
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 28-án 18:00
órakor megtartott nyílt Képviselő-testületi üléséről. 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.

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

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.

Javaslat a napirend felvételére nem volt.

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

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0 fő

119/2014.(VII.28.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az ülésre meghirdetett
napirendi pontok tárgyalását elfogadja.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Napirend előtti munkarész

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

(2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva,  2014. június 20-tól 2014. július 25.-ig terjedő

időszakban döntést nem hoztam.

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  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

120/2014.(VII.28.)   határozat   
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  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. 

Észrevétel, kérdés nem hangzott el.

Napirendi pontok:

1.) Beszámoló a 9090 Pannonhalma Béke u 1. szám alatt található orvosi rendelő licit útján 
történő értékesítéséről.
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  képviselő-testületi  felhatalmazás  alapján  licit  útján
meghirdetésre került az orvosi rendelő épülete 15 millió Ft-os kikiáltási áron.
Az  érintett  ingatlan  megosztásra  került  így  külön  hrsz.-on  találhatóak  az  orvosi  rendelő  és  a
szolgálati  lakások épülete.  A licitáláson egy érdeklődő jelent  meg és tett  15 millió  Ft-os vételi
ajánlatot az ingatlanra. A vevő a pannonhalmi illetőségű Vörös Endre cége a VE Pannon Kft. (9028
Győr, József Attila u. 22.)
Az elővásárlási  joggal  kapcsolatosan  megkeresték  a  Magyar  Nemzeti  Vagyonkezelő  Zrt.,  hogy
kíván-e élni elővásárlási jogával.  Az MNV Zrt. megküldte nyilatkozatát  amelyben lenyilatkozta,
hogy elővásárlási jogával nem kíván élni.
Kérte a tisztelt képviselő-testület, hogy alakítsa ki álláspontját a napirenddel kapcsolatosan.

Bagó Ferenc: Elmondta, hogy az ingatlant már régóta tervezte értékesíteni az önkormányzat. Most
sikerült egy érvényes ajánlattevőt találni.
Javasolja, hogy a licit eredményét a képviselő-testület vegye tudomásul.
Ismertette a határozati javaslatot.



Határozati javaslat:
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 9090 Pannonhalma, Béke u. 1. szám alatt
található,  265/3  hrsz.-ú,  1015 m²  alapterületű,  volt  orvosi  rendelő  épületének  licit  útján történt
értékesítését 15 millió Ft-os áron tudomásul veszi.
A képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy az adásvételi  szerződést  a VE Pannon
Kft.-vel (9028 Győr, József Attila u. 22.) kösse meg. 

 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

121/2014.(VII.28.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 9090 Pannonhalma, Béke u. 1. szám alatt
található,  265/3 hrsz.-ú,  1015 m² alapterületű,  volt  orvosi rendelő épületének licit  útján történt
értékesítését 15 millió Ft-os áron tudomásul veszi.
A képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert,  hogy az adásvételi  szerződést a VE Pannon
Kft.-vel (9028 Győr, József Attila u. 22.) kösse meg. 

 Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

2.)Vételi ajánlat ismertetése a 9090 Pannonhalma Dózsa György u. 35. szám alatt található
önkormányzati tulajdonú ingatlan vonatkozásában.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

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

Kovács  Szabolcs:  Ismertette  a  9090  Pannonhalma,  Dózsa  György  u.  35.  szám  alatt  található
önkormányzati tulajdonú ingatlanra beérkezett vételi ajánlatot. (lásd. melléklet)
Elmondta, hogy a vételi ajánlat beérkezését követően igazságügyi ingatlanforgalmi értékbecslővel
becsültették  fel  az  ingatlan  valós  forgalmi  értékét.  A  szakértő  6.400.000  Ft-ra  becsülte  fel  az
ingatlant. A vételi ajánlat 6 millió Ft-ról szól.
Az elővásárlási  joggal  kapcsolatosan  megkeresték  a  Magyar  Nemzeti  Vagyonkezelő  Zrt.,  hogy
kíván-e élni elővásárlási jogával.  Az MNV Zrt. megküldte nyilatkozatát  amelyben lenyilatkozta,
hogy elővásárlási jogával nem kíván élni.
Kérte a tisztelt képviselő-testület, hogy alakítsa ki álláspontját a napirendi ponttal kapcsolatosan.

Bagó  Ferenc:  Elmondta,  hogy  az  ingatlant  már  évek  óta  próbálják  eladni  hol  magasabb,  hol
alacsonyabb  áron.  Legutóbb  5  millió  Ft-ért  kínálták,  de  így  sem  kellett  senkinek.  Javasolta  a
beérkezett vételi ajánlatért értékesíteni az ingatlant. 

Vas Gábor: Egyetért polgármester úr által elmondottakkal. Javasolja az ingatlant értékesíteni az
ajánlatban megadott értéken.

Kádi Antal: Egyetért az értékesítéssel. Az épület állaga eléggé leromlott. Javasolja 6 millió Ft-os
vételáron értékesíteni az ingatlant.



Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  beadott  vételi  ajánlat  alapján
értékesíteni  kívánja  a  tulajdonában  lévő  Pannonhalma  213.  hrsz.-ú,  1517  m²  alapterületű
természetben 9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 35. szám alatti ingatlanát 6 millió Ft vételáron a
Rienda Kereskedelmi Betéti Társaság (9090 Pannonhalma, Fenyvesalja u. 11. képviseli: Burjánné
Szabó Ilona üzletvezető) részére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi 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: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0 fő

122/2014.(VII.28.) határozat
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  beadott  vételi  ajánlat  alapján
értékesíteni  kívánja  a  tulajdonában  lévő  Pannonhalma  213.  hrsz.-ú,  1517  m²  alapterületű
természetben 9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 35. szám alatti ingatlanát 6 millió Ft vételáron
a  Rienda  Kereskedelmi  Betéti  Társaság  (9090  Pannonhalma,  Fenyvesalja  u.  11.  képviseli:
Burjánné Szabó Ilona üzletvezető) részére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

3.) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Intézkedési tervének jóváhagyása
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  Állami  Számvevőszék  azzal  kereste  meg
Önkormányzatunkat,  hogy a  Roma nemzetiségi  önkormányzat  2013 júliusi  ellenőrzése  nyomán
készített intézkedési tervet nem elégséges ha csak a Nemzetiségi Önkormányzat fogadja el, hanem
azt a települési önkormányzat képviselő-testületének is jóvá kell hagynia.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  jóváhagyja  a Pannonhalmi  Roma
Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete által az Állami Számvevőszék 2013 decemberében
kiadott jelentése alapján elfogadott alábbi intézkedési tervét.

a.)  A  Nemzetiségi  Önkormányzat  Elnöke  a  képviselő-testület  elé  terjeszti  a  Nek.tv.  80.§  (3)
bekezdés  a)-b)  és  d)  pontjaiban,  valamint  a  Nek.  tv.  80.§  (4)  bekezdésében   foglalt  előírások
betartásával készített együttműködési megállapodás módosítását.

b.)  A Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra a Nek. tv.
88.§ (1) bekezdésében meghatározott nemzetiségi Önkormányzati SZMSZ-t.



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

123/2014.(VII.28.) határozat
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  jóváhagyja  a Pannonhalmi  Roma
Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete által az Állami Számvevőszék 2013 decemberében
kiadott jelentése alapján elfogadott alábbi intézkedési tervét.

a.)  A  Nemzetiségi  Önkormányzat  Elnöke  a  képviselő-testület  elé  terjeszti  a  Nek.tv.  80.§  (3)
bekezdés  a)-b)  és  d)  pontjaiban,  valamint  a  Nek.  tv.  80.§  (4)  bekezdésében   foglalt  előírások
betartásával készített együttműködési megállapodás módosítását.

b.)  A Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra a Nek. tv.
88.§ (1) bekezdésében meghatározott nemzetiségi Önkormányzati SZMSZ-t.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

4.) A Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

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

dr.  Szabó  György:  Részletesen  ismertette  a  mellékletként  csatolt  Pannonhalmi  Polgármesteri
Hivatal módosított és egységes szerkezetű alapító okirat tervezetét jelezve, hogy az utolsó 2009-ben
történt  módosítás  óta  olyan  jogszabályi  változások  történtek,  melyek  új  átfogó  szerkezetű
módosítást igényelnek.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati Javaslat:
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal
alapító  okiratát  a mellékletben foglaltak szerint  módosítja  és egyben elfogadja az alapító  okirat
egységes szerkezetű szövegét is.

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



124/2014.(VII.28.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal
alapító okiratát a mellékletben foglaltak szerint módosítja és egyben elfogadja az alapító okirat
egységes szerkezetű szövegét is.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

Bagó Ferenc a képviselő-testület ülését bezárta. 

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

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

jkv. hitelesítő     jkv. hitelesítő 


