
                                
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án 18:00
órakor megtartott nyílt Képviselő-testületi üléséről. 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.

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

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  dr.  Szabó  György  és  Bagó  Ferenc: Javasolta,  az  alábbi  napirendi  pontok
felvételét:

Napirendi pontok felvétele:
• A szociális tűzifa önkormányzati önerejéről szóló határozat meghozatala
• Burján Sándor (Rienda betéti Társaság 9090 Pannonhalma, Fenyvesalja 11.) rendezési terv

módosítása iránti kérelme
• Beszámoló a pannonhalmi közterületi felújításokról
• A Főtéren található 68 m2 alapterületű terasz bérletére közzétett pályázati kiírásra beérkezett

pályázat ismertetése
• A Szent Márton Járóbeteg Központ működési támogatás iránti kérelmének ismertetése
• A  pannonhalmi  002.  számú  és  004.  számú  szavazókörben  működő  Szavazatszámláló

Bizottság tagjainak megválasztása

Kovács Szabolcs: Kérte a 3. napirendi pont és a 6. napirendi pont levételét az elmúlt Pénzügyi- és
Településfejlesztési Bizottsági ülésen elhangzottak alapján.

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

Szavaz: 7  fő Igen: 7 fő Nem: 0 fő

146/2014.(IX.30.) 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:
• A szociális tűzifa önkormányzati önerejéről szóló határozat meghozatala
• Burján Sándor (Rienda betéti Társaság 9090 Pannonhalma, Fenyvesalja 11.) rendezési terv

módosítása iránti kérelme
• Beszámoló a pannonhalmi közterületi felújításokról
• A Főtéren található 68 m2 alapterületű terasz bérletére közzétett pályázati kiírásra beérkezett
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pályázat ismertetése
• A Szent Márton Járóbeteg Központ működési támogatás iránti kérelmének ismertetése
• A  pannonhalmi  002.  számú  és  004.  számú  szavazókörben  működő  Szavazatszámláló

Bizottság tagjainak megválasztása

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Kovács  Szabolcs: Kérte az  5.  napirendi  pont zárt  ülés  keretében  történő  tárgyalását,  mert
önkormányzati üzletet érint a napirend.

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

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0 fő

147/2014.(IX.30.)   határozat   
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, az 1. 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:
• IX. 01-én évnyitón vett részt az iskolában, megnőtt az első osztályoson száma.
•  Szekér Lajos úrral megbeszélték a hiányok pótlását, jegyzőkönyvben lesznek ezek 

rögzítve.
• IX. 03. Járási vezetővel, dr. Szabó Eszter találkozott.
• Választási bizottság letette az esküt.
• Makadám a temető melletti feljárati utat lemurvázta.
• IX. 08. Arany J. u. buszváró felújítása megkezdődött, a tegnapi napon ez ténylegesen 

befejeződött.
• IX. 10. Derce Tamás és Gulyás Tibor urakkal tárgyalt a Hotel ügyében.
• IX. 12. Keresztút átadása megtörtént, sajnos ezen az eseményen nem tudott részt venni.
• IX. 16. Szekér Lajos úrnak aláírta a „KÉSZ” elszámolását.
• IX. 17. Titusz atya meghívót küldött a tornaterem átadására, de Idősek napja miatt nem 

tud részt venni ezen az eseményen.
• IX. 18. Városkártyák ki lettek hordva.
• „Anyatejes Világnap” rendezvényen vett részt a Művelődési Házban.
• IX. 19. Önkormányzati kiránduláson voltak Pécsváradon.
• IX. 23. Muri Polgármester úr meghívása a partnerkapcsolattal kapcsolatosan.
• IX. 24. Az Apátság Nemzeti Emlékhellyé avatásán vettek részt.
• IX. 27. A Pannonhalmi Bornap szépen sikerült szeptember 27-én.
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Bagó Ferenc:  A Képviselő-testület  egyes hatásköreinek átruházásáról szóló 17/2005.(IX.07.) sz.
önk. rendelet 1.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva,  2014. augusztus 23-tól 2014.
szeptember 25.-ig terjedő időszakban döntést nem hoztam.

Ezt követően 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: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0 fő

148/2014.(IX.30.)   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. 

Napirendi pontok:

1.)  Az  önkormányzat  költségvetéséről  szóló  5/2014.(II.26.)  számú  rendelet  módosítása.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

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

Kovács Szabolcs: Elmondta, hogy a Pannonhalma Város Önkormányzata 2014.évi költségvetését
az  5/2014.(II.25.) rendelet szabályozza.

A  költségvetési  rendeletben  a  képviselő-testület  az  Önkormányzat  bevételeinek  és  kiadásainak
módosítását  és  a  kiadási  kiemelt  előirányzatok  közötti  átcsoportosítás  jogát  5000  E   Ft
összeghatárig a polgármesterre átruházta. 
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Az átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására
egyidejűleg javaslatot tenni, legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig,
december 31-ei hatállyal.

Pannonhalma Város Önkormányzat:

Előirányzat módosítás 2014.06.30.hatállyal:
1.  Az állami  támogatás  2902 E  Ft-ot  az  állami  támogatás  kategóriák  között  csoportosítja  át  a
kerekítés figyelembevételével:
     Helyi önkormányzat működési ált. támogatása                        + 2902 E Ft
     Önkormányzat szociális és gyermekjóléti f. támogatása            - 2901 E Ft
     Egyéb működési c. támogatások bevételei                               -      1  E Ft

2. Leader pályázaton lehívott 2760 E FT-ot Egyéb felhalmozási c. támogatásértékű  bevételként
tudomásul vesz és a Beruházás megvalósítására fordítja.

3. Kedvezmény a szociális hozzájárulási adóban , melyet a központi költségvetésbe be kell fizetni,
kategóriák között kerül átvezetésre:
     Elvonások és befizetések/ Egyéb működési c.kiadás/:     +   532  E Ft    
     Dologi kiadások                                                               - 532 E Ft
     Szociális hozzájárulási adó                                               -  69 E Ft
     Dologi kiadások                                                              + 69 E Ft

4. Költségvetésben megtervezett lakbér bevételek / 7364 E Ft / összegét átcsoportosítja a 
Tulajdononosi bevételekből a Szolgáltatások ellenértéke sorra.

5.  Óvodáztatási támogatás 160 E F-ot az alábbiak szerint irányoz elő:

      Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása               + 160 E Ft

       Intézményfinanszírozás   ( Hivatal )                                                                + 160 E Ft

Előirányzat módosítás 2014.07.31.hatállyal:

1. 2014.évi bérkompenzáció bevétele és felhasználása:
     Személyi juttatás                + 75 E Ft
     Szoc.hjár. adó                     + 20 E Ft
     Intézményfinanszírozás     + 152E Ft
     Helyi önk.kieg.támogatása  + 247 E Ft

2.  Állami támogatás júliusi lemondása :
     Önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása                     - 2978 E Ft
     Önkorm. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása          - 359 E Ft
     Tartalék                                                                                             - 3337 E Ft

3.  Többcélú  Kistérségi  Társulástól  az  iskola  pályázatból  visszatérült  3818  E  Ft-ot   Egyéb
felhalmozási célú támogatások bevételeként irányoz elő és a Mátyás Király u. felújítására fordít.

4.  Szemeteszsák   értékesítés  38  E  Ft-ot  működési  bevételként  irányoz  elő  a  szemeteszsák
vásárlásra /dologi kiadás/ forditja.

5. Gyámhivatal helyiség kialakításának 269 E Ft költségét tulajdonosi bevételből finanszírozza.

6.  420 E Ft kamatbevételt / működési bevétel / a tartalékba helyezi.
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7. Kedvezmény a szociális hozzájárulási adóban , melyet a központi költségvetésbe be kell fizetni:
     Elvonások és befizetések / Egyéb működési c.kiadás / :       + 138  E Ft    
     Szociális hozzájárulási adó                                                  -  138 E Ft

8. 32 E Ft kártérítési összeget karbantartás, kisjavítás előirányzatának növelésére használja.

9. Ingatlanértékesítés 7000 E Ft-ot felhalmozási bevételként 1890 E Ft-ot áfa bevételként irányoz
elő,  az áfát befizeti 26 E Ft-ot informatikai eszköz vásárlásra, 6974 E Ft-ot egyéb tárgyi eszköz
beszerzésre irányoz elő.

Előirányzat módosítás 2014.08.31 .hatállyal:
1. 2014.évi bérkompenzáció bevétele és felhasználása:
     Személyi juttatás                +  75 E Ft
     Szoc.hjár. adó                     +  20 E Ft
     Intézményfinanszírozás     + 152E Ft
     Helyi önk.kieg.támogatása  + 247E Ft

2. Természetbeni gyermekvédelmi támogatás / Erzsébet utalvány /  476 E Ft-ot Egyéb működési c.
támogatások bevételeként irányoz elő és a Hivatalnak átad intézményfinanszírozásként.

3. NKA pályázaton nyert 2700 E Ft-ot  Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételeként irányoz elő
és a köztéri szobor megvalósítására fordit.

4. Talajterhelési dij / egyéb áruhasználati és szolg.adó / többletbevételét 150 E Ft-ot, szabálysértési
bírság  20  E  Ft  többletbevételét  és  egyéb  bírság  90  E  Ft  többletbevételét  /  egyéb  közhatalmi
bevételek/ dologi kiadásra  - egyéb szolgáltatási dijak - irányoz elő.

5.  50 E Ft közvetített szolgáltatás bevételét  közvetített szolgáltatás kiadására irányoz elő.

6.  Gyermekétkeztetés lemondott állami támogatása / 566 E Ft /:
     Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása     - 566 E Ft
     Tartalék                                                                                        - 566 E Ft

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat módosítás 2014.06.30.hatállyal:

1. Kedvezmény a szociális hozzájárulási adóban , melyet a központi költségvetésbe be kell fizetni,
kategóriák között kerül átvezetésre:
     Elvonások és befizetések/ Egyéb működési c.kiadás/:     +   500 E Ft    
     Dologi kiadások                                                             -   500 E Ft

2. Óvodáztatási támogatás 160 E Ft. Összegben növeli az intézményfinanszírozást és az ellátottak 
pénzbeli támogatását.

Előirányzat módosítás 2014.07.31.hatállyal:
1.   2014.évi bérkompenzáció bevétele és felhasználása:
     Személyi juttatás                + 71  E Ft
     Szoc.hjár. adó                     + 19 E Ft
     Intézményfinanszírozás       + 90  E Ft

5



2. 2012.évi  Szép kártya  visszatérítés  1 E Ft-ot működési  bevételként  tudomásul  vesz és dologi
/villany/ kiadásra irányoz elő.

3. 2014.évi Szép kártya visszafizetés 52 E Ft-ot Működési c. átvett pénzeszközként irányoz elő és
dologi kiadásra fordit.

4. Okmányirodára vonatkozó közvetített szolgáltatások 33 E Ft-ját működési bevételként irányoz
elő és dologi kiadásra / villany/ fordit.
 
Előirányzat módosítás 2014.08.31.. .hatállyal:                  
1. 2014.évi bérkompenzáció bevétele és felhasználása:
     Személyi juttatás                + 71 E Ft
     Szoc.hjár. adó                     + 19E Ft
     Intézményfinanszírozás      + 90  E Ft

2. Esküvői szolgáltatás  200 E Ft-ot szolgáltatások ellenértéke, 54 E Ft-ot áfa bevételként irányoz
elő és az alábbiakban használ fel:
    Dologi kiadás  / szakmai segítő szolg, áfa befizetés /  136 E Ft
    Személyi juttatás / ruházati költségtérítés /                   78 E Ft
    Munkaadót terhelő járulék (ruházati adója/                  40 E Ft

3.  Természetbeni  gyermekvédelmi  támogatás  /Erzsébet  utalvány  /  476  E  Ft-tal  megemeli  az
intézményfinanszírozás előirányzatát és átadja az érintettek részére.

Játék-Vár Óvoda és Bölcsöde

Előirányzat módosítás 2014.06.30. hatállyal:

1. Kedvezmény a szociális hozzájárulási adóban , melyet a központi költségvetésbe be kell fizetni,
kategóriák között kerül átvezetésre:
     Elvonások és befizetések/ Egyéb működési c.kiadás/:     +   600 E Ft    
     Dologi kiadások                                                             -   600 E Ft

Előirányzat módosítás 2014.07.31. hatállyal

1. 2014. évi bérkompenzáció bevétele és felhasználása:
     Személyi juttatás                 +  49 E Ft
     Szoc.hjár. adó                     + 13 E Ft
     Intézményfinanszírozás       + 62  E Ft

2.  Áfa  visszaigénylés  992  E  Ft-ját  működési  bevételként  irányozza  elő  és  dologi  kiadásra  /
karbantartás,kisjavítás/ fordítja.

3.  2012.évi  cafeteria  visszatérülést  –49 E Ft-   működési  bevételként  tudomásul  vesz  és  dologi
kiadásra / karbantartás, kisjavitás/ fordítja.
     
Előirányzat módosítás 2014.08.31. hatállyal
1. 2014.évi bérkompenzáció bevétele és felhasználása:
     Személyi juttatás                 + 49 E  Ft
     Szoc.hjár. adó                     + 13  E Ft
     Intézményfinanszírozás       + 62 E Ft
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2. Kisértékű tárgyi eszközként tervezett 889 E Ft-ot átcsoportosít a dologi kiadások / karbantartás,
kisjavitás/ előirányzatába.
3.  Áfa  visszaigénylés  486  E  Ft-ját  működési  bevételként  irányozza  elő  és  dologi  kiadásra  /
karbantartás,kisjavítás/ fordítja

Valamennyi költségvetési szervre vonatkozó módosítás:
A  2011.évi  CXCV.  Tv.  az  államháztartásról  85.§  előírja,  hogy   a  bevételek  beszedésekor,  a
kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. 
A 109-§ Felhatalmazó rendelkezések (6) pontja alapján felhatalmazást kap a helyi önkormányzat,
hogy  rendeletben   állapítsa  meg  a  kiadások  készpénzben  történő  teljesítésének  eseteit.  Ezen
jogszabályi  pontnak  való  megfelelőség  alapján  kerül  ezen  kiadási  elemeket  szabályozó  lista  a
költségvetési rendeletbe.

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 az önkormányzat költségvetéséről szóló
5/2014.(II.26.) számú rendelet módosítását.

Bagó  Ferenc:  Felkérte  a  Képviselő-testület  tagjait,  hogy  aki  elfogadásra  javasolja,  az
önkormányzat  költségvetéséről  szóló  5/2014.(II.26.)  számú  rendelet  módosítását,  az
kézfelemeléssel szavazzon. 

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0

Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  módosította  az  önkormányzat
költségvetéséről  szóló  5/2014.(II.26.)  számú  rendeletét,  így  megalkotta Pannonhalma  Város
16/2014. (X.01.) rendeletét.

2.) A tóthegyi lakosok rendezési terv módosítás iránti kérelmének ismertetése.
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 Önkormányzatuk hatályos, 7/2005. ( IV.19.) számú rendelettel
elfogadott rendezési terve a mellékelt térképkivonat alapján a Tóthegy 0283/168-s helyrajzi számú
ingatlantól  a  0283/2-es  helyrajzi  számú  ingatlanig  terjedőleg  egy  önkormányzati  út  (a  rajzon
bevonalkázott szakasz) kialakítását tervezi.

A tervezett út mintegy 10 tóthegyi ingatlantulajdonost érint, akiknek telkét több esetben kettészeli,
más esetben telkéből kisebb nagyobb területet elvesz a tervezett útszakasz.

A rendezési tervet készítők és a tervet elfogadók szándéka nyilvánvalóan az volt, hogy a  telkek
megosztásával új  telkek kialakítására adjon lehetőséget,  akár a tulajdonosok, akár a Tóthegyben
telket vásárolni és letelepedni kívánók részére.

A mellékelt kérelem szerint azonban a tervezett úthoz kapcsolódó ingatlanok tulajdonosai azzal a
kéréssel  fordultak  önkormányzatunkhoz,  hogy ne  járuljon  hozzá  a  terv  megvalósításához,  mert
véleményük  szerint  a  terv  életszerütlen,  megvalósítása  költséges  és  belátható  időn  belül  nem
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várható, ezen kívül családi házas ingatlanokat, valamint erdő területét vágná ketté.     

Fentiek alapján kérte a Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy a kérelmet vitassa meg és 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 és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a tóthegyi lakosok
kérelmét.  A lakóknak  ez  a  módosítás  nem  sürgős,  így  a  következő  rendezési  terv  módosítás
keretében kerülne erre sor, a költségét pedig az önkormányzat viselné.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati Javaslat:
Pannonhalma Város Önkormányzata Képviselő-testülete helyt  ad a tóthegyi lakosok kérelmének,
miszerint a Tóthegy 0283/168-s helyrajzi számú ingatlantól a 0283/2-es helyrajzi számú ingatlanig
terjedőleg rendezési terv módosításra kerül sor. A módosítás során a rendezési terven szereplő út
lekerülne a tervről. A módosítás költségeit az önkormányzat vállalja.

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

149/2014.(IX.30.)   határozat   
Pannonhalma Város Önkormányzata Képviselő-testülete helyt ad a tóthegyi lakosok kérelmének,
miszerint a Tóthegy 0283/168-s helyrajzi számú ingatlantól a 0283/2-es helyrajzi számú ingatlanig
terjedőleg rendezési terv módosításra kerül sor. A módosítás során a rendezési terven szereplő út
lekerülne a tervről. A módosítás költségeit az önkormányzat vállalja.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

3.) Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez való 
csatlakozás lehetőségéről.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

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

Kovács  Szabolcs:  Elmondta,  hogy  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
számára kívánja elérhetővé tenni a felsőoktatásban való részvételt.

A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás
szolgál:  a  települési  önkormányzat  és  a  megyei  önkormányzat  által  nyújtott  önkormányzati
ösztöndíjrész, valamint az Emberi Erőforrások Minisztérium által nyújtott intézményi ösztöndíjrész.
Az önkormányzat az ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához nem csatlakozott. 
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A  helyi  önkormányzat  feladata  a  pályázat  kiírása  és  a  támogatási  rendszer  –  feltételrendszer,
folyósított összeg stb. – kidolgozása. A programban résztvevő önkormányzatnak el kell fogadnia a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójának Általános
Szerződési  Feltételeit,  valamint  biztosítania  kell  erre  a  célra  azt  a  meghatározott  keretösszeget,
melyet folyósítani kíván a kedvező elbírálásban részesülő pályázóknak. 

A csatlakozásra vonatkozó nyilatkozatot 2014. október 1. napjáig kell eljuttatni az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer  részére. 2014.
október 3. napjáig kell kiírni az „A” típusú pályázatot a jelenlegi felsőoktatási hallgatók számára,
valamint  a  „B”  típusú  pályázatot  a  felsőoktatási  tanulmányokat  kezdeni  kívánók  számára.  A
pályázatok benyújtásának határideje: 2014. november 7. A pályázatokat 2014. december 8. napjáig
kell elbírálni.

Kérte a tisztelt képviselő-testületet álláspontjának kialakítására 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 valamennyi szempontot mérlegelve azt javasolja a képviselő-
testület,  hogy  ne  vegyen  részt  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerben.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati Javaslat:
Pannonhalma Város Önkormányzata Képviselő-testülete nem kíván részt venni a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben.

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

150/2014.(IX.30.)   határozat   
Pannonhalma Város Önkormányzata Képviselő-testülete nem kíván részt venni a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

4.)  A  szociális  tűzifa  önkormányzati  önerejéről  szóló  határozat  meghozatala 
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző, dr. Szabó György aljegyző

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

Kovács Szabolcs: Elmondta, hogy ismét lehetőség nyílik arra, hogy Belügyminisztériumi rendelet
alapján  szociális  célú  tűzifát  igényeljen  önkormányzatunk  a  korábbi  évek  gyakorlatának
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megfelelően. A BM. rendelet maximalizálja a mennyiséget, amely Pannonhalma vonatkozásában 80
m³.  Ezt  önkormányzatunk  testületi  döntés  alapján  meg  is  igényli,  ehhez  viszont  kell  egy
önkormányzati önerő, hozzátette, hogy a tavalyi évhez viszonyítva 50 %-kal csökkentett mértékű,
összege 101.600 Ft.  
Javasolta a képviselő-testületnek a szociális tűzifa önerejét ilyen formában biztosítani szíveskedjék.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat: 
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatok  szociális  célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014(IX.25.) BM rendelet
3.§ (2) bekezdése alapján az alábbi döntést hozta:
Az önkormányzat a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódóan vállalja, hogy a számára a
hivatkozott  BM rendeletben maximálisan meghatározott  80 m³  kemény lombos tűzifa támogatás
elnyerése  esetére  biztosítja  a  1000  Ft/  erdei  m³+ÁFA  költséget  mely  80  m³ számolva
80*1000*1.27=101.600 Ft-ot, valamint emellett biztosítja a szállítás költségét.
Pannonhalma Város Önkormányzata a rendelet 2§ (1) bekezdés alapján vállalja, hogy a szociális
tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

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

151/2014.(IX.30.)   határozat   
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatok  szociális  célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014(IX.25.) BM rendelet
3.§ (2) bekezdése alapján az alábbi döntést hozta:
Az önkormányzat a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódóan vállalja, hogy a számára
a hivatkozott BM rendeletben maximálisan meghatározott 80 m³ kemény lombos tűzifa támogatás
elnyerése  esetére  biztosítja  a  1000  Ft/  erdei  m³+ÁFA  költséget  mely  80  m³ számolva
80*1000*1.27=101.600 Ft-ot, valamint emellett biztosítja a szállítás költségét.
Pannonhalma Város Önkormányzata a rendelet 2§ (1) bekezdés alapján vállalja, hogy a szociális
tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal  

5.) Burján Sándor (Rienda Kereskedelmi Betéti Társaság)  rendezési terv módosítása iránti
kérelme
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző 

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

Kovács  Szabolcs:  Elmondta,  hogy Burján  Sándor  (Rienda  Kereskedelmi  Betéti  Társaság  9090
Pannonhalma,  Fenyvesalja  11.)  megvásárolta  a  Dózsa  36.  szám alatti  önkormányzati  ingatlant.
Alapvető célja, hogy oda festéküzletet alakít ki és a raktározási tevékenységet áthelyezze egy új
épület hozzátoldásával, illetve a jelenlegi épület felújításával. Ahhoz, hogy ezt teljes egészében meg
tudja  tenni  az  építéshatósági  szabályoknak  megfelelően  szükséges  az,  hogy  a  jelenlegi
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lakóövezetként  szereplő terület  vegyes  besorolást  kapjon és a  zöld terület  a jelenlegi  50 %-ról
alacsonyabb  szinten  kerüljön meghatározásra.  Ehhez  kérte  a  hozzájárulást  Burján Sándor  úr  és
ennek a költségeit viseli és viselni fogja.

Kádi  Antal: Hozzáfűzte,  örülni  kell,  hogy  a  város  azon  részén  is  lesz  olyan  üzletrész  amely
gyakorlatilag nagyobb forgalmat tud majd a jelenleginél lebonyolítani, mivel a megközelíthetősége
sokkal jobb. Véleménye az, hogy minden olyan tevékenységet támogatni kell,  amely elősegíti  a
vállalkozásokat.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Burján Sándor (Rienda Kereskedelmi
Betéti Társaság 9090 Pannonhalma, Fenyvesalja 11.) kérelmének helyt ad és hozzájárulását adja a
településrendezési  terv  módosításához  a  kérelemben  foglaltak  szerint.  A módosítás  költségeit  a
kérelmezőt terhelik.

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

152/2014.(IX.30.)   határozat   
Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Burján Sándor (Rienda Kereskedelmi
Betéti Társaság 9090 Pannonhalma, Fenyvesalja 11.) kérelmének helyt ad és hozzájárulását adja a
településrendezési  terv  módosításához  a kérelemben  foglaltak  szerint.  A  módosítás  költségeit  a
kérelmezőt terhelik.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

6.)  A  Főtéren  található  68  m2  alapterületű  terasz  bérletére  közzétett  pályázati  kiírásra
beérkezett pályázat ismertetése 
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 a képviselő-testület pályázatot írt ki a Főtéren található 68 m2
alapterületű terasz bérletére,  amire egyetlen pályázat érkezett be a VIRI TEAM Vendéglátóipari
Korlátolt Felelősségű Társaság (9090 Pannonhalma, Ady Endre utca 10.) személyében. A cég a pá-
lyázati kiírás feltételeit elfogadta. Célja, hogy 5 éves időtartamra vehesse bérbe ezt a területet, illet-
ve javaslatai vannak arra vonatkozóan, hogy hosszabb távú szándékai is lennének, ezért szeretné,
hogy meghosszabbításra kerüljön 5 év után is a bérleti jogviszony. Javasolja azt is, hogy a szerző-
dés természetesen a rendeltetéstől eltérő használat miatt lehessen felmondani az önkormányzat ré-
széről. Az ajánlata a bérleti díjra a nyári időszakra április 1-től szeptember 30-ig 25.000 Ft/hó, a téli
időszakra október 1-től március 31-ig 18.000 Ft/hó. Ezen kívül nyilatkoznak arról, hogy bérleti jog-
viszonyuk a Váralja 2. szám alatt található ingatlanra vonatkozik. Ezért a pályázati kiírásnak megfe-
lel az épület és a terasz közelségére vonatkozó 10 m-es távolság, amellyel betarthatják a kiszolgálás
biztonságát, illetve a közegészségügyi szempontoknak is eleget tudnak tenni. Vállalják az önkor-
mányzat a Főtéren rendezett jelentősebb rendezvényei során a VIP terasz biztosítását. Mellékelték a
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cégkivonatot, nyilatkoztak, hogy nincsen adótartozásuk az önkormányzat, illetve az APEH felé, a
közszolgáltatók felé nem áll fenn tartozásuk, illetve arról, hogy a pályázati kiírás feltételeit elfogad-
ják.

Más pályázat az ügyben nem érkezett.

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  beérkezett
ajánlatot.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.

Határozati javaslat
Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Főtéren található 68m2 alapterületű
teraszt  bérbe adja  2014. november  15-től  a  VIRI TEAM Vendéglátóipari  Korlátolt  Felelősségű
Társaság  (9090  Pannonhalma,  Ady  Endre  utca  10.)  részére  a  nyári  időszakra  április  1-től
szeptember 30-ig 25.000 Ft/hó, a téli időszakra október 1-től március 31-ig 18.000 Ft/hó bérleti díj
ellenében, azzal a kitétellel,  hogy vállalják az önkormányzatnak a Főtéren rendezett  jelentősebb
rendezvényei során a VIP terasz biztosítását.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

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

153/2014.(IX.30.)   határozat   
Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Főtéren található 68m2 alapterületű
teraszt  bérbe adja  2014. november  15-től  a  VIRI TEAM Vendéglátóipari  Korlátolt  Felelősségű
Társaság  (9090  Pannonhalma,  Ady  Endre  utca  10.)  részére  a  nyári  időszakra  április  1-től
szeptember 30-ig 25.000 Ft/hó, a téli időszakra október 1-től március 31-ig 18.000 Ft/hó bérleti díj
ellenében, azzal a kitétellel,  hogy vállalják az önkormányzatnak a Főtéren rendezett  jelentősebb
rendezvényei során a VIP terasz biztosítását.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

7.) A Szent Márton Járóbeteg Központ működési támogatás iránti kérelmének ismertetése
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

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

Kovács  Szabolcs: Ismertette  dr.  Török  Péter  a  Szent  Márton  Járóbeteg  Központ  ügyvezető
igazgatójának a képviselő-testületnek címzett kérelmét. (7.melléklet)
Elmondta,  hogy  az  önkormányzati  tulajdonú  Kft.-nek  a  pályázati  támogatás  bankszámlájukra
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történő megérkezéséig lenne szüksége 5 millió Ft működési célú támogatásra, kölcsönre.

Vas Gábor: Véleménye az, hogy az önkormányzat tulajdonában álló cég működését biztosítaniuk
kell, a kért összeget 60 napos visszafizetési kötelezettséggel biztosítsák.

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 Szent Márton
Járóbeteg Központ működési támogatás iránti kérelmének támogatását.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a Szent  Márton  Járóbeteg  Központ
működési  támogatás  iránti  kérelmét  támogatja,  és  60  napos  visszafizetési  kötelezettség  mellett
5.000.000 Ft kölcsönt nyújt az intézmény zavartalan működése biztosítása céljából.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a kölcsönszerződés aláírására.

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

154/2014.(IX.30.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Szent  Márton Járóbeteg  Központ
működési  támogatás  iránti  kérelmét  támogatja,  és  60  napos  visszafizetési  kötelezettség  mellett
5.000.000 Ft kölcsönt nyújt az intézmény zavartalan működése biztosítása céljából.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a kölcsönszerződés aláírására.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

8.)   Beszámoló a városkártya program elindításáról
Előadó: Vas Gábor alpolgármester

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

Vas Gábor:  Elmondta,  hogy a városkártyák  elkészültek,  azokat  a  lakosok kísérőlevéllel  együtt
megkapták. A bornapon egy sorsolás keretében a kártyát már használhatták is a város lakosai. Úgy
gondolja, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés volt, erősíti a településen élők összetartozását és a
jövőben turisztikai szerepet is kaphat.
Külön öröm, hogy a kedvezményhálózathoz már azóta is csatlakoztak üzletek.
A városkártya beruházási költsége 494.600 Ft+ÁFA volt, ez anyag árnak számít.

Bagó Ferenc:  Nagyon jó minőségben készültek  el  a  kártyák,  a  pannonhalmi  lakosok örömmel
fogadták. 
Felkérte  dr.  Horváth  Benedeket  a  Pénzügyi  és  Településfejlesztési  Bizottság  elnökét,  hogy
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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  véleménye az,  hogy a  városkártya  ötlete  nagyon jó volt.  A
visszajelzések róla pozitívak.

Határozati javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  pannonhalmi  városkártya
kivitelezésének  minőségével  elégedett,  a  képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a
kivitelezést  végző  PRINT  BROKERS  TEAM  Kft.  munkadíjának  (br.  628.142  Ft)  átutalásáról
gondoskodni szíveskedjék.

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

155/2014.(IX.30.) határozat 
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  pannonhalmi  városkártya
kivitelezésének  minőségével  elégedett,  a  képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a
kivitelezést  végző  PRINT  BROKERS  TEAM  Kft.  munkadíjának  (br.  628.142  Ft)  átutalásáról
gondoskodni szíveskedjék.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

9.)   Beszámoló a pannonhalmi közterületek felújításáról
Előadó: Bagó Ferenc polgármester

Bagó Ferenc:  Felkérte  Bagó Ferenc polgármestert, tájékoztassa a képviselő-testületet e napirendi
ponttal kapcsolatosan.

Bagó Ferenc: Elmondta, hogy elkészültek azok a munkálatok, amelyek a pannonhalmi közterületek
kisebb jellegű felújításából adódtak.
Ennek keretében elkészültek  a  Kossuth utcában 41m2-es  járdaszakasz felújítása,  a  Hivatal  és a
Posta  előtti  parkolók  murvázása,  a  Váralján  egy  55m2-es  utcarész  aszfaltozása,  valamint  a
fenyvesalján készültek árkok és 2 db kapubejáró.
A beruházás költsége bruttó 1.691.000. Ft volt.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  elfogadja a pannonhalmi közterületek
felújításáról szóló beszámolót.
A képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy a z  elkészült  felújítások ellenértékét  a
kivitelezést végző MAKADÁM Kft. ( 9028 Győr, Külső Sági u. 20.) a szerződés szerint teljesítse.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
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

156/2014.(IX.30.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a pannonhalmi közterületek
felújításáról szóló beszámolót.
A képviselő-testület  felhatalmazza  a polgármestert,  hogy a z  elkészült  felújítások  ellenértékét  a
kivitelezést végző MAKADÁM Kft. ( 9028 Győr, Külső Sági u. 20.) a szerződés szerint teljesítse.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

10.) A  pannonhalmi  002.  számú  és  004.  számú  szavazókörben  működő  Szavazatszámláló
Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

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

Kovács Szabolcs: Elmondta, hogy a 002. (Tűzoltószertár) és 004. (Tóthegy) számú szavazókörzet
Szavazatszámláló Bizottság egy-egy tagja jelezte, hogy egészségügyi problémái miatt nem tud részt
venni a választáson. Mivel a póttagok a többi Szavazatszámláló Bizottságba be lettek delegálva és
póttagjaik  elfogytak,  így  javaslatot  tett  a  tisztelt  képviselő-testületnek  arra,  hogy a  002.  számú
szavazókörbe válassza meg tagnak  Machinek Miklósné 9090 Pannonhalma Kossuth u. 11. szám
alatti  lakost  és  a  004.  számú  szavazókörbe  válassza  meg  tagnak  Németh  Józsefné  9090
Pannonhalma, Tóthegy 57. szám alatti lakost.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete  a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 24. §-ában foglaltak alapján Pannonhalma városában működő 002. és 004. számú
szavazókörzet  szavazókörzet  szavazatszámláló  bizottság  tagjává az alábbi  személyeket  választja
meg:

002. számú szavazókör: Tűzoltószertár, 9090 Pannonhalma Kossuth u. 1.

Machinek Miklósné 9090 Pannonhalma Kossuth u. 11.

004. számú szavazókör:  9090 Pannonhalma Tóthegy 49.

Németh Józsefné 9090 Pannonhalma, Tóthegy 57.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tagok eskütételéről gondoskodjon.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

Bagó Ferenc: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot, az kézfelemeléssel szavazzon. 
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Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0 fő

157/2014.(IX.30.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 24. §-ában foglaltak alapján Pannonhalma városában működő 002. és 004. számú
szavazókörzet  szavazókörzet  szavazatszámláló  bizottság  tagjává  az  alábbi  személyeket  választja
meg:

002. számú szavazókör: Tűzoltószertár, 9090 Pannonhalma Kossuth u. 1.

Machinek Miklósné 9090 Pannonhalma Kossuth u. 11.

004. számú szavazókör:  9090 Pannonhalma Tóthegy 49.

Németh Józsefné 9090 Pannonhalma, Tóthegy 57.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tagok eskütételéről gondoskodjon.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

Bagó Ferenc a képviselő-testület ülését 18:30 órakor bezárta. 

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

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