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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 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 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.  

 

Megkérdezte van-e még javaslat napirend felvételére. 

 

Kovács Szabolcs: Javasolta, az alábbi napirendi pontok felvételét: 

 

Nyílt ülés keretében: 

-Szent Márton Borrend kérelme 

-Tűzoltó Egyesület kérelme 

-Szent Márton Cukorbeteg Egyesület kérelme 

 

 

Bagó Ferenc: felkérte a képviselő-testület tagjait, aki egyetért az írásos meghívóban közölt 

napirendek tárgyalásával, valamint a javasolt módosításokkal, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Szavaz: 7 fő     Igen: 7 fő     Nem: 0 fő 

 

19/2013.(II.26.) képviselő-testületi határozat  

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az ülésre meghirdetett 

napirendi pontok tárgyalását elfogadja a következő változtatásokkal: 

 

Nyílt ülés keretében a napirendek közé felveszi az alábbi napirendi pontokat: 

-Szent Márton Borrend kérelme 

-Tűzoltó Egyesület kérelme 

-Szent Márton Cukorbeteg Egyesület kérelme 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 
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Napirend előtti munkarész 

 

Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről: 

 

Bagó Ferenc:  

 

Átruházott hatáskörben hozott döntések: 

Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról 

szóló 17/2005.(IX.07.) sz. Önk. Rendelet 1.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva  

2013. január 25.-től - 2013 február 21.-ig terjedő időszakban következő döntést hozta: 

 

Temetési  segély:  

            2 fő  *    30.000,-Ft 

Átmeneti (gyors) segély 

            1 fő  *      5.000,-Ft 

            1 fő  *      3 .000,-Ft 

 

Két ülés között történt események, tárgyalások: 

-Dr. Szabó Eszter látogatása a hivatalban: a két hivatal együttműködéséről folyt megbeszélés. 

-A Kistérséggel és az EnerGas Kft.-vel egyeztetés történt az iskolában végzendő beázási és fűtési 

problémákról. 

-15 család kapott tűzifa támogatást az állam jóvoltából. 

-Takarékszövetkezet – tárgyalás – ÁFA – biztosíték 

-Rákóczi F. u. 57.-ben az életveszélyes épület tetejét le kellet bontani. 

-A Gesztenyés horogban sor került új lámpatest felszerelésére. 

-Dr. Szabó Eszter részére átadásra kerültek a katasztrófavédelmi iratok. 

-Oláh Péterrel tárgyalások folytak a Kábel Tv szolgáltatásról. 

-A PAX Hotel 2 hete gazdát cserélt. 

-Rendkívüli testületi ülés – Járóbeteg témában 

-Az Iparkamara jelezte, hogy 238 pannonhalmi vállalkozót tart nyilván. 

-Engenből itt járt Scheller úr a májusi látogatás egyeztetésére. 

-Megtörtént a Főtér pályázat közbeszerzési bontása. 

-Intézményeinkben járt egy víztakarékossággal foglalkozó cég, és takarékossági ajánlatot tett. 

 

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. 
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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 

 

20/2013.(II.26.) képviselő-testületi 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 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1./Pannonhalma Város Önkormányzatának 3 évre szóló, középtávú terve 

Előadó: Auerné Tolnai Klára pénzügyi csoportvezető 

 
Bagó Ferenc: Felkérte Auerné Tolnai Klára pénzügyi csoportvezetőt, tájékoztassa a képviselő-

testületet e napirendi ponttal kapcsolatosan. 

 

Auerné Tolnai Klára: Elmondta, hogy ezt a tervet a költségvetési rendelet megszavazása előtt kell 

elfogadni. Ismertette az írásbeli előterjesztésben foglaltakat, és annak mellékleteit. 

 
Bagó Ferenc: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki elfogadja Pannonhalma Város 

Önkormányzatának 3 évre szóló, középtávú tervét, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Szavaz: 7 fő    Igen: 7 fő    Nem: 0 

 

 
21/2013.(II.26.) képviselő-testületi határozat  

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az államháztartásról 

szóló 2011.évi CXCV. Törvény 29.§ (3) bekezdése alapján a saját bevételek, valamint az adósságot 

keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek  2014-2016.évekre várható összegét, az 

Önkormányzat következő 3 évre vonatkozó középtávú tervét a mellékelt táblázat szerint elfogadja. 

(A mellékelt táblázat tartalmazza a 3 év vonatkozásában a saját bevételek, adósságot keletkeztető 

ügyletek, azokból eredő fizetési kötelezettségek összegét.) 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 
2./Pannonhalma Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet tervezetének  2. 

fordulós megvitatása 

Előadó: Auerné Tolnai Klára pénzügyi csoportvezető 
 

Bagó Ferenc: Felkérte Auerné Tolnai Klára pénzügyi csoportvezetőt, tájékoztassa a képviselő-
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testületet e napirendi ponttal kapcsolatosan. 

 

Auerné Tolnai Klára: Elmondta, hogy milyen változások történtek az I. fordulós tárgyalás óta. 

Dologi kiadások terén a karbantartás kiadásai változtak meg, s így az óvoda kiadása mintegy 

400.000,- Ft-tal változott.  

A Polgármesteri Hivatal tekintetében az elmúlt hónapban tisztázódott az a plusz támogatás, mely 

jelenleg jóval több, mint a létszámkeretünk. Ez a normatíva lazábban kezelhető, ezért most a mi 

információnk szerint lehetséges az átcsoportosítás.  

Az elmúlt hónap óta plusz feladat a belső ellenőr díja 200.000,- Ft, mert ezt a kistérség már nem 

állja. Kátyúzásra 2,5 millió Ft helyett 4 millió Ft lett előirányozva. A Járóbeteg Kft. részre 10 millió 

Ft került utótervezésre. Az új költségvetés tartalmazza az új buszvárók költségét is. Az iskola 

felújítás köréből még 30 millió Ft várható összességében az idén. A tervezet az előírások szerint 13 

melléklettel és számos táblával készült el. A fejlesztéseknél 189 millió Ft-os hiánnyal számoltunk. 

Fejlesztési hitel: 71.385.000,- Ft. Külön kellett választani a kötelező, az önkéntes, az állami és 

államigazgatási feladatokat. Az önkéntesen vállalt feladatok értéke 17 millió Ft. 

 

Bagó Ferenc: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a rendelet módosításával az 

előterjesztésnek megfelelően, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Szavaz: 7 fő    Igen: 7 fő    Nem: 0 

Bagó Ferenc: Megállapította, hogy Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 

szavazattal megalkotta Pannonhalma Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. 

(II.27.) rendeletét.  

 

3./Pannonhalma Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(II.29.) 

rendelet módosítása.  

Előadó: Auerné Tolnai Klára pénzügyi csoportvezető 
 

Bagó Ferenc: Felkérte Auerné Tolnai Klára pénzügyi csoportvezetőt, tájékoztassa a képviselő-

testületet e napirendi ponttal kapcsolatosan. 

 

Auerné Tolnai Klára: Ismertette az írásos előterjesztésben foglaltakat, kiemelve az  

adósságkonszolidáció előirányzatok közötti levezetését, melyet a 2. pontban részletezett. Az 

Erzsébet utalvány már egyéb központi támogatás keretében jelent meg. Az intézményfinanszírozást 

pontosan akkora összegre hozta ki, amennyit az állam ehhez adott.  

 

Bagó Ferenc: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a rendelet módosításával, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Szavaz: 7 fő    Igen: 7 fő    Nem: 0 

Bagó Ferenc: Megállapította, hogy Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 

szavazattal elfogadta az önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 6/2012.(II.29.) rendelet 

módosítását, és ezzel megalkotta az 4/2013. (I.30.) számú rendeletét. 

 

4./Tag delegálása a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsába 

Előadó: dr. Szabó György aljegyző 
 

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

ponttal kapcsolatosan. 
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dr. Szabó György: Ismertette az írásbeli előterjesztésben foglaltakat. Mondovics László, Écs 

község polgármestere 2013. január 2-án a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanácsa Győr-2 régiójának tagságáról lemondott. 

A társulás alapító okirata VII.1. pontja szerint a régiót képviselő új polgármesternek rendelkeznie 

kell a delegáló képviselő testületek meghatalmazásával. 

A térség polgármesterei a lemondást követően egyeztetést tartottak Varga Gábor tényői 

polgármesterrel a tisztség betöltéséről, aki úgy döntött vállalná a Győr-2. régió képviseletét. 

Mondovics úr az egységesen meghozandó önkormányzati határozatok elfogadása érdekében Varga 

Gábor delegálását javasolja a képviselő-testületnek. 

 

Bagó Ferenc: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

Szavaz: 7 fő    Igen: 7 fő    Nem: 0 

 

22/2013.(II.26.) képviselő-testületi határozat  

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 

Társulás Alapító Okiratának VII/1. pontjában foglaltak alapján a Társulási Tanácsba „ Győr-2. 

Régió „ képviseletével Varga Gábort, Tényő Község polgármesterét bízza meg.  

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Győr Nagytérségi 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás címére. 

  

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kovács Szabolcs: Tájékoztatásként elmondta, hogy kormányzati szándék mutatkozik az 

önkormányzati társulások hitelállományának állami átvállalására. A Győr-Szol Zrt. felé fennálló 

hitelállomány vonatkozásában célszerű lenne elérni, hogy ez is képezze az állami hitelkonszolidáció 

részét. Az érintett 111 önkormányzat nevében a Belügyminisztérium felé megkereséssel fogunk élni 

ez ügyben.  

 

5./Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde 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: Ismertette az írásbeli előterjesztésben foglaltakat. 

 
A Játék – Vár Óvoda és Bölcsőde intézményében a Magyar Államkincstár által a közelmúltban 

lefolytatott ellenőrzés kifogásolta, hogy az óvodába olyan gyermekek is felvételt nyertek, akiknek 

lakóhelye Pannonhalmán és Écsen kívül más településeken van, míg az alapító okiratban az 

intézmény működési területeként csak Pannonhalma város és Écs község közigazgatási területe 

került megjelölésre. 

 

E probléma megoldásaként javaslom, hogy az alapító okirat az intézmény működési területeként a 

Pannonhalmi Járás 17 települése és Győrság község közigazgatási területét jelölje meg, mely 

települési körből valószínűsíthető a pannonhalmi intézménybe jelentkezők köre.    

 

A módosítást az alapító okirat egységes szövegű tervezetének 5. pontjában vastag dőlt szedéssel 

emeltem ki.        
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Bagó Ferenc: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért az előterjesztésben 

foglaltakkal, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Szavaz: 7 fő    Igen: 7 fő    Nem: 0 

 

 
23/2013.(II.26.) képviselő-testületi határozat  

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pannonhalmi Játék-Vár Óvoda és 

Bölcsőde alapító okiratának, az intézmény működési területére vonatkozó 5.pontját úgy határozza 

meg, hogy abban az intézmény működési területét Pannonhalma, Bakonygyirót, Bakonypéterd, 

Bakonyszentlászló, Écs, Győrasszonyfa, Győrság, Lázi, Mezőörs, Nyalka, Pázmándfalu, Ravazd, 

Románd, Sikátor, Tarjánpuszta, Táp, Tápszentmiklós és Veszprémvarsány települések közigazgatási 

területére állapítja meg. 

A képviselő-testület az intézmény alapító okiratát e módosítással egységes szerkezetben, az 

előterjesztés mellékletében meghatározott formában elfogadja. 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

6./Beszámoló az oktatási intézmény felújításával kapcsolatosan a Magyar 

Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.-vel és a Nemzeti Adó és Vámhivatallal folytatott 

egyeztetésekről és azok eredményeiről 

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző  

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

ponttal kapcsolatosan. 

 

Kovács Szabolcs: Ismertette az írásbeli előterjesztést: 

 

Az elmúlt képviselő-testületi ülésen napirendi pont keretében tárgyalta a testület az oktatási 

intézmény felújításával kapcsolatos pályázat biztosítéknyújtási kötelezettségével kapcsolatos 

problémakört. A projektet felügyelő Nemzeti Fejlesztési Ügynökség cége a MAG Zrt. az utolsó 

részszámla kifizetése kapcsán biztosítéknyújtási kötelezettséget írt elő a Többcélú Kistérségi 

Társulásnak. A projekt kezdetekor és a lebonyolítás valamint a részszámla fizetések kapcsán soha 

nem merült fel ilyen jellegű igény a MAG Zrt. részéről, sőt valamennyi számla kifizetését 

jóváhagyták és a helyszíni ellenőrzésük során sem tártak fel semmiféle hiányosságot.  

 

A Többcélú Kistérségi Társulás a MAG Zrt. biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó 

álláspontját több alkalommal is vitatta, és erről levél formájában értesítette a Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség vezetőjét, illetve a MAG Zrt.-t.  A folyamatban lévő végszámla kifizetését azonban 

felfüggesztették és nem jutott hozzá a társulás az ÁFA kompenzációhoz sem, melynek 

eredményeként mintegy 25.000.000 Ft-os ÁFA fizetési kötelezettsége keletkezett a Nemzeti Adó és 

Vámhivatal felé február 20. napi befizetési határidővel.  

 

A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt, hogy folytasson tárgyalásokat a 

Nemzeti Adó és Vámhivatallal a fizetési határidő meghosszabbítása érdekében, és ezzel 

párhuzamosan tárgyaljon a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel vagy a MAG Zrt.-vel a 

biztosítéknyújtási kötelezettség feloldása érdekében. 

 

Ezt követően a Többcélú Kistérségi Társulás elnökével Mondovics László Úrral egy soron kívüli 

egyeztetést kezdeményeztünk a Nemzeti Adó és Vámhivatal győri kirendeltségével, amelyen 
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sikerült elérnünk azt, hogy méltányossági alapon fizetési halasztást kapjunk május 31. napjáig. Az 

önkormányzatnak az ÁFA 10 %-át kellet csupán befizetnie február 20. napjáig, ezt azonban  

valamennyi számlánál eddig is így tettük, a felettes részt pedig megigényelte a Többcélú Kistérségi 

Társulás. 

 

A MAG Zrt., illetve a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felé is igyekeztünk kapcsolatokat találni, 

több egyeztetést folytattunk le annak érdekében, hogy alátámasszuk azt, hogy a  biztosítéknyújtási 

kötelezettség nem áll fenn az adott projekt kapcsán. 

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökétől is érkezett levél amelyben feloldotta a 

biztosítéknyújtási kötelezettséget az alábbi indokokkal: 

 

„ A helyszíni ellenőrzés során megállapításra került, hogy a tárgyban szereplő projekt tekintetében 

az ellenőrzés időpontjára az építési munkák mindkét helyszínen lezárultak. A kivitelezés a 

vonatkozó jogszabályokkal, előírásokkal összhangban, a projekt alapvető célkitűzéseinek 

megfelelően történt. Az igényelt előlegekkel, kifizetett számlákkal a kedvezményezett teljes körűen 

képes elszámolni. A projekt lezárásához mindössze a záró elszámolás benyújtása, valamint az 

elszámolás, a megvalósítási szakasz lezárása szükséges. 

 

Mindezek alapján megállapítom, hogy a projekt megvalósult, amelynek megfelelően a 

biztosítéknyújtási kötelezettség meghatározásának indoka nem áll fenn ……............................”  

  

Az elmúlt képviselő-testületi ülés óta a következő lépéseket tettük az iskolában jelentkező 

kivitelezési hibák kijavítása érdekében. 

 

Helyszíni szemlét tartottunk az új épületrész fűtési rendszerének problémája kapcsán, amelynek 

eredményeként február 22. napján kezdik el a hibajavításokat,  

Teljesítési határidő: február 24. 

A lift olajfűtőjének garanciális hibajavítását megrendeltük, a teljesítés határideje február 24. 

Az új épületrész tetőszerkezete beázik, ezért kértem a második felszólító levél elküldését a 

kistérségi társulás elnökétől melyet február 19. napján elküldtek a kivitelező ENERGAS Kft. 

részére ( két felszólítás után  lehet lehívni a bankgaranciát) Teljesítési határidő: március 01. ezt 

követően a bankgarancia lehívásra kerül 

Folyamatban van a riasztórendszer felújítás előtti állapotának megfelelő helyreállításának 

előkészítse is. 

 

Továbbá jegyző úr elmondta, hogy az előterjesztés kiküldése után a Mag Zrt. levelet küldött az 

Önkormányzathoz, mely szerint Önkormányzatunk, mint működtető veszi át a projektet a 

Kistérségtől. 

 

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

ismertesse a bizottság véleményét e napirendi ponttal kapcsolatosan. 

 

dr. Horváth Benedek: Elmondta, hogy a Kistérség, illetve a menedzsment részéről a tegnapi 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén Németh Tamás és Hegedűsné Mészáros Nóra 

ismertette a projekt jelenlegi állását.  

Ismertette a bizottság e tárgykörben született 3 határozati javaslatát: 

 

1.Határozati javaslat: 
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az oktatási intézmény 

felújításával kapcsolatosan a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.-vel és a Nemzeti Adó és 

Vámhivatallal folytatott egyeztetésekről és azok eredményeiről szóló beszámolót. 
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Bagó Ferenc: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Szavaz: 7 fő    Igen: 7 fő    Nem: 0 

 
24/2013.(II.26.) képviselő-testületi határozat  

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az oktatási intézmény 

felújításával kapcsolatosan a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.-vel és a Nemzeti Adó és 

Vámhivatallal folytatott egyeztetésekről és azok eredményeiről szóló beszámolót. 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

2.Határozati javaslat: 
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Németh Tamást (9090 

Pannonhalma, Dózsa György u. 45/A.) határozatlan időre megbízza a „korszerű oktatási feltételek 

megteremtése Pannonhalmán és Veszprémvarsányban” elnevezésű projekt utómunkálatainak 

koordinálásával, melyért nevezett részére 118.754 Ft/hó megbízási díjat biztosít. A megbízást 

indokolás nélkül 5 nap felmondási idővel megszüntetheti a megbízó. A képviselő-testület 

felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

 
Bagó Ferenc: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Szavaz: 7 fő    Igen: 7 fő    Nem: 0 

 
25/2013.(II.26.) képviselő-testületi határozat  

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Németh Tamást (9090 

Pannonhalma, Dózsa György u. 45/A.) határozatlan időre megbízza a „korszerű oktatási feltételek 

megteremtése Pannonhalmán és Veszprémvarsányban” elnevezésű projekt utómunkálatainak 

koordinálásával, melyért nevezett részére 118.754 Ft/hó megbízási díjat biztosít. A megbízást 

indokolás nélkül 5 nap felmondási idővel megszüntetheti a megbízó. A képviselő-testület 

felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3.Határozati javaslat 
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „korszerű oktatási feltételek 

megteremtése Pannonhalmán és Veszprémvarsányban” elnevezésű projekt átadás-átvételének 

előkészítésére megkéri a projektmenedzsment feladatait ellátó HHP Contact Kft.-t azzal, hogy 

készítsen kimutatást az átvétel tárgyát képező szerződések, pénzügyi kötelezettségek és 

tranzakciókról 2013. március 01. határidővel. 

 
Bagó Ferenc: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Szavaz: 7 fő    Igen: 7 fő    Nem: 0 
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26/2013.(II.26.) képviselő-testületi határozat  

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „korszerű oktatási feltételek 

megteremtése Pannonhalmán és Veszprémvarsányban” elnevezésű projekt átadás-átvételének 

előkészítésére megkéri a projektmenedzsment feladatait ellátó HHP Contact Kft.-t azzal, hogy 

készítsen kimutatást az átvétel tárgyát képező szerződések, pénzügyi kötelezettségek és 

tranzakciókról 2013. március 01. határidővel. 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7./A Fekete István Óvoda (Veszprémvarsány) 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: Ismertette az írásbeli előterjesztésben foglaltakat. 

 
A képviselő-testület 2012. december 19-i ülésén került módosításra az akkor még a Pannonhalma 

Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és 

Alapfokú Művészeti Iskola intézmény alapító okirata. 

E módosítás során az alapító okiratból kivezetésre került mind a pannonhalmi, mind a 

veszprémvarsányi általános iskolára vonatkozó szabályozás, s abban csak a Veszprémvarsányi 

Fekete István Óvodára vonatkozó adatok maradtak. 

 

E valóban szokatlan helyzet alapító okirati szintű egyeztetése a Magyar Államkincstárral több 

lépésben történt, ennek lezárásaként a kincstár hiánypótlásra hívta fel a társulást, melyben 

önkormányzatunk részére is jelölt meg az alapító okiratra vonatkozó pontosítási teendőket, az 

alábbiak szerint:  

 

Az okirat első pontjában az intézmény címe mellett szükséges megjelölni székhelyét is, mely jelen 

esetben egy és ugyanaz. 

 

Az okirat 9. pontjában a jelenleg megjelölt jogelőd ( Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás 

Radnóti Miklós Általános Iskola Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ) helyett a Fekete 

István Általános Iskolát és Napköziotthonos Óvodát kérik megjelölni. 

 

Az okirat 16. pontjában a záró rendelkezések között hivatkoznunk kell a két általános iskola 

intézményének a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére a 2012. évi CLXXXVIII. 

törvény rendelkezései alapján történt átadására az iskolák nevének címének feladatkörének pontos 

meghatározásával.       

 

Az alapító okirat módosításához és e módosítások az államkincstár általi befogadásához a 

többcélú kistérségi társulás döntéseire és közreműködésére is szükség lesz, de a fenti 

módosítások megtétele önkormányzatunk részéről elengedhetetlen. 

 

 

Határozati javaslat 
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 74. § (1) bekezdése alapján a Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti 

Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola alapító okiratát az előterjesztésnek 
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megfelelően módosítja, és annak hatályos szövegét a mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 

 

 

Bagó Ferenc: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Szavaz: 7 fő    Igen: 7 fő    Nem: 0 

 

 

27/2013.(II.26.) képviselő-testületi határozat  

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 74. § (1) bekezdése alapján a Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti 

Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola alapító okiratát az előterjesztésnek 

megfelelően módosítja, és annak hatályos szövegét a mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

8./A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 17/2011. (VIII.31.) rendelet módosítása 

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző 
 

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

ponttal kapcsolatosan. 

 

Kovács Szabolcs: Ismertette az írásbeli előterjesztésben foglaltakat: 

Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2013.(I.29) határozatával a 

Polgármesteri hivatal létszámkeretét 16 főben határozta meg 2013. március 01. napjával. A 

képviselő-testület felhatalmazta a jegyzőt, hogy a változással érintett rendelet módosításokat a soron 

következő testületi ülésen terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Ennek okán a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 17/2011.(VII.31.) számú rendelet 

Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 2/A mellékletének módosítása vált szükségessé a rendelet 

tervezetben megfogalmazottak szerint. 

 

Bagó Ferenc: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a rendelet módosításával az 

előterjesztésnek megfelelően, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Szavaz: 7 fő    Igen: 7 fő    Nem: 0 

Bagó Ferenc: Megállapította, hogy Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 

szavazattal elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 17/2011. (VII.31.) rendelet 

módosítását,  és ezzel megalkotta  5/2013. (II. 27.) rendeletét. 

 

9./Tűzoltó Egyesület kérelme 

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző 
 

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

ponttal kapcsolatosan. 

 

Kovács Szabolcs: Ismertette az írásbeli kérelemben foglaltakat. Lüvi Péter a Pannonhalma Város 
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Tűzoltó Egyesülete nevében azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy a 15/2012. (I.31.) 

képviselő-testületi határozatban engedélyezett Önkormányzati támogatás átcsoportosításából 

fennmaradt 284.052,- Ft összeg felhasználását 2013. évben épület-felújítás céljára engedélyezze. 

 

Bagó Ferenc: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki támogatja a kérelmet, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

Szavaz: 7 fő    Igen: 7 fő    Nem: 0 

 

28/2013.(II.26.) képviselő-testületi határozat  

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Pannonhalma 

Város Tűzoltó Egyesületének a képviselő-testület 15/2012.(I.31.) számú határozatával engedélyezett 

támogatás átcsoportosításából fennmaradt 284.052,- Ft összeget az egyesület 2013-ban 

épületfelújítás céljára felhasználja. 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

10./Szent Márton Cukorbeteg Egyesület kérelme 

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző 
 

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

ponttal kapcsolatosan. 

 

Kovács Szabolcs: Ismertette az írásbeli kérelemben foglaltakat. Pék Sándorné, a Szent Márton 

Cukorbeteg Egyesület elnöke azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy az egyesület 

részére 2012-ben nyújtott 98.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás elszámolásának határidejét 

2013. június 30-ig módosítsa. Az egyesület vezetője és székhelye megváltozott, az ehhez szükséges 

bírósági végzésre kb. három hónapot kell várni, így a jubileumi ünnepség megrendezésére 

előreláthatólag 2013. június 10-én kerül sor. 

 

Bagó Ferenc: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki támogatja a kérelmet, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

Szavaz: 7 fő    Igen: 7 fő    Nem: 0 

 

29/2013.(II.26.) képviselő-testületi határozat  

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent Márton Cukorbeteg Egyesület 

kérelmének helyt ad, és hozzájárul ahhoz, hogy az egyesület részére 2012-ben nyújtott 98.000,- Ft 

vissza nem térítendő támogatással legkésőbb 2013. 06. 30-ig számoljon el az önkormányzat felé. 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

11./Szent Márton Borrend kérelme 

Előadó: Kovács Szabolcs 
 

Kovács Szabolcs: Elmondta, hogy a Pannonhalmi Borrend szervezné a Pannonhalmi Szüreti 

mulatságokat 2013. október 11-13. között. Lenne egy kulturális pályázati lehetőség, melyet 

szeretnének igénybe venni, úgy, hogy a főtér átadását összekapcsolnák ezzel az eseménnyel és az 
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apátságot is szeretnék bevonni. A pályázatban kell egy program terv, és egy önrész igazolás. Az 

apátság, az önkormányzat, és a borrend összefoghatna. A 10 millió Ft-os összértékű pályázati 

összeghez 2 millió Ft-os önrész szükséges. 

 

Bagó Ferenc: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki támogatja a kérelmet, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

Szavaz: 7 fő    Igen: 7 fő    Nem: 0 

 

30/2013.(II.26.) képviselő-testületi határozat  

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete bruttó 2.000.000,- Ft, azaz kettőmillió 

forint összegű támogatást nyújt a Pannonhalmi Borvidéki Bor-Promóciós Kft. 9095 Táp, Kossuth út 

6. adószám: 24216979-2-08 részére a 2013. október 12-13-án megrendezésre kerülő Pannonhalmi 

„Vénasszonyok nyara” és szüreti sokadalom rendezvény lebonyolítására. 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Napirenden kívüli kérdések megvitatása 

 
12./Víztakarékossági ajánlat megtárgyalása 

Előadó: Bagó Ferenc polgármester  
 

Bagó Ferenc: Elmondta, hogy a mai napon megkereste őt az ÖkoEnergia Program Kft. képviselője, 

aki a polgármesteri hivatal és az önkormányzati intézmények tekintetében a vízfogyasztás 

megtakarítására vonatkozó javaslatot tett, mely szerint az általa forgalmazott vízcsapokra szerelhető 

szűrő berendezésekkel a vízfogyasztásban jelentős megtakarítás érhető el. Az ajánlat keretében a 

Kft. képviselője bemutatót is tartott, mely szerint 1 átlagos vízcsap jelenlegi 18 l-es fogyasztása 

helyett a felszerelt szűrővel ugyanazon idő alatt 4 l-es vízfogyasztás érhető el.  

 

Vas Gábor: Javasolta, hogy ne egy próbamérés alapján szülessen meg a döntés, hanem valamelyik 

intézményben egy hónapig teszteljék a szóban forgó berendezést. 

 

Bagó Ferenc: Javasolta, hogy az óvoda épületében próbálják ki a berendezést. 

 

Bagó Ferenc: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

Szavaz: 7 fő    Igen: 7 fő    Nem: 0 

 

31/2013.(II.26.) képviselő-testületi határozat  

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Polgármester Úr 

egy hosszabb távon folyóvizet megtakarító berendezést rendeljen meg, 58.293,-  Ft + 3.556,- Ft 

kiszállítási költség értékben a Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde vízmegtakarítása céljából az 

ÖkoEnergia Program Kft.-től (1028 Budapest, Aszú köz 3/A.). 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 
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13./Törvényességi észrevétel az Építményadóról szóló 28/2012. (XI.28.) rendelettel 

kapcsolatosan 

Előadó: Kovács Szabolcs 

 
Kovács Szabolcs: Ismertette a Kormányhivatal törvényességi felhívását. Pannonhalma Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének az építményadóról szóló 28/2012. (XI. 28.) rendelete (Ör.) 

jogszabálysértő rendelkezést tartalmaz. Az Ör. az adókötelezettek körét a nem lakás céljára szolgáló 

építményekre állapította meg, ezzel az építményadó tárgyát szűkítette. 

Az önkormányzatnak nincsen felhatalmazása, hogy az építményadó tekintetében az adótárgy körét a 

Htv. 11. §-ától eltérően határozza meg. 

Amennyiben az építményadó alól a lakás adótárgyat mentesíteni kívánja az önkormányzat, ezt 

mentességként kell meghatározni. 

 

Határozati javaslat: 

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatal Törvényességi és Felügyeleti Főosztályának a Pannonhalma Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének Építményadóról szóló 28/2012.(XI.28.) számú rendeletére tett törvényességi 

észrevételével egyetért, és ennek alapján módosítja e rendeletét. 

A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy az Építményadóról szóló 28/2012. (XI. 28.) rendelet 

módosítását a soron következő testületi ülésre terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Bagó Ferenc: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Szavaz: 7 fő    Igen: 7 fő    Nem: 0 

 

32/2013.(II.26.) képviselő-testületi határozat  

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatal Törvényességi és Felügyeleti Főosztályának a Pannonhalma Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének Építményadóról szóló 28/2012.(XI.28.) számú rendeletére tett törvényességi 

észrevételével egyetért, és ennek alapján módosítja e rendeletét. 

A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy az Építményadóról szóló 28/2012. (XI. 28.) rendelet 

módosítását a soron következő testületi ülésre terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Felelős: Kovács Szabolcs jegyző  

Határidő: 2013. 03. 26. 

 

 

 

Bagó Ferenc: a képviselő-testület nyilvános ülését bezárta. 
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   Bagó Ferenc              Kovács Szabolcs  

   polgármester          jegyző 
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               Vas Gábor                               dr. Horváth Benedek 

   jkv. hitelesítő          jkv. hitelesítő  


