
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült  Pannonhalma Város Önkormányzat  Képviselő-testületének  2013. december 04-én
17:00 órakor megtartott KÖZMEGHALLGATÁSRÓL.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint. 

Bagó Ferenc: Köszöntötte a közmeghallgatási ülésen megjelent képviselőket, és a lakosságot.
Megállapította,  hogy  az  ülésen  7  fő  képviselő  jelen  van.  Megállapította,  hogy  az  ülés
határozatképes. 

Jegyzőkönyv  hitelesítők: ABC  sorrendben: Vas  Gábor  és  dr.  Horváth  Benedek
képviselők.

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

Felkérte a képviselő testület tagjait, hogy aki egyetért az írásos meghívóban közölt napirendek
tárgyalásával, kézfelemeléssel szavazzon.

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0 fő

223/2013.(XII.04.) képviselő-testületi határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a meghívóban közölt napirendi pont
tárgyalását elfogadta.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 
Határidő: azonnal

Napirendi pontok:

1./  Beszámoló  az  Önkormányzat  2013.  évi  munkájáról  és  a  2014.  évi  fejlesztési
elképzeléseiről
Előadó: Bagó Ferenc polgármester

Bagó Ferenc: Megint eltelt egy mozgalmas esztendő, melynek eredményeiről történéseiről a
képviselő-testület tagjaival együtt számoltak be.

Város rehabilitációs projekt
Meghatározó,  központi  beruházása  volt  ez  önkormányzatunknak  a  2013.  évben.  A
kivitelezésre  vonatkozó  közbeszerzési  eljárást  a  KÉSZ.  Építőipari  ZRT.  nyerte  el.  
A fejlesztés keretében elkészült a Főapátságot a Váralja városrésszel összekötő erdei sétány,
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ahol 23 információs tábla került elhelyezésre, amely településünk történetét mutatja be az arra
látogatóknak.
Felújításra került a Főapátságba vezető lépcsősor is.

Díszburkolatot  kapott  a  Váralja  városrész több utcája  is,  így a több évtizedes  elhanyagolt
állapoton sikerült változtatniuk az ott élők és mindannyiunk örömére.

A Piac tér is új burkolatot kapott, sor került a közművek és a közvilágítás korszerűsítésére is.
Pihenést szolgáló padokat, ivó kutakat és dísznövényeket is telepítettek a téren.

A város rehabilitációs pályázat keretében összesen 52 parkoló kialakítására került sor a Szent
Márton  Járóbeteg  Központ,  valamint  az  Óvoda  környezetében,  megkönnyítve  ezzel  az
intézmények előtti nehézkes parkolási lehetőségeket.

A Fő téren lévő épületek homlokzatai is megújultak, ezzel szebbé, impozánsabbá tudtuk tenni
a tér által nyújtott összképet.

Az önkormányzat  a tavaszi  időszakban a TOURINFORM Irodát is  áthelyezi  a Fő térre  a
Vitális –féle felújított épületbe.

Szeretnék, ha rendezvények, közösségi programok színtérévé válhatna a tér, ennek érdekében
elkezdték a szervezést aminek első lépése az önkormányzat által szervezett I. Pannonhalmi
Karácsonyi Vásár lesz december 14-15-én.
15  db  esztétikus  faházat  bérelt  ki  az  önkormányzat,  ahol  a  helybéli  és  környékbéli
kézművesek, vállalkozók kínálhatják portékáikat.

A tér ünnepi díszvilágítást fog kapni és felállítják a város karácsonyfáját is.

Pannonhalma Város Önkormányzata a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel folytatott sorozatos
egyeztetések  eredményeként  a  város  rehabilitációs  projektez  kapcsolódó  ám  attól  mégis
elkülönült projekt keretében az alábbi fejlesztéseket valósította meg:

• Aszfaltburkolatot  kapott  a  Radnóti  utca,  a  Rákóczi  utca  valamit  a  Rákóczi  utca
járdaburkolata is.

• A Petőfi utcában a Radnóti utcai csatlakozástól a vasútig terjedő szakaszon, illetve az
Óvodától  a  Dallos  Sándor  utcáig  terjedő  szakaszokon  új  aszfalt  burkolatot  kapott
járda.

• Megújult és megszépült a Várbástya melletti terület is, 11 új díszburkolattal ellátott
parkoló épült és új aszfalt burkolatot kapott az út és a járda is.
A kopjafák előtti részen két új kandeláber került elhelyezésre, amelyeket a hét végén
üzembe fognak helyezni.
A Szent Márton szobor környezetét is felújítottuk új járda és támfal épült itt.

• Aszfaltburkolatot kapott az úgynevezett „Soleczki”-köz a hunyadi utcától a Váraljáig
terjedő szakaszon.

• A  Borbirodalom  sarkától  a  Szilveszter  bolt  közötti  járdaszakasz  is  aszfaltborítást
kapott.

• Murvás parkolókat építettünk ki a Polgármesteri Hivatal és a Posta előtt. A tervekben,
ezen parkolók esetében 2 ütemmel számoltunk. Az első ütem készült  el a második
ütemben ezen parkolók is szilárd burkolatot kapatnak.
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• A Ligetben is végeztettünk kisebb felújítási munkálatokat, kijavítottuk a lépcsőket, új
lépcső készült  az Óvoda felőli  részen és korlátokat szereltünk fel a biztonságosabb
gyalogos közlekedés érdekében.

• A Rózsakert  kerítése  is  megújult  a  külső  vakolási  munkálatok  maradtak  tavaszra,
ennek  az  oka  pedig  az,  hogy  a  Fő  téri  buszmegálló  áthelyezésre  kerül  a
Takarékszövetkezet  és  a  Pax  Hotel  elé  és  a  Rózsakert  előtti  szakaszon  új
leszállószigetet építtet az önkormányzat.  

Az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a pályázatok folyamatos figyelemmel kísérésére.
Ennek  eredményeként  a  város  rehabilitációs  projekt  önkormányzati  önerejét  is
megpályázták és az EU Önerő Alapból 52 Millió forintos támogatást kaptak. 

Szintén örömteli  hír az is, hogy a LEADER pályázati  forrásból 8 millió Ft-ot nyert az
önkormányzat  térfigyelő  kamerarendszer  kialakítására.  A  jövő  év  elején  kamerákat
helyezhetnek el a Fő téren, a Várbástyánál, az Iskola és az Óvoda környezetében egyaránt.

Pannonhalma Város Önkormányzatának egyéb fejlesztései:

• Pannonhalma Város Önkormányzata a Pannonhalmi Főapátsággal együttműködve
50%-50%-os költségmegosztással felújította a Cseidervögy Dózsa utcától a volt
mosodáig terjedő szakaszát. Új aszfaltburkolatot kapott az utca és ezzel egy régi
adósságát  teljesítette  az önkormányzat,  hiszen egyes  részei  járhatatlanok voltak
ennek az utcának is.

• A  megnövekedett  óvodai  gyermeklétszám  szükségessé  tette  új  csoportszoba
kialakítását  a  volt  Leányiskola  épületében.  A képviselő-testület  döntése alapján
megújulhatott  az  épület  első  része,  így a  mai  kor  követelményeinek  megfelelő
csoportszobát  és  az  azt  kiszolgáló  helyiségeket  sikerült  megvalósítaniuk  a
fejlesztés révén. 
A lenti épületben is felújításokat végeztek, egy csoportszobát teljesen felújítottak
és javító munkálatokat végeztettek az épület befele néző külső homlokzatán.

• 2013.  szeptember  27-én  átadásra  került  az  APRÓKHALMA  városi  játszótér,
amely a civil szervezetek és az Önkormányzat  összefogásának ékes eredménye.
Örül  annak,  hogy  a  mai  kor  színvonalának  megfelelő  körülmények  között
játszhatnak a pannonhalmi gyermekek. Ezúton is megköszönte a Pipacs Egyesület
építő közreműködését, amelyet a közös cél megvalósítása érdekében tett.

• A  Kazinczy  Ferenc  Művelődési  Ház  teljes  tetőzetét  átrakatták,  a  hibákat
kijavíttattuk és az egész épület  ereszcsatornájának cseréje is megtörtént.  A régi
vasból  készült  bejárati  ajtórészt  műanyag  hőszigetelt  nyílászáró  rendszerre
cserélték.

• Pannonhalma  Város  Önkormányzata  a  Tóthegyi  városrész  útproblémáit  is
igyekezett kezelni a lehetőségeihez mérten.
Nagy eredménynek tartja, hogy több évtized után a Tóthegy rövidebb szakaszán
emulziós  zárással  szilárd  burkolatú  utat  tudtak  építeni.  A  hosszabb  szakaszon
egyelőre  csak  murvás  kátyúzásra  futotta,  de  a  képviselő-testület  tervei  között
szerepel ezen útszakasz pályázati forrásból történő felújítása is.

• Átmeneti  megoldást  jelentett  a  Tabánban  történt  mart  aszfaltozás  is,  de  ez  a
megoldás  arra  mindenképpen  jó  lesz,  hogy  egy  szilárdabb  útalap  alakuljon  ki
amelyet emulziós zárással le tudnak fedni.

• Napokon belül elkészül a Művelődési Ház előtti terület díszburkolása is amelyet a
KÉSZ. Zrt. ajánlott fel önkormányzatunknak. 
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Szent Márton Járóbeteg Központ
A Járóbeteg Központ havi 4.500 esetet lát el, így elmondható, hogy meghatározó szereplőjévé
vált a térség, sőt a megye egészségügyi ellátórendszerének.

Jó visszajelzéseket kaptak az ide látogatóktól, és úgy gondolja, hogy Pannonhalma lakossága
is elégedett az egészségügyi szolgáltatásokkal.

A Szent Márton Járóbeteg Központ működését és a fenntartó önkormányzatunkat is nagyban
segíti  az  a  pályázat,  amelynek  keretében  46.990.000  Ft  támogatást  nyertek  szakorvosi
bértámogatásra.

Mindent  megtesznek  annak  érdekében,  hogy  megőrizzék  a  magas  színvonalú  szakorvosi
hátteret és tovább fejlesszék a Járóbeteg Központot.

Termál Projekt
2012 májusában hosszas tárgyalások és egyeztetések útján sikerült a Szindikátusi Szerződést
módosítani és a tulajdon átruházási szerződést felbontani a HHR. Kft.-vel.

A szindikátusi  szerződés módosítása révén a projekt finanszírozásának biztosítására nyitva
álló  határidő  2013.  december  31.  Amennyiben  ezen  időpontig  igazolt  pénzügyi  források,
illetve  elnyert  pályázat  nem  áll  rendelkezésére  a  HHR.  Kft.-nek  úgy  ezt  a  felek  az
együttműködésük  végleges  meghiúsulásának  tekintik  és  az  eredeti  állapot  helyreállítására
kerül sor.

De mi történt az idei évben?

A  HHR.  Kft.  pályázatot  nyújtott  be  a  Nemzeti  Fejlesztési  Ügynökséghez  a  projekt
megvalósítása céljából. A pályázatot első körben forráshiány miatt elutasították, azonban az
NFÜ tartaléklistájára került ahol az 5. helyen áll.

A  fejlesztési  ügyekért  felelős  államtitkárral  egyeztetve  elmondhatta,  hogy  a  tartaléklista
ügyében még idei évben várható döntéshozatal.

A HHR. Kft. az idei évben elkészítette a projekt jogerős építési engedélyét, így amennyiben
sikeres lenne a pályázatuk, úgy a munkakezdésnek sem lenne akadálya.

Mind a pályázat bírálati ideje mind a szerződéses határidő nagyon közel van, ha van sikeres
pályázat úgy egy régi álom megvalósulhat, ha nincs akkor a szerződésben foglaltak szerint
fognak eljárni.

2014. évi fejlesztések, tervek
Pannonhalma Város Képviselő-testülete a jövő évben is kiemelt feladatként határozta meg a
járdák és  utak felújításának folytatását.  Fel  fogják mérni,  hogy melyek  azok a szakaszok
amelyek felújítást igényelnek, Kérte, hogy a lakosság is jelezze észrevételeiket, hogy mely
problémás útszakaszokat újítsa fel önkormányzatunk.

Szeretnénk  az  önkormányzati  intézmények  további  zavartalan  és  színvonalas  működését
megőrizni és az ehhez szükséges forrásokat biztosítani. 
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Funkciót kell keresniük a volt Orvosi Rendelő és a volt Szolgabírói épületnek is, erre a 2014.
évben nyíló új Uniós pályázati források jelenthetnek megoldást.

Elmondta, hogy az önkormányzat felkészült a 2014-2020 közötti pályázati időszakra is. Mint
tudják  új  források  és  új  forráselosztás  lesz  a  pályázati  rendszerekben.  Azok  a  fejlesztési
elképzelések lesznek támogathatók amelyek a megyei fejlesztési programban is szerepelnek.
Ennek érdekében elkészítették Pannonhalma Város fejlesztési programját,  amelyet  a Győr-
Moson-Sopron Megyei  Közgyűlésnek továbbítottak.  Bízik benne,  hogy jelentős  forrásokat
tudunak városunkba hozni a 2014-ben induló új pályázati időszakban.

A  jövő  évben  a  növekvő  óvodai  gyermeklétszám  szükségessé  teszi  újabb  csoportszoba
kialakítását, ezért a volt Leányiskola épületét kell tovább újítaniuk.

További  parkolókat  szeretnének kialakítani  a város területén,  főként  az Óvodától  a HEGI
VILL –ig terjedő szakaszon.

Pályázati  forrásból  szeretnék  folytatni  a  város  rehabilitációt  és  a  Szabadság  téri  Liget
megújítását.

A Kazinczy Ferenc Művelődési ház külső felújítását a jövő évben szeretnék megvalósítani.

Elérendő célként szerepel terveik között a vasút melletti ipari terület feltárása, közművekkel
való ellátása annak érdekében, hogy a zöld ipari park alapjait meg tudják teremteni.

A képviselő-testület döntése nyomán a jövő évben szeretnének egy Városgondnoksági Kft.-t
létrehozni. A város közterületei, a Fő tér, az utak, parkok tisztán tartása lenne az alapfeladata.
Az előkészületeket már megkezdték, beszereztek egy Zetor traktort, két lombszívó gépet és
két kézi hómarót, amelyeket tudnak használni már az idei télen is.
Bízik benne, hogy a jövő év tavaszára teljesen kialakul a cég szerkezete, és tevékenységi köre.

A  Pannonhalmi  Főapátsággal  együttműködve  a  jövő  év  nyarán  fel  fogják  újítani  a
Borbirodalomtól a Majorság végéig terjedő útszakaszt közös beruházásként.

Bagó Ferenc: Az általános ismertetés után megkérte a tisztelt  lakosságot, hogy tegyék fel
kérdéseiket!

Horváth Endréné: Megkérdezte, hogy örüljenek-e annak, hogy ha sikerül a fürdőt egyenesbe
hozni? Azt olvasta az újságban, hogy rengetek fürdő megy csődbe. Érdemese-e ezt a projektet
még folytatni?

Vas Gábor: Elmondta, hogy a félelem jogos, de az önkormányzat ebben a jelenlegi tulajdoni
viszonyban  nem mint  működtető  vesz  részt  a  projektben,  így  a  működtetésért  semmiféle
garanciát nem tudnak és nem is kell vállalniuk. Ez a befektető kockázata. 
Jelen állás szerint nagyon sok pénzt fektettek ebbe a projektbe. Azon van az önkormányzat,
hogy vagy lezárja ezt a projektet, vagy amennyiben a szerződésben vállaltaknak eleget tud
tenni  a  befektető,  akkor  nem  fognak  elállni  a  megvalósítás  lehetőségétől.  Gazdasági
szempontból,  hogy ez mennyire  életképes vagy nem, ezt a jelenlegi pillanatban nem lehet
látni. Az ügyvezető igazgató és mások véleménye szerint is egy működőképes vállalkozás.
Ennek köszönhető az is, hogy Pannonhalma neve jól cseng, nem csak országon belül, hanem
külföldön is. 
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Jelenleg ott tartanak, hogy van jogerős építési engedély, de nincsen elnyert támogatás. Nem
tett  a  beruházó  a  képviselő-testület  elé,  olyan  komplett  pénzügyi  finanszírozást,  ami
biztosítaná a megépítést. Az egyetlen kapaszkodója a HHR Kft.-nek az a bizonyos tartalék
listára kerülés.
Azt mondta az ügyvezető igazgató, hogy teljes banki finanszírozással meg tudja és meg is
akarja csinálni ezt a beruházást. Addig nem szeretnének a projektben előrelépni,  míg nem
tudják, hogy kapnak-e hozzá pályázati forrást.

Bagó Ferenc: Annyival  egészítette  ki az elmondottakat,  hogy ennél magasabb pozícióban
nem tudnak eljárni, mint ahol eljártak a minisztériumban. Most pedig az alapkőletételen dr.
Lázár János államtitkár úrral találkozott, aki ezekért a pénzek elosztásáért felelős, akivel pár
szót váltott a beruházásról.

Kádi Antal: Elmondta, hogy a fúrt kút az önkormányzat tulajdonában áll. Akárki, akármilyen
hasznosítását végzi ennek, az önkormányzat felé fizetnie kell érte. 
Korábban ajánlották a beruházónak, hogy tapogatózzanak kelet felé, hátha találnak befektetőt.
Most keleti szél fúj, egyre több kínai befektető jeleneik meg Magyarországon. Ők hajlandóak
lennének megépíttetni a termál fürdőt, szállodát.
A termál kút hasznosítására van más elképzelés is. A Megyei Közgyűlésnek a tervébe már
felsoroltak ötleteket, mert aki most idén nem tesz le ötleteket, azok nem is pályázhatnak 2020-
ig.  Tervekben  szerepel  az  önkormányzati  épületek  gázfűtésének  lecserélése  egy  másik
alternatív fűtésre. Az Apátság nyomdokain haladva ezek nagyon jó ötletek. Olyan megtérülő
beruházás  lenne,  amely  hosszú  távon  nyereséges  lenne.  Manapság  nem  ritka,  hogy  a
termálvizet felhasználják fólia sátorok fűtésére, korszerű mezőgazdasági célokra.

Bagó Ferenc: Várta a következő kérdést.

Horváth Ferenc: A Rákóczi  úti  lakók nevében szeretné  megköszönni  az  új  járdát  és  az
úttestet.  Nagyon örülnek neki. Annyi aggálya viszont lenne, hogy elég hamar áttört rajta a
gyom. Fél attól, hogy idő előtt tönkremegy a járda.

Bagó Ferenc: Elmondta, hogy ezt az észrevételt továbbítani fogja az illetékeseknek.
Megkérdezte van e-még kérdés, észrevétel?

Valiczkó  Józsefné:  Elmondta,  hogy  nagyon  örülnek  a  Cseidervölgyi  új  útnak,  csak  a
vízelvezetést kellene megoldani. Sajnos az úton folyik végig a víz. 
A másik észrevétele, a Dózsa úti buszmegállótól felfelé nincsen télen letakarítva a járda. Az a
kérdése, hogy kinek a feladata a járda letakarítása?

Bagó Ferenc: Elmondta, hogy nem örül a Cseidervölgyi vízelvezetés problémáinak, de utána
fog nézni. 
A házak tulajdonosait fel fogja szólítani a járda letakarítására. Kötelességük tisztán tartani az
előttük lévő járdát.
 
Kádi Antal: Megemlítette a Pér- Ság-halomalja- Ság- Pannonhalma kerékpárútvonal, ami pár
évvel ezelőtt még napirenden volt. A tervek elkészültek és bele lett téve a Megyei Közgyűlési
tervbe. Örülnének ennek a társközségek is. Ez jelentené Pannonhalmának a Dózsa György
utcai járda felújítását. Ezt a tervet továbbra is fenntartják és szeretnék megvalósítani, bíznak
benne, hogy nyernek rá pályázati pénzt.
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Horváth Endréné: Megkérdezte, hogy miért Ság lett tervbe vége a kerékpárútnál? Miért nem
Écs vagy Ravazd? Rokonság is van többeknek, a hobbi kerékpárosok is arra közlekednek.

Bagó Ferenc:  Elmondta,  hogy azért  Pér- Ság-halomalja-  Ság, mert  Pér nemzetközi  reptér
lesz. Onnan akarják a turistákat kerékpárúton behozni Pannonhalmára. Ebben ők nem tudnak
dönteni, mert Pér a pályázat központja. 

Kovács  Szabolcs:  Hozzátette,  hogy  a  kerékpárút  révén,  ebbe  a  fejlesztési  koncepcióba,
amelyet  Pannonhalma  Város  Önkormányzata  kidolgozott,  bekerült  még  egy  kerékpárút
lehetősége, amely a Győr- Nyúl- Écs- Pannonhalma útvonal. Alapvető cél az, hogy Győrből a
győri lakosok és az oda látogató turisták ki tudjanak jönni Pannonhalmára kerékpárral.

Horváth Endréné: Felvette a közvilágítás problémáját. Még világosban is égnek a lámpák az
utcákon. Sok pénzt meg lehetne spórolna, ha később kapcsolódnának fel a lámpák.

Bagó  Ferenc: Elmondta,  hogy  az  E-ONnal  van  a  legtöbb  probléma.  Fél  éven  keresztül
nagyon sok levelet írt már az aljegyző úr a problémák bejelentésére. Sajnos a hibák kijavítása
nem halad olyan ütemben ahogy szeretnék.
A  Dózsa  György  úton  van  egy  villanyoszlop,  amely  75°  -ban  meg  van  dőlve.  Az
önkormányzat bejelentette ezt az E-ON felé, hogy ha bármiféle baleset történne, akkor védve
legyen a város. 

Kádi  Antal: Elmondta,  hogy  sok  esetben  egy  trafókörzetben  nem  világítanak  a
villanyoszlopok, sajnos ez egy visszatérő probléma. Mindig bejelenti a hibát, ha lát valahol.
Még  azt  is  megfigyelte,  hogy  ha  nem  ég  a  közvilágítás  a  Bocskai  út  Árpád  út
kereszteződésében,  akkor  biztosan  nem ég Ságon az  első  utcában.  Minden önkormányzat
átalánydíjat fizet és sajnos ezért a pénzért nem kapja meg az őket megillető szolgáltatást, amit
kellene nyújtania az E-ONnak. Ahogy jön haza Győrből, bizonyos, hogy egyszerre nem ég
ugyanabban a falvakban ugyanabban az utcában. Ez egy módja a szándékos spórolásnak.

Bagó Ferenc: Elmondta, hogy aláírást kellett volna gyűjteni, hogy Németh Zoltán ne menjen
el nyugdíjba.

Németh  Zoltán: Elmondta,  hogy  a  közvilágítási  rendszer  vezérlése  Győrből  történik.  A
rendszerben van egy alkonykapcsoló és az szabályozza mindenhol a le és felkapcsolását a
villanyoszlopoknak.
Olyan nincs, hogy trafókörzeteket egyénileg tudnak vezérelni.  Valószínűbbnek tartja, hogy
lazák a vezetékek és ezek összeütközése következtében leverődik a biztosítékot.
Sajnos  nagyon  kevés  szerelő  van,  pannonhalmi  szerelő  nincs  is.  Összesen  Pannonhalma-
Veszprémvarsány  területére  6-8  szerelő  jut.  A  közvilágítás  javítása  pedig  külső
vállalkozóknak van kiadva. 

Bagó Ferenc: Megköszönte a tájékoztatót.
Valószínűnek  tarja,  hogy  mindenki  olvasta  a  Radnóti  Szoborról  szóló  cikket  a  Magyar
Nemzetben és a Kisalföldben. 
Hétfőn megkereste a Kisalföld, hogy Pannonhalmán is eltűnt a Radnóti szobor. Megnyugtatta
őket, hogy a Radnóti szobor nem tűnt el, hanem az önkormányzat rendelkezett arról, hogy
kerüljön  ideiglenesen  a  tűzoltószertárba,  mivel  a  Winerberger  téglagyár  megszűnt,  így  a
szobor őrzése is. Azóta az iskolában lett elhelyezve, hiszen róla kapta a nevét.
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Tegnap  előtt  felhívta  a  Magyar  Nemzet  újságírója  azzal,  hogy  igaz-e  a  Radnóti  szobor
ellopása. Megnyugtatta az urat, hogy a hír nem igaz. 
Megtalálták az iskola igazgató úrral a megfelelő helyet  neki az iskola aulájában. Beszélni
fognak egy asztalossal, hogy készítsen neki egy dobogót fenyőfából.
Sajnos szabadtérre nem lehet kitenni, mert ha víz éri, akkor befolyik a réseibe és a fagyott víz
szétrepeszti.

Megyeri Erzsébet: Véleménye az, hogy az iskolában van a legjobb helyen. 

Németh Zoltán: Elmondta, hogy a Radnóti szobor eléggé komor. Nem hiszi, hogy a vidám
gyermekek között jó helyen lenne.

Orbán  Péter: Véleménye  az,  hogy  olyan  helyre  kellene  tenni  a  szobrot,  ahol  sokan
megtekinthetik.

Bagó Ferenc: Elmondta, hogy szabadtérre sajnos nem lehet kitenni, az időjárás és az őrzés
miatt sem.

Horváth Endre: Kifejezte köszönetét és elismerését az önkormányzatnak, a polgármesternek,
a  képviselő-testületnek,  azért  a  nagy  munkáért,  amit  idén  véghez  vittek.  Kiváló  volt  a
kivitelező kiválasztása. Mindennel elégedett. További sok sikert kívánt a munkához.

A megjelent lakosság együtt megtapsolta a képviselő-testület.

Bagó Ferenc: Örül,  annak,  hogy a  Fő tér  időben  elkészült.  Meghívta  a  lakosságot  az  I.
Pannonhalmi karácsonyi vásárra, december 14-15-ei hétvégére.

Horváth Endre: Elmondta, hogy minden szép és vigyázni is kell rá. Van egy polgárőrségünk,
akiktől megkövetelhetjük a Fő tér védelmét és az éjszakai járőrözést is.

Bagó Ferenc: Elmondta, hogy a képviselő-testülettel megbeszélték, hogy több padot fognak
ki tenni a tér másik oldalára is. 

Bagó  Ferenc: Megköszönte  a  megjelenteknek,  hogy  eljöttek.  Nem  volt  több  kérdés
észrevétel, így a közmeghallgatás ülését bezárta.

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

..….................. ….......................
 Vas Gábor           dr. Horváth Benedek 
jkv. hitelesítő    jkv. hitelesítő 
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