
                                 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 26-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 5 fő képviselő jelen van, Horváth Miklós képviselő
úr igazoltan távol van, dr. Horváth Benedek képviselő úr pedig kisebb késés után érkezik.

Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: Szilágyi Kemál 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:
• A Rienda Bt. kérelmének ismertetése 
• Az Egyesített Egészségügyi Szociális Intézet kérelmének ismertetése 
• A Németh Borház kérelmének ismertetése.
• A  területi  együttműködést  segítő  programok  kialakítása  az  önkormányzatoknál  a

konvergencia régiókban megnevezésű ÁROP pályázati lehetőség ismertetése
• Pannonhalma- Táp- Győrság- Veszprémvarsány autóbuszvonal kialakításának lehetősége
• A társulási megállapodás módosítása iránti igény
• A Településrendezési terv módosítására vonatkozó beszámoló ismertetése
• Tájékoztatás a Radnóti Miklós általános iskola igazgatói álláspályázatáról.

Kovács Szabolcs: Kérte a 7 napirendi pont és a 3. napirendi pont levételét az elmúlt Pénzügyi- és
Településfejlesztési Bizottsági ülésen elhangzottak alapján.

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

Szavaz: 5  fő Igen: 5 fő Nem: 0 fő

129/2014.(VIII.26.) 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:
• A Rienda Bt. kérelmének ismertetése 
• Az Egyesített Egészségügyi Szociális Intézet kérelmének ismertetése 
• A Németh Borház kérelmének ismertetése.
• A  területi  együttműködést  segítő  programok  kialakítása  az  önkormányzatoknál  a

konvergencia régiókban megnevezésű ÁROP pályázati lehetőség ismertetése



• Pannonhalma- Táp- Győrság- Veszprémvarsány autóbuszvonal kialakításának lehetősége
• A társulási megállapodás módosítása iránti igény
• A Településrendezési terv módosítására vonatkozó beszámoló ismertetése
• Tájékoztatás a Radnóti Miklós általános iskola igazgatói álláspályázatáról.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Napirend előtti munkarész

Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről:

Két ülés között történt események, tárgyalások:
• VII. 07. Makadámmal való egyeztetés a városi munkálatokról.
• Beck Sándor főmérnök úrral tárgyalt a fák pótlásáról a majorsági parkolóknál.
• VII. 08. Itt volt Ferenczy Gábor és a Volántól Szalay Ferenc úr, akik engedélyezték az új

buszvárókat a Dózsa György utcában.
• VII. 09. Balatonszárszói tábor után érdeklődött egy Budapest II. kerületi Sport 

Egyesület, de a megnézése után nem e tábor mellett döntöttek.
• VII. 10. Apátsági major átadása megtörtént Lázár János miniszter úr jelenlétében.
• VII.14. Konténert rendeltek a Győr-Szol Zrt.-n keresztül a sportpálya felújítása miatt.
• Megrendelték a prospektusokat 4000 db-ot, ami azóta szét is lett osztva a városban.
• VII. 16. Búcsúi rendezvényen résztvevők befizették a pénzt.
• VII. 18. Orvosi rendelőt siketült eladni Vörös Endre úrnak.
• Dózsa Gy. úti 35. számú épület eladása is megtörtént.
• VII. 21. Vízi társulattal való tárgyaláson vett részt az árkok tisztításáról. Azóta az Attila 

utcában az árkok tisztítása meg is történt.
• Tóthegy I. zúzalékkal (murvázás) javítását is ők végezték el.
• Nagy Kálmánnak tárgyalt a Magtár elkészülésének időpontjáról.
• VII. 23. Átadásra került a le- és felszálló buszmegálló a Dózsa György utcában.
• VII. 31. Palatium Stúdió előadása a tárgyalóteremben a pannonhalmi világörökség 

helyszíni kezelési tervének, harmadik társadalmi egyeztetéséről.
• VIII. 04. Barbár munka történt a városban a templomban és a ligetben. Az elkövetőket 

elkapták és bírósági ügy lesz belőle.
• VIII.06. Munkaterület átadása volt a parkírozóknak.
• VIII. 11. Széles Sándor úr kormánybiztos az iskolában volt
• Óvodai csoport elhelyezése a Művelődési Ház 1-es termében
• VIII.14. Wellness témában arab befektetői érdeklődés volt de kellene a kút is nekik.
• A két épület eladásának szerződéseit aláírta.
• VIII. 20. Központi mise a templomban, kitüntetés átadás
• Az esti műsor kitűnően sikerült, a tűzijátékkal együtt
• VIII. 21. A Fő tér teljesen meg lett tisztítva a hulladéktól a rendezvény után.

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

(2)  bekezdésében  biztosított  jogkörömben  eljárva,  2014.  július  28-tól  2014.  augusztus  22-ig

terjedő időszakban a következő döntést hoztam:

Önkormányzati (gyors) segély:

            1 fő  *   4.000,- Ft

            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: 5 fő Igen: 5 fő Nem: 0 fő

130/2014.(VIII.26 .)   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. 

18:20  órakor  dr.  Horváth  Benedek  megérkezett,  így  a  képviselő-testület  létszáma  6  főre
bővült.

Napirendi pontok:

1.) Pannonhalma Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló
beszámoló ismertetése. 
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

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

Kovács  Szabolcs: A  Képviselő-  Testület  a  2014.  évre  elfogadott  koncepciót  követően  két
fordulóban tárgyalta a költségvetési tervjavaslatot.
Mindezek eredményeként az  5/2014. (II.26. ) rendeletével 

 541.668     E Ft  bevételi és kiadási főösszegű ill.

költségvetést fogadott el. 

Tervezett bevételek teljesítése  :    



A  bevételek teljesülést  önkormányzati szinten az   1.sz.melléklet,  költségvetési szervenként a 3.1.,
3.2., 3.3.sz.melléklet  mutatja be.  A költségvetési számadatok működési és fejlesztési célú 
szétválasztását a 2.1 és 2.2. melléklet mutatja be.

Működési célú bevételek:

Önkormányzat működési támogatásai:   50%-os teljesülés.
Az önkormányzatot megillető állami támogatás folyósítása jogszabálynak megfelelően történik.

Működési c. támogatások államháztartáson belülről: 67 %-os teljesülés.
Ezen  a  jogcímen  a  védőnői  szolgálat  ,  iskolaorvosi  ellátás  OEP  finanszírozása  és  a
közfoglalkoztatottak foglalkoztatására nyert forrás realizálódik.

Közhatalmi  bevételek   tekintetében   félévkor  51  %-os  a  teljesülés,  a  helyi  adók  beszedése  a
tervezettnek megfelelően folyik.

Működési bevételek esetén a féléves teljesülés 40%-os, a fordított áfa könyvelési technikája miatt.

Működési célú átvett pénzeszközök esetén csupán 10 %-os a teljesülés, oka hogy a működési c.
kölcsön visszatérülésből / Járóbeteg Központ / még nem realizálódott  semmi a pályázati  pénzek
későbbi  lehívása miatt, a Kft részéről a visszafizetés a 2.félévben várható.

Fejlesztési célú bevételek:
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 137 %-os teljesülés
Az eredeti költségvetés nem számolt ezen bevétel típussal, módosított előirányzatként számolunk
131 E Ft könyvtári érdekeltségnövelő támogatással, közművelődés érdekeltségi támogatással, 2760
E Ft Leader támogatással ( I. támogatási kérelem alapján, bankszámlára már júliusban érkezett ) és
teljesülésben  3818  E  Ft  érkezett  a  Többcélú  Kistérségi  Társulástól  az  iskola  felújítás  projekt
önkormányzat által megelőlegezett önerejének visszatérüléseként.

   A felhalmozási bevételek   vonatkozásában  24  %-os a teljesülés, ennek oka  hogy a betervezett
ingatlan értékesítés a I. félévben csupán 14.047 E Ft-ban valósult meg, a II. félévben várható a volt
orvosi rendelő és Dózsa Gy. U. 35. alatti ingatlanunk vételára, azonban intézni kell a  Petőfi u. 1
.alatti lakások értékesítését, hiszen a tervezett bevétel csupán úgy hozható.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz  esetén a teljesülés 96 %-os, a Töltéstavai gázátadó I. 
féléves részlete megérkezett, illetve a Pannonhalma Sportegyesület visszafizette a 2013.évben 
kölcsön adott 2772 E Ft-ot. A teljes teljesüléshez a Töltéstavai gázátadó II. féléves részlete 
hiányzik, melynek az utalása az ősszel várható.

Pénzeszközök felhasználása :     
A személyi juttatások esetén a felhasználás 49,5  %-os, a munkaadót terhelő járulékok esetén  48
%., a dologi kiadások esetén  52 %.  

Ellátottak pénzbeli juttatásai  a tervezettnek és a rendeletnek  megfelelően fizeti az önkormányzat és
a polgármesteri  hivatal  a megadott  megosztás szerint. A teljesülés csupán 25 %-os, hiszen a II.
félévben realizálódnak egyszeri kiadások / iskolakezdési támogatás, karácsonyi támogatás/.

Egyéb  működési  célú  kiadások  35  %-os  teljesítéssel  áll  félévkor,  még  nem történt  kifizetés  a
gyepmesteri társulás költségeire, nem nyújtottunk kölcsön a Járóbeteg Központnak, a tartalék nem
került felhasználásra.



Az I.félévben megvalósult beruházások: 57% teljesülés

 Városközpont projekt                                                                   60.062 E Ft
 Közbeszerzési csomag(Fenyvesalja,parkoló,buszöböl)                    673 E Ft
 Leader pályázat (koordináció,I.részszámla)                                   3.303 E Ft
 Településrendezési terv I. rész                                                           952 E Ft
 Kisértékű tárgyi eszközök  / önkormányzat/                                      533 E Ft
           -  ping-pong asztal /Leader /                     155 E Ft
           - fűkasza                                                    130 E Ft
           - iskolai videórendszer                              175 E Ft
           - Tourinform : bútor                                    73 E Ft

Kisértékű tárgyi eszközök / hivatal /                                                   177 E Ft
            - nyomtató                                                  28 E Ft
            - Grundig magnó                                        29 E Ft
            - Kávéfőző                                                120 E Ft

Kisértékű tárgyi eszközök / óvoda /                                                     155 E Ft

Az I. félévben megvalósult felújítási kiadások:   1 % teljesülés
Óvoda felújítás                                                                                      253 E Ft
Járda felújítás                                                                                          95 E Ft

A felújítással érintett területeken előkészítési költségek valósultak meg, a tényleges megvalósítás a 
II. félév feladata.

Egyéb felhalmozási kiadások : 0 % teljesítéssel.
Ezen a jogcímen tervezett kiadások közül az első lakáshoz jutók támogatása az év végén kerül 
kiosztásra, a Győr Nagytérségi Önkorm.Társulás 5 évre vállalt pályázati önerejének éves törlesztő 
részlete 2014.júliusában került csak utalásra.

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 Pannonhalma Város Önkormányzat 2014.
évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló beszámolóját.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi gazdálkodás I. félévi helyzetéről
szóló tájékoztatást az 1,  2.1,  2.2, 3.1., 3.2., 3.3-  számú mellékletben foglaltak alapján elfogadja.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: 2014. augusztus 26.

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

Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0



131/2014.(VIII.26.)   határozat   
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi gazdálkodás I. félévi helyzetéről
szóló tájékoztatást az 1,  2.1,  2.2, 3.1., 3.2., 3.3-  számú mellékletben foglaltak alapján elfogadja.

Felelős:  Bagó Ferenc polgármester
Határidő: 2014. augusztus 26.

2.) A közterületek elnevezésének szabályairól 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: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
143. § (3) bekezdése felhatalmazza a települési önkormányzatot, hogy rendeletben állapítsa meg a
közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és
a házszám megállapítás szabályait. 
A törvény hatálybalépését megelőző törvénykezés az önkormányzatok részére e témakörben nem írt
elő  szabályozási  kötelezettséget,  de  a  képviselő-testület  át  nem  ruházható  hatáskörébe  tartozó
feladatnak minősítette a közterületek elnevezését.

Pannonhalma Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  eddig esetenként,  határozatban döntött  a
közterületek elnevezéséről, figyelemmel a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról
és nyilvántartásáról  szóló – jelenleg is  hatályos  – 303/2007. (XI.14.)  Korm. rendeletben foglalt
szabályokra.
A jogszabályban meghatározott rendeletalkotási kötelezettség teljesítésével városunk  közigazgatási
területén a közterületek elnevezésének és a házszámok megállapításnak egységes rendje alakulhat
ki,  amely  elősegítheti  a  könnyebb  tájékozódást,  az  egyes  területek,  építmények  jobb
beazonosíthatóságát.
E szabályok megfogalmazásakor törekedni kell arra, hogy az eljárási rend egyszerű és közérthető
legyen,  és a képviselő-testület  számára megfelelő mozgásteret,  döntési  szabadságot biztosítson.  
A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti hatása, egészségi következménye,
adminisztratív terheket befolyásoló és egyéb hatása:

A rendeletalkotás szándékolt hatása:  A  Pannonhalma  Város  közigazgatási  területén  való  jó
tájékozódás feltételeinek biztosítása. 
A rendeletnek költségvetési hatása nincs. 
A rendelet elfogadásának környezeti hatása, egészségi következménye nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
A  jogszabályban  előírt  rendeletalkotási  kötelezettség  elmaradásával  mulasztásos  törvénysértést
követ el az önkormányzat, melyre a GY-M-S Megyei Kormányhivatal Törvényességi Főosztálya
felhívta a figyelmünket a GYB-04/1125-1/2014. számú körlevelével.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek:
A rendelet alkalmazásához valamennyi feltétel rendelkezésre áll.

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 közterületek
elnevezésének szabályairól szóló rendelet megalkotását.

Bagó Ferenc: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja, a közterületek
elnevezésének szabályairól szóló rendelet megalkotását, az kézfelemeléssel szavazzon. 



Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0

Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  megalkotta  Pannonhalma  Város
Önkormányzatának közterületek elnevezésének szabályairól szóló 15/2014. (VIII.26.) rendeletét.

3.) A Helyi Választási Bizottság tagjaink és póttagjainak megválasztása, illetve a
Nemzetiségi szavazókörben működő Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak 
megválasztása
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző 

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

Kovács  Szabolcs:  Elmondta,  hogy  a  választási  eljárásról  szóló  2013.  évi  XXXVI.  törvény  (a
továbbiakban:  Ve.)  304.§-a  és  a  311.§-a  értelmében  a  helyi  önkormányzati  képviselők  és
polgármesterek  választásán,  valamint  a  nemzetiségi  önkormányzati  képviselők  választásán  a
következő választási bizottságok működnek:
a) Nemzeti Választási Bizottság,
b) területi választási bizottság,
c) helyi választási bizottság,
d) szavazatszámláló bizottság.

A helyi választási bizottság (a továbbiakban: HVB) választott és megbízott tagokból áll.
A  HVB-nek  csak  a  településen  lakcímmel  rendelkező,  a  központi  névjegyzékben  szereplő
választópolgár  lehet  választott  tagja.  A  megbízott  tagnak  nem  kell  a  településen  lakcímmel
rendelkeznie.
A HVB 3 tagját és legalább két póttagját a képviselő-testületnek legkésőbb 2014. augusztus 31-én
16 óráig kell megválasztania.
A HVB tagjainak személyére a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt, melyről a Képviselő -
testület szavazással dönt. 
A  HVB  a  megválasztását  és  eskütételét  követően  alakuló  ülést  tart,  ahol  a  tagok  javaslatára
megválasztja elnökét és elnökhelyettesét.
A HVB:
a)  választott  tagjának  megbízatása  a  következő  általános  választásra  megválasztott  választási
bizottság alakuló üléséig,
b) megbízott tagjának megbízatása a választás végleges eredményének jogerőssé válásáig tart.
A HVB tagjának/póttagjának esküt kell tennie a polgármester előtt,  a megválasztását/megbízását
követő 5 napon belül. 
A HVB feladatai:
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán:
- nyilvántartásba veszi az egyéni listás jelöltet, valamint a polgármester jelöltet; 
- megállapítja a választás eredményét;
-  dönt  a  szavazóhelyiségben  elkövetett  cselekménnyel  kapcsolatos  kifogásról  és  minden  olyan
kifogásról, amely kifejezetten a listás, vagy a polgármester-választáshoz kapcsolódik.
a települési nemzetiségi önkormányzati választáson:
- nyilvántartásba veszi a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet; 
-  dönt  a  szavazóhelyiségben  elkövetett  cselekménnyel  kapcsolatos  kifogásról  és  minden  olyan
kifogásról, amely kifejezetten a települési nemzetiségi önkormányzati választáshoz kapcsolódik;
- megállapítja a települési nemzetiségi önkormányzati választás eredményét.

A választási bizottságok feladata továbbá a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása,
a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a  választás  törvényes  rendjének helyreállítása.  A



választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei.
A javasolt személyek nyilatkoztak, hogy velük szemben összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve
választójoggal rendelkeznek. A jelöltek nem kérték a napirend zárt ülésen történő tárgyalását.

Kérte a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntsön a HVB tagok
megválasztásáról.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a „A  Helyi  Választási
Bizottság tagjainak megválasztása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi  Választási  Bizottság tagjává
megválasztja:
Dr. Szűcs Mária 9090 Pannonhalma Alkotmány u. 10.
Horváth György 9090 Pannonhalma Kisfaludy 1. 
Schmidt József 9090 Pannonhalma  Árpád u.58. szám alatti lakosokat

Póttaggá pedig:
Pardavi János 9090 Pannonhalma Attila u. 82 és
Lamperth Róbert 9090 Pannonhalma Dallos S. u. 13. szám alatti lakosokat

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tagok eskütételéről gondoskodjon.

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

132/2014.(VIII.26.)   határozat   
Pannonhalma  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  „A  Helyi  Választási
Bizottság tagjainak megválasztása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi  Választási Bizottság tagjává
megválasztja:

Dr. Szűcs Mária 9090 Pannonhalma Alkotmány u. 10.
Horváth György 9090 Pannonhalma Kisfaludy 1. 
Schmidt József 9090 Pannonhalma Árpád u.58. szám alatti lakosokat

Póttaggá pedig:
Pardavi János 9090 Pannonhalma Attila u. 82 és
Lamperth Róbert 9090 Pannonhalma Dallos S. u. 13. szám alatti lakosokat

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tagok eskütételéről gondoskodjon.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal



Kovács Szabolcs: Elmondta, hogy Ve. 312.§ (1) bekezdése értelmében valamennyi nemzetiség szá-
mára közös szavazókör szolgál. Pannonhalmán roma nemzetiségi önkormányzati választásra kerül-
het sor a népszámlálás során tett nyilatkozatok alapján. A nemzetiségi szavazókört a pannonhalmi
800. sz. szavazókör (9090 Pannonhalma Dózsa u. 10. Polgármesteri  Hivatal  épülete).  A Képvi-
selő-testületnek meg kell választania a nemzetiségi szavazókörben működő 5 tagú SZSZB. tagjait
és szükséges számú póttagokat. A nemzetiségi SZSZB-be tagot nem, csak megfigyelőt lehet dele-
gálni. 

A nemzetiségi választások lebonyolításában közreműködő SZSZB. összetételére az alábbi személyi
javaslatot tette:

800. Szavazókör: Polgármesteri Hivatal, 9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 10.

Tag:
Horváth Ferencné Dózsa György u. 11.
Szántai Kis Istvánné Cseidervölgy 6.
Szücsné Machinek Tímea Dózsa Gy. u. 28.
Sulmann Józsefné Rákóczi F. u. 34/A
Honner Lászlóné Rákóczi F. u. 20.  szám alatti lakosokat

Póttag:
Auer Béla Kossuth u. 16.
Tischler Péter Bocskai u. 11. szám alatti lakosokat

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  „A  Nemzetiségi
szavazókörben működő Szavazatszámláló Bizottság megválasztása” című előterjesztést és az alábbi
döntést hozta:

Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzetiségi szavazókörben működő
Szavazatszámláló Bizottság tagjává megválasztja:

Horváth Ferencné Dózsa György u. 11.
Szántai Kis Istvánné Cseidervölgy 6.
Szücsné Machinek Tímea Dózsa Gy. u. 28.
Sulmann Józsefné Rákóczi F. u. 34/A
Honner Lászlóné Rákóczi F. u. 20.  szám alatti lakosokat

Póttaggá pedig:
Auer Béla Kossuth u. 16.
Tischler Péter Bocskai u. 11. szám alatti lakosokat

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tagok eskütételéről gondoskodjon.

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



133/2014.(VIII.26.)   határozat   
Pannonhalma  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  „A  Nemzetiségi
szavazókörben működő Szavazatszámláló Bizottság megválasztása” című előterjesztést és az alábbi
döntést hozta:

Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzetiségi szavazókörben működő
Szavazatszámláló Bizottság tagjává megválasztja:

Horváth Ferencné Dózsa György u. 11.
Szántai Kis Istvánné Cseidervölgy 6.
Szücsné Machinek Tímea Dózsa Gy. u. 28.
Sulmann Józsefné Rákóczi F. u. 34/A
Honner Lászlóné Rákóczi F. u. 20.  szám alatti lakosokat

Póttaggá pedig:
Auer Béla Kossuth u. 16.
Tischler Péter Bocskai u. 11. szám alatti lakosokat

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tagok eskütételéről gondoskodjon.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

4.)  A  Fő  téren  található  vendéglátó  terasz  hasznosítására  vonatkozó  pályázati  kiírás
megvitatása.  
Előadók: Kovács Szabolcs jegyző, dr. Szabó György aljegyző
Bagó Ferenc:  Felkérte Kovács Szabolcs jegyzőt, hogy e napirendi pontról tájékoztassa a testület
tagjait.

Kovács  Szabolcs:  Elmondta,  hogy  Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete
célként jelölte meg, hogy a megújult Fő téren méltó rendezvények kerüljenek megrendezésre. Úgy
gondolja, hogy az így életre kelt Évszakok fesztivál az eddigi rendezvényeivel beváltotta az ehhez
fűzött reményeket. Áthelyezésre került a Fő térre a Tourinform iroda, a másik oldalon Apátsági
kávéház nyílt. 
Pannonhalma Város Önkormányzatának van ott egy 68 m2-es vendéglátásra hasznosítható területe,
ez  az  úgynevezett  vendéglátó  terasz,  amelynek  hasznosítása  várat  magára,  ezért  egy javaslattal
szeretnének  élni  a  tisztelt  képviselő-testület  felé,  hogy írjon  ki  pályázatot,  az  aljegyző  úr  által
meghatározott, illetve a vele együtt leegyeztetett előterjesztés alapján. 

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

dr. Szabó György:  Városunk az elmúlt  év őszén átadott  Fő terén az eltelt  időszakban lezajlott
sikeres  rendezvények  bizonyították,  hogy  Pannonhalmának  szüksége  van  e  megújult  közösségi
térre,  mely remélhetőleg  egyre  színvonalasabb kulturális  eseményekkel  várja  a jövőben a város
lakosságát.
Jelen előterjesztés  tárgya  egy olyan igény megfogalmazása,  mely a tér  gazdagodását,  színfoltját
jelenthetné,  nevezetesen  az  ott  található  terasznak,  mint  a  tér  önálló  szigetének  hasznosítása,
használatba adása.
E gondolat nem új keletű hiszen már korábban is felmerült, hogy e 68 m2-es terület vendéglátás
céljából hasznosításra kerülne.
A közterület használatáról szóló 10/1099. (IX.1,) számú önkormányzati rendelet mellékletének 11.
pontja szerint vendéglátás, vendéglátóipar előkert esetében a közterület foglalás díja 50 m2 felett



egyedi megállapodásban kerül megállapítása.
E megállapodásban természetesen szükséges lesz kitérni arra, hogy többéves bérlet esetén a bérleti
díj miképpen alakul. 
Jelen esetben mérvadó lehet az 50 m2 alatti területekre megállapított a május 1-től október 30-ig
terjedő időszakra szóló 600 Ft/m2/hó, illetve a november 1-től április 30-ig terjedő időszakra szóló
300 Ft/m2/hó közterület foglalási díj.                           
A pályáztatás szempontjából megfontolást igényel a terasz bérbeadásának ideje, mely rövidebb és
hosszabb távú is lehet, javaslata az öt éves időszakra vonatkozik.
A  bérleti  díjon,  a  bérleti  időn  kívül  gyakorlati  jelentősége  van  a  terasz  kiszolgálással  való
megközelíthetőségének, illetve a vendégkör illemhely látogatási lehetősége távolságának is, mely
nyilvánvalóan a terasz és a kiszolgáló vendéglátóegység – akár egészségügyi hatósági szempontból
is –  lehetséges mennél közelebbi kapcsolatát indokolja, így e tekintetben egy legfeljebb 10 m-es
távolságot javasolta meghatározni.
A leendő pályázatban szükséges kitérni arra is, hogy a terasz bérlőjének figyelemmel kell lennie az
önkormányzat  a téren szervezett  jelentősebb rendezvényeire,  melyek idején a  terasz területét  az
önkormányzat előzetes jelzése alapján át kell engednie az önkormányzat részére.         
Természetesen a pályázati kiírás része kell, hogy legyen az is, hogy a leendő pályázónak igazolni
kell mind a pannonhalmi, mind az állami adóhatóság, valamint a szolgáltatók felé való köztartozás
mentességét is.
E gondoltatok  alapján javasolta  a  tisztelt  képviselő-testületnek,  hogy határozza  meg a pályázati
kiírás szempontjait.

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  Fő téren található
vendéglátó terasz hasznosítására vonatkozó pályázatot írja ki, azzal a kikötéssel, hogy a havi bérleti
díj összegét a pályázó jelölje meg.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat: 
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete jóváhagyja  a  Pannonhalma  Fő  terén
található vendéglátó terasz hasznosítására vonatkozó melléklet előterjesztést, s annak legfontosabb
pontjaival kapcsolatban az alábbiak szerint foglal állást:

• A pályázat nyertese a legmagasabb havi bérleti díjra ajánlatot adó pályázó legyen
• A 68 m2-es terasz közterület használatáról szóló rendelet alapján egyedi megállapodással

kerülhet bérbeadásra
• A bérbeadás időszaka középtávú, azaz 5 éves legyen
• A  kiszolgáló  vendéglátó  egység  és  a  terasz  közötti  távolság  a  kiszolgálásra  és  a

közegészségügyi szempontokra tekintettel legfeljebb 10 m legyen
• Az önkormányzat a Fő tér négy nagy rendezvénye idejére a teraszt igénybe kívánja venni
• A leendő pályázó igazolja,  hogy köztartozása  sem az önkormányzat,  sem az állam, sem

szolgáltatók felé nem áll fenn.

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

Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0



134/2014.(VIII.26.)   határozat   
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete jóváhagyja  a  Pannonhalma  Fő  terén
található vendéglátó terasz hasznosítására vonatkozó melléklet előterjesztést, s annak legfontosabb
pontjaival kapcsolatban az alábbiak szerint foglal állást:

• A pályázat nyertese a legmagasabb havi bérleti díjra ajánlatot adó pályázó legyen
• A 68 m2-es terasz közterület használatáról szóló rendelet alapján egyedi megállapodással

kerülhet bérbeadásra
• A bérbeadás időszaka középtávú, azaz 5 éves legyen
• A  kiszolgáló  vendéglátó  egység  és  a  terasz  közötti  távolság  a  kiszolgálásra  és  a

közegészségügyi szempontokra tekintettel legfeljebb 10 m legyen
• Az önkormányzat a Fő tér négy nagy rendezvénye idejére a teraszt igénybe kívánja venni
• A leendő pályázó igazolja,  hogy köztartozása sem az önkormányzat,  sem az  állam,  sem

szolgáltatók felé nem áll fenn.

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

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal  

5.) A Pannon-Red Bt. (Szabadság tér 23.) közterület használat iránti kérelmének ismertetése. 
Előadó: dr. Szabó György aljegyző 

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

dr. Szabó György: Elmondta, hogy a Pannon- Red Bt. ez év július 5-étől vette át a Kartell söröző
üzemeltetését. A Kartell söröző korábban különböző okokból saját teljesítéséből, illetve képviselő-
testületi  hozzájárulás alapján nem fizetett  közterület  foglalási  díjat,  hiszen korábban aszfaltozást
vállalt a söröző előtti területen. A bérlő azzal a kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy
egyrészt járuljon hozzá ezen közterület további bérléséhez, illetve a korábbi 6 m2-es terasz helyett
10 m2-es terasz kialakításához és bérléséhez. A mostani bérlő felajánlotta, hogy a bérleti díj helyett
renden és karban tartaná a Művelődési Ház tetőszerkezetét és ereszcsatornáit.

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  úgy  foglalt  állást,  hogy  a  terasz  fennmaradásához  és
üzemeltetéséhez  hozzájárulást  javasol,  de  mint  minden  más  bérlőre  és  közterület  használóra
ugyanazok  a  szabályok  vonatkoznak.  Egy  alapos  területfelmérés  után  valós  m2  nagyságnak
megfelelő díjat kérnek megfizetésre.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  helyt  ad  a  Pannon  Red  Bt.  (9090
Pannonhalma, Petőfi utca 16. A. ép) kérelmének és engedélyezi a Szabadság tér 23 (Kartell söröző)
előtti közterületen felállított terasz működését azzal, hogy a bérlő a közterület használatáról szóló
10/1999.(IX.01.) számú rendeletben meghatározott 600 Ft/m2/hó (május 1. – október 31.), illetve
300Ft/m2/hó (november 1. – április 30.) közterület használati díjat köteles fizetni a terasz tényleges
területe alapján.



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

135/2014.(VIII.26.)   határozat   
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  helyt  ad  a  Pannon  Red  Bt.  (9090
Pannonhalma, Petőfi utca 16. A. ép) kérelmének és engedélyezi a Szabadság tér 23 (Kartell söröző)
előtti közterületen felállított terasz működését azzal, hogy a bérlő a közterület használatáról szóló
10/1999.(IX.01.) számú rendeletben meghatározott 600 Ft/m2/hó (május 1. - október 31.), illetve
300Ft/m2/hó (november 1- április 30.) közterület használati díjat köteles fizetni a terasz tényleges
területe alapján.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

6.) Beszámoló a Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal munkájáról. 
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző 

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

Kovács  Szabolcs: Beszámolt  a  Pannonhalmi  Polgármesteri  Hivatalban  az  elmúlt  időszakban
bekövetkezett és a közeljövőben bekövetkező személyi változásokról.

A Polgármesteri Hivatalban jelenleg az alábbi státuszokban dolgoznak köztisztviselők:

Jegyző, aljegyző 2
Pénzügy 4
Adóügy 2
Titkárság 2
Igazgatás 2
Építéshatóság                3                                                                     
Összesen: 15 fő

Városgazdálkodási referensi státusz:
A  városgazdálkodási  referensi  státusz  megszüntetésre  került  Pataki  Tamás  jogviszonyát
felmentéssel  megszüntettem.  Ennek  indokát  a  képviselő-testülettel  testületi  ülés  keretében
részletesen ismertettem.

Az adóügyi igazgatás tekintetében is személyi változásra kerül sor az év végével. Lüvi Józsefné
kolléganőnk jelezte nyugdíjba vonulási szándékát november hónaptól. Gácsigné Farkas Krisztina az
adóügyi munka területén jó választásnak bizonyult, ügyesen, dinamikusan sajátította el a szükséges
ismereteket,  az  ügyfelekkel  jól  megtalálja  a  hangot.  Lüvi  Józsefné  nyugállományba  vonulását
követően szeretném azt megvizsgálni, hogy egy fővel miképpen tudjuk ellátni a feladatkört. 

Pénzügyi  Csoport:  Megítélésem  szerint  a  Polgármesteri  Hivatal  egyik  legfontosabb  pillére  a
szakmailag felkészült pénzügyi igazgatás. Auerné Tolnai Klára csoportvezető asszony vezetésével
egy jól felkészült csoport végzi ezen feladatokat nap mint nap, munkájukat csak dicséret illeti.



Tóth Katalin kolléganőm, aki  többek között a könyvelési feladatokat is végzi jelezte, hogy jövő év
nyarától élni kíván a korengedményes nyugdíj intézményével, így távozik hivatalunkból. Pótlása
nem  egyszerű  feladat,  hiszen  megbízható  mérlegképes  könyvelői  képesítéssel  rendelkező  jól
felkészült kollégát találni nehéz feladat.

Időközben a korábban a Titkárságon dolgozó Keserű Eszter jelezte  visszatérési  szándékát 2015.
január  01.  napjával,  mivel  gyermeküket  felvették  bölcsődébe,  így  napközbeni  elhelyezése
biztosítottá  vált.  Keserű  Eszter  végzettségét  tekintve  mérlegképes  könyvelő,  eddigi  munkáját  a
precizitás és az alaposság jellemezte. Úgy gondolom, hogy egy fél éves betanulási idővel át tudná
venni Tóth Katalin  munkakörét  és végzettségének megfelelő státuszt tölthetne be hivatalunknál.
(korábban a titkárságon dolgozott). 

Ez annyiban jelentene plussz költséget az önkormányzatnak, hogy fél évig Tóth Katalin nyugdíjba
vonulásáig a betanulási időszakban (januártól júniusig) Keserű Eszter bérköltsége lenne  többlet.
Ennek mértékéről a testületi ülésen részletesen beszámolok.

Úgy gondolom, hogy ezzel a megoldással hosszabb távon megnyugtató módon biztosított lenne a
pénzügyi csoport munkája.

Titkárság: Keserű Eszter gyermekvállalása miatt az előző években több alkalommal is pályázatot
hirdettünk titkársági ügyintézői státuszra. A legutóbbi pályázat keretében került sor Mag Ramóna
kinevezésére, aki precíz, pontos munkájával a titkársági munka motorjává vált. Az ő kinevezése
határozott  időre  szólt,  ám  Keserű  Eszternek  a  Pénzügyi  Csoportban  történő  elhelyezése  okán
javasolnám jogviszonyának határozatlan idejű módosítását az őszi időszakban.

Hatósági-igazgatási csoport:  A csoportban az elmúlt  időszakban a változás azt jelentette,  hogy
visszatért  Szűcs  Erika  kolléganőnk,  aki  gyorsan  átvette  a  rá  bízott  feladatkört  és  hatékonyan,
precízen látja el mindennapi teendőit.

Építéshatósági  Csoport: Az  Építéshatósági  Csoporthoz  2013  tavaszán  érkező  Páros  Szabolcs
kolléga is beváltott a hozzá fűzött reményeket, a hatósági munka mellett az önkormányzat műszaki
feladatainak ellátásában is közreműködik.

A hivatali  szervezet  felépítésére  vonatkozó  javaslatait  a  közigazgatási  munka  hatékonyságának
további  növelése  vezérelte,  szem  előtt  tartva  azt,  hogy  mindezt  a  lehető  legkisebb  anyagi
ráfordítással  tegyük  meg.  Úgy  gondolom,  hogy  a  pénzügyi  csoportban  a  könyvelési  feladatok
átadását  egy  betanulási  időszak  kell,  hogy  megelőzze,  azonban  ez  a  későbbiekben  a  precíz
munkavégzés által megtérülhet.

Bagó Ferenc: Felkérte dr. Horváth Benedeket a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét,
hogy ismertesse a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményét.

dr. Horváth Benedek: Elmondta, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a hétfői napon
tárgyalta  ezt  a  napirendi  pontot  és  a  Pannonhalmi  Polgármesteri  Hivatal  munkájáról  szóló
beszámolót elfogadta. A tervezett intézkedéseiben mindenben támogatja. Összességében az volt a
vélemény a bizottság tagjai részéről, hogy a bizottsági és a képviselő-testület tagjainak tapasztalata
az teljes egészében fedi a jegyző úr által elmondottakat.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.

Határozati javaslat
Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Pannonhalma Város Polgármesteri



Hivatala  szervezeti  felépítésére  vonatkozó javaslatot,  előterjesztést  elfogadja és  a  Polgármesteri
Hivatal létszámkeretét 2014. szeptember 01. napjával 16 főben állapítja meg. 
A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  jegyzőt,  hogy  a  szükséges  módosításokat  az  SZMSZ
függelékében 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

136/2014.(VIII.26.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannonhalma Város Polgármesteri
Hivatala szervezeti  felépítésére vonatkozó javaslatot,  előterjesztést  elfogadja és a Polgármesteri
Hivatal létszámkeretét 2014. szeptember 01. napjával 16 főben állapítja meg. 
A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  jegyzőt,  hogy  a  szükséges  módosításokat  az  SZMSZ
függelékében vezesse át.

Felelős: Kovács Szabolcs jegyző
Határidő: Azonnal

7.)  A Rienda Bt. kérelmének ismertetése 
Előadó: dr. Szabó György jegyző

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

dr.  Szabó  György:  Elmondta,  hogy  a  Rienda  Bt.  az  elmúlt  hetek  során  megvásárolta
önkormányzatunktól  a  Dózsa  György  út  35.  szám  alatt  található  1517  m2  alapterületű  házas
ingatlant. Későbbiekben a terület kimérése során derült ki, hogy az ingatlan és a Cseideröölgy útja
között található még egy keskeny lapos háromszög alakú 66m2 -es sáv, ami a kerítés széle és az út
patkája között  található.  Erre a kis részre tartana igényt  Burján Sándor úr. Ajánlata szerint  egy
arányos m2 árat fizetne a területért, ami számításuk szerint 261.030 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  a  Rienda  Bt.
kérelmét.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rienda Kereskedelmi Betéti Társaság
(9090 Pannonhalma, Fenyvesalja 11.) kérelmének helyt ad, részére 261.030 Ft vételárért értékesíti a
cég tulajdonában álló  Pannonhalma  belterület  213 hrsz.-ú ingatlan  és  a  cseidervölgyi  út  között
található 66 m2 területet.

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

137/2014.(VIII.26.) határozat 
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Rienda  Kereskedelmi  Betéti
Társaság (9090 Pannonhalma, Fenyvesalja 11.) kérelmének helyt ad, részére 261.030 Ft vételárért
értékesíti a cég tulajdonában álló Pannonhalma belterület 213 hrsz.-ú ingatlan és a cseidervölgyi
út között található 66 m2 területet.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

8.)  Az Egyesített Egészségügyi Szociális Intézmény kérelmének ismertetése 
Előadó: dr. Szabó György jegyző

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

dr.  Szabó  György:  Elmondta,  hogy  az Egyesített  Egészségügyi  Szociális  Intézmény  azzal  a
kérelemmel  fordult  a  képviselő-testülethez,  hogy  ez  év  október  1-jén  lejár  a  jelenleg  hatályos
szerződésünk a fogászati ügyelettel kapcsolatosan és ennek megújítását kérik. Ténylegesen ezt az
intézményt Győr Megyei Jogú város tartja fenn, ehhez egyéb támogatást, finanszírozást nem kapnak
és ezért valamennyi környező önkormányzattól kérnek támogatást azokra az esetekre, hogy ha a
polgáraik igénybe veszik ezt a szolgáltatást. A Liezermayer  u. 57 szám alatti fogorvosi rendelőről
van szó. Most egy két éves hosszabbítást kérnének. Előfordulásuk igen ritka, évente néhány számlát
kapnak, amikor pannonhalmi polgár veszi igénybe a szolgáltatásaikat.

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  Egyesített
Egészségügyi Szociális Intézmény kérelmét.

Határozati javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  az  Egyesített
Egészségügyi  Szociális  Intézmény (9026 Győr,  Kálóczy tér 9-11) ajánlatát  elfogadva a jelenleg
hatályos és 2014. október 1-ig fennálló fogászati ügyeleti eljárásra vonatkozó az Önkormányzat és
az Intézmény között megállapodást 2 évre meghosszabbítsa.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 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



138/2014.(VIII.26.) határozat 
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  az  Egyesített
Egészségügyi  Szociális  Intézmény (9026 Győr, Kálóczy tér 9-11) ajánlatát elfogadva a jelenleg
hatályos és 2014. október 1-ig fennálló fogászati ügyeleti eljárásra vonatkozó az Önkormányzat és
az Intézmény között megállapodást 2 évre meghosszabbítsa.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

9.)  A Németh Borház kérelmének ismertetése.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

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

dr.  Szabó  György:  Elmondta,  hogy  a  a  Németh  Borház  termelő  és  kereskedő  Kft.  (9090
Pannonhalma,  Béke u.  6/a)  olyan  tartalmú kérelemmel  fordult  a  képviselő-testület  felé,  hogy a
jelenlegi Mátyás király utca 19. szám alatt található telephelyét szeretné annyival bővíteni, hogy
megvásárolta  a szomszédos Mátyás  király utca 18.  és 15.  számú ingatlanokat  és szeretné ezt a
három ingatlan egy helyrajzi szám alá vonni, mert akkor tud megfelelő méretűen bővíteni. Ennek
feltétele ezen engedély mellett, hogy a Településrendezési terven ez lehetővé váljék. Ehhez kéri a
képviselő-testület hozzájárulását Németh Endre úr.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Németh Borház termelő és kereskedő
Kft.  (9090  Pannonhalma,  Béke  u.  6/a)  kérelmének  helyt  ad  és  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  Kft.
tulajdonában álló Mátyás király utca 18., hrsz.: 1017, 1443 m2 alapterületű, a Mátyás király u. 19,
hrsz.: 1016, 1929 m2 alapterületű, valamint a Mátyás király u. 20, hrsz.: 1015, 1503 m2 alapterületű
ingatlanok  egy  helyrajzi  számra  összevonásra  kerüljenek,  azzal  a  feltétellel,  hogy  a  fentiek
következtében a Regioplan Kft.-nél (9022 Győr, Újkapu u. 13   kezdeményezendő rendezési terv
módosítási eljárás költségeinek megtérítését a Német Borház Kft. vállalja.

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

139/2014.(VIII.26.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Németh Borház termelő és kereskedő Kft.
(9090 Pannonhalma, Béke u. 6/a) kérelmének helyt ad és hozzájárul ahhoz, hogy a Kft. tulajdonában
álló Mátyás király utca 18., hrsz.: 1017, 1443 m2 alapterületű, a Mátyás király u. 19, hrsz.: 1016, 1929
m2 alapterületű,  valamint a Mátyás király u. 20, hrsz.: 1015, 1503 m2 alapterületű ingatlanok egy
helyrajzi számra összevonásra kerüljenek, azzal a feltétellel, hogy a fentiek következtében a Regioplan
Kft.-nél  (9022 Győr Újkapu u. 13) kezdeményezendő rendezési  terv módosítási  eljárás költségeinek
megtérítését a Német Borház Kft. vállalja.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal



10.)   Pannonhalma-  Táp-  Győrság-  Veszprémvarsány  autóbuszvonal  kialakításának
lehetősége
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

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

Kovács Szabolcs: Elmondta, hogy a Közlekedéstudományi Intézet kereste meg önkormányzatunkat
az alábbi témában: 
Még  június  26-án  tartották  a  járási  menetrendi  egyeztetést  amelyre  a  Kisalföld  Volán  Zrt.
elkészítette a Pannonhalma- Táp- Győrság- Veszprémvarsány autóbuszvonalon közlekedtetni kívánt
új  autóbuszjáratok  tervezetét.  Az  autóbuszjáratok  a  Veszprémvarsányi  étteremtől  8:35  órakor
indulnának  és  9:15  órakor  érkeznének  a  pannonhalmi  Járóbeteg  központ  előtti  buszparkolóba
érintve Lázit, Tápot, Nyalkát, Pázmándfalut, valamint Győrságot. Az önkormányzat hozzájárulását
kéri  a  Közlekedéstudományi  Intézet  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  közterületek
használatához.  Ez  gyakorlatilag  ahhoz  kell,  hogy  a  busz  igénybe  tudja  venni  egyrészt  az
önkormányzati  tulajdonú utakat,  másrészt  a  jelenleg  parkolóként  üzemeltetett  buszmegállót.  Az
igénybe  venni kívánt  közterületek a következőek:  Árpád utca,  Szent Márton utca,  Attila  utca a
menetrend szerinti autóbuszjáratok közlekedéséhez. Az Árpád utcában a jelenlegi buszparkolóban
hivatalosan,  menetrend  szerinti  buszmegálló  hely  kijelöléséhez,  valamint  az  autóbusz  kiállási
idejében, ezen Árpád utcai megállóban történő tartózkodáshoz kérnek hozzájárulást. Amennyiben
ezt  a  képviselő-testület  megadja,  úgy  ezen  autóbusz  pár,  illetve  autóbusz  járat  ezen  év  őszén
forgalomba állhat.

Kádi Antal: Elmondta, hogy ennek a hírnek nagyon kell örülni, mert a Győri Kisalföld Volán Zrt.
csak sugárirányú járatokat indít évtizedek óta és most megtörni látszik a jég, mert gyakorlatilag
körjárat  szerinti  forgalmat  indít  el.  A  külön  szerencse  az,  hogy  a  Járóbeteg  Központ
megközelíthetősége azokról a településekről is lehetséges lesz, ahonnan eddig csak Győr irányából
lehetett  megoldani.  Így  a  Járóbeteg  Központ  kihasználhatósága  is  növelhető  azzal,  hogy olyan
települések is bekapcsolódhatnak amely településeknek nincsen külön kisbusza amely hozná-vinné
az embereket. Véleménye az, hogy minden lehetőséget adjanak meg amivel támogatni lehet ezt az
ügyet.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Pannonhalma-  Táp-  Győrság-
Veszprémvarsány  autóbuszvonalon  munkanapokon  közlekedtetni  kívánt  új  autóbuszjáratok
menetrend tervezetét elfogadja.
Az önkormányzat hozzájárulását adja a tulajdonát képező Pannonhalma Árpád utca – Szent Márton
utca  –  Attila  utca  útvonalon  a  menetrend  szerinti  autóbuszjáratok  közlekedéséhez,  valamint  az
Árpád utcában a jelenlegi autóbusz parkolóban hivatalos menetrend szerinti autóban megállóhely
kijelöléséhez, továbbá ahhoz, hogy az autóbusz a kiállási idejében ezen Árpád utcai megállóban
tartózkodhasson.

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



140/2014.(VIII.26.) határozat 
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Pannonhalma-  Táp-  Győrság-
Veszprémvarsány  autóbuszvonalon  munkanapokon  közlekedtetni  kívánt  új  autóbuszjáratok
menetrend tervezetét elfogadja.
Az  önkormányzat  hozzájárulását  adja  a  tulajdonát  képező  Pannonhalma  Árpád  utca  –  Szent
Márton utca – Attila utca útvonalon a menetrend szerinti autóbuszjáratok közlekedéséhez, valamint
az  Árpád  utcában  a  jelenlegi  autóbusz  parkolóban  hivatalos  menetrend  szerinti  autóban
megállóhely kijelöléséhez, továbbá ahhoz, hogy az autóbusz a kiállási idejében ezen Árpád utcai
megállóban tartózkodhasson.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

11.)  A  területi  együttműködést  segítő  programok  kialakítása  az  önkormányzatoknál  a
konvergencia régiókban megnevezésű ÁROP 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  a  területi  együttműködést  segítő  programok  kialakítása  az
önkormányzatoknál  a  konvergencia  régiókban  megnevezésű  ÁROP  pályázat  keretében
együttműködési programok támogatására nyílik mód a szociális szolgáltatások terén, ahol kizárólag
járásszékhely  települések  önkormányzatai  pályázhatnak.  Pannonhalma  esetében  legalább  15,  de
legfeljebb 22 millió Ft összegű pályázat nyújtható be ezen pályázati konstrukcióban. A támogatás
mértéke az elszámolható költségek 100%-a. Kötelező megvalósítani egy járás szintű együttműködés
erősítési  helyi  esélyegyenlőségi  program  végrehajtásához  szükséges  járási  szintű  szolgáltatási
intézményi  együttműködést,  illetve  együttműködési  megállapítások  megkötésével,  valamint  a
szakmai  megvalósítók  bevonásával  koordinációt  kialakítani  és  működtetni  járási  szinten,
felzárkóztatási kerekasztalt létrehozni és működtetni, esélyteremtő programtervet készíteni, illetve
esélyegyenlőséget  társadalmi  felzárkóztatást  szolgáló  tréningeket  lehet  tartani  ezen  program
keretében. Ez alapja lehet olyan szociális téren bekövetkező infrastruktúra fejlesztő pályázatnak,
amelyre esetlegesen egy második lépésben lehetne pályázni. Erre több ajánlatot kaptak. 
Részletesen ismertette a pályázati kiírást és a beérkezett ajánlatokat.

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 az Eventus Tréning
Kft. ajánlatát.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a „Területi
együttműködést  segítő  programok kialakítása  az  önkormányzatoknál  a  konvergencia  régiókban”
elnevezésű  ÁROP–1.A.3-2014.  Számú  pályázati  kiírásra.  A  képviselő-testület  a  beérkezett
ajánlatok alapján megbízza az EVENTUS TRÉNING Kft.-t (9700 Szombathely, Kőszegi u. 2.).
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási 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

141/2014.(VIII.26.) határozat 
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  pályázatot  kíván  benyújtani  a
„Területi  együttműködést  segítő  programok  kialakítása  az  önkormányzatoknál  a  konvergencia
régiókban”  elnevezésű  ÁROP–1.A.3-2014.  Számú  pályázati  kiírásra.  A  képviselő-testület  a
beérkezett ajánlatok alapján megbízza az EVENTUS TRÉNING Kft.-t (9700 Szombathely, Kőszegi
u. 2.).
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

12.) A Településrendezési Terv módosítására beérkezett igények
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

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

Kovács Szabolcs: Elmondta, hogy az első körös Településrendezési Terv módosításuk folyamatban
van. Ez egy külön rövidített, egyszerűsített eljárásban kerülne lebonyolításra. Ennek a három eleme
a 999-es és az 1000 hrsz.-ú telkek egy építési övezetbe sorolása, a sportpálya melletti 746/31-es
hrsz.-ú telek  besorolásának megváltoztatása  azért,  hogy lakótelekként  lehessen  azt  felhasználni,
illetve  a  Cseidelvölgy  lakóterületi  fejlesztési  övezet  leírásának  felülvizsgálata  azért,  hogy  a
telekméretek  megváltoztatásával  a  tulajdonviszonyokhoz  jobban  igazodó  telkeket  lehessen
kialakítani. Ennek az megvalósítási költsége 450.000 Ft+ÁFA. Az érintettek közül a 746/31 hrsz.-ú
telek tulajdonosa kérte a költségek átvállalását, mert a rendezési terv korábbi módosításával vált a
tulajdonában lévő telek beépítésre alkalmatlanná. Így kártérítési igénytől eltekintene.

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 Településrendezési
Terv módosítását.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Településrendezési  Terv napirendi
pontban tárgyalt módosításával egyetért, felkéri a Regioplan Kft. (9022 Győr, Új Kapu utca 13.) a
szükséges munkálatok elvégzésére.
A pannonhalmi 746/31 hrsz.-ú ingatlant érintő módosítást költségeit az önkormányzat vállalja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést a Regioplan Kft.-
vel kösse meg.

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

142/2014.(VIII.26.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Településrendezési Terv napirendi
pontban tárgyalt módosításával egyetért, felkéri a Regioplan Kft. (9022 Győr, Új Kapu utca 13.) a
szükséges munkálatok elvégzésére.
A pannonhalmi 746/31 hrsz.-ú ingatlant érintő módosítást költségeit az önkormányzat vállalja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést a Regioplan Kft.-
vel kösse meg.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

13.) A Szociális Intézményi Társulás kérelme.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

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

Kovács  Szabolcs:  Elmondta,  hogy  a mai  napon  kapta  meg  a  Szociális  Intézményi  Társulás
kérelmét. Két település a társuláson belül Pázmándfalu és Ravazd családi napközit szeretne indítani.
Ehhez kapcsolódóan a társulás elfogadta a szükséges módosítást, azonban az engedélyeztetés része
egy befogadási eljárás is, amelyet a társulási megállapodásban rögzíteni kell. Be kell ebbe emelni,
hogy  Pázmándfalu  és  Ravazd  elláthassa  a  családi  napközi  feladatait.  Ehhez  kérnek  képviselő-
testületi szintű hozzájárulást. 

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  Pannonhalma Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodását a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan az előterjesztés
szerint elfogadja. 
A képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert,  hogy a döntésről a Társulási  Tanács elnökét
haladéktalanul tájékoztassa.

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
143/2014.(VIII.26.) határozat 
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Pannonhalma  Többcélú  Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodását a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan az előterjesztés
szerint elfogadja. 
A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  a  Társulási  Tanács  elnökét
haladéktalanul tájékoztassa.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal



14.) Tájékoztatás a Radnóti Miklós általános iskola igazgatói álláspályázatáról.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

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

Kovács Szabolcs:  Értesültek arról, hogy korábban az önkormányzat  és a szülői munkaközösség
által javasolt személyt az igazgatói posztra a miniszter úr nem nevezte ki, nem került egyik személy
sem kinevezésre  akiket  a  Tankerület  felterjesztett.  Az  önkormányzathoz  több  szülői  panasz  is
érkezett és kérték, hogy a testület tárgyalja meg a kialakult helyzetet.

dr. Horváth Benedek:  Bánja a döntésüket az iskola fenntartásáról.  Ilyen jellegű döntések után
legszívesebben azt mondaná, hogy azok a személyek akik döntéshozó pozícióban vannak tartsák
fenn  ők  a  pannonhalmi  iskolát,  gondoskodjanak  ők  arról,  hogy  az  iskolának  diákjai  legyenek.
Sajnálatosnak tartja, hogy a képviselő-testület, mint a működtető, illetve a gyermekek szülei kiálltak
egy személy mellett és azt gyakorlatilag lesöpörték az asztalról. 
Úgy véli,  hogy két  feladatuk  van,  az  első,  hogy egy hivatalos  levél  formájában  forduljanak  a
megfelelő szervekhez, fejezzék ki ezen gondolataikat, másrészt pedig a hangulatkeltést próbálják
meg  megakadályozni,  nyugodt  és  higgadt  hangnemben  polgármester  úr,  illetve  jegyző  úr
beszélgessen el a szülőkkel. Remélhetőleg ez a probléma néhány héten, hónapon belül megoldódik
és olyan személy kerül a vezetés élére, aki mind a szülőknek, mind a gyermekeknek megfelel.

Kádi  Antal: Egyetértett  előtte  szóló  képviselő  társával.  Elmondta,  hogy  nem  mint  képviselő,
hanem mint háromszoros nagypapa levelet írt az Emberi Erőforrás Miniszteréhez, amit pontosan
egy héttel ezelőtt tértivevénnyel adott fel, hogy személyesen ő kapja meg a levelet. Ebben leírta a
pannonhalmi iskola kálváriáját  egészen a rendszerváltástól napjainkig. Nehezményezte azt, hogy
ahol  a  jó  döntéseket  kellene  meghozni  sorozatosan  rossz  döntéseken  hoznak  azzal,  hogy  a
Klebelsberg  Intézményfenntartó  élére  is  olyan  személyek  kerültek,  akik  nem  voltak  a
legmegfelelőbbek.  Nem beszélve arról,  hogy szeretnének már egy olyan igazgatót  választani  az
iskola  élére  akire  felnéz  a  lakosság  is  és  vele  szemben  bizalmuk  van.  El  sem  jutott  a
minisztériumba, hogy a képviselő-testület álláspontja a szülői munkaközösségével teljes mértékben
megegyezett.

Vas Gábor: Elmondta, hogy ez az életüknek egy olyan pontja, ahol minden befolyást latba kell
vetni  azért,  hogy  hangot  adjanak  ennek.  Véleménye  az,  hogy  a  döntéshozó  félinformációkkal
rendelkezett.  Szomorú  ennyi  idő  után  azt  tapasztalni,  hogy  eddig  mindig  figyelembe  vették  a
megkérdezések során alkotott véleményüket, de most lesöpörték az asztalról. Mindenképpen  arra
kéri  a  polgármester  urat,  hogy  ezt  a  megfogalmazott  levelet  a  miniszter  úrnak,  de  a  megyei
feljebbvalóknak is jutassák el, hogy miné több fórumon kerüljön elolvasásra.

Szilágyi Kemál: Véleménye az, hogy nem kellett volna ezt az állást meghirdetni, ha egy pályázót
sem  akarnak  elfogadni.  Felmerült  benne  az  a  kérdés,  hogy  vajon  kit  akarhatnak  ide  helyezni
igazgatónak. Az önkormányzat évek óta azon törekszik, hogy minél jobban működjön és szépüljön
az iskola. Felháborítónak tartja, hogy gátolják őket ezen törekvéseikben. Egyetért képviselő táraival
a levél megfogalmazásában.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megbízza  a  polgármestert,  hogy  a
Pannonhalmi  Általános  Iskola  igazgató  választásával  kapcsolatosan  fogalmazzon  meg  egy
tájékoztatást  kérő  levelet  az  Emberi  erőforrás  Minisztérium miniszterének  és  kérje  segítségét  a
fennálló problémák mielőbbi megoldása érdekében.



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

144/2014.(VIII.26.) határozat 
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megbízza  a  polgármestert,  hogy  a
Pannonhalmi  Általános  Iskola  igazgató  választásával  kapcsolatosan  fogalmazzon  meg  egy
tájékoztatást  kérő levelet  az  Emberi  erőforrás  Minisztérium miniszterének  és  kérje  segítségét  a
fennálló problémák mielőbbi megoldása érdekében.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

15.) 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  kerteste  meg
önkormányzatukat, hogy ugye az elmúlt nyáron volt egy ellenőrzés, ahol az önkormányzatot és a
nemzetiségi önkormányzatot is ellenőrizték. Ennek decemberben készült egy jelentése, amelyben
egy  intézkedési  terv  megfogalmazására  kérték  fel  az  önkormányzatot,  illetve  a  nemzetiségi
önkormányzatot  is.  Az  elmúlt  hónapokban  volt  egy  olyan  kérésük,  hogy  a  nemzetiségi
önkormányzat intézkedési tervével kapcsolatban egy jóváhagyó döntést hozzon a képviselő-testület,
amit meg is tett az előző ülésén. A mai telefonos kérés arra vonatkozott, hogy az intézkedési tervet,
mint mellékletet fogadja el a képviselő-testület. 

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 mellékelt intézkedési tervét.

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



145/2014.(VIII.26.) határozat 
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  jóváhagyja  a Pannonhalmi  Roma
Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete által az Állami Számvevőszék 2013 decemberében
kiadott jelentése alapján elfogadott mellékelt intézkedési tervét.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

Bagó Ferenc a képviselő-testület ülését 19:30 órakor bezárta. 

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

..….................. ….......................
Szilágyi Kemál           Orbán Péter
jkv. hitelesítő     jkv. hitelesítő 
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