
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 08-án 18:00
órakor megtartott rendkívüli, nyílt Képviselő-testületi üléséről. 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.

Bagó Ferenc:  Köszöntötte  az  ülésen  megjelent  képviselőket,  a  napirendi  pontok  előadóit  és  a
meghívottakat. Megállapította, hogy az ülésen 7 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes.

Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: Kádi Antal és Orbán Péter képviselők. 

Bagó  Ferenc: Tájékoztatta  a  képviselő-testületet,  hogy  az  ülés  napirendjére  a  meghívóban
javaslatot tett. 

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

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0 fő

114/2014.(VII.08.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az ülésre meghirdetett
napirendi pont tárgyalását elfogadja.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

N  apirendi pont:  

1.) A Főapátsággal kötendő megállapodás a közterület használatáról és a közterületi 
beruházásokról
Előadó: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző 

Bagó Ferenc: Elmondta, hogy az elmúlt időszakban a Pannonhalmi Főapátsággal több egyeztetést
folytattak, melynek eredményeként a város fejlődését szolgáló megállapodások születtek. 
A  Főapát  úr  azzal  a  kéréssel  kerete  meg,  hogy  a  befejezés  előtt  álló  Apátsági  Major
Látogatóközpont előtti közterületen 10 parkolóhely kialakítását szeretnék megvalósítani. Ennek a
költségét  a  Főapátság  vállalná,  így  a  területre  vonatkozóan  közterület  használati  megállapodást
szeretnének  kötni  önkormányzatukkal.  A kialakítandó  parkolók  és  autóbuszöböl  a  közforgalom
számára nyitott lenne, tehát ott bárki megállhatna.
Ennek kapcsán a  megbeszélés  keretében  szóban megállapodtak  abban,  hogy a Főapátság és  az
önkormányzat  közösen  fogja  felújítani  –  legkorábban  az  őszi  időszakban-  a  Fenyvesalja  utca
Majorság felőli szakaszát, valamint a Mátyás király utca Borbirodalom vendéglő és a Majorsági
épületegyüttes közötti szakaszát. A felújítás az érintett területen szilárd burkolattal történő ellátását
jelenti. A költség megoszlás 50-50 %-os lenne.
Felvetődött annak lehetősége, hogy a Majorság előtt kialakítandó parkolókkal szembeni területen
további közterületi parkolók kialakítására kerülhetne sor közös beruházás keretében.
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Kovács Szabolcs: Ezt követően részletesen ismertette a „Megállapodás közterület használatáról és
közterületi beruházásokról” szerződés tervezetét.

Vas Gábor:  Elmondta, hogy az egyeztetésekben ő is részt vett. A városfejlesztés szempontjából
előre mutatónak tarja azt, hogy olyan beruházást sikerülne a Főapátsággal közösen megvalósítani,
amelyek a pannonhalmi polgárok javát is szolgálják.

dr. Horváth Benedek: Egyetértett a szerződés tervezetben foglaltakkal.

Több javaslat, észrevétel nem hangzott el, így a polgármester az alábbi határozati javaslatot terjesztette a
képviselő-testület elé:

Határozati javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  az  előterjesztés  mellékletét  képező
„Megállapodás közterület használatáról és közterületi beruházásokról” szóló tervezetet elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal 

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0 fő

115/2014.(VII.08.) határozat 
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  az  előterjesztés  mellékletét  képező
„Megállapodás közterület használatáról és közterületi beruházásokról” szóló tervezetet elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal 

Bagó Ferenc a képviselő-testület ülését bezárta. 

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

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