
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-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, Horváth Miklós képviselő
úr igazoltan távol van.

Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: Szilágyi Kemál és Vas Gábor képviselők. 

Bagó  Ferenc: Tájékoztatta  a  képviselő-testületet,  hogy  az  ülés  napirendjére  a  meghívóban
javaslatot tett. 
Megkérdezte van-e még javaslat napirend felvételére.

Kovács Szabolcs és dr. Szabó György: Javasolta, az alábbi napirendi pont felvételét:

Napirendi pontok felvétele:
• Miholics Lászlóné a pannonhalmi 660 hrsz.-ú telekkel kapcsolatos felajánlása
• Ónody Józsefné szociális lakás iránti kérelme
• Stipsics Péter kérelmének ismertetése 
• Beszámoló a Főapátsággal történt tárgyalásokról a Majorsági parkolókkal kapcsolatosan
• Dr. Sárosi Katalin kérelmének ismertetése
• A Szakszolgálati tagintézmény ügyviteli helyével kapcsolatos vélemény kialakítása

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

60/2014.(IV.29.) 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:
• Miholics Lászlóné a pannonhalmi 660 hrsz.-ú telekkel kapcsolatos felajánlása
• Ónody Józsefné szociális lakás iránti kérelme
• Stipsics Péter kérelmének ismertetése 
• Beszámoló az apátsággal történt tárgyalásokról a Majorsági parkolókkal kapcsolatosan
• Dr. Sárosi Katalin kérelmének ismertetése
• A Szakszolgálati tagintézmény ügyviteli helyével kapcsolatos vélemény kialakítása

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal



Kovács  Szabolcs: Javasolta  a  2.,  a  8.  napirendi  pont,  és  Ónody Józsefné  szociális  lakás  iránti
kérelme napirendi pontok zárt ülés keretében történő tárgyalását,  állásfoglalást igényl  személyiő
ügy tárgyalása esetén és 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

61/2014.(IV.29.)   határozat   
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2., a 8.  napirendi
pontokat  és Ónody Józsefné szociális  lakás iránti  kérelme 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
és a 46. § (2). bekezdés, B, pontja szerint zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés,
felmentés,  vezet i  megbízás  adása,  annak  visszavonása,  fegyelmi  eljárás  megindítása  éső
állásfoglalást igényl  személyi ügy tárgyalásakor.ő

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Kádi Antal: Javasolta a 2. napirenddel kapcsolatosan a név szerinti szavazást.  

Bagó Ferenc: Felkérte a képviselő-testület tagjait, aki egyetért a 2. napirenddel kapcsolatosan a név
szerinti szavazással, az kézfelemeléssel szavazzon.

Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0 fő

62/2014.(IV.29.) határozat 
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  a  2.  napirendi
pontban  a Tourinform  Iroda  vezetői  állásra  beérkezett  pályázati  anyagok  és  a  pályázók
meghallgatása alapján név szerinti szavazás keretein belül hoz döntést.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Napirend előtti munkarész

Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről:

Két ülés között történt események, tárgyalások:
• III.26-án Választársa felkért polgárok eskütétele volt a Polgármesteri Hivatalban.
• III. 26-án Radnóti Miklós szobrának elbontásával kapcsolatosan megkapta az engedélyt 

Winerberger vezérigazgató úrtól.
• III. 27-én Nyúlon volt Kara Ákos országgyűlési képviselő úr előadása Cséfalvay Zoltán 

államtitkár úrral együtt.
• III. 31-én Sárosi Katalin pincéjét feltöltötték 7 m³ kaviccsal, elkerülve annak beomlását.
• III. 31-én Lestár területének rendbetétele befejeződött.
• IV. 3. Elkészült a Pannonhalmi hírek tavaszi száma, ennek széthordása a lakosságnak 

megtörtént.



• IV. 9. HHR-felé elküldték a levelet a testület állásfoglalásáról.
• IV. 11. Művelődési Házban a Kézimunkakör Folthátán- folt nevű kiállításán vett részt. 
• IV. 16. Nyúl- Pannon-Víz Zrt. beszámolóján vett részt a 2013. évről, elmondták, hogy 

először voltak veszteségesek
• IV. 17. Menetrend egyeztetés volt a Polgármesteri Hivatalban a MÁV- Kisalföld 

Volánnal.
• IV. 23. Kereskedelmi Kamara tartott a Művelődési Házban a vállalkozóknak egy 

fórumot.

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

(2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, 2014. március 25-től 2014. április 24.-ig terjedő

időszakban döntést nem hoztam.

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

63/2014.(IV.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. 

Kérdés, észrevétel nem merült fel.
Napirendi pontok:

1.) Beszámoló a „Retró Majális” városi rendezvény előkészítő munkálatairól
Előadó: Horváth Roland a Kazinczy Ferenc Művelődési Ház igazgatója



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

Kovács Szabolcs: Elmondta, hogy már nem az előkészületekről fog beszámolni, hanem a végleges
helyzetről, hiszen csütörtökön lesz május 1-je. 95 %-ban készen van a rendezvény.  Nagyjából a
költségvetés fedni fogja a valóságot. Plusz programként lesz lengő teke és fotósarok. Az Ifjúsági
Vöröskereszt egy üzemorvosi sátrat fog felállítani korhű felszerelésekkel. A májusfát holnap fogják
felállítani a tűzoltókkal. Biztonsági személyzetet nem kért, úgy véli ezt a feladatot a polgárőrökkel
is  el  lehet  végeztetni.  10-12  árus  jelezte,  hogy  részt  szeretne  venni  ezen  a  rendezvényen.  Az
útlezárás május 1-jén 14 órától éjjel 2 óráig fog tartani.  A sátrakat szerdán fogják felállítani.  A
színpad a tér végén lesz felállítva. Az esőhelyszín a Művelődési Ház.

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

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  Retró  Majális”  városi  rendezvény
előkészítő munkálatairól szóló beszámolót.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Retró  Majális”  városi
rendezvény előkészítő munkálatairól szóló beszámolót.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

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

Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0

64/2014.(IV.25.)   határozat   
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Retró  Majális”  városi
rendezvény előkészítő munkálatairól szóló beszámolót.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

2.) Beszámoló a város turisztikai kiadványának és turisztikai koncepciójának előkészítő 
munkálatairól.
Előadók: Vas Gábor alpolgármester, Kovács Szabolcs jegyző

Bagó  Ferenc:  Felkérte  Vas  Gábor  alpolgármester  urat, tájékoztassa  a  képviselő-testületet  e
napirendi ponttal kapcsolatosan.

Vas Gábor: Elmondta, hogy időközben egyetlen fontos mozzanat történt. Megérkezett külföldről
az az úriember, akit még szakértőként vártak a kiadvány végleges elkészítéséhez. Sajnos nem tudja
azt mondani, hogy jövőhétre elkészül a kiadvány, a szakértők sem javasolják ebben a formában



kiadni. Véleményük az, hogy rövidebb, de lényegre törőbb formára kellene átalakítani a kiadványt,
amihez már neki is kezdtek. 

Kovács Szabolcs: Meglátása szerint a minőségi kiadvány május végére el fog készülni. 

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 Vas Gábor alpolgármester úr beszámolóját
Pannonhalma Város turisztikai kiadványának előkészítő munkálatairól.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.

Határozati javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  Vas  Gábor  alpolgármester  úr
beszámolóját Pannonhalma Város turisztikai kiadványának előkészítő munkálatairól.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

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

Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0

65/2014.(IV.29.)   határozat   
Pannonhalma Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  Vas  Gábor  alpolgármester  úr
beszámolóját Pannonhalma Város turisztikai kiadványának előkészítő munkálatairól.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

3.) A térfigyelő kamerarendszer kiépítésének jelenlegi állapotáról szóló beszámoló
Előadó: Huszár Levente és Papp László a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjai

Bagó  Ferenc:  Felkérte  Papp  Lászlót  a  Pénzügyi  és  Településfejlesztési  Bizottság  tagját,
tájékoztassa a képviselő-testületet e napirendi ponttal kapcsolatosan.

Papp  László:  Elmondta,  hogy  megkezdődött  a  kamerarendszer  kiépítése  az  óvodánál.
Megvalósításra került a pályázatban vállalt 20 %. A következő ütemezés a kábelezéstől függ. Az
óvodában nincsen délután kamerakép, mert lekapcsolják a főkapcsolót. 
Elmondta, hogy ez addig probléma, ameddig az óvoda új szárnya el nem készül. 
A Dózsa Gy u. és a Szabadság tér sarkán lesz 1 kamera, a kereszteződésben, ahol a forgalmat fogja
venni, az óvodában is lesz 2 kamera, illetve a Fő téren lesz elhelyezve a maradék 6 kamera.  A
kamerarendszer kiépítése a kábelezéstől függ.
Elmondta,  hogy az első elszámolás május 12-én lesz benyújtva.  A legutolsó információi  szerint
jövő héten jön a MAKADÁM Kft. felbontja a burkolatokat a kábelek lefektetéséhez és onnantól
számítva 2 hét alatt ki lesz építve a kamerarendszer.

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  térfigyelő kamerarendszer kiépítésének
jelenlegi állapotáról szóló beszámolót.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a térfigyelő  kamerarendszer
kiépítésének jelenlegi állapotáról szóló beszámolót.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

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

Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0

66/2014.(IV.29.)   határozat   
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a térfigyelő  kamerarendszer
kiépítésének jelenlegi állapotáról szóló beszámolót.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
           
4.)  Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  az  Önkormányzati  lakások  és  helységek
bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 3/2010.(II.24.) rendelet módosítása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Bagó Ferenc: Felkérte dr. Szabó György aljegyzőt, hogy e napirendi pontról tájékoztassa a testület
tagjait.

dr.  Szabó György:  A lakások és  helyiségek  bérletére,  valamint  az  elidegenítésükre  vonatkozó
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 54.§ (3) bekezdése szerint az önkormányzat
rendeletben határozza meg az e törvény alapján elővásárlási joggal nem érintett lakások eladásának
feltételeit.
A képviselő-testület  márciusi  ülésén  merült  fel  annak kérdése,  hogy az  önkormányzat  hatályos
rendelete  az  állam  tulajdonából  az  önkormányzat  tulajdonába  került  önkormányzati  lakásokra,
valamint  a  szerződésen  alapuló  elővásárlási  joggal  érintett  bérlakásokra  vonatkozóan  tartalmaz
rendelkezéseket, de a nem az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került, valamint az
elővásárlási  joggal  nem  érintett  lakásokra  vonatkozóan  a  rendelet  nem  tartalmaz  külön
rendelkezéseket, melyekre a lakástörvény fent hivatkozott felhatalmazása alapján szükséges önálló
szabályrendszert alkotni.
A testületi ülésen elhangzott javaslatok és vélemények alapján, valamint a lakástörvényben, illetve a
rendeletünkben  a  lakások  elidegenítésére  vonatkozó  szabályozások  figyelembevételével,  a
következő szempontok, kérdéskörök alapján állította össze a rendeletmódosítás tervezetét:

1.  A forgalmi érték ismeretében a rendelet  nyújt  e vételár  kedvezményt  a lakásban lakó bérlők
számára, különbséget téve a határozott és határozatlan idejű bérleti viszonyra?

2. A vételár egy részének részletekben való kifizetésére a rendelet nyújt e lehetőséget, ha igen a
vételár hány százalékát kell egy összegben befizetni?



3. Ha a rendelet lehetőséget ad részletfizetésre is, azt hány év alatt  engedi megfizetni, s milyen
mértékű kamattal.

4. A részletfizetés lejárta előtti teljesítést a rendelet honorálja e vételár kedvezménnyel s ha igen,
milyen mértékben.

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

Kádi Antal: Véleménye az, hogy mivel ezek az ingatlanok a legforgalmasabbak ezért a bevételt
maximalizálni  kell.  Azt  tudja  elfogadni,  ami  a  legjobb  az  önkormányzatnak,  így  a  legkisebb
kedvezményt támogatja. Az első kérdése az „A” opcióval ért egyet, a többit nem támogatja.

dr. Horváth Benedek: Csatlakozott előtte szóló képviselő társához. Véleménye az, hogy ez az ár
már így is kedvezményes. Egy bizonyos határidőn belüli észszerű részletfizetést el tud képzelni, de
ezen felüli kedvezményt nem.

Vas Gábor: Ő is egyetért képviselő társaival. Ha már figyelembe veszik az értékbecslést és helyben
is hagyják annak összegét, akkor ebből további engedményt nem hiszi, hogy kellene adni. Ő is az
első kérdés „A” opciójával ért egyet.

Bagó Ferenc: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja, a Pannonhalma
Város  Önkormányzatának  az  Önkormányzati  lakások  és  helységek  bérletéről,  valamint
elidegenítéséről szóló 3/2010.(II.24.) rendelet módosításával, az kézfelemeléssel szavazzon. 

Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0

Pannonhalma  Város  Önkormányzata  módosította  Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  az
Önkormányzati  lakások  és  helységek  bérletéről,  valamint  elidegenítéséről  szóló  3/2010.(II.24.)
rendeletet, így megalkotta a Pannonhalma Város Önkormányzatának 11/2014. (IV.29.) rendeletét.

5.) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2014.(I.28.) rendelet módosítása.
A Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési rendjének meghatározása.
Előadó: dr. Szabó György

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

dr. Szabó György: Elmondta, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal jelzéssel élt
önkormányzatunk  felé  arra  vonatkozóan,  hogy  a  Polgármesteri  Hivatal  Szervezeti  Működési
Szabályzatát,  Ügyrendjét,  mely jelenleg az önkormányzat  szervezeti  és működési  szabályzatáról
szóló 1/2014. ( I.29.) rendelet 2. számú mellékletét képezi, a mellékletek köréből ki kell emelni s
annak függelékei között kell elhelyezni.    
A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát mint az önkormányzat SZMSZ-ének
függelékét  a  képviselő-testületnek  határozati  formában  kell  elfogadnia  s  a  jövőben  annak
módosítására is csak határozati formában kerülhet sor.
Kérte a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg s hozza meg döntését!     
Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat: 
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékletben foglaltak szerint elfogadja a
Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát, mely Pannonhalma Város
Önkormányzat  Képviselő-testületének  az  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról
szóló 1/2014.( I.29. ) számú rendelete 1. számú függelékét képezi.



Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal  

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

Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0

67/2014.(IV.29.)   határozat   
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékletben foglaltak szerint elfogadja a
Pannonhalmi  Polgármesteri  Hivatal  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatát,  mely  Pannonhalma
Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  az  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatáról szóló 1/2014.(I.29.) számú rendelete 1. számú függelékét képezi.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal  

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: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0
           
Pannonhalma Város Önkormányzata módosította a  Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
1/2014.(I.28.)  rendeletet, így  megalkotta  a  Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  12/2014.
(IV.29.) rendeletét.

6.) Tájékoztató a  településrendezési terv módosításának jelenlegi állásáról. Beérkezett 
lakossági igények ismertetése.
Előadók: 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  jelenleg  a  szakhatósági
vélemények, javaslatok beszerzésének szakaszában van. Folyamatosan érkeznek vissza a kijelölt
hatóságok nyilatkozatai. Ezzel párhuzamosan a nyilvánosság kritériumainak eleget téve a módosítás
tervi és tartalmi elemeit a honlapon és a hirdetőkön is megjelenítettük.
A módosítással kapcsolatosan kereste meg Iby Bors Kinga Pannonhalma tóthegy 79. szám alatti
lakos. Még 2009. évben adott be egy kérelmet az önkormányzatnak azzal kapcsolatosan, hogy a
Tóthegyben a beépíthető terület nagyság – a telkek nagyobb méretére való tekintettel – a jelenlegi
300m2 helyett legalább 500-600 m2-re növekedjék.
Az akkori  képviselő  testület  határozati  formában  döntött  a  kérelemről,  melyet  előterjesztéséhez
mellékelten  csatolt.  A  kérelem  mostani  indoka  megegyezik  a  2009.  évben  benyújtott  kérelem
tartalmával.
A tervező REGIOPLAN Kft.-vel folytatott egyeztetést a felvetett probléma orvoslása végett, akik e-
mailben írták le véleményüket az alábbiak szerint:

„Tisztelt Jegyző Úr!

A 300m2-es korlátozás az örökségvédelem határozott kérésére került e tervbe. Látok lehetőséget en-
nek pontosítására, hisz pont a szóban forgó telket is ketté lehetne a tervben jelölt módon osztani, s



akkor már kétszer 300m2-t lehetne építeni arra a területre, amire most egyszer 300-at lehet. Talán ez
eszmefuttatással meg lehet győzni az örökségvédelmet arról, hogy ami telket meg lehet osztani a
terven jelölten, azon a kétszer 300m2 építésére legyen lehetőség. Megítélésem szerint ezzel a közér-
dek nem sérülne, s a leírt fejlesztések megvalósíthatók lennének. Javaslom, egészítsük ki az előzetes
tájékoztatást, menjen ez együtt a többivel. Csinálnánk egy kiegészítést, amit utána kellene küldeni
az első tájékoztatásnak. E feladat díja - a többivel együtt megoldva - 200 000,-Ft+ÁFA.

Üdvözlettel:
Pekkerné Szabó Piroska
REGIOPLAN Kft.”

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

dr. Horváth Benedek: Elmondta, hogy 2 dologról kell dönteniük. Az első, hogy támogatják-e a
kérelmet, a második pedig, ha igen akkor ki fizeti ki ennek a költségeit.

Kádi Antal: Elmondta, hogy a hölgy farmergazdálkodást akar végezni ezen a területen. Véleménye
az, hogy semmiféle képpen nem szabad felvállalni az önkormányzat részéről, hogy ők fizessék,
legfeljebb fele-fele arányban.

dr. Horváth Benedek: Véleménye az, hogy hárítsák át az egész összeget a kérelmezőre.

Szilágyi Kemál: Véleménye az, hogy mivel az Iby Bors Kinga falusi turizmussal foglalkozik, ezért
az önkormányzat támogathatja a vállalkozását az összeg felének a kifizetésével.

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 elutasításra javasolja Iby Bors Kinga Pannonhalma Tóthegy 79.
szám alatti lakos kérelmét.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  helyt  ad  Iby  Bors  Kinga  Pannonhalma
Tóthegy  79.  szám alatti  lakos  kérelmének,  azzal  a  feltétellel,  hogy  a  Településrendezési  Terv
módosításának költségeit vállalja.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Felkérte  a  Képviselő-testület  tagjait,  hogy  aki  elfogadásra  javasolja  a  határozati  javaslatot,  az
kézfelemeléssel szavazzon. 
Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0 fő

68/2014.(IV.29.)   határozat   
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  helyt  ad  Iby  Bors  Kinga  Pannonhalma
Tóthegy  79.  szám  alatti  lakos  kérelmének,  azzal  a  feltétellel,  hogy  a  Településrendezési  Terv
módosításának költségeit vállalja.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal



7.) Miholics Lászlóné a pannonhalmi 660 hrsz.-ú telekkel kapcsolatos felajánlása
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 Miholics  Lászlóné  született  Titrich  Magdolna  egy  levelet
küldött  önkormányzatuknak.  Pannonhalma  Város  Önkormányzata  bevezette  a  telekadót,  ami  az
örökségét érinti.  Ebben a levélben felajánlotta az önkormányzat részére a 660 hrsz.-ú ingatlanban
lévő  175  m²  területű  tulajdonát.  Ez  az  ingatlan  osztatlan  közös  tulajdonban  van.  Ha  az
önkormányzat nem tart igényt erre az telekrészre, akkor telekadó aloli mentességet szeretne kérni.

Hozzátette, hogy 2014 januárjától ez a beépítetlen telekméret adómentes. 

dr. Horváth Benedek: Véleménye szerint, erre a telekre nincsen szüksége az önkormányzatnak.
Tájékoztatni kell a hölgyet, hogy a telke adómentes.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot:
Határozati javaslat:
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete nem tart igényt Miholics Lászlóné 125 
m² területű tulajdonára a pannonhalmi 660 hrsz.-ú ingatlanban.
A képviselő-testületet felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

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

Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0 fő

69/2014.(IV.29.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete nem tart igényt Miholics Lászlóné 125 
m² területű tulajdonára a pannonhalmi 660 hrsz.-ú ingatlanban.
A képviselő-testületet felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

8.) Stipsits Péter járdafelújítás iránti kérelmének ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

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

Kovács Szabolcs:  Elmondta, hogy Stipsics Péter 9090 Pannonhalma Ady E. 42. szám alatti lakos
azzal a kéréssel fordult önkormányzatukhoz, hogy a háza előtti járdaszakaszt szeretné helyreállítani,
10X20  cm-es  szürke  hasábkő  burkolattal.  Kérdése  az,  hogy  megteheti-e  és  ha  igen,  akkor  az
önkormányzat tudná-e valamilyen módon támogatni?
     
Kérte a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg s hozza meg döntését.
 



Papp László:  Nem támogatja a kérelmet, hiszen ha az úr egy ilyen burkolatot tesz a háza előtti
járda szakaszra, akkor nem lesz egységes a látkép. Véleménye az, hogy általánosan Pannonhalmán
elfogadható járdákhoz hasonlóan megcsináltathatja.

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  abban  az  esetben  támogatja  a  kérelmet,  ha  a  térkő  helyett
aszfalttal helyettesíti a kérelmét. Abban az esetben ha kér árajánlatot járda aszfaltozásra, akkor az
önkormányzat sem zárkózik el a támogatástól.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete,  a  kérelemben  foglaltak  szerint  nem
tudja  támogatni  Stipsits  Péter  járdafelújítás  iránti  kérelmét.  Az  önkormányzat  aszfaltos
járdafelújításokat végeztet, ezért javasolja a kérelmezőnek, hogy aszfaltos felújításra vonatkozóan
kérjen ajánlatot az érintett járdaszakasz felújítására és azt nyújtsa be a soron következő Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság ülésén, ahol a támogatás mértékéről döntés születhet.

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

70/2014.(IV.29.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete,  a  kérelemben foglaltak  szerint  nem
tudja  támogatni  Stipsits  Péter  járdafelújítás  iránti  kérelmét.  Az  önkormányzat  aszfaltos
járdafelújításokat végeztet, ezért javasolja a kérelmezőnek, hogy aszfaltos felújításra vonatkozóan
kérjen ajánlatot az érintett járdaszakasz felújítására és azt nyújtsa be a soron következő Pénzügyi
és Településfejlesztési Bizottság ülésén, ahol a támogatás mértékéről döntés születhet.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

9.)  Beszámoló a Főapátsággal történt tárgyalásokról a Majorsági parkolókkal kapcsolatosan.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Bagó Ferenc:  Felkérte  Kovács  Szabolcs  jegyzőt,  tájékoztassa a képviselő-testületet  e napirendi
ponttal kapcsolatosan.
Kovács  Szabolcs: Elmondta,  hogy  Rábai  László  úrral  folytatott  egyeztetést  a  Majorság  előtti
parkolók  és  az  útfelújításokkal  kapcsolatosan  a  Borbirodalom és  a  Majorság  közötti  útszakasz
megújításáról. Az útszakasz felújítását fele arányban vállalják. Mindenképpen szeretne az Apátság
oda  parkolókat  építeni,  ennek a  költségét  100%-ban vállalják.  Kérésük az,  hogy kössenek egy
szerződést és egy táblát helyezzen ki az önkormányzat, azzal a felirattal, hogy „az Apátsági Major
látogatói részére fenntartva”. Ez több, mint 10 millió Ft-os beruházás lenne, de a parkolási deficitet
javítaná. 

Kérte a Tisztelt képviselő-testület, hogy az előterjesztést vitassa meg s hozza meg döntését.



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 ez egy pozitív együttműködés lesz az Apátság
és a Önkormányzat között.

Határozati javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  megbízza  a  jegyzőt  egy  használati
szerződés  tervezet  előkészítésével,  amely  a  soron  következő  képviselő-testületi  ülésen  kerül
előterjesztésre.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

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

Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0 fő

71/2014.(IV.29.) határozat 
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  megbízza  a  jegyzőt  egy  használati
szerződés  tervezet  előkészítésével,  amely  a  soron  következő  képviselő-testületi  ülésen  kerül
előterjesztésre.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

10.) Dr. Sárosi Katalin kérelmének ismertetése
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

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

Kovács  Szabolcs:  Elmondta,  hogy  Dr.  Sárosi  Katalin,  aki  a  Gesztenyés  ABC  épületegyüttes
tulajdonosa  kereste  fel  önkormányzatukat.  A  Fő  tér  munkálatai  során  az  épület  egy  részén
megrepedt,  aminek kijavítására a vállalkozó KÉSZ Zrt. ígéretet  tett.  Ez meg is fog valósulni az
elkövetkezendő hetekben. 
A  másik  fő  problémája  a  hölgynek,  hogy  az  elmúlt  időszakban,  1  hónappal  ezelőtt  az  épület
udvarában a  pince  fala  teljes  egészében leomlott  és  beomlott  a  kút  is.  Jegyzői  minőségében  is
köteles volt lépni ebben az ügyben. Kötelezte a doktornőt, hogy a baleset és életveszélyes állapotot
szüntesse meg,  ami  az önkormányzat  és a Plébánia  közreműködésével  meg is  történt.  Meg lett
támasztva a támfal és a kút is be lett temetve. 
Statikust is hívott, aki nem tudta egyértelműen megállapítani, hogy a Fő tér építése során keletkezett
rezonancia volt ennek a leomlásnak az okozója. Nincsen olyan szakmai vélemény amely igazolná 
az önkormányzat felelősségét.
A hölgy azzal kéréssel fordult az képviselő-testülethez, hogy az önkormányzat valamilyen módon, 
ha teheti segítsen ennek a helyreállításában, akár anyagban, akár pénzben, akár egyéb formában. 

Papp László: Elmondta, hogy az önkormányzatnak ezzel kapcsolatosan nincsen felelőssége, hiszen
a KÉSZ Zrt.-nek volt felelősségbiztosítása, de ezt problémát a cég nem tekinti sajátjának. 
Valamikor az omlás tavasszal volt, de a hölgy sem tudja pontosan, hiszen nem tartózkodik itt. 



Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot:
Határozati javaslat:
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete nem tudja Dr. Sárosi Katalin kérelmét
elfogadni,  ugyanakkor  az  önkormányzat  segítséget  nyújt  fizikai  munkaerő  formájában  a
helyreállítási munkálatokhoz.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

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

Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0 fő

72/2014.(IV.29.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete nem tudja Dr. Sárosi Katalin kérelmét
elfogadni,  ugyanakkor  az  önkormányzat  segítséget  nyújt  fizikai  munkaerő  formájában  a
helyreállítási munkálatokhoz.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

11.) A Szakszolgálati tagintézmény ügyviteli helyével kapcsolatos vélemény kialakítása
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

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

Kovács  Szabolcs: Elmondta,  hogy  a  Pedagógiai  Szakszolgálat  átszervezésre  kerül  aminek
keretében az új ügyviteli hely a Bajcsy-Zsilinszky út 25. szám alatti  épület lesz, ahol jelenleg a
Szakszolgálat végzi a tevékenységét.
Ezt követően részletesen ismertette a módosítás tartalmi elemeit.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot:
Határozati javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  Győr-Moson-Sopron  Megyei
Pedagógiai  Szakszolgálat  Pannonhalmi  Tagintézményének  átszervezésével  az  alábbiak  szerint
egyetért:

Intézmény neve Az átszervezés alkategóriája Az átszervezés rövid leírása

Győr-Moson-Sopron
Megyei  Pedagógiai
Szakszolgálat  Pannonhalmi
Tagintézménye
(OM azonosító: 101894)

11.1 átszervezés: az 
intézmény jelenlegi 
tagintézményét érintő 
változás; tagintézmény 
címének változása (tényleges 
ingatlanváltás)

Pannonhalmi tagintézmény 
ügyviteli helyének változása, 
Pannonhalmi járásban való 
kialakítása a 15/2013.(II.26.) 
EMMI rendelet a pedagógiai 
szakszolgálatok működéséről 
1.§ 3. pontja alapján

Az új ügyviteli hely:
9090 Pannonhalma, Bajcsy- 
Zsilinszky út 25.



A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  a  Győri  Tankerület
igazgatóját haladéktalanul tájékoztassa.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

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

Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0 fő

72/A/2014.(IV.29.) határozat
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  Győr-Moson-Sopron  Megyei
Pedagógiai  Szakszolgálat  Pannonhalmi  Tagintézményének  átszervezésével  az  alábbiak  szerint
egyetért:

Intézmény neve Az átszervezés alkategóriája Az átszervezés rövid leírása

Győr-Moson-Sopron
Megyei  Pedagógiai
Szakszolgálat  Pannonhalmi
Tagintézménye
(OM azonosító: 101894)

11.1 átszervezés: az 
intézmény jelenlegi 
tagintézményét érintő 
változás; tagintézmény 
címének változása (tényleges 
ingatlanváltás)

Pannonhalmi tagintézmény 
ügyviteli helyének változása, 
Pannonhalmi járásban való 
kialakítása a 15/2013.(II.26.) 
EMMI rendelet a pedagógiai 
szakszolgálatok működéséről 
1.§ 3. pontja alapján

Az új ügyviteli hely:
9090 Pannonhalma, Bajcsy- 
Zsilinszky út 25.

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  a  Győri  Tankerület
igazgatóját haladéktalanul tájékoztassa.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Bagó Ferenc a képviselő-testület nyilvános ülését bezárta. 

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

..….................. ….......................
Szilágyi Kemál       Vas Gábor
jkv. hitelesítő     jkv. hitelesítő 


