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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-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 4 fő képviselő jelen van, dr. Horváth Benedek 

képviselő úr pedig kisebb késés után érkezik. Megállapította, hogy az ülés határozatképes.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: dr. Horváth Benedek és Horváth Miklós képviselők.  

 

Bagó Ferenc: Elmondta, hogy a napirendi pontok előtt 15 percet ad a megjelent vendégeknek, hogy 

elmondják beszámolójukat a tóthegyi út problémájával kapcsolatban. Kifejtette, hogy tegnap a 

Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a tóthegyi út problémáját és döntött, miszerint a költségvetés 

gyakorlatilag, amit tud biztosítani az idei évben, augusztus vagy szeptember folyamán az lesz, hogy 

finom mart aszfalttal lesz leburkolva az út. A kért sebességkorlátozó és a behajtani tilos tábla 3,5 

tonnára meg lesz és ki lesz téve. Elmondta, hogy megkapták 2 cég ajánlatát. A Tóthely első 

szakasza 460 méter hosszú 4m széles 1840 nm 7,5 tonnára 7.945.000 Ft, 25 tonnáig 1840nm 

14.010.641 Ft-ba kerülne, de ezt sajnos a jelenlegi költségvetés nem teszi lehetővé. Amit az 

önkormányzat meg tud engedni magának, az a finom mart aszfalttal történő útburkolás. 

Átadta a szót a megjelent vendégeknek.  

 

Szente László: Megköszönte a szót. Elmondta, hogy ők vállalkozót nem tudnak hozni, mert ők 

nincsenek abban a helyzetben, hogy kivitelezőket kutassanak fel. Megköszönte, hogy előirányozták 

a sebességkorlátozó táblát, a forgalomkorlátozó táblát és a behajtani tilos táblát. Kifejtette, hogy a 

Pánczél Benedek polgármester úrnak 2004. június 12-én beadtak egy kérelmet a 

sebességkorlátozásról, melyet most ismételten szeretne benyújtani. Ez tartalmazza azt a lehetőséget, 

amellyel el vennék a kedvüket a gátlástalanul gyorshajtóknak. 

 

Bagó Ferenc: Elmondta, hogy egyetért a beadvánnyal. Amennyiben ez kivitelezhető lesz, 

megpróbálnak mindent elkövetni, kiteszik a 30 km/h –ás korlátozást, és az irányjelző táblával 

felküldik őket a kanyarig a Tóthegynél. Arra kérte a megjelent vendégeket, ha van egy kis idejük 

akkor menjenek el a Tabán utcáig, megnézhetik milyen lett az, de kifejtette, hogy a Tóthegyet ennél 

apróbb és jobb minőségű mart aszfalttal akarják bevonni. 

 

Szente László: Véleménye szerint úgy kellene ezt megcsinálni, hogy egy bizonyos réteget legalább 

15 cm-t kiemelni, mert annyira vegyes az a talaj, ami ott van. Azt utána leszórják finom zúzott 

kővel, lefújják bitumennel és utána a henger rámegy, akkor tulajdonképpen egy nagyon jó 

szilárdságú felületet kapnak. 

 

Bagó Ferenc: Elmondta, hogy ők is azon vannak, hogy mindez megvalósításra kerüljön. Jövő héten 

találkoznak a kivitelezővel. Kifejtette, hogy ez 1 hónapon belül nem fog valóra várni, de reméli, 
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hogy augusztus végén megkezdődhet a munka. 

 

Szente László: Elmondta, hogy szakszerűen kell majd megcsinálni az utat, mert nekik is nagyon 

kellemetlen, hogy ide kell jönniük panaszkodni, és többet nem szeretnének befáradni. 

 

Szilágyi Kemál: Elmondta, hogy 2 és fél 3 évvel ezelőtt benne volt egy pályázatban ez az út 

szakasz ami közös volt az Apátsággal, de azért nem nyert az a pályázati rész, mert túl keskeny az út. 

 

Szente László: Felajánlotta, hogy ha meglesznek az útnak a tervei, akkor ő szívesen elvállalja azt, 

hogy amatőr módon ellenőrzi a kivitelezést. 

 

Bagó Ferenc: Elmondta, hogy nem kell a kivitelezőt felügyelni, mert nincsen semmi baj a 

munkájukkal. 2-3 hét múlva érdeklődjenek, hogy mire jutottak a vállalkozóval, mikor tudja a 

munkát elkezdeni. 

 

Kádi Antal: Elmondta, hogy a korábbi képviselő testületnek is meg volt a szándéka arra, hogy a 

tóthegyi utakat rendbe tegyék, mert ez egy nagyon régi probléma. Ott volt nála a számítógépén az 

összes terv. 2007. május 29-én már megszülettek a tervek, hiszen tervek nélkül utat építeni nem 

lehet. Az önkormányzat már akkor áldozott a tervek elkészítésére és akkor szembesültek azzal, 

hogy a Tóthegy útjainak rendbetétele majdnem 100 millió Ft. A tervek megvannak, de hogy ebből 

az Önkormányzat mit tud megvalósítani, az a mindenkori költségvetés függvénye. 

 

A megjelent vendégek távoztak az ülésteremből. 

 

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:  

 

Napirendi pontok felvétele: 
- Civil szervezetek támogatása 

- Kemenczei András haszonbérletével kapcsolatos kérelme 

- Veszpréminé Lencse Katalin lakással kapcsolatos kérelme 

- A ITR suond Kft a Gyöngy presszó üzemeltetésével kapcsolatos kérelme 

- A Dallos Sándor utcai és a Bajcsy- Zsilinszky utcai kistérségi tulajdoni intézmények ajándékozási 

szerződés tervezete 

 

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

napirendek tárgyalásával, valamint a javasolt módosításokkal, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Szavaz: 5 fő     Igen: 5 fő     Nem: 0 fő 

 

57/2013.(IV.30.) képviselő-testületi 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: 
- Civil szervezetek támogatása 

- Kemenczei András haszonbérletével kapcsolatos kérelme 

- Veszpréminé Lencse Katalin lakással kapcsolatos kérelme 

- A ITR suond Kft a Gyöngy presszó üzemeltetésével kapcsolatos kérelme 
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- A Dallos Sándor utcai és a Bajcsy- Zsilinszky utcai kistérségi tulajdoni intézmények ajándékozási 

szerződés tervezete 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Bagó Ferenc: Elmondta, hogy 7-es, 8-as, 9-es 10-es napirendi pontok az önkormányzat vagyonával 

kapcsolatos döntést igényelnek, illetve egy személyes kamatmentes kölcsön kérelem is szerepel a 

napirendi pontok között ezért zárt tárgyalást kérnek. Aki egyetért a napirendek zárttá tételével az, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Szavaz: 5 fő     Igen: 5 fő     Nem: 0 fő 

 

58/2013.(IV.30.) képviselő-testületi határozat  
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott,hogy a 7-es, 8-as, 9-es 10-es 

napirendi pontok napirendi pontot zárt ülés keretén belül kívánja megtárgyalni, mert az 

önkormányzat vagyonával kapcsolatos döntést igényel. 

A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2). bekezdés, 

C, pontja szerint a képviselő-testület zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, 

továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a 

nyilvános tárgyalás az önkormányzat, vagy más érintett üzleti érdekét sértené. 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Napirend előtti munkarész 

 

Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről: 

 

Két ülés között történt események, tárgyalások: 

- A tankerület elhelyezésével kapcsolatosan a képviselő-testület döntése alapján az eddigi helyet 

tudják számára biztosítani. 

-  A jövő hét folyamán találkoznak a termál  igazgatóval és lefolytatnak egy Termál-tárgyalást. 

- COOP-rendezvény pontosítása megtörtént, Csepeli Lajos Vezérigazgató Úrral mergtárgyalták a 

programokat. Június 14-én lesz a rendezvény, egybekötve egy teljeskörű egészségügyi vizsgálattal. 

- MAKADÁM Kft- val, Lökös Zoltán úrral egyeztettek az utak javításáról.  

-Cseidervölgy út kivitelezése Május 9-én kezdődik. 

- Művelődési Házban megtörténtek az Engeni megbeszélések. Május 2-án indulnak 2 busszal. 

-Április 15-én aláírták a szerződés a tárgyalóban a  KÉSZ-Kft Vezérigazgatójával Szalados László 

Úrral 

- Polgárőrség Országos találkozója június 29-én lesz a focipályán. 

- Április 17. Nyugdíjas találkozó 

- Pécsváradon voltak, sajnálja azokat a képviselőket, akik nem tudtak részt venni az eseményen. 

Nagy szeretettel várták és fogadták őket. 

- Április 22-én volt Föld napja. Ennek tiszteletére szemétgyűjtést rendeztek a városban, az iskolások 

bevonásával.  

- Április 23. Takarékszövetkezetben  megtárgyalták a 2012 évi bevétel-kiadás mérleget. 

- Iskola csatorna tisztítását elvégezték, így már nem folyik vissza a víz. 

 

 

 



4    

Bagó Ferenc:  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

(2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, 2013. március  22.-től 2013. 2013.  április 24.-

ig terjedő időszakban következő döntést hoztam: 

 

 

Temetési  segély:  

            1 fő  *    20.000,-Ft 

            1 fő  *    30.000,-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 

 

59/2013.(IV.30.) 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 

 

Bagó Ferenc: A napirendi pontok tárgyalása előtt tájékoztatta a képviselőket, hogy a hatályos 

SZMSZ szerint a képviselők közérdekű témával kapcsolatos észrevételt, kérdést tehetnek fel.  

Nem kívánt senki e jogával élni. 

 

Napirendi pontok: 
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1.) Tájékoztató az oktatási intézmény felújításával kapcsolatos projekt jelenlegi állásáról és az 

elvégzett garanciális munkálatokról.  
Előadó: Németh Tamás projektkoordinátor  

 

Bagó Ferenc: Felkérte Németh Tamás projektkoordinátor , tájékoztassa a képviselő-testületet e 

napirendi ponttal kapcsolatosan. 

 

Németh Tamás Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

A 2013. április 3-i testületi ülés óta eltelt időszakban a következőkről tájékoztatta a Bizottság 

tagjait:  

Elmondta, hogy március 14-én a MAG Zrt. jóváhagyta a kifizetési kérelmünket. Ekkor abban 

bízott, hogy a MAG Zrt. 15 napon belül gondoskodik ez utalásáról. Sajnos ez nem történt meg, 

ezért tájékoztatást kértek. Sem szóban, sem írásban nem kaptak információt. A MAG Zrt. 

információs vonalán később ugyan kaptak információt, de ezek nem voltak valósak. Ezt 

panaszlevelükben meg is említettük.  

2013. április 2-án lejárt az ÁFA-fizetési határidő. A NAV jóindulatának köszönhetően ismét 

haladékot kaptak az ÁFA megfizetésre. Az ÁFA teljes összege megérkezett, ezt azonnal befizették 

az adóhatóság felé. Az ÁFA kérdés lezárult.  

A MAG Zrt. tájékoztatott őket, hogy az EMIR (elektronikus pályázati rendszer) rendszere nem 

tudja kezelni az elnyert önerő támogatásukat, ezért azt át kell alakítani – derült ki ez a kifizetési 

kérelem benyújtását követő 4. hónapban. Április 9-én panasszal fordultak a MAG Zrt., az NFÜ és 

Kara Ákos Országgyűlési képviselő felé, melyben nehezményezték, hogy nem csak a kifizetések 

nem történtek meg, de vagy semmilyen, vagy helytelen információkat kaptak.  

Talán panaszlevelüknek is köszönhetően a korábban elfogadott kifizetési kérelmüket április 10-én 

újra elfogadták, s a már „működő” rendszerbe az utalásokat elindították. Április 18-án az utalások 

megérkeztek.  

A kifizetési kérelemben a projektmenedzserek Energas Kft-nél helytelen bankszámlaszámot jelöltek 

meg az elektronikus kitöltő felületen. A MAG Zrt. ezt a hibát nem szűrte ki, és nem a megfelelő 

számlaszámra utalt, azaz nem szerződésben és a számlán feltüntetett számlaszámra. Ezt a hibát az 

Energas Kft. azonnal jelezte feléjük, a helytelen utalás visszavonását, és kérték a helyes 

számlaszámra történő utalást. A MAG Zrt. azóta semmiféle információt nem nyújtott. Amíg ez nem 

rendeződik, addig a PTKT tartozása fennáll az Energas felé.  

A kötbér rész (16.000.000 FT) ügyvédi letétbe került.  

Jelen pillanatban az NYDOP-s bankszámlán 5.987.401 Ft áll rendelkezésre, amely a korábban 

elnyert önerő támogatás visszautalásából tevődik össze, a következő pénzeszközök visszautalása 

várható a későbbiekben:  

Április 23-án benyújtották a záró kifizetési kérelmet, és záró elszámolást, melynek várják a 

hiánypótlását. 

Május 25-ig meg kell történnie a záró ellenőrzésnek, amely után tudják véglegesen zárni a projektet  

Az EU Önerő támogatás várhatóan még ebben a hónapban meg fog érkezni.  

Épületenergetika és földhivatali bejegyzés:  

A korábban már említett épületenergetikai felmérést a felújított épületek tekintetében kötelező 

elkészíteni. A tanúsítvány május 3-ig elkészül. A földhivatali bejegyzéshez szükséges vázrajz május 

3-ig készült el. 

A korábban már említett indikátorok közül a gyereklétszámot érintő kérdés volt a legégetőbb. A 

MAG Zrt. álláspontja szerint a demográfiai mutatók csökkenését nem kell jelenteni. Ez pozitív, hisz 

a jelentős létszámcsökkenés nem okoz gondot a projekt megvalósítása és elszámolása során. A 

többi indikátort aktualizálta a PTKT jelenlegi létszámaira.  

Az Enerags Kft a garanciális javításokat március hónapban megkezdte. Két égető probléma volt, a 

fűtés és a bővítmény tetőszerkezetének beázása.  

A fűtés azért nem működött, mert az Energas Kft. dolgozói felcserélték (többszörösen is) az előre 

menő és a visszatérő vezetékeket. A húsvéti ünnepek óta a fűtés megfelelően működik az épületben. 
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A visszajavítások még egyéb beázás miatt nem teljesen készültek el. A beázások oka: a külső 

párkányok nem megfelelő kialakítása (lejtés). Ezek javítása folyamatban van.  

A födém beázásának vélhető okát az Energas Kft. kijavította. A komplett csatornát kicserélte a 

műszaki ellenőr és a tervező utasításait figyelembe véve. A födémről lekerült a szigetelés és a fólia, 

így a födém teljesen ki tudott száradni. Azóta eső nem esett, így nem tudják, hogy a javítási munka 

megfelelő volt e.  

Több apró hiba vár még további javításra. Ezeket a kifizetés végleges teljesítése után kívánja (pár 

10.000 Ft-os tételről van szó) kijavíttatni.  

A pannonhalmi iskola riasztórendszerének telepítésére a korábbi partnertől a Patent Kft-től és több 

közoktatási intézmény által ajánlott Kálovics Gézától kértem ajánlatot  

 

Patent Kft. ajánlata: bruttó 766 573 Ft + ÁFA 

Kálovics Géza ajánlata: 546.550 Ft + ÁFA 

 

A rendszer vezeték kiépítését a projekt keretében a villamos alvállalkozók további utasítások 

figyelembe vételével természetesen elkészítik. Ez nem jelent semmiféle plusz költséget. A Patent 

Kft.-nek címzett e-mailben kérte, hogy jelöljék meg az átjelzés és vonulás havi költséget, melyet a 

mai napig nem kaptunk meg. Kálovics Géza ajánlatában ez a Multi Alarmhoz havi 4000 Ft lenne, 

amely kedvezőnek mondható.  

 

Határozati javaslat 
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az oktatási intézmény felújításáról és azzal 

kapcsolatos hibajavításokról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Bagó Ferenc: Felkérte Kovács Szabolcs jegyzőt, hogy ismertesse a Pénzügyi és 

Településfejlesztési Bizottság véleményét. 

 

Kovács Szabolcs: Elmondta, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a tegnapi napon az 

oktatási intézmény felújításáról és azzal kapcsolatos hibajavításokról szóló beszámolót az 

előterjesztés szerint azt javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el. 

 

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

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Szavaz: 6 fő    Igen: 6 fő    Nem: 0 

 

60/2013.(IV.30.) képviselő-testületi határozat  
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az oktatási intézmény felújításáról és azzal 

kapcsolatos hibajavításokról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2.) Az 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása  

Előadó: Auerné Tolnai Klára pénzügyi csoportvezető 

 

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

testületet e napirendi ponttal kapcsolatosan. 
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Auerné Tolnai Klára: Ismertette az írásbeli előterjesztést: 

Elmondta, hogy elkészült a 2012. évi beszámoló. A jogszabályi előírásoknak megfelelően egy 

könyvvizsgálóval is auditáltatni kellett. Jelenleg mivel a jogszabály azt mondja, hogy az évben 

hitelállománnyal rendelkeztek, illetve hitelt fizettek vissza így mindenképpen kötelező a 

könyvvizsgálat, de ez a jövő évtől ez megváltozik. A könyvvizsgálói jelentés is részét képezi az 

anyagnak, ebben a könyvvizsgáló jónak találja a beszámolót, illetve auditálási eltérést nem állapít 

meg. 

A költségvetésünk 609 milliós bevétellel, illetve 450 milliós kiadással zárta az évet. Önkormányzati 

szinten ezt az 1-es számú melléklet tartalmazza. Ezeket szét kell választani működési és 

felhalmozási bevételi és kiadási oldalra, ahogy a költségvetési rendelet felépül. Be kell mutatni az 

adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeket, amely az év végén már az adósság 

konszolidácíónak köszönhetően 0, illetve be kell mutatni, hogy mik azok a bevételek, amelyek 

ennek fedezetéül szolgálnak. Ezt mutatja be a 4-es számú melléklet. Az 5-ös számú az év során a 

megvalósult beruházási kiadásokat tartalmazza, a 7-es számú melléklet a 2012. évben céljelleggel 

nyújtott működési és fejlesztési támogatásokról szól, a civil szervezeti támogatások, a képviselők 

tiszteletdíj felajánlásával együtt. Jogszabályi előírás szerint be kell mutatni a zárszámadási 

rendeletnek az EU-s projekteket, itt került kimutatásra a 8-as mellékletben a jelenleg folyó 

városközpont projekt.  

Önkormányzaton kívüli EU-s projekt hozzájárulásaként a PTKT által kivitelezett iskola felújítás, 

illetve a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás pályázati önrészének 

adott évre jutó törlesztő részlete szerepel. A bevételi és kiadási összegeket a 9.1, 9.2, 9.3-as 

melléklet mutatja. Itt egy önkormányzati, egy polgármesteri rész és a Játék – Vár Óvoda kerül 

bemutatásra. A 10-es melléklet mutatja be azokat a költségvetési szervi létszámkereteket, amelyeket 

a képviselő-testület meghatározott. A 12-es, 13-as 14-es melléklet gyakorlatilag megfelel annak, 

amit a könyvvizsgáló a jelentésében bemutat, egyrészt egy egyszerűsített mérleg, egy pénzforgalmi 

jelentés, illetve a pénzmaradvány kimutatás. 

Felhívta a figyelmet arra, hogy ez előző évekhez képest hatalmas pénzmaradvánnyal zárták az évet 

amiből 118 millió forint fejlesztési 35 millió forint pedig működési célú pénzmaradvány. 

A rendelet utolsó melléklete a vagyonkimutatás, ami ugyancsak kötelező elem, ebben az 

önkormányzat vagyonát bruttó, nettó illetve értékcsökkenés oszlopokkal, különböző vagyoni 

elemekre illetve forgalomképesség szerinti osztályozásban mutatják be. 

Ha megnézzük a módosított előirányzatokat és a tényadatokat, akkor mind a bevétel és a kiadás 

oldalakon láthatjuk, hogy 50-60 %-os képet mutatnak. Ennek egyetlen egy oka van, hogy az eredeti 

költségvetés illetve a módosított költségvetés is a 2012-es évben a városközpont projektet úgy 

tervezte, hogy még abban az évben megvalósul. 

 

Bagó Ferenc: Felkérte Kovács Szabolcs jegyzőt, hogy ismertesse a Pénzügyi és 

Településfejlesztési Bizottság véleményét. 

 

Kovács Szabolcs: Elmondta, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a tegnapi napon az 

2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása tárgyában, azt 

javasolja a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésnek megfelelően a zárszámadási rendeletet 

fogadja el. 

 

Bagó Ferenc: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a 2012. évi költségvetés 

végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotásával az előterjesztésnek megfelelően, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Szavaz: 5 fő    Igen: 5 fő    Nem: 0 

Bagó Ferenc: Megállapította, hogy Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen 

szavazattal megalkotta a Pannonhalma Város Önkormányzat vagyonáról szóló 9/2013 (V.02.) 
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rendeletét. 
 

3.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról 7/2013 (IV.04) rendelet 

módosítása. 
Előadó: dr. Szabó György aljegyző 

 

dr. Horváth Benedek: Felkérte dr. Szabó György aljegyző urat, tájékoztassa a bizottságot e 

napirendi ponttal kapcsolatosan. 

 

dr. Szabó György: Elmondta, hogy a képviselő-testület az elmúlt testületi ülésen fogadta el az 

önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról szóló 7/2013.(IV.04.) számú 

rendeletét. 

 

A rendelet 5.§ ( 3 ) bekezdése az 5 millió Ft értéket meghaladó, de ezen értéket el nem érő 

önkormányzati vagyon értékesítése esetére is a rendelet 1. számú mellékletében leírt nyilvános 

árverés alkalmazását teszi kötelezővé. 

 

A rendelet 10.§ ( 3 ) bekezdése az 5 millió Ft értéket meghaladó, de ezen értéket el nem érő  

önkormányzati vagyon használatának és hasznosításának esetére is a rendelet 1. számú 

mellékletében leírt nyilvános árverés alkalmazását teszi kötelezővé. 

 

A rendelet elfogadása óta eltelt időszak arra mutatott rá, hogy a jelzett értékhatár feletti és alatti 

vagyonértékesítés és vagyonhasznosítás ténylegesen egy eljárás keretében való kezelése a 

gyakorlatban az árverési eljárás időigényessége miatt nehezen vagy egyáltalán nem kivitelezhető, 

mert vannak olyan önkormányzati feladatok, melyek gyorsabb döntést és eljárást igényelnek. 

 

Ezen igények alapján javaslata az, hogy egyrészt az 5 millió forintos értékhatár 8 millió Ft-ra 

emelésével, másrészt az ezen értékhatárt el nem érő értékesítések, illetve hasznosítások esetében a 

nyilvános árverés helyett a polgármester úr kérjen be az adott tárgykörnek megfelelő legalább 

három írásbeli ajánlatot, melyeket azután legyen köteles a képviselő-testület elé terjeszteni elbírálás 

céljából.         

 

A mellékelt rendelettervezet e gondolatmenet alapján készült. 

 

Bagó Ferenc: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a 2012. évi költségvetés 

végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotásával az előterjesztésnek megfelelően, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Szavaz: 5 fő    Igen: 5 fő    Nem: 0 

Bagó Ferenc: Megállapította, hogy Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen 

szavazattal megalkotta a Pannonhalma Város Önkormányzat vagyonáról szóló 10/2013 (V.02.) 

rendeletét. 
 

 

4.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának ismertetése.  

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző 

 

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

ponttal kapcsolatosan. 

 

Kovács Szabolcs: Ismertette az írásbeli előterjesztésben foglaltakat.  
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Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2013. január 1-jétől életbe lépett változása 

ismételten új feladatot állít a Tisztelt Képviselő-testület elé.  

 

A korábbi évektől eltérően már április hónapban meg kell határozni a következő évre vonatkozó 

költségvetési koncepciót. (Az előző évig ez az időpont november 30. volt.)  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint 

határozza meg a koncepció készítését: 

  

„A jegyző, főjegyző, körjegyző, megyei főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) által elkészített, a 

következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester április 30-áig nyújtja be a 

képviselő-testületnek.”  

 

A költségvetési koncepció összeállítását az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 26.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint írja elő:  

 

„A jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a 

kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, és a Kormány Áht. 13.§ (1) bekezdése 

szerinti döntései figyelembevételével állítja össze.”  

Az Áht. 13.§ (1) bekezdése az alábbi előírást tartalmazza: „Az államháztartásért felelős miniszter 

javaslatára a Kormány március 31-ig meghatározza a gazdaság- és pénzügypolitika fő irányait, így 

különösen az adópolitika és a költségvetési politika céljait, rögzíti az államadósság csökkentésével 

összhangban álló költségvetési egyenleg célt.”  

 

A 2014. évi költségvetési koncepció tervezet összeállításánál csak a jelenleg érvényben lévő 

szabályozásokat tudtuk figyelembe venni – a 2014. évi változásokról még nem rendelkezünk 

információval -, ezáltal a fő célkitűzések szinte teljesen azonosak a 2013. évi költségvetés 

összeállításánál figyelembe vett célokkal. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT  
 

Pannonhalma Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról  
1.) A 2014. évi költségvetés tervezésekor az előirányzatokat a Kormányzati intézkedésekkel 

összhangban kell megtervezni.  

2.) A kötelező önkormányzati feladatok ellátását nem veszélyeztetheti az önként vállalt feladatok 

ellátása.  

3.) A lakosság terhelhetőségét figyelembe véve, a 2014. évi költségvetés nem számolhat helyi adó 

mérték növeléssel.  

4.) A 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetben felhalmozási kiadás csak akkor tervezhető, ha 

annak forrása rendelkezésre áll.  

5.) Tovább kell folytatni a forgalomképes vagyon minél hatékonyabb hasznosítását.  

6.) A 2014. évi költségvetésben meg kell teremteni a pénzügyi egyensúlyt, működési hiány nem 

tervezhető.  

7.) Az adósságkonszolidáció után fennmaradt hitel állomány tőke és kamat törlesztésére tartalékot 

kell képezni a 2014. évi költségvetésben.  

8.) A foglalkoztatások bővítése érdekében 2014. évben is folytatni kell a közfoglalkoztatást, ezen 

belül is kiemelten az értékteremtő foglalkoztatást.  

9.) A helyi szociális rendeletben meghatározott önkéntes önkormányzati juttatások felülvizsgálata.  

10.) A pályázati lehetőségeket folyamatosan figyelemmel kell kísérni, különös tekintettel az alábbi 

fejlesztési célkitűzésekre: 

 

önkormányzati utak, járdák felújítása 
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belterületi vízelvezetés megújítása 

művelődési ház felújítása 

óvoda, bölcsőde felújítása 

ravatalozó felújítása 

közterületek, parkok megújítása 

termál projekt megvalósítása 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

 Kovács Szabolcs Jegyző  

 

Bagó Ferenc: Felkérte Kovács Szabolcs jegyzőt, hogy ismertesse a Pénzügyi és 

Településfejlesztési Bizottság elnökének tegnapi döntését. 

 

Kovács Szabolcs: Elmondta, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a tegnapi napon 

tárgyalta Pannonhalma Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját, és azt a 

képviselő-testületnek az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadni. 

 

Kádi Antal: Megkérdezte, hogy van-e valami elképzelés az értékteremtő közfoglalkoztatással 

kapcsolatban. Mit lehetne tenni. Vagy talán más önkormányzatoktól kellene tanácsot kérni, ahol ez 

kollektívan működik, vagy a tapasztalatokat hogyan tudják beépíteni a terveikbe? 

 

 

Kovács Szabolcs: Elmondta, hogy a koncepcióban ez azért jelent meg, mert közfoglalkoztatásból 

beszélhettünk, de ez korántsem volt olyan értékteremtő, amit látunk esetlegesen az ország 

szegmenseiben. Például, ott ahol növénytermesztés zajlik, vagy az önkormányzat által eltartott 

cégekben működnek közre értékteremtő módon a közmunkások. Ezt irányelvként tették bele és 

szeretnék kérni a képviselő-testület iránymutatását a 2014. évi költségvetés tervezésekor. Meg kell 

találniuk Pannonhalmán, azokat a területeket, ahol valójában értékteremtő közfoglalkoztatást lehet 

végeztetni. 

 

Kádi Antal: Véleménye szerint kellene csinálni egy olyan felmérést, hogy a 

közfoglalkoztatottaknak milyen az iskolai, szakmai végzettsége. Ez alapján össze lehetne állítani 

egy tervet, amivel ezt meg lehetne valósítani. Tudja, hogy nem csak a Pannonhalmi 

Önkormányzatot, hanem más települést is érnek a vádak, hogy kevés az értékteremtő 

közfoglalkoztatás. Ennek érdekében még vannak kiaknázható lehetőségek. 

 

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

előterjesztésnek megfelelően, kézfelemeléssel szavazzon.  

 

Szavaz: 5 fő    Igen: 5 fő    Nem: 0 

            

61/2013.(IV.30.) képviselő-testületi határozat  
Pannonhalma Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról  

1.) A 2014. évi költségvetés tervezésekor az előirányzatokat a Kormányzati intézkedésekkel 

összhangban kell megtervezni.  

2.) A kötelező önkormányzati feladatok ellátását nem veszélyeztetheti az önként vállalt feladatok 

ellátása.  

3.) A lakosság terhelhetőségét figyelembe véve, a 2014. évi költségvetés nem számolhat helyi adó 

mérték növeléssel.  

4.) A 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetben felhalmozási kiadás csak akkor tervezhető, ha 

annak forrása rendelkezésre áll.  

5.) Tovább kell folytatni a forgalomképes vagyon minél hatékonyabb hasznosítását.  
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6.) A 2014. évi költségvetésben meg kell teremteni a pénzügyi egyensúlyt, működési hiány nem 

tervezhető.  

7.) Az adósságkonszolidáció után fennmaradt hitel állomány tőke és kamat törlesztésére tartalékot 

kell képezni a 2014. évi költségvetésben.  

8.) A foglalkoztatások bővítése érdekében 2014. évben is folytatni kell a közfoglalkoztatást, ezen 

belül is kiemelten az értékteremtő foglalkoztatást.  

9.) A helyi szociális rendeletben meghatározott önkéntes önkormányzati juttatások felülvizsgálata.  

10.) A pályázati lehetőségeket folyamatosan figyelemmel kell kísérni, különös tekintettel az alábbi 

fejlesztési célkitűzésekre: 

 

önkormányzati utak, járdák felújítása 

belterületi vízelvezetés megújítása 

művelődési ház felújítása 

óvoda, bölcsőde felújítása 

ravatalozó felújítása 

közterületek, parkok megújítása 

termál projekt megvalósítása 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

  Kovács Szabolcs Jegyző  

Határidő: Azonnal 

 

5.) Tájékoztató a belső ellenőrzés tapasztalatairól, megállapításairól.  
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző  

 

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

ponttal kapcsolatosan. 

 

Kovács Szabolcs: Elmondta, hogy Pannonhalma Város Önkormányzatának 2012. évi belső 

ellenőrzési tervében az alábbi vizsgálandó témakörök szerepeltek: 

   

Humánpolitikai tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartások vizsgálata 

Az önkormányzatnál a vizsgált időszakban a létszám és bérnyilvántartást a központosított 

illetményszámfejtés rendszer (KIR ) modulja segítségével oldották meg.   A dolgozók részére 

részletes munkaköri leírás készült, amely tartalmazta a felelősségi szabályokat és a helyettesítés 

rendjét. A köztisztviselők részére elkészült személyi anyagok rendezetten, páncélszekrényben 

kerültek elhelyezésre. A szúrópróbaszerűen felülvizsgált személyi anyagok tartalmazták 

mindazokat az adatokat és iratokat, amit a 233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a közszolgálati 

jogviszonnyal összefüggő adatkezelésre és a közszolgálati nyilvántartásra vonatkozó szabályokról 

előír. A közszolgálati nyilvántartást az előírt adattartalommal folyamatosan vezették. A 

szabadságok nyilvántartása folyamatos és teljes körű volt. 

 

A Játék-Vár Óvoda és Bölcsödében megvalósult TÁMOP pályázat felülvizsgálata 

Felülvizsgálta a Játék-vár Óvoda és Bölcsőde kompetencia alapú oktatás megvalósítása 

Pannonhalmán című TÁMOP –3.1.4-08/2-2009-0205 pályázat megvalósítását és elszámolását.  

A projekt végrehajtására a támogatási szerződésben meghatározott időpontban került sor, az 

ütemtervtől való eltérés nem volt.  A projekt megvalósításának kezdete 2009. 06.01-én, a 

befejezésre 2010. 08.31-én került sor.  A projekt megvalósítása során az eszközbeszerzések és 

szolgáltatások vásárlása nem tartozott a közbeszerzési eljárás hatálya alá, de Pannonhalma Város 

beszerzési szabályzata alapján a beszerzésekhez és szolgáltatásokhoz 3 db árajánlatot bekértek. A 

projekt elszámolást az előírt határidőben elvégezték. A pályázati előrehaladási jelentéseket az előírt 

cdp://1/A0100233.KOR/
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adattartalommal, határidőre benyújtották. A projekt a jóváhagyott pályázat és támogatási szerződés, 

valamint módosításai szerint került megvalósításra. A lehívott és elszámolt összeg megegyezett a 

támogatási szerződésben rögzített 7.000.000 Ft-al. 

Megállapította, hogy az elszámolás a megkötött támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelő, 

támogatható, elszámolható költségeket tartalmazza. A projekt tényleges felmerült költsége 

indokoltan, nem elszámolható költségeket nem tartalmaz.  

 

Határozati javaslat: 
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete a humánpolitikai tevékenységhez 

kapcsolódó nyilvántartások vizsgálata valamint a Játék- Vár Óvoda és Bölcsödében megvalósult 

TÁMOP pályázat felülvizsgálatához kapcsolódó belső ellenőrzési jelentéseket megismerte és az 

abban foglaltakat tudomásul vette, elfogadta. 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

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

szavazzon. 

 

Szavaz: 5 fő    Igen: 5 fő    Nem: 0 

 

62/2013.(IV.30.) képviselő-testületi határozat  
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete a humánpolitikai tevékenységhez 

kapcsolódó nyilvántartások vizsgálata valamint a Játék- Vár Óvoda és Bölcsődében megvalósult 

TÁMOP pályázat felülvizsgálatához kapcsolódó belső ellenőrzési jelentéseket megismerte és az 

abban foglaltakat tudomásul vette, elfogadta. 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

6.) A Játék- Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői álláspályázatának meghirdetése.  
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, mint munkáltató Erdélyi Istvánnénak a 

Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének közalkalmazotti jogviszonyát kérésére 2013. 

április 30. napjával előrehozott öregségi nyugdíjra való jogosultság miatt felmentéssel 

megszüntette. A képviselő-testület a felmentés időtartamának felére 2013. augusztus 29-től – 2013. 

december 29-ig terjedő időszakra mentesítette az intézményvezetőt a munkavégzési kötelezettség 

alól a Kjt. 33.§ (3) bekezdése alapján. 

A fentiekben leírtak miatt szükséges a pályázati felhívás kiírásáról dönteni, tekintettel arra, hogy 

intézményvezetői pályázat esetében legalább 30 napos határidőt kell biztosítani a pályázatok 

benyújtására, és a felhívás közlönyben való kötelező megjelenése is hosszabb időt igényel.  

Az intézményvezetői megbízás feltételeit 2012. szeptember 1-től a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 67. §-a határozza meg. A pályázati eljárás szabályait a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A-20/B. §-ai, valamint a végrehajtásáról 

rendelkező 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet határozza meg. A hivatkozott jogszabályok alapján az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatban foglaltam össze a pályázati feltételeket. A pályázati 

felhívást a Kjt. 20/A. § (4) bekezdése alapján a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 
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ellátó szerv internetes oldalán kell közzétenni. Emellett a pályázati felhívást az Oktatási és 

Kulturális Közlönyben, valamint az önkormányzat székhelyén a helyben szokásos módon is közzé 

kell tenni.  

A pályázat benyújtására a Kjt. 20/A. § (4) bekezdés c) pontja alapján az internetes közzétételtől 

számított legalább 30 napos határidőt kell biztosítani.  A köznevelési törvény 70. § (2) bekezdés j) 

pontja alapján az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai 

vélemény tartalmáról a nevelőtestület dönt. A Korm. rendelet 5. § (9) bekezdése szerint a 

pályázattal kapcsolatos vélemények kialakításához a pályázatnak a nevelőtestület részére történő 

átadás napját követő első munkanaptól számítva legalább harminc napot vagyunk kötelesek 

biztosítani.  

A köznevelési törvény 83. § (3) e) pontja és (4) bekezdése alapján az intézményvezető 

megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő döntés előtt be kell szerezni az  

 

a) az intézmény alkalmazotti közössége,  

b) az óvodaszék   

c) a szülői szervezet,  

véleményét.  

 

A vélemény kialakításához – az információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva – legalább 

tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére. A pályázatot a véleményezési határidő lejártát 

követő 30 napon belül (soron következő ülésen) el kell bírálni.  

Fentiek alapján szükséges a pályázat mielőbbi kiírása annak érdekében, hogy a véleményezést is 

figyelembe véve a döntést augusztus hónapban meg lehessen hozni. 

 

Határozati javaslat: 
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a pannonhalmi Játék-Vár 

Óvoda és Bölcsőde (9090 Pannonhalma Szabadság tér 21.) intézményvezetői munkakörének 

betöltésére.  

 

Pályázati feltételek:  

a) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §-ában meghatározott felsőfokú 

iskolai végzettség és szakképzettség,  

b) legalább öt év, pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,  

c) az intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a 

megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás,  

d) magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 

rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,  

e) büntetlen előélet, cselekvőképesség.  

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:  
- az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői programot,  

- részletes szakmai önéletrajzot,  

- végzettséget igazoló okiratok másolatát,  

- 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat 

másolatát,  

- a pályázó adatkezelési nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt 

vevők megismerhetik,  

- nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, illetve arról, hogy 

nem áll fenn vele szemben a 2007. évi CLII. törvény 9. §-ában meghatározott kizáró ok,  

- nyilatkozatot arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy 

kéri zárt ülés tartását.  
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Ellátandó feladatok:  
A nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott intézményvezetői feladatok.  

A vezetői megbízás 2013. augusztus 30-től kezdődő, 2018. augusztus 29.-ig tartó 5 év határozott 

időtartamra szól.  

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény alapján történik. 

.  

 

A pályázat benyújtási határideje: a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv 

internetes oldalán történő megjelenéstől számított 30 nap. 

 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot Pannonhalma Város Önkormányzatának 

polgármesteréhez kell benyújtani postai úton, lezárt borítékban az alábbi címre: 9090 Pannonhalma  

Dózsa u. 10. Bagó Ferenc polgármester.  

 

A borítékon kérjük feltüntetni: „Óvodavezetői pályázat”  

 

A pályázat elbírálásának ideje, módja:  

A benyújtott pályázatokról a képviselő testület a nemzeti köznevelésről szóló törvényben előírt 

véleményezési határidő lejártát követően, rendkívüli ülésén dönt.  

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat közzétételéről gondoskodjon.  

Felelős: Kovács Szabolcs jegyző 

Határidő: Azonnal 

 

Elmondta, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a tegnapi napon az előterjesztésnek 

megfelelően javasolja elfogadni a képviselő testületnek a szerződés módosítását. 

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

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Szavaz: 5 fő    Igen: 5 fő    Nem: 0 

 

63/2013.(IV.30.) képviselő-testületi határozat  
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a pannonhalmi Játék-Vár 

Óvoda és Bölcsőde (9090 Pannonhalma Szabadság tér 21.) intézményvezetői munkakörének 

betöltésére.  

 

Pályázati feltételek:  

a) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §-ában meghatározott felsőfokú iskolai 

végzettség és szakképzettség,  

b) legalább öt év, pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,  

c) az intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve 

a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás,  

d) magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 

rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,  

e) büntetlen előélet, cselekvőképesség.  

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:  
- az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői programot,  

- részletes szakmai önéletrajzot,  

- végzettséget igazoló okiratok másolatát,  
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- 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat 

másolatát,  

- a pályázó adatkezelési nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában 

részt vevők megismerhetik,  

- nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, illetve arról, hogy 

nem áll fenn vele szemben a 2007. évi CLII. törvény 9. §-ában meghatározott kizáró ok,  

- nyilatkozatot arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy 

kéri zárt ülés tartását.  

 

Ellátandó feladatok:  
A nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott intézményvezetői feladatok.  

A vezetői megbízás 2013. augusztus 30-től kezdődő, 2018. augusztus 29.-ig tartó 5 év határozott 

időtartamra szól.  

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény alapján történik. 

.  

 

A pályázat benyújtási határideje: a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv 

internetes oldalán történő megjelenéstől számított 30 nap. 

 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot Pannonhalma Város Önkormányzatának 

polgármesteréhez kell benyújtani postai úton, lezárt borítékban az alábbi címre: 9090 

Pannonhalma  

Dózsa u. 10. Bagó Ferenc polgármester.  

 

A borítékon kérjük feltüntetni: „Óvodavezetői pályázat”  

 

A pályázat elbírálásának ideje, módja:  

A benyújtott pályázatokról a képviselő testület a nemzeti köznevelésről szóló törvényben előírt 

véleményezési határidő lejártát követően, rendkívüli ülésén dönt.  

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat közzétételéről gondoskodjon.  

 

Felelős: Kovács Szabolcs jegyző 

Határidő: Azonnal 

 

7.) Tájékoztató a Játék- Vár Óvoda és Bölcsődébe beíratott gyermekek számáról és a 

szükséges férőhely igényekről.  
Előadók: Erdélyi Istvánné intézményvezető  

        Kovács Szabolcs jegyző 

 

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

ponttal kapcsolatosan. 

 

Kovács Szabolcs: Ismertette az írásbeli előterjesztést. 

Elmondta, hogy az intézmény vezetője tájékoztatta az óvodai beiratkozás adatairól és az ennek 

kapcsán felmerülő férőhely igényről, amelynek megoldása képviselő-testületi kompetenciába 

tartozik. 

 

A 2013./2014. nevelési évre beíratott gyermekek száma:  39 fő 

 

Az óvodában maradó gyermekek száma:   90 fő 



16    

 

A várható létszám összesen:     129 fő  

 

Az SNI-s gyermekek száma 3 fő, ebből egy gyermek háromnak, kettő két főnek számít. Jelenlegi 

szabályozásuk alapján az óvodai férőhelyek száma 115 fő, így nem minden pannonhalmi gyermek 

felvétele biztosítható jelen körülmények között az óvodába. Az óvodába jelentkező gyermekek 

száma a védőnői előrejelzések alapján a 2014./2015. nevelési évben tovább emelkedik, és 

figyelembe kell venni a köznevelésről szóló törvény azon rendelkezéseit, amely 2014 

szeptemberétől a 3. életévüket betöltött gyermekek számára az óvodai nevelést kötelezővé teszi. 

 

A 20/2012.(VIII.30.) EMMI rendelet 1. számú mellékletében meghatározásra került a minimális 

helyigény, amely az óvodai elhelyezés vonatkozásában 2 m2/gyermek.  

 

Az óvodai csoportok az alábbi alapterületen működnek: 

Pitypang csoport        42 m2 

Mákvirág csoport 42 m2 

Napraforgó csoport 52 m2 

Margaréta csoport 31 m2 

Galagonya csoport 30 m2 

Összesen:       197 m2 

 

Ha a 20/2012.(VIII.30.) EMMI rendeletben meghatározottakat figyelembe veszik, akkor a 129 

gyermeknek 2 m2/fő-vel számolva 258 m2 helyigénye lenne szemben a jelenlegi 197 m2-rel. Ez az 

SNI-s gyermekek többletszámával számolva 37 gyermek elhelyezésének további kérdését veti fel. 

Tisztelt Bizottság! 

Az esetleges megoldások egyikeként szóba jöhetne a volt Leányiskola épületének, vagy egyes 

épületrészének felújítása és csoportszobák kialakítása. Ennek műszaki felmérését elvégeztettem 

Pataki Tamás városgazdálkodási referenssel, az elkészült anyagot előterjesztésemhez mellékelten 

csatolom. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az óvodai férőhelyhiány megoldására tegyen javaslatot 

annak érdekében, hogy a soron következő óvodai nevelési évben a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően kerüljenek elhelyezésre az óvodás gyermekek az intézményben. 

 

Elmondta, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a tegnapi napon az előterjesztésnek 

megfelelően javasolja elfogadni a képviselő testületnek a határozati javaslatot. 

 

Bagó Ferenc: Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, megjegyzése vagy hozzászólása az 

elhangzottakhoz. 

Kérdés nem volt. 

 

19:10 perckor dr. Horváth Benedek képviselő megérkezett, így a képviselő testület létszáma 6 főre 

bővült. 

 

Határozati javaslat: 

 

Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Játék- Vár Óvoda és Bölcsődébe 

beíratott gyermekek számáról és a férőhely igényekről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: Azonnal 
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Bagó Ferenc: Felkérte dr. Horváth Benedeket a Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság elnökét, 

hogy ismertesse a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tegnapi döntését. 

 

dr. Horváth Benedek: Elmondta, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a tegnapi 

napon a tájékoztató a Játék- Vár Óvoda és Bölcsődébe beíratott gyermekek számáról és a szükséges 

férőhely igényekről tárgyában, azt javasolja a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésnek 

megfelelően a határozati javaslatot fogadja el. 

 

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

kézfelemeléssel szavazzon. 

Szavaz: 6 fő    Igen: 6 fő    Nem: 0 

 

64/2013.(IV.30.) képviselő-testületi határozat  
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Játék- Vár Óvoda és Bölcsődébe 

beíratott gyermekek számáról és a férőhely igényekről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

8.) A civil szervezetek támogatása. 

 

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

ponttal kapcsolatosan. 

 

dr. Szabó György: Elmondta, hogy a civil szervezetek támogatása napirendi pontban, előzetesen 

azt szeretné ismertetni, amit a Humán Területek Bizottsága hozott, tudja, hogy ez már a tegnapi 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen módosítva lett. Ő az alap verziót olvassa, és arra 

szeretné kérni a módosítást. 

 

Bagó Ferenc: Elmondta, hogy gondolja, hogy az alpolgármester úr levelét mindenki megkapta, 

ezzel kapcsolatban a tegnapi Pénzügyi Bizottságnak volt egy javaslata az elosztásokkal 

kapcsolatban. Felkérte dr. Horváth Benedeket a Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság elnökét, 

hogy ismertesse a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság e tárgyban hozott tegnapi döntését. 

 

dr. Horváth Benedek: Elmondta, hogy tegnap az alpolgármester úr felvetését részletesen tárgyalta 

a bizottság. Miszerint a 2.000.000 Ft előirányzott támogatás a Pannonhalmi Sport Egyesület 

működését és az általa tervezett beruházást veszélyeztetné, erre tekintettel próbáltuk úgy elosztani a 

rendelkezésre álló keretet, hogy 2.500.000 Ft-hoz közelítsen az összeg. Egyhangúlag fogadta el a 

bizottság a következő módosítást:  

- Pannonhalmi Sportegyesület 2.400.000 Ft  

- Szent Márton Cukorbeteg Egyesület 200.000 Ft 

- Pannonhalmi Sport- és Majorette Egyesület 150.000 Ft 

- Pándzsa Egyesület 150.000 Ft 

- Balance Tánccsoport Egyesületnek 50.000 Ft 

- PIPACS Egyesületnek 150.000 Ft 

- Pannonhalma Város Tűzoltó Egyesületnek 400.000 Ft 

- Szent Márton Polgárőr Egyesületnek 400.000 Ft 

- Pannonhalma és Vidéke Mentésügyének Támogatásáért Közhasznú Egyesületnek 100.000 Ft 

- Pannonhalmi Szent Márton Borrend nem kap támogatást 

- Pannonhalmi Iskoláért alapítvány illetve a Pannonhalmi óvodás és bölcsődét támogató alapítvány     

nem kap támogatást. 



18    

 

Bagó Ferenc: Megkérdezte, hogy van-e valakinek észrevétele, hozzászólása, javaslata.  

Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

Kovács Szabolcs: Elmondta, hogy a Sport Egyesület elnöke, felkereste őt, hogy amennyiben 

megkapják a támogatást, azt szeretnék minél hamarabb egy összegben megkapni. Azzal indokolta 

kérését, hogy a pályázatokon, amiken nyertek már az önrészt fel kell mutatniuk. Amennyiben a 

képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a kérést akkor a hivatal amint tudja átutalja számukra az 

összeget. 

 

Bagó Ferenc: Elmondta, hogy ő támogatja a Sportegyesületet, és az 1.900.000 Ft-ot ami még jár 

utalják át. Egy kikötése volt, hogy az idei szezonra több támogatást már nem tudnak nyújtani 

részükre. 

 

dr. Horváth Benedek: Kifejtette, hogy ez már az Egyesület elnökének a felelőssége, hogy hogyan 

gazdálkodik az összeggel. 

 

Szilágyi Kemál: Véleménye szerint, úgy kellene a pénzt az egyesület részére átutalni, ahogy a 

pályázatokba be kell fizetni az önrészt. 

 

Bagó Ferenc: Aki egyetért a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökének a civil 

szervezetek támogatásának elosztásában, illetve azzal, hogy az 1.900.000 Ft-ot egy összegben kapja 

meg a Sport Egyesület, az kézfelemeléssel szavazzon.  

 

Szavaz: 6 fő    Igen: 6 fő    Nem: 0 

 

65/2013.(IV.30.) képviselő-testületi határozat  
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek támogatására 

rendelkezésre álló keretet az alábbiak szerint osztja fel: 

Pannonhalmi Sportegyesület 2.400.000 Ft  

Szent Márton Cukorbeteg Egyesület 200.000 Ft 

Pannonhalmi Sport és Majorette Egyesület 150.000 Ft 

Pándzsa Egyesület 150.000 Ft 

Balance Tánccsoport Egyesületnek 50.000 Ft 

Pannonhalma Város Tűzoltó Egyesülete 400.000 Ft 

Szent Márton Polgárőr Egyesület 400.000 Ft 

Pannonhalma és Vidéke Mentésügyének Támogatásáért Közhasznú Egyesület 100.000 Ft. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására. 

A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Pannonhalmi Sportegyesület az önkormányzati 

támogatást egy összegben kapja meg. A képviselő-testül felhatalmazza a jegyzőt, hogy az egy 

összegű átutalásról 2013. május 03. napjáig gondoskodjon. 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

9.) Kemenczei András kérelme. 
 

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

ponttal kapcsolatosan. 

 

dr. Szabó György: Elmondta, hogy eddig Kemenczei András bérelte a 0282/100 helyrajzi számú 
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szántó területet. Ténylegesen 1 évre kapta meg, de ő 5 évre szeretné. Indokai az állagjavító 

beruházás, trágyázás, fogasolás. 

 

Kádi Antal: Véleménye szerint meg lehet adni a kért 5 évre a bérleti szerződést, ha a minden évben 

a mindenkori infláció mértékével emelik a bérleti díjat. E kérelem mögött sejt egy olyan szándékot, 

hogy meg akarja kötni a szerződést 5 évre ugyanazon a bérleti díjon. 

 

Kovács Szabolcs: Kifejtette, ha most engednek a kérelemnek, akkor mások is élni szeretnének 

ezzel a lehetőséggel. 

 

Kádi Antal: Elmondta, hogy megbeszélték, hogy minden évben megvizsgálják a bérleti 

szerződéseket. Az önkormányzatnak minden fillérre szüksége van és minimum az inflációval 

növelni kell a bérleti díjat.  

 

Szilágyi Kemál: Véleménye szerint, ne tegyenek kivételt senkivel. Mindenkivel egy évre kötöttek, 

akkor a Kemenczei úrral se kivételezzenek. Mindenkinek minden évben megállapítják, mivel már 

régóta bérli a földet, úgyis ő fogja megkapni jövőre is. 

 

 

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

hogy ismertesse a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság e tárgyban hozott tegnapi döntését. 

 

dr. Horváth Benedek: Elmondta, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság úgy határozott, 

hogy továbbra is az 1 éves bérbeadási gyakorlatot követi. 

 

Bagó Ferenc: Aki egyetért a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökének az e tárgyban 

hozott döntésével, az kézfelemeléssel szavazzon.  

 

Szavaz: 6 fő    Igen: 6 fő    Nem: 0 

 

66/2013.(IV.30.) képviselő-testületi határozat  
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy elutasítja 

Kemenczei András külterület 0283/59 szám alatti lakos arra vonatkozó kérelmét, hogy az általa az 

önkormányzattól jelenleg 1 éves időtartamra bérelt 0282/100 hrsz.-ú ingatlant a képviselő-testület 

számára 5 évre adja bérbe. 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

10.) Veszpéminé Lencse Katalin önkormányzati lakásra vonatkozó kérelme. 
 

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

ponttal kapcsolatosan. 

 

dr. Szabó György: Elmondta, hogy jelenleg Arany János utca 25-ben lakik, onnan sajnos el kell 

költözniük. A Dózsa 35-be szeretne beköltözni. Felolvasta a kérelmet. 

 

Bagó Ferenc: Elmondta, hogy ő nem támogatja a kérelmet. 

 

Kádi Antal: Kifejtette, hogy a lakásprobléma megoldása nem elsődleges feladata az 

Önkormányzatnak. Keresőképes jövedelmük van, nagyon sok albérlet lehetőség van itt 
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Pannonhalmán.  

 

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

hogy ismertesse a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság e tárgyban hozott tegnapi döntését. 

 

dr. Horváth Benedek: Elmondta, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság úgy határozott, 

hogy a kérelmet elutasítja. 

 

Bagó Ferenc: Aki egyetért a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökének az e tárgyban 

hozott döntésével, az kézfelemeléssel szavazzon.  

 

Szavaz: 6 fő    Igen: 6 fő    Nem: 0 

 

67/2013.(IV.30.) képviselő-testületi határozat  
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy Veszpéminé 

Lencse Katalin önkormányzati lakásra vonatkozó kérelmét elutasítja. 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

11.) ITR Sound Kft. kérelme. 
 

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

ponttal kapcsolatosan. 

 

dr. Szabó György: Elmondta hogy vállalkozó váltás volt a Gyöngy Presszóban. A mostani 

tulajdonos az ITR Sound Kft. Halász Dániel képviseli ezt a céget. Az ő kérésük az, hogy a presszó 

előtti közterületet szeretnék bérelni fagylaltozó üzemeltetésére. 

 

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

hogy ismertesse a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság e tárgyban hozott tegnapi döntését. 

 

dr. Horváth Benedek: Elmondta, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság úgy határozott, 

hogy a kérelemnek helyt ad, azzal a kikötéssel, hogy a korábbi bérlő által felhalmozott összeget 

vagy kifizeti, vagy a korábbi bérlőt rákényszeríti arra, hogy a tartozását fizesse meg. 

 

Bagó Ferenc: Aki egyetért a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökének az e tárgyban 

hozott döntésével, az kézfelemeléssel szavazzon.  

 

Szavaz: 6 fő    Igen: 6 fő    Nem: 0 

 

68/2013.(IV.30.) képviselő-testületi határozat  

Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja az ITR 

Sound Kft. (9084 Győrság, Árpád u.31.) közterület foglalási kérelmét, mely szerint a Dózsa 

György út 31. szám alatti közterület 23 m2-es részén fagylaltozót üzemeltessen az 

önkormányzat 10/1999(IX.1.) rendelet mellékletének 11. pontja alapján azzal a feltétellel, 

hogy átvállalja a korábbi üzemeltető bérleti díj tartozását amennyiben a megadott 

határidőig nem egyenlíti ki. 
 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: Azonnal 
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12.) Ajándékozási szerződés. 

 

Kovács Szabolcs: Elmondta, hogy egy ajándékozási szerződés tervezetét kaptak a kistérségtől a 

Dallos és a Bajcsy Zsilinszky utcában lévő ingatlanok vonatkoztatásában, egy olyan társulási döntés 

született, hogy ezek az ingatlanok szálljanak át a társulást alkotó települések önkormányzataira. 

Mindegyiknél tulajdoni arány tekintetében Pannonhalma Város Önkormányzatának 3504/16941 

arányú tulajdoni hányada van. Körülbelül ez 20%-os tulajdont jelent. 

Mivel az ajándékozási szerződést az érintett önkormányzatok véleményeit tartalmazza, ezért annak 

további tárgyalására a soron következő testületi ülésen kerül sor. 

 

Bagó Ferenc: a képviselő-testület nyilvános ülését bezárta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   …....................             …........................ 

   Bagó Ferenc       Kovács Szabolcs  

   polgármester           jegyző 
 

 

 

   ..…..................    …....................... 

       dr. Horváth Benedek  Horváth Miklós                        

   jkv. hitelesítő        jkv. hitelesítő  


