
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én 17:00
órakor megtartott nyílt Képviselő-testületi üléséről. 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.

Bagó Ferenc:  Köszöntötte  az  ülésen  megjelent  képviselőket,  a  napirendi  pontok  előadóit  és  a
meghívottakat. Megállapította, hogy az ülésen 4 fő képviselő jelen van, Horváth Miklós igazoltan
távol  van,  dr.  Horváth  Benedek  és  Kádi  Antal  kisebb  késé  után  érkezik  meg,  így  az  ülés
határozatképes. 

Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: Orbán Péter és Szilágyi Kemál képviselők. 

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

Kovács Szabolcs: Javasolta, az alábbi napirendi pont felvételét:

Napirendi pontok felvétele:
• A Járóbeteg Kft.-be történt pótbefizetés megvitatása

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

Szavaz: 4 fő Igen: 4 fő Nem: 0 fő

224/2013.(XII.19.) 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 Járóbeteg Kft.-be történt pótbefizetés megvitatása

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Kovács Szabolcs: Javasolta a Járóbeteg Kft.-be történt pótbefizetés megvitatása 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.
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Szavaz: 4 fő Igen: 4 fő Nem: 0 fő

225/2013.(XII.19.)   határozat   
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Járóbeteg Kft.-be
történt  pótbefizetés  megvitatása című  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:
• XII. 4-én tartották meg az éves Közmeghallgatást, ahol megtartotta beszámolóját a 2013. év

eredményeiről és  a 2014. év fejlesztési elképzeléseiről
• XII. 5-én a Mikulásfogat 400 csomagot osztott szét a gyerekek között
• XII. 7-én Majorette ünnepség a Művelődési Házban
• XII. 9-én 10 q sót vásároltak a 2 db új sószóróba
• XII. 11-én volt egy Állampolgári eskütétel. Az úr már itt él Pannonhalmán 7 éve.
• XII. 14-15-én megtartották az I. Pannonhalmi Karácsonyi Vásárt a Fő téren. Nagyon sokan

voltak, mindenki jól érezte magát. Az előadás is színvonalas volt. 
• XII. 16-án a 90 éven felettiknek karácsonyi csomagot vittek ki. 
• - 20 m³ fa kiszállítása megtörtént az önkormányzatnak és az igénylőknek a holnapi nap

folyamán kezdik a szállítást.
• XII. 19-én volt előreláthatólag az utolsó Kistérségi gyűlés.

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. november 22-től 2013. december 12.-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
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elfogadja.

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

Szavaz: 4 fő Igen: 4 fő Nem: 0 fő

226/2013.(XII.19.)   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:  Megkérdezte, hogy a Mátyás király úti TSZ irodaház tulajdonosát fel lehetne e
szólítani, hogy tegye rendbe azt az épületet. Rontja az épület a város látképét és fokozottan élet és
balesetveszélyes.

Bagó Ferenc: Elmondta, hogy fel fogják szólítani a tulajdonost.

17 óra 10 perckor dr. Horváth Benedek képviselő úr megérkezett, így a képviselő-testület létszáma
5 főre emelkedett.

Napirendi pontok:

1.) A Játék-Vár Óvoda pedagógia program módosításának és továbbképzési tervének 
megvitatása.
Előadó: Kapovitsné Tamás Csilla intézményvezető

Bagó  Ferenc:  Felkérte Kapovitsné  Tamás  Csilla  intézményvezető  asszonyt,  tájékoztassa  a
képviselő-testületet e napirendi ponttal kapcsolatosan.

Kapovitsné  Tamás  Csilla:  Elmondta,  hogy  kiadásra  került  az  Óvodai  nevelés  országos
alapprogramja  (363/2012.(XII.17.)Kormány  rendelete.  Megjelent  a  20/2012.  (VIII.31.)EMMI
rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről. Mindezek alapján felül kellett vizsgálni a
helyi Pedagógiai Programot.

A következő változtatásokat hozták a nevelőtestület jóváhagyásával

• Átdolgozták a Sajátos nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatos új irányelvek szerint
• Kibővítették az erkölcsi és közösségi nevelés fejezetet
• Beépítették  a  kiemelt  figyelmet  igénylő gyerekek  fogalmát  és  a  velük  való  foglalkozás

lehetőségeit 
• Nagyobb hangsúlyt kapott az egészségvédelem, környezettudatosság
• A mozgásos tevékenységet kiegészítették a mindennapos testnevelés feladatkörrel 
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Ezzel  összefüggésben  átdolgozták  az  intézmény  Házirendjét  és  a  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatot, melyet a szülői munkaközösség jóváhagyásával a nevelőtestület elfogadott.

Bagó Ferenc:  Felkérte  a  Képviselő-testület  tagjait,  hogy aki  elfogadásra  javasolja  a  Pedagógia
Program módosítását az kézfelemeléssel szavazzon. 

Szavaz: 5 fő Igen: 5 fő Nem: 0

227/2013.(XII.19.)   határozat   
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde pedagógia
programjának  a  363/2012.(XII.17.)Kormány  rendelet  és  a  20/2012.  (VIII.31.)EMMI  rendelet
alapján történt módosításait elfogadja.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Kapovitsné Tamás Csilla: A másodig téma, amit fel szeretne vázolni az a továbbképzési terv. Ezt a
tervet 5 éves ciklusokra kellett elkészíteni. Ez eddig évről évre történt, de mostantól egy hosszú távú
tervet kell létrehozni. Ami gondolt jelet az óvodában az, hogy régebben az állam minden évben,
ahány óvónő volt  annyi  szoros  fejkvótát  adott  az  intézményeknek.  Ebből  a  pénzből  1-1 ember
továbbképzését  lehetett  finanszírozni.  Ez  úgy  változott,  hogy  az  önkormányzatnak  kell
kigazdálkodnia  a  továbbképzési  költségeket.  Minden  dolgozójuknak  közeledik  a  7  évenkénti
kötelező továbbképzés. Elkészített egy beosztást, amivel a kötelezettségüknek eleget tudnak tenni.
A törvény előírja,  hogy ha  a  dolgozó egy komolyabb  képzést  is  hajlandó elvégezni,  akkor  azt
előnyben  kell  részesíteni.  Az  a  kérdés,  hogy  az  önkormányzat  milyen  %-ban  támogatja  a
tanulmányukat. Eddig ez 80%-os támogatás volt. 

Kovács  Szabolcs:  Hozzáfűzte,  hogy  az  intézményvezető  asszonnyal  folytattak  előzetes
megbeszéléseket  és  volt  ezzel  kapcsolatosan  egy javaslata  a  költségvetési  koncepció  irányelveit
figyelembe  véve,  hogy  ez  a  %-os  arány  legyen  50  %.  Ennek  az  eldöntése  mindenféleképpen
képviselő-testületi hatáskor.
Sajnos a 2014. év,  mint  ahogy a költségvetési  koncepcióban is láthatták,  nem bővelkedik olyan
forrásokkal, ami a 2013- évben rendelkezésükre állt. 

Vas Gábor: Egyetértett Kovács Szabolcs jegyző úrral. Elmondta, hogy azzal számolni kell, hogy a
következő  költségvetési  időszaktól  Pannonhalma  költségvetése  sem  állíthat  be  működési
költséghiányt. 
Örül a annak, hogy az intézmény dolgozói képzésre hajlamosak. Megkérdezte, hogy mi a garancia
arra, hogy a dolgozók a pannonhalmi óvodában maradnak?

Kapovitsné Tamás Csilla: Elmondta, hogy a törvény előírja a tanulmányi szerződés kötését, így 5
évig a tanfolyam elvégzése után köteles az intézményben dolgozni.

Kovács Szabolcs:  Elmondta,  hogy 80%-os finanszírozással  elkezdett  az óvoda 2 dolgozója egy
tanfolyamot.  Megkérdezte,  hogy  ezekben  az  esetekben,  hogy  dönt  a  képviselő-testület  a
finanszírozás tekintetében?

Vas  Gábor:  Véleménye  az,  hogy  a  %-os  arányról  a  következő  képviselő-testületi  ülésen
beszéljenek, mert ez megfontolt döntést igényel.

Bagó Ferenc:  Felkérte a Képviselő-testület  tagjait,  hogy aki  elfogadásra javasolja  a  Játék-  Vár
Óvoda és Bölcsőde továbbképzési tervét az kézfelemeléssel szavazzon. 
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Szavaz: 5 fő Igen: 5 fő Nem: 0

228/2013.(XII.19.)   határozat   
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Játék-Vár  Óvoda  és  Bölcsőde
továbbképzési tervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

17 óra 30 perckor Kádi Antal képviselő úr megérkezett,  így a képviselő-testület létszáma 6 főre
emelkedett.

2.)  A szociális  ellátások helyi  szabályairól  szóló  4/2009.(II.25.)  számú 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:  Elmondta,  hogy  az  önkormányzati  segély  kialakításával  összefüggő
törvénymódosításokról  szóló  2013.  évi  LXXV.  törvény  2014.  január  1-től  bevezeti  az
önkormányzati segély intézményét, mellyel egyidejűleg e naptól megszűnik az átmeneti segély, a
temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás intézménye.

A  törvény  rendelkezései  szerint  a  települési  önkormányzatoknak  2013.  december  31-ig  kell
megalkotniuk az önkormányzati  segély megállapításának,  kifizetésének,  folyósításának,  valamint
felhasználása ellenőrzésének szabályaira vonatkozó rendeletüket.

A törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása
kapcsán, az önkormányzati segély alapvető szabályait a következőkben állapítja meg:

1.,

A  települési  önkormányzat  képviselő-testülete  a  létfenntartást  veszélyeztető  rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek
részére a rendeletében meghatározottak szerint önkormányzati segélyt nyújt. Önkormányzati segély
pénzügyi  szolgáltatási  tevékenységnek  nem  minősülő  kamatmentes  kölcsön  formájában  is
nyújtható.      
                                                                           2.,      

Önkormányzati segély adható eseti jelleggel vagy meghatározott időszakra havi rendszerességgel.
                                                                            3.,
      
Önkormányzati  segélyben  elsősorban azokat  a  személyeket  indokolt  részesíteni,  akik  önmaguk,
családjuk létfenntartásáról  más módon nem tudnak gondoskodni,  vagy alkalmanként  jelentkező,
nem várt többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, 

elemi  kár  elhárításához,  a  válsághelyzetben  lévő  várandós  anya  gyermekének  megtartásához,
iskoláztatásához,  a  gyermek  fogadásának előkészítéséhez,  a  nevelésbe  vett  gyermek  családjával
való  kapcsolattartáshoz,  a  gyermek  családba  való  visszakerülésének  elősegítéséhez  kapcsolódó
kiadások,  - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.
                                                                             4.,
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Önkormányzati segély esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető, egy főre számított havi
családi jövedelemhatárt  az önkormányzat  rendeletében úgy kell  szabályozni,  hogy az nem lehet
alacsonyabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-ánál.
                                                                             5.,

Az  elhunyt  személy  eltemettetésének  költségeihez  való  hozzájárulásként  megállapított
önkormányzati  segély  összege  nem  lehet  kevesebb  a  helyben  szokásos  legolcsóbb  temetés
költségének  10  %-ánál,  de  elérheti  annak  teljes  összegét,  ha  a  temetési  költségek  viselése  a
kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti.

                                                                              6.,

A temetési költségek finanszírozása érdekében önkormányzati segély nem állapítható meg annak a
személynek, aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül.
                                                                              7.,

Az  önkormányzati  segély  kérelemre  és  hivatalból  –  különösen  nevelési-oktatási  intézmény,
gyámhatóság,  továbbá más családvédelemmel  foglalkozó intézmény,  illetve természetes személy
vagy  gyermekek  érdekeinek  védelmét  ellátó  társadalmi  szervezet  kezdeményezésére   -  is
megállapítható.
                                                                              8., 

Az  önkormányzati  segély  iránti  kérelemről  a  kérelem  beérkezését  vagy  a  hivatalbóli  eljárás
megindítását követő 15 napon belül kell dönteni.   
    
                                                                               9.,

Természetbeni ellátás különösen az Erzsébet-utalvány, az élelmiszer, a tüzelősegély, a tankönyv- és
tanszervásárlás  támogatása,  a  tandíj,  a  közüzemi  díjak,  illetve  a  gyermekintézmények  térítési
díjának kifizetéséhez nyújtott, valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást
segítő támogatás.           

A rendelet  módosítása  során arra  törekedtem,  hogy hatályos  szociális  rendeletünk  szabályozása
amennyire ez lehetséges változtatás nélkül fennmaradjon s a rendelet fennálló szerkezetébe épüljön
be az önkormányzati segély intézménye.

A rendelet módosításának főbb pontjai a következők:

A  tervezet 1.  és  2.§-a  a  Többcélú  Kistérségi  Társulás  megszűnésével  kapcsolatos
intézményelnevezési forma helyreigazítását jelenti.

A tervezet  3.§-a  az  önkormányzati  segéllyel  foglalkozik,  melyen  belül  a  módosuló  9.§  a  régi
átmeneti segélyezési szabályozás átalakítását jelenti.

Itt tényleges változást a 9.§ (2) bekezdése jelent, mely a törvény fentebb hivatkozott meghatározása
alapján megpróbálja összefoglalni az önkormányzati segély lehetséges indokait, ezzel jelezve, hogy
e forma a volt átmeneti segély, temetési segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kiváltására
is hivatott.

A  9.§ (3) bekezdésének a., pontja jelent még változást, mivel a törvény hivatkozott szabálya szerint
az  egy  főre  számított  jövedelemhatár  nem  lehet  alacsonyabb  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori
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legkisebb összegének 130 %-ánál. Ezen értékhatár korábbi rendeletünkben az átmeneti segélynél
100 %-volt.

A 10. § az önkormányzati segély kamatmentes kölcsön formájával foglalkozik, melyben tényleges
változás nem történt.

A 11. § az önönkormányzati segély temetkezéssel kapcsolatos támogatási formájával foglalkozik,
melyben korábbi rendeletünk szabályozása az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
300 illetve 350 %-os mértékének meg nem haladását szabta a segély megállapításának feltételéül.

Az önkormányzati segély erre vonatkozó szabályozása azonban, az önkormányzati segély általános
jövedelemhatár  megállapítása  mellett,  a  temetéssel  kapcsolatos  önkormányzati  segély
megállapításához nem ad lehetőséget újabb jövedelemhatár megállapítására, ezért 2014. január 1-től
az eddiginél  szűkebb, arra  rászorulóbbnak minősíthető kérelmezői  kör részesülhet  e  segélyezési
formában.

A tervezet 4. §-a a törvénymódosításnak megfelelően azt a megállapítást tartalmazza, hogy 2014-
től  a  méltányossági  közgyógyellátás  megállapítása  a  jegyző  hatásköréből  átkerül  a  képviselő-
testület hatáskörébe.

A tervezet 5.- 6.-7. és 8.§-a  az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról szóló
8/2004.( IV.1.) rendelettel kapcsolatos szabályozásra vonatkozik, melyből hatályon kívül helyezi a
rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra vonatkozó szabályokat.         
         
Kérte a  tisztelt  képviselő-testületet,  hogy  a  rendelettervezetet  vitassa  meg  és  fogadja  el.

Szilágyi Kemál: Felolvasta a Szociális bizottság 20/2013(XII.11.) számú határozatát:
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Szociális  Bizottsága  a  szociális  ellátások  helyi  szabályairól
szóló  12/2009.(VII.1)  rendelet,  valamint  az  önkormányzat  által  biztosított  gyermekvédelmi
ellátásokról szóló 8/2004.(IV.1.) rendelet módosításával egyetért és javasolja a Képviselő-testület
felé annak elfogadását.

Kádi Antal: Véleménye szerint, fel kellene hívni a figyelmet az újságban és a város honlapján is,
hogy ez nem az önkormányzat  által  alkotott,  kitalált  rendelet,  hanem az országgyűlési  határozat
értelmében kötelező jelleggel kellett megjelenítenie. Legnagyobb felháborodás a temetési segéllyel
kapcsolatosan várható.

Kovács  Szabolcs:  Meglátása  az,  hogy  a  honlapra  az  önkormányzati  segélyre  vonatkozó
rendelkezési részt kellene közérthető módon feltenni. Egyértelművé kell tenni a képviselő úr által
elmondottakat is, hogy jogszabály által rájuk ruházott kötelezettségük volt.

Bagó Ferenc:  Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a szociális ellátások helyi
szabályairól szóló 4/2009.(II.25.) számú rendelet módosítása., az előterjesztésnek megfelelően,
az kézfelemeléssel szavazzon. 

Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0
           
Bagó Ferenc: Megállapította, hogy Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen
szavazattal elfogadta a  szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2009.(II.25.) számú rendelet
módosítását,  így  megalkotta  a  Pannonhalma  Város  Önkormányzat  21/2013.(XII.19.)  számú
rendeletét.
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3.) A szociális célú tűzifa támogatás rendjéről szóló 19/2013.(XI.26.) számú 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 Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal  jelzéssel élt a természetben
nyújtott  szociális  célú  tűzifa  támogatás  jogosultsági  feltételeiről  szóló  19/2013.  (XI.26.)
rendeletünkkel kapcsolatban, melyben a rendelet 2.§-ában leírtak hatályon kívül helyezését kéri,
mivel annak tartalma tényleges, magatartási vagy eljárási szabályt nem tartalmaz, csupán tényleírást
és tájékoztatást ad a támogatás formájáról.

Tekintettel  arra,  hogy  a  rendelet  jelzett  2.§-a  valóban  nem  tartalmaz  kötelezően  betartandó
szabályozást, javaslom annak a kérésnek megfelelő hatályon kívül helyezését.      

Az előterjesztéshez mellékelte a rendelet hatályos példányát.     

Bagó  Ferenc: Felkérte  a  Képviselő-testület  tagjait,  hogy  aki  egyetért  a szociális  célú  tűzifa
támogatás  rendjéről  szóló  19/2013.(XI.26.)  számú  rendelet  módosítását, az  kézfelemeléssel
szavazzon. 

Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0

Bagó Ferenc: Megállapította, hogy Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen
szavazattal elfogadta  a szociális célú tűzifa támogatás rendjéről szóló 19/2013.(XI.26.) számú
rendelet  módosítását így  megalkotta  a  Pannonhalma  Város  Önkormányzat  22/2013.(XII.19.)
számú rendeletét.

4.) A Termál projekt Szindikátusi Szerződés érvényesítésével kapcsolatos ügyvédi állásfoglalás
ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

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

Kovács Szabolcs:  Elmondta,  hogy a 2013.  november  26-ai  képviselő-testületi  ülésen  a  testület
akként  döntött,  hogy  az  eddigi  szerződés  szerint  kíván  eljárni  a  Világörökség  Termál  Kft.-vel
szemben. A határidő az 2013. december 31-én lejár és amennyiben a projekt nem válik igazoltan
pénzügyileg finanszírozottá, úgy az eredeti állapot helyreállítására kerülhet sor és automatikusan
hatályba lép a korábbi üzletrész adás vétel tekintetében is a szerződés.
Megkérte Baros Attila ügyvéd urat, hogy röviden, tömören foglalja össze mik azok a lehetőségek,
amelyek rendelkezésükre állnak. Biztatóak a jogi lehetőségek. Az ügyvéd úr leírta a lehetőségeket,
amelyet az előterjesztéséhez mellékelten csatolt. 
Egyértelmű,  hogy december 31-ével lejár annak a lehetősége,  hogy ez a szerződés és az abban
vállalt  kötelezettség módosuljon.  Az ügyvég úr által  leírt  ajánlás  alapján,  amennyiben e szerint
járnak el ott célszerű lenne a korábban a HHR Kft. által fizetett 450.000 Ft-os üzletrészt kamatokkal
együtt visszafizetni a társaságnak legkésőbb 2014. január 3. napjáig. 
Alapvetően  az  ügyvéd  arra,  hogy  a  cégbírósághoz  benyújtsa  a  dokumentumokat  30  nap  áll
rendelkezésére.
Mivel  jelenleg  egy  el  nem  bírált  pályázat  van  folyamatban  a  projekt  keretében,  nem  csak  a
pályázatot kell igazolni, hanem a pályázat mellett azokat a pénzügyi kötelezettségeket is amelyek a
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projektet finanszírozhatóvá teszik. Ezek megléte a feltétele a szerződés tovább vételének.
Az ügyvéd úr javasolja közölni Varga Gergellyel, hogy amennyiben cégbíróság változásbejegyzés
alatt a finanszírozást igazolja a HHR Kft., úgy a változásbejegyzési kérelmet a képviselő-testület
visszarendeli külön határozattal, ami körülbelül 3 hónapot biztosítana a Világörökség Termál Kft.-
nek, ahhoz, hogy saját ügyében eljárjon. Megfontolás tárgyává teszi az ügyvéd úr, hogy a januári
változásbejegyzéssel együtt Varga Gergely ügyvezető tisztségét nem szünteti meg, úgy a nevezett
ügyvezető  a  finanszírozás  érdekében  a  változásbejegyzési  eljárás  alatt  eljárhat,  jelen  esetben
javasolja korlátozni több tekintetben is az Alapító Okiratban foglaltak alapján.
Jelenleg ott tartanak, hogy a pályázat még nincsen elbírálva, de érkezett egy indiratív ajánlat az
EVO banktól.
Kért egy állásfoglalást a képviselő-testülettől, hogyan járjanak el a továbbiakban.

dr. Horváth Benedek: Elmondta, hogy elolvasta a szerződést és a módosítása úgy foglal állást,
hogy  a  finanszírozás  megszerzése  érdekébe  végzett  valamennyi  tevékenység  a  beruházó  saját
kockázata, így semmiféle kárigénnyel nem léphet fel Varga Gergely. 

Vas  Gábor: Elmondta,  hogy  az  előző  képviselő-testületi  ülésen  már  részletesen  átbeszéltek
mindent, ahol született is egy döntés, hogy nem kívánják a határidő módosítását. Nem gondolja,
hogy ez a vélemény változott.

dr. Horváth Benedek: Egyetért az előtte szólókkal. Az ügy már eléggé előrehaladott állapotban
van.  A  megfelelő  okiratok  le  vannak  adva  a  pályázathoz.  Ha  az  ügyvéd  úr  el  kezd  dolgozni
januárban akkor a visszarendezés érdekében, akkor ezeken az okiratokon változás valamikor január-
február folyamán fog történni. A cégátvezetés annyit jelent, hogy 30 napon belül az e- cégjegyzéken
zárójelesen „bejegyzés alatt” felirat lesz rajta. Ez semmiben nem akadályozza meg a banki és a
pályázat kiírói döntést.

Vas Gábor: Elmondta, hogy Varga Gergellyel a szerződésben foglaltak szerint ez viszonyrendszer
megszűnik, de az úr, képesnek érzi magát véghezvinni a projektet. Felmerült az is, hogy a területet
értékesíteni  lehetne  egy  befektetőnek.  Az  most  a  kérdés,  hogy  az  előző  döntésén  kíván-e  a
képviselő-testület változtatni.

Határozati javaslat:
Pannonhalma Város Önkormányzat  Képviselő-testülete  nem kíván változtatni  a korábban hozott
221/2013.(XI.26.) határozatán.
A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  és  a  jegyzőt  a  polgári  jogi  szerződésben
foglaltak végrehajtására.

 Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Kovács Szabolcs jegyző

Határidő: Azonnal

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

Szavaz: 6 fő Igen: 5 fő Nem: 1

229/2013.(XII.19.)    határozat   
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván változtatni a korábban hozott
221/2013.(XI.26.) határozatán.
A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  és  a  jegyzőt  a  polgári  jogi  szerződésben
foglaltak végrehajtására.
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 Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Kovács Szabolcs jegyző

Határidő: Azonnal

Bagó Ferenc: a képviselő-testület nyilvános ülését bezárta. 

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

..….................. ….......................
Orbán Péter Szilágyi Kemál
jkv. hitelesítő     jkv. hitelesítő 
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