
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 8:00 órakor
megtartott rendkívüli, nyílt Képviselő-testületi üléséről. 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.

Bagó Ferenc: Köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket, a napirendi pontok előadóit és a meghívottakat.
Megállapította, hogy az ülésen 7 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. 

Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: Horváth Miklós és Kádi Antal képviselők. 

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

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

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0 fő

43/2014.(III.10.) határozat 
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  az  ülésre  meghirdetett
napirendi pont tárgyalását elfogadja.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Napirendi pont

1.) A Nemzeti Kulturális Alap köztéri munkák létrehozására kiírt pályázati lehetőségének ismertetése
Előadó: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

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

Kovács Szabolcs: Elmondta, hogy A Nemzeti Kulturális Alap pályázatot írt ki március 17. napi pályázati
határidővel köztéri alkotások létrehozása tárgyában. Elmondta, hogy a pályázatra 100 millió Ft-os kerete áll
rendelkezésre. 1 pályázat  maximum 5 millió pályázati  forrást igényelhet.  Önkormányzatok tekintetében a
pályázat intenzitása 70 %. 
Ezt követően részletesen ismerteti a pályázati kiírást.

Bagó Ferenc: Elmondta, hogy ezen pályázat vonatkozásában kereste meg a városunkban élő Hefter László
Ferenczy  díjas  üvegművész,  aki  felajánlotta  segítségét  a  pályázati  anyag  összegyűjtésében  terveket,
grafikákat  készítene  egy  lehetséges  alkotás  vonatkozásában.  Impozáns  alkotás  kerülhetne  egy  nyertes
pályázat esetén városunkba, amelyet tavaly elkészült Fő téren lehetne felállítani. 
Kérte a Tisztelt képviselő-testületet alakítsa ki az álláspontját a napirenddel kapcsolatosan.

Vas Gábor: Mindenképpen megfontolandó ez a pályázati lehetőség. Úgy gondolja, hogy Pannonhalma Fő
terének és településképének egyaránt hasznos lenne egy ilyen műalkotás. Támogatja a pályázat benyújtását.

dr.  Horváth  Benedek: Támogatandónak  tarja  azt  a  célt,  amelynek  keretében egy impozáns  műalkotás
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kerülne elhelyezésre a város Fő terén, úgy gondolom, hogy ezt a pályázati lehetőséget mindenképpen ki kell
használni.

Szilágyi  Kemál: Örömteli  ez  a  pályázati  lehetőség.  Támogatja  annak benyújtását  és  bízik  benne,  hogy
pozitív bírálatot kap a benyújtott anyag.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  pályázatot  kíván  benyújtani  a  Nemzeti
Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma nyílt pályázati felhívására. A képviselő-testület a pályázat
keretében 5 millió Ft támogatásra pályázik a szükséges önerőt  az önkormányzat  2014.  évi  költségvetése
terhére biztosítja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati anyag összeállításánál vegye fel
a kapcsolatot Hefter László Ferenczy díjas üvegművésszel és az elkészült pályázati anyagot határidőre adja
le.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: 2014. március 17.

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

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0

44/2014.(III.10.) határozat 
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  pályázatot  kíván  benyújtani  a  Nemzeti
Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma nyílt pályázati felhívására. A képviselő-testület a pályázat
keretében 5 millió Ft támogatásra pályázik a szükséges önerőt az önkormányzat 2014. évi költségvetése
terhére biztosítja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati anyag összeállításánál vegye fel
a kapcsolatot Hefter László Ferenczy díjas üvegművésszel és az elkészült pályázati anyagot határidőre adja
le.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: 2014. március 17.

Bagó Ferenc: a képviselő-testület nyilvános ülését  8:30-kor bezárta. 

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

..….................. ….......................
Horváth Miklós            Kádi Antal
jkv. hitelesítő     jkv. hitelesítő 
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