
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 25-én 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 6 fő képviselő jelen van, dr. Horváth Benedek kisebb
késés után érkezik, így 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 pont felvételét:

Napirendi pontok felvétele:

• A Kazinczy Ferenc Művelődési Ház 2014. évi programtervezetének elfogadása
• Pannonhalma Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének kérelme 
• A Produktív iroda megkeresése a Leader pályázattal kapcsolatosan
• A civil szervezetek 2014. évi támogatása 
• A Településrendezési Terv módosításáról szóló tájékoztatás

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

Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0 fő

25/2014.(II.25.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az ülésre meghirdetett
napirendi pontok tárgyalását elfogadja a következő változtatással:

A napirendek közé felveszi az alábbi napirendi pontokat:

• A Kazinczy Ferenc Művelődési Ház 2014. évi programtervezetének elfogadása
• Pannonhalma Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének kérelme 
• A Produktív iroda megkeresése a Leader pályázattal kapcsolatosan
• A civil szervezetek 2014. évi támogatása 
• A Településrendezési Terv módosításáról szóló tájékoztatás
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Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Kovács Szabolcs: Javasolta a 4., 9.  napirendi pont, és a civil  szervezetek 2014. évi támogatása
napirendi pont zárt ülés keretében történőtárgyalását, az önkormányzat vagyonával való rendelkezés
miatt.

Bagó Ferenc:  Felkérte a képviselő-testület  tagjait,  aki egyetért  a javasolt  napirendi pontok zárt
ülésen való tárgyalásához, kézfelemeléssel szavazzon.

Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0 fő

26/2014.(II.25.)   határozat   
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 4. napirendi pontot
a 9. napirendi pontot, a civil szervezetek 2014. évi támogatása napirendi pontot zárt ülés keretében
tárgyalja. 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:
• I.29-én Tájékoztatva lett a HHR- képviselője a képviselő-testület döntéséről
• I. 30-án Önkormányzati lakásokban lakók tájékoztatása az eladással kapcsolatban
• I. 31-én Dózsa Gy. úti buszmegálló megrongálását elkövető fiatalembert elfogta a 

rendőrség. Sajnos a javítási költségeket nem sikerült behajtani rajta.
• I. 31-én Volán Zrt. tájékoztatása volt a buszközlekedéssel kapcsolatosan. Levelet kaptak a 

Tóthegy- Gizella királyné lakóktól, szeretnék, hogy a buszok ott is megálljanak. Választ 
kaptak a Kisalföld Volán Zrt.-től és a héten lesz helyszíni bejárás. 

• II. 03. Kormányhivatal által szervezve lett „Az állami önkormányzati szervek 
kiberbiztonságáról” szóló előadás, amin részt vett.

• - Levelet küldött az államtitkár úrnak a HHRKft.-val kapcsolatosan Lázár Jánosnak.
• II.06. Kistérségben volt a szociális étkeztetés kiadásainak megtárgyalásán.
• - Művelődési Házban a Gyámhivatal részére helyet fognak biztosítani az emeleten.
• - Az iskolai tanuszoda megvalósításáról megjelent egy cikk Kisalföld napilapban.
• II. 12. -Fenyvesaljai lakóktól aláírásokat kaptak az útburkolat javítására. A MAKADÁM 

Kft.-től kértek is árajánlatot.
• II. 17-énGyepmesteri szerződést írta alá.
• II. 19-én volt az Iskola „Tehetséghidak Program”, ahol megismerte a jelenlegi megbízott 

tankerületi igazgatót.
• II. 20. Kistérségben volt, ahol a település polgármestereinek tartott Szekér Ákos előadást a 

mezőgazdasági lehetőségekről.
• II.24-én Nagyszabású találkozó volt ami a Fő téren kezdődött, majd a hivatal 

tárgyalótermében folytatódott. 25 polgármester tette tiszteletét.
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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.  január  24-től  2014.  február  20.-ig

terjedő időszakban a következő döntést hoztam:

Önkormányzati gyors segély (átmeneti) : 

            3 fő  *    5.000,-Ft

            1 fő  *    3.000,- Ft

Bagó  Ferenc: Felkérte  Kovács  Szabolcs  jegyző  urat,  hogy  tartsa  meg  beszámolóját  a  lejárt

határidejű határozatok végrehajtásával kapcsolatban.

Kovács  Szabolcs:  Pontonként  ismertette  a  lejárt  határidejű  határozatok  végrehajtásáról  szóló
mellékelt beszámolót.

Bagó Ferenc:  Megkérdezte,  hogy van-e  valakinek kérdése  vagy véleménye  az  elhangzottakkal
kapcsolatban.

Határozati javaslat
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  két  ülés  között  történt  fontosabb
eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a
lejárt  határidejű  határozatok  végrehajtásáról  szóló  beszámolót  az  előterjesztésnek  megfelelően
elfogadja.

Bagó  Ferenc:  Felkérte  a  képviselő-testület  tagjait,  aki  egyetért  a  napirend  előtti  munkarész
tárgyalásával, kézfelemeléssel szavazzon.

Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0 fő

27/2014.(II.25 .)   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. 

Szilágyi Kemál:  Elmondta, hogy a Kossuth utcában a 11-13. szám között van egy kiszáradt fa,
amiről viharban mindig letörnek az ágak. E fa körül van véve elektromos vezetékekkel, így sajnos
nem lehet olyan egyszerűen kivágni. Kell valaki hozzá értő embert találni aki kivágja ezt a fát.

Bagó Ferenc: Elmondta, hogy fel fogják kérni Csomai Tibort ennek a fának a kivágására.
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Orbán Péter: Elmondta, hogy a Bajcsy-Zsilinszky és az Ady Endre utca kereszteződésében az utca
jelző tábla ki van dőlve. Visszatette amennyire tudta, de stabilizálni kellene.

Bagó Ferenc: Elmondta, hogy utána fognak nézni a problémának és megoldást is találnak rá. 
dr. Horváth Benedek képviselő úr 18:28 perckor megérkezett, így a képviselő-testületi létszám 7
főre emelkedett.

Napirendi pontok:

1.) Pannonhalma Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezet 
2. fordulós megvitatása.
Előadó: Auerné Tolnai Klára pénzügyi csoportvezető

A)
Bagó Ferenc: Felkérte Auerné Tolnai Klára Pénzügyi Csoport vezetőjét, tájékoztassa a képviselő-
testületet e napirendi ponttal kapcsolatosan.

Auerné Tolnai Klára: Elmondta, hogy a 2014. évi költségvetési rendelet tárgyalása előtt egy rövid
kitérőt szeretne tenni. Az államháztartási törvény 29/a §-a kimondja, hogy az önkormányzatnak a
költségvetési  évet  követő  3  évben  egy  kitekintést  kell  tennie  a  saját  bevételek,  valamint  az
adósságot  keletkeztető  ügyletekből  eredő  fizetési  kötelezettségek  számbevételére.  Ennek
megfelelően  elkészült  a  2015,  2016,  2017.  évre  szóló  bevételi  és  kiadási  tételeket  tartalmazó
táblázat.  Gyakorlatilag  itt  saját  bevételeket  kell  figyelembe  venni,  ilyenek  a  helyi  adók,  díjak,
pótlékok, tárgyi eszköz, ingatlanok értékesítéséből származó bevétel. Ennek a célja, hogy a számba
vett saját bevételek 50%-át nem haladhatja meg a felvett hitel, illetve egyéb fizetési kötelezettség
terhe. Véleménye az, hogy megfelel a jogszabályi előírásoknak ez az előretekintés. 
Kérte a képviselő-testületet, hogy a három éves középtávú tervet fogadja el. 

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

dr. Horváth Benedek: Elmondta, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a hétfői napon
tárgyalta  ezt  a  napirendi  pontot  és  elfogadásra  javasolja  a  képviselő-testületnek  a  három éves
középtávú tervet.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az önkormányzat  három éves  középtávú
tervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

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

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0

28/2014.(II.25.)   határozat   
Pannonhalma Város Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  három éves  középtávú
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tervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

B)
Bagó Ferenc: Felkérte Auerné Tolnai Klára Pénzügyi Csoport vezetőjét, tájékoztassa a képviselő-
testületet Pannonhalma Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezet
2. fordulós megvitatásával kapcsolatosan.

Auerné  Tolnai  Klára:  Az  Országgyűlés  elfogadta  Magyarország  2014.  évi  központi
költségvetéséről  szóló 2013.  évi  CCXX.  törvényt.  A  törvény  alapján  megterveztük  az
önkormányzat  feladataihoz  igénybe  vehető  központi  forrásokat,  a  költségvetés  készítése  során
alkalmaztuk a központi  jogszabályokban és a helyi  önkormányzati  rendeletekben meghatározott
előírásokat.
Az Mötv.  a  jelenleginél  differenciáltabb feladattelepítést  tartalmaz  a  települési  önkormányzatok
számára.  A  feladatok  jelentős  részét  az  állam  közvetlenül  látja  el  2013-tól,  a  települési
önkormányzatok  a  helyi  feladat-szervezési  döntéseket  igénylő  közszolgáltatásokat  biztosítják  a
lakosság  számára,  a  megyei  önkormányzatok  a  területfejlesztés  kulcsszereplői  lesznek.  Az
államigazgatási feladat- és hatáskörök nagyobb része a járási kormányhivatalokhoz kerül.
A  helyi  önkormányzatok  számára  kötelező  feladatot  továbbra  is  törvény  írhat  elő,  az
önkormányzatok  eltérő  adottságait  (gazdasági  teljesítőképesség,  lakosságszám,  a  közigazgatási
terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:
• településfejlesztés,  településrendezés,  településüzemeltetés  (köztemetők,  közvilágítás,

kéményseprés, stb.),
• óvodai ellátás,
• szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
• egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítését célzó

szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
• kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.),
• helyi  környezet-  és  természetvédelem,  vízgazdálkodás,  vízkárelhárítás,  ivóvízellátás,

szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),
• lakás- és helyiséggazdálkodás,
• honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
• közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
• helyi közfoglalkoztatás,
• helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
• sport, ifjúsági ügyek,
• nemzetiségi ügyek,
• helyi közösségi közlekedés biztosítása,
• hulladékgazdálkodás,
• távhőszolgáltatás,
• kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési  lehetőségének,

hétvégi árusításának biztosítása.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:
törvény  a  felsoroltakon  kívül  más,  a  helyi  közügy,  helyben  biztosítható  közfeladat  ellátását  is
előírhatja,
törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező
megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
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a helyi  önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi  közügyek ellátását,  amelyet
jogszabály  nem  utal  más  szerv  kizárólagos  hatáskörébe.  Az  önként  vállalt  feladatok  ellátása
azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az
önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A 2014. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

• Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.

• A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.

• A szociálisan rászorultak támogatása.

• Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.

• Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.

• Pályázatok  figyelése,  kapcsolódás  az  aktuális  pályázatokhoz,  a  pályázatok  önrészének
megteremtése. 

A 2014. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 417.926  ezer Ft, melyet a finanszírozású
pénzügyi műveletekből származó bevétel 123.742  ezer Ft-tal egészít ki, így összesen 541.668 ezer
Ft forrás fog rendelkezésre állni.
A 2013. évtől – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz
kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. 

A feladatellátás tárgyi  és személyi  feltételei  biztosítottak,  azonban a működési célú kiadások az
Önkormányzat tervezett bevételének a 70,5 %-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra
(település fejlesztésre) a tervezett források  29,5  %-át tudjuk előirányozni.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                          243.816 E Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                                0 E Ft

Közhatalmi bevételek:                                                                                81.000 E Ft

Működési bevételek:                                                                                   20.832 E Ft

Felhalmozási bevételek:                                                                              58.649 E Ft

Működési célú átvett pénzeszközök:                                                           10.591 E Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                        3.038 E Ft

Finanszírozási bevételek:                                                                        123.742 E Ft

A 2014. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 541.668 ezer Ft, melyet a finanszírozású
célú pénzügyi  műveletek kiadásai   0 ezer Ft-tal  egészítenek ki, így összesen 541.688  ezer Ft
kiadással számoltunk.

Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a
javaslat szerint 69  fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 11 fővel számoltunk.

A 2014. évben a dologi kiadások  tekintetében a 2013.évi felhasználási adatokat figyelembe véve
történt a tervezés.
Az Önkormányzat  által  elfogadott  2010-2014.  évekre  szóló  gazdasági  programjában  és  az  erre
alapozva készült 2014. évi költségvetési koncepciójában megfogalmazottak alapján az elmúlt évben
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megkezdett  és  finanszírozható  beruházásokat  a  költségvetésben  beterveztük,  melyek  közül  a
legfontosabbak az alábbiak: 

-  Városközpont projekt befejezése                                      76.727 E Ft
-  Buszmegálló kialakítása                                                     7.000 E Ft
-  Parkolók kialakítása                                                            8.550 E Ft
-  Településrendezési terv mód.                                               1.500 E Ft
-  Kamera rendszer önerő                                                        2.160 E Ft
-  Pályázati önerő                                                                  10.000 E Ft
-  Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése                                     7.123 E Ft
-  Járda felújítás                                                                     10.000 E Ft
-  Óvodai csoportszobák kialakítása                                     30.000 E Ft
 
Az  Önkormányzat  a  Pannonhalma  Többcélú   Társulásban  –  szociális  étkeztetés,  házi
segítségnyújtás,  családsegítés-   továbbra  is  részt  vesz,  melynek  fenntartásához  500  ezer  Ft
összegben tervez hozzájárulni. A településen működő Roma Nemzetiségi önkormányzat működési
kiadásaihoz nem járul hozzá , azonban  biztosítja a működés feltételeit. 

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások:                                                                                165.128 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:               44.500 E Ft

Dologi kiadások:                                                                                     122.536 E Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                    14.246 E Ft

Egyéb működési célú kiadások:                                                                35.728 E Ft

Beruházások:                                                                                           113.060 E Ft

Felújítások:                                                                                                40.000 E Ft

Egyéb felhalmozási kiadások:                                                                     6.470 E Ft

Finanszírozási kiadások:                                                                                     0 E Ft

A jogszabályi előírásoknak megfelelően 1-13.számú mellékletben került bemutatásra a 2014. évi 
költségvetés számadatai önkormányzati és költségvetési szintre bontva, kötelező-önként vállalt –
államigazgatási feladat szerinti tagolásban.

Önként vállalt feladatok:
1. Bölcsödei ellátás
2. Járóbeteg központ működtetése
3. Nemzetközi és testvérvárosi kapcsolat
4. Első lakáshoz jutók támogatása
5. Önkormányzat által nyújtott eseti pénzbeli ellátások

Államigazgatási feladat:
• Jegyző-aljegyző illetményének 30%-a

Kérte a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a rendelet-tervezetet vitassa meg és fogadja el.
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Bagó Ferenc: Felkérte dr. Horváth Benedeket a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét,
hogy ismertesse a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményét.

dr. Horváth Benedek: Elmondta, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a hétfői napon
tárgyalta  ezt  a  napirendi  pontot  és a Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  2014.  évi
költségvetéséről szóló rendeletet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Bagó Ferenc: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a Pannonhalma
Város  Önkormányzatának  2014.  évi  költségvetéséről  szóló  rendeletét az  kézfelemeléssel
szavazzon. 

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0

Pannonhalma  Város  Önkormányzata  megszavazta a  Pannonhalma Város  Önkormányzatának
2014.  évi  költségvetéséről  szóló  rendeletét, így  megalkotta  a  Pannonhalma  Város
Önkormányzatának 5/2014. (II.25.) rendeletét.

2.) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2014.(I.28.) rendelet módosítása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

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

dr.  Szabó  György: Az államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV törvény végrehajtásáról  szóló
368/2011.(XII.31.)  Korm.  rendelet  13.§  (1)  bekezdése  kilenc  pontban  sorolja  fel  azokat  a
feladatokat,  amelyeket  e  rendelet  alapján  egy  költségvetési  szerv  szervezeti  és  működési
szabályzatának tartalmaznia kell. 
E  felsorolás  d.)   f.)   g.)  h.)  és  i.)  pontjában  foglaltakat  hatályos  szervezeti  és  működési
szabályzatunk  tartalmazza,  ellenben  az  a.)  b.)  c.)  és  e.)   pontokban  leírt  tartalmi  elemekkel
szükséges kiegészíteni rendeletünket.     

A hivatkozott pontok alapján az alábbiakat kell tartalmaznia rendeletünknek:

a.)   a költségvetési szerv alapításáról szóló jogszabály teljes megjelölését, ha a költségvetési  szerv
alapításáról jogszabály rendelkezett.

Önkormányzatunk alapító okirattal  nem rendelkezik,  alapításáról a még hatályban lévő,  a helyi
önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  rendelkezett,  így  e  jogszabály  megjelölése
szükséges rendeletünkben  
 
b.)   a költségvetési szerv alapító okiratának – ha azt az alapítás óta módosították, hatályos,
egységes  szerkezetbe foglalt alapító okiratának – keltét, számát, az alapítás időpontját   

Tekintve,  hogy  az  önkormányzat  szervezeti  és  működési  szabályzata  a  polgármesteri  hivatal
szervezetét  is  szabályozza,  rendeletünkben  szükséges  a  hivatal  hatályos  és  egységes  szerkezetű
alapító  okiratának  megjelölése,  melyet  a  képviselő-testület  146/2009.  (  VI.30.  )  Kt.  számú
határozatával fogadott el. 

c.) az ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek,  rendszeresen
ellátott vállalkozói tevékenységek, valamint az alaptevékenységet szabályozó  jogszabályok
megjelölését.
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Önkormányzatunk a kormányzati funkció szerint jelenleg egyetlen az Államháztartási Hivatal által
elismert alaptevékenységgel rendelkezik, melynek száma és megnevezése a következő :

011130 Önkormányzatok  és  önkormányzati  hivatalok  jogalkotó  és  általános  igazgatási
tevékenysége

A polgármesteri hivatal a kormányzati funkció szerint jelenleg öt  az Államháztartási Hivatal által
elismert alaptevékenységgel rendelkezik, melynek száma és megnevezése a következő:

011130 Önkormányzatok  és  önkormányzati  hivatalok  jogalkotó  és  általános  igazgatási
tevékenysége        

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai

104051 Gyermekvédelmi, pénzbeli és természetbeni ellátások

Természetesen mind az önkormányzat, mind a polgármesteri hivatal a felsoroltaknál sokkal több
feladatot lát el, melyeknek kormányzati funkció szerinti bővítéséhez alapító okirat módosításra lesz
szükség. 

Az  önkormányzat  és  a  polgármesteri  hivatal  alaptevékenységét  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény határozza meg.

e.)      a szervezeti felépítést és a működés rendjét, a szervezeti egységek – ezen belül a gazdasági
szervezet megnevezését, engedélyezett létszámát, feladatait, a költségvetési  szerv  szervezeti
ábráját    

Hivatalunk  engedélyezett  létszáma  ebben  az  évben  17  fő,  melynek  megjelenítése  szükséges  a
rendeletben, illetve a rendeletben meg kell jeleníteni a polgármesteri hivatal szervezeti ábráját is.  

Kérte a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg s hozza meg döntését!     

Bagó Ferenc: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a Szervezeti és
Működési  Szabályzatról  szóló  1/2014.(I.28.)  rendelet  módosítását,  az  kézfelemeléssel
szavazzon. 

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0
           
Pannonhalma Város Önkormányzata módosította a  Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
1/2014.(I.28.) rendeletet, így megalkotta a Pannonhalma Város Önkormányzatának 6/2014. (II.25.)
rendeletét.

3.) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 12/2009.(VII.1.) önkormányzati rendelet 
módosítása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

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

dr.  Szabó  György:  Az  önkormányzati  hatályos  szociális  rendelete  a  születési  támogatás
intézményével kapcsolatban az alábbi szabályozást tartalmazza:         

                                                                 

    12.§

Születési  támogatásra  jogosultak  a  Pannonhalma  városban  lakóhellyel  rendelkező  szülők
gyermekük születése, örökbefogadása esetén.
A  támogatás  nyújtása  természetben  történik,  10.000.Ft.  Értékű,  gyermekruházati,  kereskedelmi
üzletben felhasználható, ajándékutalvány formájában.
A  támogatás  megállapítható  a  gyermek  születését,  örökbe  fogadását  követő  3  hónapon  belül
benyújtott kérelem alapján, amelyet a rendelet függeléke tartalmaz
A  születési  támogatás  megállapítását  a  képviselő-testület  által  átruházott  hatáskörben  a
polgármester végzi. 
         
A születési támogatásra irányuló kérelmek elbíráslása során nem egy esetben felmerült az a tény,
hogy  a  kérelmet  benyújtó  szülők  annak  ellenére,  hogy  rendelkeznek  bejelentett  pannonhalmi
lakóhellyel,  életvitelszerűen nem városunkban, hanem más településen laknak s legjobb esetben
csak a támogatás felvételéért jelennek meg Pannonhalmán.
Az ilyen visszatetsző helyzetek elkerülésének érdekében, több település hasonló tárgyú rendeleti
szabályozása  alapján  javasolta,  hogy  a  képviselő-testület  módosítsa  rendeletét  olyan  formában,
mely szabályozásból a jelenleginél egyértelműbben és pontosabban kiderül, hogy a z önkormányzat
szándéka  azon  szülők  támogatása,  akik  ténylegesen,  életvitelszerűen  városunkban  laknak,  s  a
védőnői ellátást is itt veszik igénybe.

Kérte a tisztelt képviselő-testületet, hogy a rendelettervezetet vitassa meg és fogadja el.

Bagó  Ferenc:  Felkérte  a  Képviselő-testület  tagjait,  hogy  aki  elfogadásra  javasolja  a szociális
ellátások  helyi  szabályairól  szóló  12/2009.(VII.1.)  önkormányzati  rendelet  módosítását,  az
kézfelemeléssel szavazzon. 

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0
           
Pannonhalma  Város  Önkormányzata  módosította a  szociális  ellátások helyi  szabályairól  szóló
12/2009.(VII.1.)  önkormányzati  rendeletet, így  megalkotta  a  Pannonhalma  Város
Önkormányzatának 7/2014. (II.25.) rendeletét.

4.) Pannonhalma városáról szóló turisztikai kiadvány elkészítésének lehetősége
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

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

Kovács Szabolcs: Elmondta, hogy a januári képviselő-testületi ülésen döntés született arról, hogy
egy  Pannonhalma  városáról  szóló  turisztikai  kiadványt  készítsenek  el.  Az  ehhez  szükséges
forrásokat  a  képviselő-testület  a  2014.  évi  költségvetésében  biztosítja.  A  Pénzügyi  és
Településfejlesztési Bizottság tegnapi ülésén mintapéldányok kerültek kiosztásra és Horváth Roland
intézményvezető úr ismertette a kiadványt részletesen. A jelenlévő bizottsági tagok és a települési
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képviselők módosító javaslataikat megtették az intézményvezető felé. Az a döntés született, hogy
egy  stilisztikailag  megújult  és  tartalmában  lényegre  törőbb  kiadvány  tervezetet  kell  a  márciusi
képviselő-testületi ülésre előterjeszteni. Ebben segítőként közre fog működni alpolgármester úr is. 

Vas Gábor: Elmondta, hogy már a mai napon is történtek előrelépések e tekintetben. Veiland úrral
négyesben  leültek  megbeszélni,  hogy  milyen  közös  pontokat  tudnak  e  területen  keresni  az
Apátsággal való együttműködésben. Közös gondolkodás indult el e területen. A beszélgetés célja az
volt, hogy egy jóval tapasztaltabb ember véleményét is kikérjék ezzel kapcsolatosan.

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

dr. Horváth Benedek: Elmondta, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a hétfői napon
tárgyalta ezt a napirendi pontot és a Pannonhalmáról szóló kiadvány végleges változatát a márciusi
ülésen javasolja majd elfogadni a képviselő-testületnek.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.

Határozati javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Pannonhalmáról  szóló  turisztikai
kiadvány végleges változatát a márciusi képviselő-testületi ülésen fogja elfogadni.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

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

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0

29/2014.(II.25.)   határozat   
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Pannonhalmáról  szóló  turisztikai
kiadvány végleges változatát a márciusi képviselő-testületi ülésen fogja elfogadni.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

5.) Szabadság téri- Petőfi utcai parkolók kialakításának megvitatása.
 Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

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

Kovács Szabolcs:  A 2014. évi  költségvetés  első fordulós tárgyalásakor  megvitatta  a képviselő-
testület, hogy miként lehetne térkővel burkolt parkolókat kialakítani a lakosság által széles körben
igénybe vett az Óvodától a Hegi-Vill.-ig, illetve az izraelita imaháztól a zöldséges üzlet Bajcsy-
Zsilinszky utcai végéig terjedő szakaszokon.

A képviselő-testülettől azt a feladatot kapták, hogy egyeztessenek a tervező Pro Pervium Mérnöki
Irodával a jobb terület kihasználás és a költséghatékonyság végett.
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Az  egyeztető  tárgyalásokba  bevonták  Papp  László  és  Huszár  Levente  urakat  a  Pénzügyi  és
Településfejlesztési Bizottság tagjait. A helyszíni szemlék és tárgyalások eredményeként egy új terv
készült,  amely  jelentősen  több  parkoló  számot  (28  db-ot)  eredményezett  kisebb
költségnövekménnyel. A tervet és a tervezői költségbecslést előterjesztéséhez mellékelten csatolt.

Kérte a tisztelt Képviselő-testületet, hogy alakítsa ki álláspontját a napirenddel kapcsolatosan.

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

dr. Horváth Benedek: Elmondta, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a hétfői napon
tárgyalta  ezt  a  napirendi  pontot  és  úgy  látja,  hogy  a  beruházás  költségháttere  biztosított,  erre
tekintettel úgy foglalt állást, hogy lehetőség szerint egyszerre kerüljön kialakításra a 28 db parkoló. 

Bagó Ferenc: Ismertette a Határozati javaslatot:
Határozati Javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Szabadság  téri-  Petőfi  utcai  parkoló
kialakításával az előterjesztésben foglaltak szerint egyetért. A képviselő-testület a parkolókat egy
ütemben kívánja megvalósítani, melynek fedezetét az önkormányzat 2014. évi költségvetése terhére
biztosítja.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

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

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0

30/2014.(II.25.) határozat 
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Szabadság  téri-  Petőfi  utcai  parkoló
kialakításával az előterjesztésben foglaltak szerint egyetért. A képviselő-testület a parkolókat egy
ütemben kívánja megvalósítani, melynek fedezetét az önkormányzat 2014. évi költségvetése terhére
biztosítja.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

6.) Huszár Tamás Győrújbarát Kert utca 18. szám alatti lakos használt ruha gyűjtőedény 
kihelyezés iránti kérelme.

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

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

dr.  Szabó György:  Elmondta,  hogy  Huszár Tamás Győrújbarát  Kert  utca 18.  szám alatti  lakos
kereste meg önkormányzatukat, hogy a mellékelt ábrán látható 1x1x2 m-es gyűjtőedénybe használt
ruhát,  cipőt,  textíliát,  cipőt,  játékot  gyűjthessen.  Elképzelése  szerint  a  szelektív  hulladékgyűjtő
edények mellé, 3 vagy akár 5 edény kihelyezését is el tudja képzelni Pannonhalma lakosságszáma
szerint. Ezeket rendszeresen 2 hetente ürítenének, védelméről, karbantartásáról és tisztán tartásáról
ők gondoskodnának. 
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A közterület használati törvény alapján kérhetnének tőle közterület használati díjat ezért.

dr.  Horváth  Benedek:  Véleménye  az,  hogy  ez  jó  cél,  azoknak  akik  rászorulnak  a  gyűjtésre.
Egyetlen komolyabb aggálya  az,  hogy ha körülnéznek a pannonhalmi szelektív  hulladékgyűjtők
környékén láthatják,  hogy nem rendeltetésszerűen használják őket,  ezért  tart  attól,  hogy a ruha
gyűjtőedényben is oda nem illő dolgokat találna az úr. 
Nem tudja, hogy van-e egyáltalán olyan hely ahol, felügyelet alatt lehetne ezt az edényt kitenni,
egyedül az önkormányzat udvara, ahol felügyelni lehetne, hogy ki és mit tesz abba bele.

Kádi Antal: Elmondta,  hogy más ok miatt  nem engedélyezné ennek a kihelyezését.  Ezeknek a
ruháknak kis része jut el karitatív célokra. Nagyobb része tisztítás után géptisztító rongyként kerül
értékesítésre. Ezzel a lehetőséggel, gyakorlatilag elveszik a lehetőséget a szociálisan rászorulók elől
azt a lehetőséget, hogy itt helyben a védőnői szolgálat és a szociális munkások összegyűjtsék azokat
a használt  ruhákat,  amelyek  még mások számára hasznosíthatóak.  Véleménye  az,  hogy ez nem
szabad engedélyezni, mert a településen keletkező használt ruhának eddig is megvolt a megfelelő
csatornákon keresztül az elhelyezés módja. 

dr. Horváth Benedek: Egyetért előtte szóló képviselő társával. Véleménye az, hogy azok a ruhák,
amik már hónapok vagy évek óta ott állnak a gyermekjóléti szolgálat raktárában, és nem sikerül
megtalálni a helyét, akkor ebben az esetben fel kell venni ezzel az úrral a kapcsolatot, hogy vigye el
azokat a ruhákat. 

Szilágyi Kemál:  Elmondta, hogy még nem tartunk ott, mint Európa, hogy tisztán, becsomagolva
adják le a ruhákat. A Karitásznak sokkal több a rászorulója és ők nem üzletet csinálnak belőle, mint
az egyéni vállalkozó.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pannonhalma Város Önkormányzat  Képviselő-testülete Huszár Tamás Győrújbarát Kert utca 18.
szám alatti lakos használt ruha gyűjtőedény kihelyezés iránti kérelmét elutasítja.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

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

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0 fő

31/2014.(II.25.)   határozat   
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete Huszár Tamás Győrújbarát Kert utca 18.
szám alatti lakos használt ruha gyűjtőedény kihelyezés iránti kérelmét elutasítja.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

7.) Pannonhalma Város védőnőinek tagdíj átvállalás iránti kérelme.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Bagó Ferenc:  Felkérte  Kovács  Szabolcs  jegyzőt,  tájékoztassa a  képviselő-testületet  e  napirendi
ponttal kapcsolatosan.
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Kovács  Szabolcs:  Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  védőnői  támogatási  kérelemmel
fordultak  a  képviselő-testülethez.  Kérelmükben  a  Magyar  Védőnők  Egyesülete  éves  tagdíjának
átvállalását kérték az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően. A tagdíj mértéke 4.000 Ft/fő.

Kérte a Tisztelt képviselő-testületet álláspontjának kialakítására..

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

dr. Horváth Benedek: Elmondta, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a hétfői napon
tárgyalta  ezt  a  napirendi  pontot,  és  elfogadásra  javasolja  a  képviselő-testületnek  a védőnők
támogatási iránti kérelmét.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzata  a  védőnők  kérelmének  helyt  ad,  és  átvállalja  a  Magyar
Védőnők Egyesülete éves tagdíját melynek összege 8.000 Ft a két védőnő vonatkozásában.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

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

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0 fő

32/2014.(II.25.) határozat 
Pannonhalma  Város  Önkormányzata  a  védőnők  kérelmének  helyt  ad,  és  átvállalja  a  Magyar
Védőnők Egyesülete éves tagdíját melynek összege 8.000 Ft a két védőnő vonatkozásában.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

8.) Pannónia Kincse Leader Egyesületben az önkormányzati tagság fenntartásáról szóló 
tájékoztatás.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

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

Kovács  Szabolcs:  A  Pannónia  Kincse  Leader  Egyesület  megkereste  önkormányzatukat  az
egyesületi tagság fenntartása tárgyában. A Leader egyesület életében is új fejezetet jelent a 2014-
2020 közötti  fejlesztési  időszak,  amelynek  keretében  jelentős  források felosztására  kerülhet  sor
(1,5-2,2 Mrd Ft.)

Előterjesztéséhez mellékelten csatolta a megkeresést és a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó
tájékoztatót.

Az  elmúlt  évben  önkormányzatuk  sikeresen  pályázott  Leader  támogatásra  a  kamerarendszer
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kiépítésével kapcsolatosan, melyre 8.000 000 Ft támogatást kapott.

Úgy  gondolja,  hogy  önkormányzatunk  egyesületi  tagságának  fenntartásával  az  elkövetkezendő
időszakban is  pályázati  forrásokat  lehetne  Pannonhalmára  vonzani  mind önkormányzati  mind  a
helyi vállalkozások tekintetében egyaránt.
A tavalyi tagdíj 15.000 Ft volt.

Kérte a Tisztelt Képviselő-testületet álláspontjának kialakítására a napirendi ponttal kapcsolatosan.

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

dr. Horváth Benedek: Elmondta, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a hétfői napon
tárgyalta ezt a napirendi pontot. Véleménye az, hogy a tagság több előnnyel jár mint hátránnyal, így
javasolja a képviselő-testületnek a tagság meghosszabbítását. 

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy Pannonhalma Város
Önkormányzata fenntartja egyesületi tagságát a Pannónia Kincse Leader Egyesületben, aki a térség
2014-2020-as programozási időszakra vonatkozó várományos Helyi Akciócsoportja.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

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

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0 fő

33/2014.(II.25.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy Pannonhalma Város
Önkormányzata  fenntartja  egyesületi  tagságát  a  Pannónia  Kincse  Leader  Egyesületben,  aki  a
térség 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozó várományos Helyi Akciócsoportja.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

9.) A Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztása.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

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

Kovács  Szabolcs:  A választási  eljárásról  szóló  2013.  évi  XXXVI.  Törvény 24.-ában  foglaltak
szerint a szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban a póttagokat a települési
önkormányzat  képviselő-testülete  az  országgyűlési  képviselők  általános  választásának  kitűzését
követően, legkésőbb 2014. március 17-én 16 óráig választja meg.

A korábbi választás szavazatszámláló bizottsági tagjait megkeresték, azzal kapcsolatosan, hogy 
vállalnának-e feladatot továbbra is, nyilatkozatuk alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztette 
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a Tisztelt képviselő-testület elé:

Határozati javaslat:

…  /2014.(II.25.) határozat  
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. Törvény 24.-ában foglaltak alapján Pannonhalma városában működő szavazatszámláló 
bizottság tagjaivá, illetve póttagjaivá az alábbi személyeket választja meg:

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

Gyimesi Károlyné Kisfaludy u. 4/4
Csáfordiné Borbély Judit Dózsa Gy. u. 16.
Szilágyi Kemálné Kossuth u. 13.

2. Szavazókör: Tűzoltószertár, 9090 Pannonhalma Kossuth u. 1.

Kovács József Kossuth u. 24.
Szabó György Arany J. u. 10.
Zsebedics Zsolt Rákóczi F. 37.

3. Szavazókör: Kazinczy Ferenc Művelődési Ház, 9090 Petőfi 25.

Erdélyiné Maár Anna Béke u. 8/A
Gombás Károlyné Dallos u. 5.
Tischler Gáborné Bocskai u. 11.

4. Szavazókör: Tóthegy Bolt, Tóthegy 55.

Lendvai Ferencné Lestár 12.
Csala Benedekné Tóthegy 5.
Vincze Iván Vár 1.

Póttagok:

Tolnai Lászlóné Kossuth u. 16.
Horváth Károlyné Mátyás 20/A
Horváth Jánosné Kisfaludy u. 2/2.
Ress Judit Dallos u. 14.
Hóborné Mészáros Csilla Tóthegy 66/A
dr. Komáromi Szilvia Szent Márton u. 19. 1/2.
Koczmann-né Kovács Ilona Tóthegy 35.
Szabó Vilmos Kossuth u. 20/A.
Kovács Istvánné István király u. 15.
Várhelyiné Fehér Márta Ady Endre u. 23.
Tűz Lukácsné Attila u. 25.
Schaub Zsuzsa Árpád u. 36.

Felelős: Kovács Szabolcs jegyző
Határidő: azonnal
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Bagó Ferenc: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot, az kézfelemeléssel szavazzon. 

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0 fő

34/2014.(II.25.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. Törvény 24.-ában foglaltak alapján Pannonhalma városában működő szavazatszámláló 
bizottság tagjaivá, illetve póttagjaivá az alábbi személyeket választja meg:

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

Gyimesi Károlyné Kisfaludy u. 4/4
Csáfordiné Borbély Judit Dózsa Gy. u. 16.
Szilágyi Kemálné Kossuth u. 13.

2. Szavazókör: Tűzoltószertár, 9090 Pannonhalma Kossuth u. 1.

Kovács József Kossuth u. 24.
Szabó György Arany J. u. 10.
Zsebedics Zsolt Rákóczi F. 37.

3. Szavazókör: Kazinczy Ferenc Művelődési Ház, 9090 Petőfi 25.

Erdélyiné Maár Anna Béke u. 8/A
Gombás Károlyné Dallos u. 5.
Tischler Gáborné Bocskai u. 11.

4. Szavazókör: Tóthegy Bolt, Tóthegy 55.

Lendvai Ferencné Lestár 12.
Csala Benedekné Tóthegy 5.
Vincze Iván Vár 1.

Póttagok:

Tolnai Lászlóné Kossuth u. 16.
Horváth Károlyné Mátyás 20/A
Horváth Jánosné Kisfaludy u. 2/2.
Ress Judit Dallos u. 14.
Hóborné Mészáros Csilla Tóthegy 66/A
dr. Komáromi Szilvia Szent Márton u. 19. 1/2.
Koczmann-né Kovács Ilona Tóthegy 35.
Szabó Vilmos Kossuth u. 20/A.
Kovács Istvánné István király u. 15.
Várhelyiné Fehér Márta Ady Endre u. 23.
Tűz Lukácsné Attila u. 25.
Schaub Zsuzsa Árpád u. 36.
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Felelős: Kovács Szabolcs jegyző
Határidő: azonnal

10.) A Településrendezési Terv módosításáról szóló tájékoztatás
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

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

Kovács  Szabolcs:Elmondta,  hogy  a  Településrendezési  Terv  módosítása  folyamatban  van,  a
képviselő-testület  által  meghatározott,  illetve  a  lakosság  által  megjelölt  igények  alapján.  A
módosítás  során  rögzíteni  kell  a  314/2014.(XI.08.)  Kormány  rendeletben  foglaltak  szerint  a
partnerségi  egyeztetés  szabályait.  Mindezek  figyelembe  vételével  terjeszti  az  alábbi  határozati
javaslatot a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Határozati javaslat:
Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város településrendezési eszközeinek
az Rp.I.129-7 számú vállalkozási szerződésben foglalt módosítása során a 314/2012.(XI.8.) Korm.
rendelet 28.§ (3), 29.§ alapján a partnerségi egyeztetés szabályait az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Az egyeztetésben résztvevők körének meghatározása:
• lakosság

◦ a település teljes lakossága
• civil szervezetek

◦ Illak Vadásztársaság
◦ Pannonhalma Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete
◦ Pannonhalmi Óvodát és Bölcsődet Támogató Alapítvány
◦ Pannonhalmi Szent Márton Borrend
◦ PÁNDZSA Klub Egyesület
◦ PIPACS Egyesület
◦ Szent Márton Polgárőr Egyesület
◦ Magyar Vöröskereszt Pannonhalmi Alapszervezete

• gazdálkodó szervezetek
◦ Kisalföldi Takarmányértékesítő Kft.
◦ Maár és Maár Kft.
◦ Oros-Mixis Kft.
◦ IMI-COOP Szolg. és Ker. Kft.
◦ Gasper Bt.
◦ Meng Yun Nemzetközi és Kereskedelmi Kft.
◦ Rienda Bt.
◦ Akció Zóna Kft.
◦ Kovács Kegyelet 2007 Bt.
◦ Szilveszter és Szilveszter Kft.
◦ MÁV Zrt.
◦ Szent Márton Hegyi Borászati Kft.
◦ Intersafe Hungary Biztonságtechnikai Szolgáltató Kft.
◦ Terra-Opus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
◦ Pannonhalma Tüzép Kft.

•  intézmények
◦ Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde
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2. az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) tájékoztatásának módja és eszközei:
mód:

• általános tájékoztatás
◦ az egyeztetés tárgyát képező dokumentációk közzététele 

▪ az önkormányzat honlapján (www.pannonhalma.hu) 
▪ a polgármesteri hivatal hivatali helyiségében

◦ a vélemény-nyilvánításra való felhívás eszközei: 
▪ az önkormányzat honlapján történő megjelentetés
▪ önkormányzati hirdetőtáblákon való kifüggesztés
▪ helyi televízió általi közlés

3. a javaslatok, vélemények közlésének, (dokumentálásának), nyilvántartásának módja:
közlés (dokumentálás) 
• az  önkormányzatnak  címzett  levél  (papíralapú,  elektronikus)
nyilvántartás: 
• a  papíralapú  vélemények,  levelek  és  a  kinyomtatott  e-mailek  egy dossziéba  gyűjtése  és

tárolása sorszámmal és a véleményező nevével megjelölve

4.  az  el  nem  fogadott  javaslatok,  vélemények  indokolásának  módja,  a  dokumentálásuk,
nyilvántartásuk rendje
mód:

• általános tájékoztatás 
▪ az önkormányzat honlapján (www.pannonhalma.hu)
▪ a polgármesteri hivatal hivatali helyiségében 

dokumentálás, nyilvántartás
• számítógépen történő tárolás

5. az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések
általános tájékoztatás 

• a jóváhagyott munkarészek betekintési és letöltési lehetősége az önkormányzat
honlapján 

• a jóváhagyott munkarészek nyomtatott dokumentációjába betekintési lehetőség
a polgármesteri hivatalban Ácsné Szaló Katalin ügyintézőnél 

a jóváhagyásról való tájékoztatás eszközei: 
• az önkormányzat honlapján (www.pannonhalma.hu)
• önkormányzati hirdetőtáblákon való kifüggesztés
• helyi televízió általi közlés
• a helyi újság általi közlés

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

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

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0 fő
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34/A/2014.(II.25.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város településrendezési eszközeinek
az Rp.I.129-7 számú vállalkozási szerződésben foglalt módosítása során a 314/2012.(XI.8.) Korm.
rendelet 28.§ (3), 29.§ alapján a partnerségi egyeztetés szabályait az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Az egyeztetésben résztvevők körének meghatározása:
• lakosság

◦ a település teljes lakossága
• civil szervezetek

◦ Illak Vadásztársaság
◦ Pannonhalma Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete
◦ Pannonhalmi Óvodát és Bölcsődet Támogató Alapítvány
◦ Pannonhalmi Szent Márton Borrend
◦ PÁNDZSA Klub Egyesület
◦ PIPACS Egyesület
◦ Szent Márton Polgárőr Egyesület
◦ Magyar Vöröskereszt Pannonhalmi Alapszervezete

• gazdálkodó szervezetek
◦ Kisalföldi Takarmányértékesítő Kft.
◦ Maár és Maár Kft.
◦ Oros-Mixis Kft.
◦ IMI-COOP Szolg. és Ker. Kft.
◦ Gasper Bt.
◦ Meng Yun Nemzetközi és Kereskedelmi Kft.
◦ Rienda Bt.
◦ Akció Zóna Kft.
◦ Kovács Kegyelet 2007 Bt.
◦ Szilveszter és Szilveszter Kft.
◦ MÁV Zrt.
◦ Szent Márton Hegyi Borászati Kft.
◦ Intersafe Hungary Biztonságtechnikai Szolgáltató Kft.
◦ Terra-Opus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
◦ Pannonhalma Tüzép Kft.

•  intézmények
◦ Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde

2. az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) tájékoztatásának módja és eszközei:
mód:

• általános tájékoztatás
◦ az egyeztetés tárgyát képező dokumentációk közzététele 

▪ az önkormányzat honlapján (www.pannonhalma.hu) 
▪ a polgármesteri hivatal hivatali helyiségében

◦ a vélemény-nyilvánításra való felhívás eszközei: 
▪ az önkormányzat honlapján történő megjelentetés
▪ önkormányzati hirdetőtáblákon való kifüggesztés
▪ helyi televízió általi közlés

3. a javaslatok, vélemények közlésének, (dokumentálásának), nyilvántartásának módja:
közlés (dokumentálás) 
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• az  önkormányzatnak  címzett  levél  (papíralapú,  elektronikus)
nyilvántartás: 
• a  papíralapú  vélemények,  levelek  és  a  kinyomtatott  e-mailek  egy dossziéba  gyűjtése  és

tárolása sorszámmal és a véleményező nevével megjelölve

4.  az  el  nem  fogadott  javaslatok,  vélemények  indokolásának  módja,  a  dokumentálásuk,
nyilvántartásuk rendje
mód:

• általános tájékoztatás 
▪ az önkormányzat honlapján (www.pannonhalma.hu)
▪ a polgármesteri hivatal hivatali helyiségében 

dokumentálás, nyilvántartás
• számítógépen történő tárolás

5. az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések
általános tájékoztatás 

• a jóváhagyott munkarészek betekintési és letöltési lehetősége az önkormányzat
honlapján 

• a jóváhagyott munkarészek nyomtatott dokumentációjába betekintési lehetőség
a polgármesteri hivatalban Ácsné Szaló Katalin ügyintézőnél 

a jóváhagyásról való tájékoztatás eszközei: 
• az önkormányzat honlapján (www.pannonhalma.hu)
• önkormányzati hirdetőtáblákon való kifüggesztés
• helyi televízió általi közlés
• a helyi újság általi közlés

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

11.) A Produktív iroda megkeresése a Leader pályázattal kapcsolatosan
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

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

Kovács Szabolcs: Elmondta, hogy a Produktív iroda kereste meg önkormányzatukat, akik a Leader
pályázat  keretében  a  kamerarendszer  kiépítésével  kapcsolatos  pályázatot  készítették  el.  Egy  új
ajánlatot tettek, akkor a pályázat keretében 6%-os sikerdíjuk volt, amely elszámolható volt, ennek
összege 608.451 Ft. Egy sokkal kedvezőbb ajánlatot tett az iroda vezetője. Azt kérte tőlük, hogy a
Produktív  irodával  bontson  szerződést  a  képviselő-testület  és  az  irodában  dolgozó  egyéni
vállalkozóként tevékenykedő személlyel kössön új szerződést és ugyanerre a feladatra 341.630 Ft-
ért. Az egyeztetéseket lefolytatta, ez érdemi változást érinteni nem fog. A pályázatot tisztességgel
be  fogják  fejezni,  de  270.000  Ft  megtakarítást  eredményez  ez  Pannonhalma  Város
Önkormányzatának. Áttekintette az általuk kiküldött anyagot és ez alapján elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.

Bagó Ferenc: Felkérte dr. Horváth Benedeket a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét,
hogy ismertesse a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményét.
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dr. Horváth Benedek: Elmondta, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a hétfői napon
tárgyalta ezt a napirendi pontot és elfogadásra javasolja az új ajánlatot 

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  Produktív  iroda  (9022  Győr,
Batthyány tér 6.) kérésének helyt ad, és a kamerarendszer kiépítésére vonatkozó Leader pályázattal
kapcsolatosan  kötött  vállalkozási  szerződést  közös  megegyezéssel  felbontja.  A  szerződés
felmondása anyagi kötelezettséggel egyik felet sem terheli.
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete a pályázat további koordinálásával és
projektmenedzseri  feladatoknak  ellátásával  a  mellékletben  szereplő  ajánlatban  foglaltak  szerint
szerződést köt Szabó Balázs (9097 Mezőörs, Petőfi u. 99.) egyéni vállalkozóval.
A képviselő-testületet felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

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

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0 fő

35/2014.(II.25.) határozat 
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  Produktív  iroda  (9022  Győr,
Batthyány tér 6.) kérésének helyt ad, és a kamerarendszer kiépítésére vonatkozó Leader pályázattal
kapcsolatosan kötött vállalkozási szerződést közös megegyezéssel felbontja. A szerződés felmondása
anyagi kötelezettséggel egyik felet sem terheli.
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete a pályázat további koordinálásával és
projektmenedzseri  feladatok  ellátásával  a  mellékletben  szereplő  ajánlatban  foglaltak  szerint
szerződést köt Szabó Balázs (9097 Mezőörs, Petőfi u. 99.) egyéni vállalkozóval.
A képviselő-testületet felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

12.) Pannonhalma Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének kérelme
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

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

Kovács  Szabolcs:  Elmondta,  hogy  Pannonhalma  Város  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesülete  azzal  a
kérelemmel  fordult  a  képviselő-testülethez,  hogy  az  egyesület  2013.  évi  önkormányzati
támogatásában  fennmaradó  215.080  Ft-ot  2014.  évben  épületfelújításra  történő  felhasználását
engedélyezni  szíveskedjen.  Szeretnék megköszönni  az  egyesület  tagjai  nevében a  Pannonhalma
Város Önkormányzatának egész éveben nyújtott támogatást és segítséget.

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

dr. Horváth Benedek: Elmondta, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a hétfői napon
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tárgyalta ezt a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a  Pannonhalma Város Önkéntes Tűzoltó
Egyesületének kérelmét.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  úgy  döntött,  hogy  támogatja
Pannonhalma Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének kérelmét,  így a tavalyi  évben fennmaradó
215.080  Ft  önkormányzati  támogatás,  2014.  évben  épületfelújításra  történő  felhasználását
engedélyezi. 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

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

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0 fő

36/2014.(II.25.) határozat 
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  úgy  döntött,  hogy  támogatja
Pannonhalma Város Önkéntes  Tűzoltó Egyesületének kérelmét,  így a tavalyi  évben fennmaradó
215.080  Ft  önkormányzati  támogatás,  2014.  évben  épületfelújításra  történő  felhasználását
engedélyezi. 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

13.) A Kazinczy Ferenc Művelődési Ház 2014. évi programtervezetének elfogadása
Előadó: Orbán Péter képviselő

Bagó Ferenc:  Felkérte  Orbán Péter képviselő urat, tájékoztassa a képviselő-testületet e napirendi
ponttal kapcsolatosan.

Orbán  Péter: Elmondta,  hogy  Horváth  Roland  a  Kazinczy  Ferenc  Művelődési  Ház
intézményvezetője által megtervezett programtervezet elfogadása miatt kért szót.
Részletesen ismertette az egész éves programtervezetet.
Horváth  Roland  úr  kérdéseit  is  tolmácsolta  a  képviselő-testület  elé.  A tanévnyitó  és  tanévzáró
ünnepségeket lehetne-e az iskolában tartani?

Horváth Miklós:  Elmondta,  hogy az  egyetlen  alkalmas  hely erre  a  Művelődési  Ház,  mivel  az
iskolának nincsen akkora terme, ahol meg lehetne tartani ezeket a rendezvényeket.

Orbán Péter: Megkérdezte, hogy meg lehetne-e változtatni a Márton- napi vásár idejét és helyét?
A helyéül a búcsú területét a Kisfaludy utcát jelölték meg. A látogatottság végett a szombati időpont
jobb lenne, akkor több vásárló és eladó is ki tudna látogatni a rendezvényre. 

Kádi  Antal: Elmondta.,  hogy  a  vásár  országosan  definiált  időpontokban  történik,  nem  tudja
elképzelni, hogy változtassák hétvégére. 

Vas Gábor: Ezzel kapcsolatosan csak annyit szeretne hozzáfűzni, hogy ő is félti az új Fő teret, de
véleménye az, hogy egy vásár színvonalasabb lenne, ha ott rendeznék meg. Ennek a körülményeit
és szabályait a vásározókkal szigorúan be lehetne tartani. 
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Bagó Ferenc: Elmondta, hogy mivel a Fő téren kialakításra került a „teknő”, hogy a víz könnyedén
le tudjon folyni, így a sátrakat nehéz lenne ott felállítani. Hová teszik a vásárosok az autóikat, mert
a Fő térre nem állhatnak be. Véleménye az, hogy az idei évet még várják meg és jövőre elkészülnek
majd a parkolók, akkor térjenek vissza erre a napirendi pontra. 

Szilágyi  Kemál:  Véleménye  az,  ha  ebben  az  irányban  gondolkodnak,  akkor  faházas  vásárokat
kellene tartani, mint a karácsonyi vásár is volt. 

dr.  Horváth Benedek: Teljesen  egyetértett  előtte  szóló  képviselő  társával.  Ha lehetne  faházas
megoldás, akkor minden vásár ott kellene tartani, csak úgy emlékszik rá, hogy ez 1 millió Ft-os
költség hányada van az önkormányzat felé.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  elfogadja  a  Kazinczy  Ferenc
Művelődési Ház Pannonhalma Város 2014. évi programtervezetét az előterjesztésnek megfelelően.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

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

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0 fő

37/2014.(II.25.) határozat 
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  elfogadja  a  Kazinczy  Ferenc
Művelődési Ház Pannonhalma Város 2014. évi programtervezetét az előterjesztésnek megfelelően.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

Bagó Ferenc: a képviselő-testület nyilvános ülését bezárta. 

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

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