020 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 az a  javaslat  született,  hogy 200 Ft/m2 egységáron kerüljön
értékesítésre a terület, azzal a megkötéssel, hogy Dr. Tóth Béla sem most, sem a későbbiekben a
közforgalom elől el nem zárhatja. Közforgalom elől el nem zárható magánút minősítést kapna így
az út.



Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 020 hrsz.-ú utat dr. Tóth Béla úrnak 200
Ft/m2 áron kívánja értékesíteni, azzal a kikötéssel, hogy az utat sem most, sem a későbbiekben a
közforgalom elől el nem zárhatja.

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

104/2014.(VI.24.)   határozat   
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 020 hrsz.-ú utat dr. Tóth Béla úrnak 200
Ft/m2 áron kívánja értékesíteni, azzal a kikötéssel, hogy az utat sem most, sem a későbbiekben a
közforgalom elől el nem zárhatja.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

5.) Beszámoló a térfigyelő kamerarendszer kiépítésének munkálatairól.
Előadók: Papp László, Huszár Levente 

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

Papp László: Megköszönte a szót. Elmondta, hogy a térfigyelő kamerarendszer második üteme a
napokban megkezdődött.  A polgármester  hivatal  tetejére  a  rádiós  átjátszó  állomás  felszerelésre
került.  A csütörtöki  napon a templom előtti  villanyoszlopra kerülnek fel  a kamerák és a rádiós
átjátszók. A jövő hét folyamán az összes többi berendezés fel lesz téve és be is lesz üzemelve.
Gyakorlatilag a jövő hét végével ez a projekt le is zárul, ha különösebb változtatás, módosítás nem
lesz. 

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 térfigyelő
kamerarendszer kiépítésének munkálatairól szóló beszámolót.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat: 
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete elfogadja  a  térfigyelő  kamerarendszer
kiépítésének munkálatairól szóló beszámolót.
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

105/2014.(VI.24.)   határozat   
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete elfogadja  a  térfigyelő  kamerarendszer
kiépítésének munkálatairól szóló beszámolót.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal  

6.) A Játék Vár Óvoda és Bölcsőde bővítésével és felújításával kapcsolatos feladatok 
egyeztetése.
Előadó: Bagó Ferenc polgármester

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

Kovács Szabolcs: Elmondta, hogy az óvoda felújításáról már korábban döntés született. A tervek
előkészítése több fázisban megtörtént Az előzetes, illetve folyamatos egyeztetések azt a megoldást
és  eredményt  hozták,  hogy  ezt  a  nagy  volumenű  fejlesztést,  amely  elsősorban  a  pannonhalmi
gyermekek  érdekeit  szolgálja  és  a  mai  színvonalnak  megfelelő  óvodai  intézmény létrehozására
irányul, két szakaszban tudja önkormányzatuk végrehajtani, ennek financiális okai vannak. Jelen
állapotban  azok  a  munkafázisok  zajlanak,  amelyek  nem  engedélykötelesek,  illetve  előkészítő
jellegűek.  A  tervek  hamarosan  véglegesek  lesznek  és  gyakorlatilag  a  közbeszerzési  eljárás
lefolytatását követően a végleges munkálatok megindulhatnak. Felkészültek arra, hogy ha a nyár
nem lesz elegendő az első szakasz befejezésére, akkor az ősz elejébe nyúlóan úgy oldják meg a még
feladat  előtt  álló  fejlesztési  munkákat,  hogy az a lehető legkisebb mértékben zavarja az oktatói
nevelői munkát. Ezt az óvoda intézményvezetőjével leegyeztette, aki teljes egészében partner volt.
Augusztus  végén  a  szülők  bevonásával  együtt  tervez  egy egyeztetést  az  óvoda  állapotáról.  Az
önkormányzat költségvetésében az idei évben 30.000.000 Ft-ot tervezett a képviselő-testület erre a
célra. Ez a nagyobb volumenű beruházás ezen az összegen jócskán túlmutat, de az első szakaszt
ebben a nagyságrendben esetlegesen kicsi eltéréssel meg tudják valósítani. Bíznak abban, hogy az
iskola felújítását követően egy újabb közintézmény újulhat meg ilyen színvonalon.

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 Játék Vár Óvoda
és Bölcsőde bővítésével és felújításával kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a  Játék Vár Óvoda és Bölcsőde
bővítésével és felújításával kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót.

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



106/2014.(VI.24.)   határozat   
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Játék Vár Óvoda és Bölcsőde
bővítésével és felújításával kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

7.) Tájékoztatás az NKA Vizuális Művészetek Kollégiumához benyújtott pályázat 
elbírálásáról.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

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

Kovács Szabolcs: Pannonhalma Város Önkormányzata Hefter László Ferency díjas üvegművésszel
együttműködve pályázatot nyújtott be a NKA Vizuális Művészetek Kollégiumához.

A  pályázatot  elbírálták  és  3.000.000  Ft  támogatásban  részesítették.  A  bírálatot  követően
egyeztettünk a művész úrral, az alkotás elkészítésével kapcsolatosan, aki jelezte, hogy az elnyert
összeg teljes egészében szükséges a szobor elkészítéséhez. Ez azért is fontos, mert az NKA 70 %-os
támogatást biztosít egy pályaműre, így esetünkben még 1.200.000. Ft önerőre lenne szükség. Ezért
is volt az eredeti pályázatunk kissé túlárazva, hogy az önerő mértéke finanszírozható legyen.

A szobor talapzatát és megvilágítását megvalósulás esetén az önkormányzatnak kellene vállalnia
ami a szükséges önerőbe természetesen beszámítható lenne.

Most egy új helyzet állt elő, Hefter László művész úr azt javasolja, hogy a projekt megvalósítását
tolják el a következő évre, hátha a költségvetés lehetőséget ad a projekt finanszírozására. A projekt
megvalósításának végső dátuma 2015 szeptembere.

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

Kádi  Antal: Javasolta  a  villanyszerelési  munkálatok  elvégzésére  szponzor  keresését,  így  a
költségeket lehetne csökkenteni.

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  azt  javasolja  a  képviselő-testületnek,  hogy  a  projekt
megvalósítását tolja el a következő évbe.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot:
Határozati javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  NKA  Vizuális  Művészetek
Kollégiumához benyújtott pályázatát a következő évben valósítja meg.

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

107/2014.(VI.24.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete a NKA Vizuális Művészetek Kollégiumához
benyújtott pályázatát a következő évben valósítja meg. 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő. azonnal

8.)  Pannon-víz Zrt. megkeresésének ismertetése
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

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

Kovács Szabolcs: Elmondta, hogy a  víziközmű – szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
78.§ (1) bekezdés alapján a vízi-közművek vagyonértékelését a tulajdonosoknak el kell végezniük. 
A Pannon- Víz Zrt. ezzel kapcsolatosan kereste meg önkormányzatukat és felajánlotta azt, hogy a
társaság felvállalja a vagyonértékelés teljes körű lebonyolítását, hiszen ők azok, akik gyakorlatilag
ezeket a rendszereket napi szinten kezelik, illetve a teljes körű értéknyilvántartással is rendelkeznek
és eleget tudnak tenni a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény jogszabályi kötelezettségének.
Kérte  a  tisztelt  képviselő-testületet,  hogy hagyja  jóvá a  Pannon-Víz zrt.-nek,  a  vagyonértékelés
lebonyolítását.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a víziközmű – szolgáltatásról  szóló
2011.  évi  CCIX.  Törvény  78.§  (1)  bekezdése  alapján  megbízza  a  Pannon-  Víz  Zrt.-t  az
önkormányzat  tulajdonában  és  a  Pannon-víz  Zrt.  vagyonkezelésében  lévő  vízközművek  és  a
rendszer független vízközmű elemek vagyonértékelésének elvégzésére.
A közbeszerzési  eljárás során kiválasztott  nyertes  ajánlattevő vállalási  ára  alapján Pannonhalma
Város  Önkormányzatára  jutó  részt  a  Pannon-Víz  Zrt.-vel  kötött  megbízási  szerződés  alapján
megtéríti az önkormányzat.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: 2014. június 30. 

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

108/2014.(VI.24.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a víziközmű –  szolgáltatásról  szóló
2011.  évi  CCIX.  Törvény  78.§  (1)  bekezdése  alapján  megbízza  a  Pannon-  Víz  Zrt.-t  az
önkormányzat  tulajdonában  és  a  Pannon-víz  Zrt.  vagyonkezelésében  lévő  vízközművek  és  a
rendszer független vízközmű elemek vagyonértékelésének elvégzésére.
A közbeszerzési eljárás során kiválasztott nyertes ajánlattevő vállalási ára alapján Pannonhalma
Város  Önkormányzatára  jutó  részt  a  Pannon-Víz  Zrt.-vel  kötött  megbízási  szerződés  alapján
megtéríti az önkormányzat.



Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: 2014. június 30.

9.)  Megújuló energiaforrás  KEOP-4.10.0./N jelű pályázati lehetőség ismertetése
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

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

Kovács Szabolcs: Elmondta, hogy egy KEOP pályázati kiírást szeretne ismertetni a fotovulkanikus
rendszerek  kialakításával  kapcsolatosan.  Egri  József  pannonhalmi  lakos  kereste  fel  ezzel  a
felhívással,  hiszen  a  cége  foglakozik  pályázatírással,projektmenedzseléssel  és  rengeteg  ilyen
megújuló energiaforrással kapcsolatos pályázaton van túl sikeresen. Erre a pályázatra 5 milliárd Ft
keretösszeg  van,  minimum  100,  maximum  250  támogatott  pályázatra  kerülhetne  sor.  Helyi
önkormányzatok, illetve helyi önkormányzatok költségvetési szervei pályázhatnak. Minimum bruttó
20 millió Ft, maximum 50 millió Ft a támogatás összege, a támogatás intenzitása 100 %.  Ami
támogatható: a 50 KW/A csatlakozású, teljesítmény alatti hálózatra csatlakozó napelemes rendszer
kialakítása, illetve a 50KW/A teljesítmény alatti, sziget üzemű napelemes rendszer kialakítása. A
projekt fizikai befejezésének időpontja 2015. május 30. A tegnapi Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsági ülésen felhatalmazást kapott arra, hogy felvegye a kapcsolatot Egri Józseffel, így ma ezt
meg is tette. Elkezdték kigyűjteni az úrral az általános iskola, az óvoda és a Művelődési Ház elmúlt
3  éves  villamos  energia  fogyasztását.  Amennyiben  a  képviselő-testülettől  kap  egy  végső
megerősítést, akkor a pályázatot előkészíttetik beadásra és be is fogják nyújtani. 
Ennek vannak járulékos költségei ami előreláthatólag 4-500 ezer Ft. Egri József tett egy kedvező
ajánlatot, amely az önkormányzat költségeit nagyban lecsökkenti.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a KEOP-
4.10.0./N jelű fotovulkanikus rendszerek kialakítása megnevezésű pályázati kiírásra. A képviselő-
testület megbízza az Alternatív Energia Rendszerek Kft.-t (9090 Pannonhalma, Tóthegy 92/B) a
pályázati anyag elkészítésével és a pályázati dokumentáció beadásával.
A képviselő-testület az alábbi önkormányzati tulajdonú középületeket kívánja bevenni a pályázatba.

1.) Kazinczy Ferenc Művelődési Ház (9090 Pannonhalma, Petőfi 25.)
2.) Játék- Vár Óvoda és Bölcsőde (9090 Pannonhalma. Szabadság tér 21.)
3.) Radnóti Miklós Általános Iskola és AMI (9090 Pannonhalma, Petőfi 27.)

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

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

109/2014.(VI.24.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a KEOP-
4.10.0./N jelű fotovulkanikus rendszerek kialakítása megnevezésű pályázati kiírásra. A képviselő-
testület  megbízza az Alternatív Energia Rendszerek Kft.-t (9090 Pannonhalma, Tóthegy 92/B) a



pályázati anyag elkészítésével és a pályázati dokumentáció beadásával.
A képviselő-testület az alábbi önkormányzati tulajdonú középületeket kívánja bevenni a pályázatba.

1.) Kazinczy Ferenc Művelődési Ház (9090 Pannonhalma, Petőfi 25.)
2.) Játék- Vár Óvoda és Bölcsőde (9090 Pannonhalma. Szabadság tér 21.)
3.) Radnóti Miklós Általános Iskola és AMI (9090 Pannonhalma, Petőfi 27.)

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

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

10.)  A városgazdálkodási referensi státusz megszüntetése
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

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

Kovács Szabolcs: Elmondta, hogy a korábban létrehozott városgazdálkodási referensi státusz és az
erre  felvett  személy  nem váltotta  be   a  hozzá  fűzött  reményeket.  A városrehabilitációs  projekt
lezártával  a  feladatok  csökkentek,  ezért  nem  látja  indokoltnak  annak  fenntartását.  A  referens
feladatait az igazgatási, illetve az építéshatósági csoport között lehetne felosztani.

Bagó  Ferenc: Egyetértett  a  jegyző  úr  által  elmondottakkal,  a  város  rehabilitációs  projekt
befejeztével a referens feladatai lecsökkentek és nem látta értelmét annak, hogy így azt a státuszt
továbbra is megtartsák.

Egyéb  kérdés,  észrevétel,  javaslat  nem  hangzott  el,  így  Bagó  Ferenc  polgármester  az  alábbi
határozati javaslatot terjesztette a képviselő-testület elé.

Határozati javaslat:
Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a városgazdálkodási referensi
státusz  megszüntetésével  és  ennek  megfelelően  a  Pannonhalmi  Polgármesteri  Hivatal
létszámkeretét 15 főben határozza meg 2014. szeptember 1-jétől.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a Pannonhalma Város Önkormányzatának Szervezeti
és  Működési  Szabályzatáról  szóló  1/2014.  (I.29.)  számú rendeletének 1.  számú függelékében  a
városgazdálkodási referens státusz megszűnését 2014. szeptember 1. napján vezesse át.

Felelős: Kovács Szabolcs jegyző
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

110/2014.(VI.24.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a városgazdálkodási referensi
státusz  megszüntetésével  és  ennek  megfelelően  a  Pannonhalmi  Polgármesteri  Hivatal
létszámkeretét 15 főben határozza meg 2014. szeptember 1-jétől.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a Pannonhalma Város Önkormányzatának Szervezeti
és  Működési  Szabályzatáról  szóló  1/2014.  (I.29.)  számú rendeletének  1.  számú függelékében  a
városgazdálkodási referens státusz megszűnését 2014. szeptember 1. napján vezesse át.



Felelős: Kovács Szabolcs jegyző
Határidő: Azonnal

11.) A gyermekvédelem helyzetéről szóló beszámoló
Előadó: Lengyel Tamásné a gyermekjóléti szolgálat vezetője

Bagó Ferenc:  Felkérte Lengyel Tamásnét, tájékoztassa a képviselő-testületet e napirendi ponttal
kapcsolatosan.

Lengyel  Tamásné:  Részletesen  ismertette  a  gyermekvédelem  helyzetéről  szóló  mellékelt
beszámolót.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  Pannonhalma Többcélú Kistérségi
Társulás Gyermekjóléti  Szolgálat  és Szociális  Intézmény 2013. évi gyermekvédelem helyzetéről
szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak alapján elfogadja.

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

111/2014.(VI.24.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Pannonhalma Többcélú Kistérségi
Társulás  Gyermekjóléti  Szolgálat  és  Szociális  Intézmény  2013.  évi  gyermekvédelem  helyzetéről
szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak alapján elfogadja.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

Bagó Ferenc a képviselő-testület nyílt ülését bezárta. 

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

..….................. ….......................
dr. Horváth Benedek Horváth Miklós

jkv. hitelesítő     jkv. hitelesítő 
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