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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24-én 19:00 

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, így az ülés határozatképes.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: Kádi Antal és Orbán Péter 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 pontok felvételét:  

 

Napirendi pontok felvétele: 
- A Kalász- kör nyári táboroztatási támogatási igénye 

- Véradás szervezőjének kérelme 

- Varga Gergely a „Termál projekttel” kapcsolatos kérelme 

- Használati megállapodás a Dallos Sándor utca 2. szám alatti ingatlan irányában a Győr-Moson-

Sopron megyei Kormányhivatallal 

 

 

Bagó Ferenc: Felkérte a képviselő-testület tagjait, aki egyetért az írásos meghívóban közölt 

napirendek tárgyalásával, valamint a javasolt módosításokkal, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Szavaz: 6 fő     Igen: 6 fő     Nem: 0 fő 

 

96/2013.(VI.24.) 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 Kalász- kör nyári táboroztatási támogatási igénye 

- Véradás szervezőjének kérelme 

- Varga Gergely a „Termál projekttel” kapcsolatos kérelme 

- Használati megállapodás a Dallos Sándor utca 2. szám alatti ingatlan irányában a Győr-Moson-

Sopron megyei Kormányhivatallal 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 
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Kovács Szabolcs: Kérte, hogy a 4. napirendi pontot az érintett kérésére zárt ülés keretén belül 

tárgyalják, hiszen ez véleményezés személyi ügy kapcsán. 
 

Napirend előtti munkarész 

 

Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről: 
 

Két ülés között történt események, tárgyalások: 

- Kis templom pályázatának aláírása megtörtént, Várják, hogy nyer-e a pályázat, vagy sem. 

- Többszörös tárgyalás a kötbér ügyében. Első körben leszavazták Pannonhalmát. Második körben 

sikerült megszavaznia a társulásnak Pannonhalmának és Veszprémvarsánynak a 10,5 millió Ft-ot. 

- Taggyűlés a Szent Márton Járóbeteg tervezésében, ahol dr. Török Péter tájékoztatást tartott a 

Járóbeteg Központtal kapcsolatosan. 

- Cseidervölgy-i út problémáinak rendezése megtörtént, sok pozitív visszajelzést kaptak az ott 

lakóktól. 

- Környéről érkezett Komárom-Esztergom megye járási polgármestereinek egy csoportja, 28 járási 

polgármester. A Polgármester úr tájékoztatást tartott nekik Pannonhalma fejlődéséről, majd 

megnézték az Főapátságot.  

- Pedagógusnap volt az iskolában, ahová meghívást kapott. 

- EU-s csomagokat kiosztották 100 családnak a Művelődési Házban. 

- Buszöböl kialakításának megvitatása megtörtént. Kint voltak a Közúttól, Közlekedési 

Felügyelőségtől és mindent rendben találtak. Dr. Miklós Rozália és ügyvédje is jelen volt. 

- Modern Táncgála lezajlott 5 település tanulóinak táncbemutatásával. 

- Kamerák szerződésének aláírása 

- Polgárőrséggel való egyeztetések a Polgárőr napról. 

- Balatonszárszói tábor tereprendezése megtörtént. Minden településről 2 embert vittek magukkal 

segíteni. 

- Bográcsfesztiválon mindenki jól érezte magát. Jó hangulatban telt el a felsztivál. (Főzőverseny) 

 

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. május 24-től 2013. június 20-ig terjedő 

időszakban következő döntést hoztam: 

 

 

Temetési segély:  
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            1 fő  *    20.000,-Ft 

            2 fő  *    30.000,-Ft  

         

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

határidejű határozatok végrehajtásával kapcsolatban. 

 

Kovács Szabolcs: Pontonként ismertette a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

mellékelt beszámolót. 

 

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

kapcsolatban. 

 

Határozati javaslat 
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 

eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a 

lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően 

elfogadja. 

 

Bagó Ferenc: Felkérte a képviselő-testület tagjait, aki egyetért a napirend előtti munkarész 

tárgyalásával, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Szavaz: 6 fő     Igen: 6 fő     Nem: 0 fő 

 

97/2013.(VI.24.) 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 nem volt. 

 

Napirendi pontok: 
 

1.) Beszámoló az oktatási intézmény felújításával kapcsolatos garanciális javításokról 

és a projekt Pannonhalma Város Önkormányzatának történő átadásáról. 
Előadó: Németh Tamás projektkoordinátor  
 

Bagó Ferenc: Felkérte Németh Tamás projektkoordinátort, tájékoztassa a képviselő-testületet e 

napirendi ponttal kapcsolatosan. 

 

Németh Tamás projektkoordinátor: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

2013. május 22-én MAG Zrt. megtartotta záró ellenőrzését az iskolapályázattal 

kapcsolatosan. Az ellenőrzésen jelen lévő három ellenőr egyike sem talált hibát és hiányosságot, 

intézkedési terv nem került kiírásara. Az ellenőrzés során a pályázat teljes anyaga kontroll alá került 
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2010-ig visszamenőleg. A projekt zárásához csak az új alapító okiratot kell megküldeniük, 

amelynek ügyében sikerült előrelépniük. A budapesti Klebelsberg Intézmény fenntartó központot 

kereste fel az alapító okirattal kapcsolatban. Az alapító okiratot először 2013. február 28-ig kellett 

volna elkészíteni, mely határnap módosult március 31-re, mely módosult bizonytalan időre. A 

budapesti központtal felvette a kapcsolatot, ahol azt ígérték, hogy visszahívják. Visszahívták, és azt 

a választ kapták, hogy utánanéznek. Mindaddig, amíg nincs meg az új alapító okirat, a záró 

kifizetésben igényelt pénzösszeg nem kerül kifizetésre, melynek összege 3.8M Ft. A pályázatban 

vállalt indikátorok ellenőrzése megtörtént, azokban hiányosságot nem találtak és az alapító okiratot 

is kézhez kapta. 

 A korábbi kifizetésekből igényelt pénzösszegek Pannonhalmára eső része visszautalásra került 

Pannonhalma Város Önkormányzatának, melynek összege 7.756.553 Ft, amely tartalmazza az 

önerő pályázatokon elnyert összegeket is. Továbbá 2,9 M Ft illeti meg Pannonhalmát, amelyet a 

záró kifizetésben igényeltek meg.  

 A projektet attól függetlenül, hogy zárni tudják vagy sem, át kell adni Pannonhalma város 

Önkormányzatának. Az átadáshoz szükséges változásbejelentőt és szükséges dokumentumokat 

június utolsó hetében MAG Zrt. részére megküldik.  

Szeretne kérni egy határozatot, amiben az szerepel, hogy Pannonhalma Város Önkormányzata át 

tudja venni a lezárt projektet. 

Garanciális javítások 

Az Energas Kft. a garanciális javításokat március hónapban megkezdte. Két égető probléma volt, a 

fűtés és a bővítmény épületrész beázása.  

A fűtés azért nem működött, mert az Energas Kft. dolgozói felcserélték (többszörösen is) az előre 

menő és a visszatérő vezetékeket. A húsvéti ünnepek óta a fűtés megfelelően működik az épületben. 

A visszajavítások is teljesen elkészültek.  

A födém beázásának vélhető okát az Energas kijavította. A komplett csatornát kicserélte a műszaki 

ellenőr és a tervező utasításait figyelembe véve. A födémről lekerült a szigetelés és a fólia, így a 

födém teljesen ki tudott száradni. Azóta többször is nagy mennyiségű eső esett, de beázás sehol sem 

volt tapasztalható. A padlástérben végigjárta a födémet, beázásra utaló jelet nem tapasztalta. Az 

Energas Kft. a szükséges, kaparás, glettelés, festésmunkákat elvégezte, így a tanterem májusban 

már használhatóvá vált. További vizesedésnek az oka a külső párkányok nem megfelelő kialakítása 

volt, melyek mindegyikét visszabontatta, s kérte a megfelelő lejtés és tömítés elkészítését, amely 

munka befejeződött. A villamos hibák (2db) javítása június 27-28-án fog megtörténni.  

Több kisebb javítás történt még az épületben, melyek a következők: 

 az orvosi szoba szennyvíz kivezetése 

 folyosófestés 

 mosdók, csapok ellenőrzése 

 akadálymentes mellékhelyiségek hideg-meleg víz ellátása 

 rámpakorlát átfestése 

 rámpa burkolólapok javítása 

 fedőkövek tömítése 

 vékony vakolatok javítása 

 térburkolat javítása 

 lámpatestek javítása 

 egyéb festésjavítások 

 lapos tetők felülvizsgálata 

 PVC burkolat visszajavítása 

 csapadékvíz elvezetés javítása 

 

A mellékelt jegyzőkönyvben látható, hogy a továbbra is fennálló hibák javítási határnapja 2013. 

május 31. volt. Ez a mai napig nem történt meg. Az Energas Kft. minden bizonnyal felszámolás 

alatt áll, így a fennmaradt hibákat a bankgarancia terhére kell elvégeztetni. A bankgarancia 

kedvezményezettje jelen pillanatban a Pannonhalma TKT. A bankkal felvette a kapcsolatot a 
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bankgarancia átruházásával kapcsolatban. Szükséges a MAG Zrt. által is megerősített 

kedvezményez váltása, továbbá egy kétoldalú nyilatkozat.  

 

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 elfogadásra 

javasolja az oktatási intézmény felújításával kapcsolatos garanciális javításokról és a projekt 

Pannonhalma Város Önkormányzatának történő átadásáról szóló beszámolót. 

 

Bagó Ferenc: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja az oktatási 

intézmény felújításával kapcsolatos garanciális javításokról szóló beszámolót, az kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

Szavaz: 6 fő    Igen: 6 fő    Nem: 0 

 

98/2013.(VI.24.) határozat  
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az oktatási intézmény felújításával 

kapcsolatos garanciális javításokról szóló tájékoztatást az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Bagó Ferenc: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a projekt Pannonhalma Város 

Önkormányzatának történő átadásáról, az kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Szavaz: 6 fő    Igen: 6 fő    Nem: 0 

 

Kovács Szabolcs: Kérte a képviselő-testület, hogy a projekt átvételét követően Németh Tamás 

megbízási szerződését mondják fel. Továbbiakban az iskola vonatkoztatásában az ezen jellegű 

feladatokat a Polgármesteri Hivatalban dolgozó városgazdálkodási referens veszi át. 

 

99/2013.(VI.24.) határozat  

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Németh Tamás megbízási szerződését 

felmondja 2013. július 30. napjával és egyetért a projekt Pannonhalma Város Önkormányzatának 

történő átadásáról. 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2.)A Szent Márton Járóbeteg Központ jegyzett tőke- saját tőke helyzetének 

ismertetése. 

Előadók: Kovács Szabolcs jegyző, dr. Török Péter ügyvezető  
 

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

ponttal kapcsolatosan. 

 

Kovács Szabolcs:  Ismertette az írásbeli előterjesztést: 

Igyekezett tömören összefoglalni a döntési helyzetet. Dr. Török Péter könyvvizsgálója részletesen 

körbejárta a témát, sezzel kapcsolatos eszmefuttatásokat mellékelte az előterjesztéshez. 

 

A problémát az okozza, hogy a társaság veszteséges volta miatt a Kft. saját tőkéje a jegyzett tőke 
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kevesebb, mint felére csökkent le, ezáltal a gazdasági társaságokról szóló törvény előírásai 

értelmében szükséges a társaság taggyűlésének a kialakult helyzetet felszámolni. Egyrészt erre 

jogszabályi kötelezettsége van a Kft.-nek, másrészt praktikus és akut okokból is szükséges a 

helyzetet rendezni, a folyószámlahitelük kötelezettje a Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet 

ezt szabta a hitelkeret hosszabbítás feltételéül, így szeretnénk mielőbb rendezni a kérdést. 

 

Unger Ferenc könyvvizsgálóval részletesen körbejárták a témát és arra jutottak, hogy 

legmegfelelőbb eszköz a kialakult helyzet rendezésére a tagi pótbefizetés előírása, valamint a 

társaságba történő ingatlan-apport lenne. 

 

A Tisztelt Képviselő-testület korábban – az intézmény jövőjével kapcsolatos korábbi kérdőjelek, 

valamint az önkormányzati szektor átalakításával kapcsolatos bizonytalanságok miatt – 

kölcsönszerződések alapján biztosította a működésükhöz szükséges forrásokat. Ezek elengedéséről 

a képviselő-testület korábban döntött, amely döntést célszerű volna visszavonni és a kölcsön 

összeggel megegyező összegű pótbefizetést a társaságnak előírnia. A pótbefizetést lehet 

részletekben is teljesíteni, amely összeget teljes egészében a kölcsönszerződés alapján fennálló 

önkormányzati követelés teljesítésére fordítanák. A tavalyi évben kölcsön címén 9.115.067 Ft 

érkezett, az idei évben átadott 5.500.000 Ft-ot is célszerű volna kölcsönként kezelni. Van 4.500.000  

Ft átadott pénzösszeg, amely nem minősíthető már annak, ugyanis a társaság könyveiben már ez az 

összeg a tavalyi évre támogatásként szerepel. 

 

Összesen tehát 14.615.067 Ft pótbefizetést lenne célszerű előírni, amelyet egy az egyben 

visszafizetnének az önkormányzat részére, mint a náluk kötelezettségként nyilvántartott kölcsönök 

teljesülését, ez a tétel pótbefizetésként ugyanakkor növelné a tőkéjüket is. 

 

Ez mellett szóba került, hogy a Petőfi u. 9. szám alatti ingatlan 30 millió Ft körüli forgalmi értéket 

képvisel, így szóba jöhet az ingatlan apport a társaságunk irányába, amennyiben ennek közpénzügyi 

lehetőségei fennállnak. 

 

Határozati javaslat: 
Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szent Márton Járóbeteg 

Központ Nonprofit Kft. tulajdonosa annak érdekében, hogy az általa tulajdonolt társaság saját 

tőkéje megfeleljen a jogszabályok által elvárt jegyzett tőke legalább felének az alábbi döntéseket 

hozza: 

 

1.) Felhatalmazza Bagó Ferenc polgármestert, hogy a társaság taggyűlésén határozzon 14.615.067, 

Ft pótbefizetés előírásáról, valamint érvényesítse a társasággal szemben fennálló ugyanilyen 

összegű kölcsönkövetelését a tulajdonosnak. 

 

2.) Felhatalmazza Bagó Ferenc polgármestert, hogy a társaság taggyűlésén a Petőfi u. 9./A szám 

(hrsz.: 469/12) ingatlan apportjával kapcsolatban eljárjon. 

 

3.) A képviselő-testület a tárgyévben hozott korábbi 79/2013 (V.08.) határozatot visszavonja. 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

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 Pannonhalma 
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Város Önkormányzatának elfogadásra javasolja a Szent Márton Járóbeteg Központ jegyzett tőke- 

saját tőke helyzetének ismertetését. 

 

Bagó Ferenc: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, az 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Szavaz: 6 fő    Igen: 6 fő    Nem: 0 

 

100/2013.(VI.24.) határozat  
Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szent Márton Járóbeteg 

Központ Nonprofit Kft. tulajdonosa annak érdekében, hogy az általa tulajdonolt társaság saját 

tőkéje megfeleljen a jogszabályok által elvárt jegyzett tőke legalább felének az alábbi döntéseket 

hozza: 

 

1.) Felhatalmazza Bagó Ferenc polgármestert, hogy a társaság taggyűlésén határozzon 14.615.067, 

Ft pótbefizetés előírásáról, valamint érvényesítse a társasággal szemben fennálló ugyanilyen 

összegű kölcsönkövetelését a tulajdonosnak. 

 

2.) Felhatalmazza Bagó Ferenc polgármestert, hogy a társaság taggyűlésén a Petőfi u. 9./A szám 

(hrsz.: 469/12) ingatlan apportjával kapcsolatban eljárjon. 

  

3.) A képviselő-testület a tárgyévben hozott korábbi 79/2013 (V.08.) határozatot visszavonja. 

 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

3.)Beszámoló a városrehabilitációs projekt jelenlegi állásáról. 
Előadó: Papp László műszaki ellenőr  
 

Bagó Ferenc: Felkérte Papp László műszaki ellenőrt, tájékoztassa a testületet e napirendi ponttal 

kapcsolatosan. 

 

Papp László: Elmondta, hogy az utóbbi 1-2 héten nem sok változást lehetett látni a munkálatokban. 

A lépcsőt szétverték és az erdőben elkezdték a tereprendezési munkálatokat. Az Árpád utcában 

megcsinálták a csatornázást. Egy kicsit kezd a határidő szorítani, úgyhogy most kért a kivitelezőtől 

egy ütemtervet, amit mindenkinek eljuttatott. Innentől kezdve, ami az ütemtervben szerepel annak a 

határidejét szigorúan betartatják a kivitelezővel. Nincs még semmi sem elkésve, úgy tudja, hogy a 

Főapátságnak a Majorsággal való elképzelései a végéhez közelednek. A hihetetlen időjárás miatt 

lassabban halad a munka. Amiről dönteni kell részben nekik, az a tömblépcsőre eredetileg kiírt 

bazalt vagy andezit szürke színű kő helyett javasolnák a gránitot. Önmagában a gránit nem rosszabb 

anyag, sőt drágább is. Szekér Lajos elmondása szerint a Kossuth –tér kivitelezésénél megmaradt 

anyagot szeretnék itt is felhasználni. Úgy érzi, hogy ezt a kört a KÖHK-nél meg kell futni, 

önmagában nincsen akadálya.  

 

Bagó Ferenc: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért Papp László műszaki ellenőr 

beszámolójával a városrehabilitációs projekt jelenlegi állásáról, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Szavaz: 6 fő    Igen: 6 fő    Nem: 0 
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101/2013.(VI.24.) határozat  

Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a Papp László műszaki 

ellenőr által elmondott városrehabilitációs projekt állásáról szóló tájékoztatást. 

  

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

Papp László: Elmondta, hogy a KÉSZ Zrt. azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy a  

tömblépcsőre eredetileg kiírt bazalt vagy andezit szürke színű kő helyett javasolnák a gránitot. 

Önmagában a gránit nem rosszabb anyag, sőt drágább is. Szekér Lajos elmondása szerint a Kossuth 

–tér kivitelezésénél megmaradt anyagot szeretnék itt is felhasználni. Úgy érzi, hogy ezt a kört a 

KÖH-nél meg kell futni, önmagában nincsen akadálya. 

 

Bagó Ferenc, az alábbi határozati javaslatot ismertette a képviselő-testülettel: 

 

Határozati javaslat: 
Pannonhalma Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a képviselő-

testületnek elfogadásra javasolja a KÉSZ Zrt., mint a városrehabilitációs projekt kivitelezőjének 

kérelmét, és hozzájárul a kérelemben szereplő tételek kínai bazalt elemeinek gránittal történő 

kiváltásához. 

 

Bagó Ferenc: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozati javaslattal., 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Szavaz: 6 fő    Igen: 6 fő    Nem: 0 

 

102/2013.(VI.24.) határozat  
Pannonhalma Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a képviselő-

testületnek elfogadásra javasolja a KÉSZ Zrt., mint a városrehabilitációs projekt kivitelezőjének 

kérelmét, és hozzájárul a kérelemben szereplő tételek kínai bazalt elemeinek gránittal történő 

kiváltásához. 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: Azonnal 

 
4.) Pannonhalma Városában megvalósítandó utak, utcák, járdák felújítására és vízelvezetési 

munkálatokra vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírása 
Előadó: Bagó Ferenc polgármester 

 
Bagó Ferenc: Elmondta, hogy a városrehabilitációs projekttől elkülönült önkormányzati 

fejlesztések (utak, járdák, vízelvezetés) vonatkozásában hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás 

megindítására kell, hogy sor kerüljön.  

Az ajánlattételi dokumentáció tervezete elkészült, már többször egyeztettek a felújítandó utak, 

járdák, valamint a vízelvezetésre szoruló területek vonatkozásában is. 

 

Vas Gábor: A korábban is egyeztetett lista alapján mielőbb ki kell írni a közbeszerzési eljárást, 

hogy a kivitelezési munkálatok a nyár és a kora őszi időszakban kerüljenek elvégzésre. Javaslom, 

hogy a kiírt tételeket még egyszer Nagy József ( 9024, Győr Honvéd u. 3/b szám alatti lakos) 

műszaki ellenőr tekintse át. 

 

dr. Horváth Benedek: Egyetértett az alpolgármester úr által elmondottakkal, a közbeszerzési 

eljárást mi előbb ki kell írni, és a kiírást megelőzően a közbeszerzési szakértő egyeztessen Nagy 
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Józseffel a kiírásban szereplő tételek vonatkozásában. 

 

Szilágyi Kemál: Egyetértett az eljárás mielőbbi megindításával. 

 

Bagó Ferenc, az alábbi határozati javaslatot ismertette a képviselő-testülettel: 

 

Határozati javaslat: 
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete Pannonhalmán az utak, járdák, 

parkolók építése és vízelvezetési munkálatok végzése a nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény 

közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást ír ki az Ajánlattételi dokumentációban 

foglaltak szerint. 

A képviselő-testület három kis- és középvállalkozásnak minősülő céget kér fel ajánlattételre. 

A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

vállalkozási.  

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

Bagó Ferenc: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozati javaslattal., 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Szavaz: 6 fő    Igen: 6 fő    Nem: 0 

 

103/2013.(VI.24.) határozat  
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete Pannonhalmán az utak, járdák, 

parkolók építése és vízelvezetési munkálatok végzése a nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény 

közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást ír ki az Ajánlattételi dokumentációban 

foglaltak szerint. 

A képviselő-testület három kis- és középvállalkozásnak minősülő céget kér fel ajánlattételre. 

A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

vállalkozási.  

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

Bagó Ferenc, az alábbi határozati javaslatot ismertette a képviselő-testülettel: 

 

Határozati javaslat: 
A képviselő-testület megbízza Jezsó György (Győr, Dózsa György rkp 37.) közbeszerzési szakértőt  

az eljárás lefolytatására. 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

Bagó Ferenc: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozati javaslattal., 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Szavaz: 6 fő    Igen: 6 fő    Nem: 0 

 

104/2013.(VI.24.) határozat  
A képviselő-testület megbízza Jezsó György ( Győr, Dózsa György rkp 37.) közbeszerzési szakértőt  

az eljárás lefolytatására. 
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Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

Bagó Ferenc, az alábbi határozati javaslatot ismertette a képviselő-testülettel: 

 

Határozati javaslat: 
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri Nagy József (9024, Győr 

Honvéd u. 3/b szám alatti lakos) műszaki ellenőrt, hogy a közbeszerzési eljárás kiírása előtt az 

Ajánlattételi felhívás részét képező műszaki kiírást tekintse át és esetleges javaslatait a 

közbeszerzési szakértőnek tegye meg. 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

105/2013.(VI.24.) határozat  
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri Nagy József (9024, Győr 

Honvéd u. 3/b szám alatti lakos) műszaki ellenőrt, hogy a közbeszerzési eljárás kiírása előtt az 

Ajánlattételi felhívás részét képező műszaki kiírást tekintse át és esetleges javaslatait a 

közbeszerzési szakértőnek tegye meg. 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

5.) Beszámoló az óvodai csoportbővítés miatt a volt "Leányiskola" épületrészének 

felújítási, tervezési munkálatainak jelenlegi állásáról. 
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző  
 

Bagó Ferenc: Felkérte Kovács Szabolcs jegyző urat, tájékoztassa a képviselő-testületet e napirendi 

ponttal kapcsolatosan. 

 

Kovács Szabolcs: Ismertette az írásbeli előterjesztést: 

A volt „Leányiskola” épületrészének átalakításával kapcsolatos tervezői munkálatok 2013. június 

10. napján megkezdődtek. A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv (volt ÁNTSZ) képviselőjével 

valamint az Óvoda vezetőjével 2013. június 14. napján történt részletes egyeztetés.  

 

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv állásfoglalásának elkészültét követően a tervanyagot 

önkormányzatunk megkapja. Ezt követően kerül sor még a tűzoltó szakhatósággal való 

egyeztetésre, majd ezzel párhuzamosan az átalakítási munkálatok beárazására is sor kerülhet. 

Számításaink szerint augusztus 20. környékén az átalakítás befejeződhet és az augusztus végi óvoda 

kezdéssel birtokba vehetik az új épületrészt az óvodások. 

 

Az átalakításon túl szükségessé válik az új csoportszobához szükséges tárgyi eszközök beszerzése 

is.. Az óvodavezetővel egyeztetve az alábbiakban jelölném meg a minimum beszerzendő eszközök 

listáját: 

 

8 m-es szekrénysor                         462.000 Ft 

élősarokállvány                                   25.000 Ft 

törölköző és pohártartó                      108.500 Ft 

öltöző szekrények                            311.150 Ft 

WC paravánok                                   36.000 Ft 

Tisztítószeres szekrény                     13.500 Ft 
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30 db szék                                      157.734 Ft 

5 db asztal                                       124.587 Ft 

25 db óvodai fektető                         171.450 Ft 

Bababútor                                         48.691  Ft  

Textília                                            240.000 Ft 

Szőnyegek                                      100.000 Ft 

Függöny                                          40.000 Ft 

Edények                                          100.000 Ft 

Tükör, WC papírtartó                          20.000 Ft 

Játékok                                            350.000 Ft 

Összesen:                                  2.308.612 Ft       

Az árak brutto árak, az akciók miatt csak június 30.-ig érvényesek. 
  

Az óvoda vezetője jelezte önkormányzatunknak, hogy a karbantartó jelenleg 4 órás munkaidejét 6 

órásra megemelni javasolja az alábbi indokokkal: 

Új épületrész kialakításával a karbantartási feladatok is növekednek 

A hamarosan átadásra kerülő játszótér területének gondozása is igényelné az óraszám emelését. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására és álláspontjának 

kialakítására. 

 

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

hogy ismertesse a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményét. 

 

dr. Horváth Benedek: Elmondta, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság azt javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy fogadja el az óvodai csoportbővítés miatt a volt "Leányiskola" 

épületrészének felújítási, tervezési munkálatainak jelenlegi állásáról szóló beszámolót. 

 

Határozati javaslat  
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete az újonnan kialakítandó óvodai 

csoportszoba tárgyi eszközeinek beszerzésére 2.310.000 Ft összeget biztosít az önkormányzat 2013. 

évi költségvetése terhére. 

A képviselő-testület felhatalmazza az óvoda vezetőjét, hogy a szükséges tárgyi eszközöket a 

gazdaságosság követelményeit szem előtt tartva szerezze be. 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester, Erdélyi Istvánné óvodavezető 

Határidő: 2013. július 15. 

 

Bagó Ferenc: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, az 

előterjesztésnek megfelelően, kézfelemeléssel szavazzon.  

 

Szavaz: 6 fő    Igen: 6 fő    Nem: 0 

            

106/2013.(VI.24.)  határozat  
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete az újonnan kialakítandó óvodai 

csoportszoba tárgyi eszközeinek beszerzésére 2.310.000 Ft összeget biztosít az önkormányzat 2013. 

évi költségvetése terhére. 

A képviselő-testület felhatalmazza az óvoda vezetőjét, hogy a szükséges tárgyi eszközöket a 

gazdaságosság követelményeit szem előtt tartva szerezze be. 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester, Erdélyi Istvánné óvodavezető 

Határidő: 2013. július 15. 
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Határozati javaslat: 
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete az óvodai karbantartó munkaidejét 

2013. július 01. napjával napi 6 órában határozza meg. 

A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a változások átvezetésére, az új munkaszerződés 

elkészítésére. 

 

Felelős: Kovács Szabolcs jegyző 

Határidő: Azonnal 

 

Bagó Ferenc: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, az 

előterjesztésnek megfelelően, kézfelemeléssel szavazzon.  

 

Szavaz: 6 fő    Igen: 6 fő    Nem: 0 

            

107/2013.(VI.24.)  határozat  
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete az óvodai karbantartó munkaidejét 

2013. július 01 napjával napi 6 órában határozza meg. 

A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a változások átvezetésére, az új munkaszerződés 

elkészítésére. 

 

Felelős: Kovács Szabolcs jegyző 

Határidő: Azonnal 

 

Határozati javaslat: 
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde óvodai 

csoportszobáinak vizesedésé megakadályozására.1.000.000 Ft keretösszeget biztosít, injektálással 

történő helyreállításra. 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

Bagó Ferenc: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, az 

előterjesztésnek megfelelően, kézfelemeléssel szavazzon.  

 

Szavaz: 6 fő    Igen: 6 fő    Nem: 0 

 

108/2013.(VI.24.)  határozat  
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde óvodai 

csoportszobáinak vizesedésé megakadályozására.1.000.000 Ft keretösszeget biztosít, injektálással 

történő helyreállításra. 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

6.) Écs község önkormányzat bölcsődei megállapodás felmondása 
Előadó: dr. Szabó György aljegyző 

 

Bagó Ferenc: Felkérte dr. Szabó György aljegyzőt, hogy Écs község önkormányzat bölcsődei 

megállapodás felmondása tájékoztassa a testület tagjait. 

 

dr. Szabó György: Écs Község Önkormányzat képviselő-testülete 22/2013.( IV.30.) számú 
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határozatával úgy döntött, hogy fel kívánja mondani az önkormányzatunkkal 2009-ben a 

Pannonhalma Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde bölcsődei szolgáltató tevékenység nyújtására kötött 

megállapodást és július 31-től önállóan kíván bölcsődét működtetni. 

 

Az Écsi Önkormányzat döntése alapján intézményünk alapító okiratokiratának 1./, 15./ és 17./ 

pontjait szükséges módosítani. 

 

A hatályon kívül helyezendő szövegrészeket az alapító okirat egységes szerkezetű szövegében 

vastag dőlt szedéssel emeltem ki.        

 

Kérem a Tisztelt-képviselő testületet, hogy az alapító okirat módosítását fogadja el. 

 

Bagó Ferenc: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, az 

kézfelemeléssel szavazzon.  

 

Szavaz: 6 fő    Igen: 6 fő    Nem: 0 

 

109/2013.(V.28.) képviselő-testületi határozat  
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Écs Község Önkormányzat 

22/(IV.30.) számú határozatát, mely szerint a Pannonhalma Város Önkormányzatával 2009-ben 

megkötött megállapodást felmondja és a Pannonhalmi Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményében 

2013. július 31. napjától nem kíván tovább bölcsődei szolgáltató telephelyként működni és az Écs, 

Deák Ferenc út 1. szám alatt a továbbiakban önállóan kívánja a gyermekek napközbeni bölcsődei 

ellátását megoldani. 

 

A képviselő-testület az écsi önkormányzat döntése alapján az intézmény alapító okiratának alábbi 

pontjaiból hatályon kívül helyezi a következő rendelkezéseket:  

 

1./ A költségvetési szervezet nevére, székhelyére, telephelye nyilvántartási alapadataira vonatkozó    

 1./ pontjából a  „ telephelye: 9083 Écs, Deák Ferenc utca 1. „ szövegrészt. 

 

2./ A feladatellátást szolgáló vagyonra vonatkozó 15./ pontjából az „ Écs községben található 

 telephelyen történő feladatellátást szolgáló valamennyi ingatlan és ingó vagyon Écs Község  

 Önkormányzatának tulajdonát képezi. „ szövegrészt. 

 

3./ A maximális gyermek-tanuló lészámra vonatkozó 17./ pontjából a „ 12 fő bölcsőde telephelye 

 vonatkozásában „ szövegrészt.       

 

A képviselő-testület az intézmény alapító okiratát e módosításokkal egységes szerkezetben, az 

előterjesztés mellékletében meghatározott formában elfogadja. 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal   

  

7.)Kalász kör nyári táboroztatási támogatási kérelme 

Előadó: dr. Szabó György aljegyző 

 

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

ponttal kapcsolatosan. 

 

dr. Szabó György: Elmondta, hogy a Kalász-kör egy kérelmet juttatott el a tisztelt bizottsághoz és 

testülethez. Felolvasta a kérelmet. 
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Bagó Ferenc: Véleménye szerint 50.000 Ft-ot szavazzanak meg a Kalász-körnek. 

 

Kádi Antal: Elmondta, hogy ez a pénz ott nagyon jó helyen lesz, ő is támogatja ezt az összeget. 

 

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 tárgyalta ezt a 

napirendi pontot, és azt javasolja a képviselő-testületnek, hogy 50.000 Ft-tal támogassa a Kalász-

kört. 

 

Bagó Ferenc: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

Szavaz: 7 fő    Igen: 7 fő    Nem: 0 

 

110/2013.(VI.24.) képviselő-testületi határozat  
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete 50.000 Ft támogatást nyújt a Kalász- 

kör, Badacsonylábdihegyen megrendezésre kerülő nyári tábor költségvetéséhez. 

  

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

8.)Véradás szervezőinek kérelme 
Előadó: Bagó Ferenc polgármester  
 

Bagó Ferenc: Elmondta, hogy a minden évben a Művelődési Házban megrendezésre kerülő 

véradásra egy kisebb összeget 15.000 Ft-ot igényeltek támogatásként a szervezők. Ebből kívánnak 

megvenni a véradóknak üdítőt, ásványvizet és egy kis süteményt. 

Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért, a kért összeg kifizetésével az 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Szavaz: 6 fő    Igen: 6 fő    Nem: 0 

 

111/2013.(VI.24.) képviselő-testületi határozat  
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15.000 Ft-tal támogatja a véradás 

megszervezését. 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

9.) Varga Gergely kérelme 
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző  
 

Bagó Ferenc: Felkérte Kovács Szabolcs jegyzőt, hogy Varga Gergely kérelméről tájékoztassa a 

bizottság tagjait. 

 

Kovács Szabolcs: Elmondta, hogy Varga Gergely a Világörökség Termál Kft. ügyvezető 

igazgatója találkozót kért tőlük, ahol ő és dr. Horváth Benedek volt még jelen. Ekkor Varga Gergely 

elmondta, hogy hol áll az üggyel és a végleges építési engedélyt szeretné megrendelni, és bízik 

abban, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél bennragadt 720.000.000 Ft-ot Pannonhalmára el 
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tudja hozni „Termál projekt” címén. A többit banki finanszírozással, illetve külső vállalkozók 

behozásával igényelné. Kérte az úr, hogy a 2013. december 31-i határidőt tolják el, de sajnos erre 

mód nincs. Megindult egy olyan folyamat, hogy a végleges építési engedélyt szeretné leadni, illetve 

szeretné a banknál elindítani a hitellel történő ügyintézést.  

Felolvasta Varga Gergely levelét. 

 

Bagó Ferenc: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért azzal, hogy Varga Gergely a 

Pannonhalma Város Önkormányzatának nevében eljárhat a hitelintézeteknél, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

Szavaz: 6 fő    Igen: 6 fő    Nem: 0 

 

112/2013.(VI.24.) képviselő-testületi határozat  
Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő Testülete Varga Gergely, a Világörökség 

Termál Kft. és a Hungary Hotels and Resorts Kft. ügyvezetőjének kérésére az alábbi    határozatot 

hozta: 

Pannonhalma Város Önkormányzata, mint a Világörökség Termál Kft. tagja hozzájárul, hogy a 

társaság ügyvezetője, Varga Gergely a Magyar Fejlesztési Banknál a Világörökség Termál Kft. 

által megvalósítani kívánt szálloda és egészségcentrum finanszírozása érdekében 

hiteligénylés ügyében a Magyar Fejlesztési Bank előtt eljárjon.  

A hozzájárulás kiterjed a pénzintézetnél finanszírozási ajánlat kérésére, a finanszírozás 

megszerzése érdekében megbeszélések folytatására, a pénzintézet részére tájékoztatás nyújtására a 

társasággal kapcsolatos információkról.  

Az ügyvezető továbbá jogosult a Magyar Fejlesztési Banktól olyan finanszírozási formára is 

ajánlatot kérni, ami a Pannonhalma 1463/2 helyrajzi számon nyilvántartott belterületi ingatlan 

megterhelésével, annak fedezetként történő felajánlásával járna, amelynek ingatlan-nyilvántartási 

bejegyzése vonatkozásában az egyéb feltételek ismerete alapján hozandó külön Önkormányzati 

felhatalmazás szükséges.  

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

10.) Használati megállapodás a Dallos Sándor utca 2. szám alatti ingatlan irányában a 

Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatallal 
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző 

 

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

ponttal kapcsolatosan. 

 

Kovács Szabolcs: Elmondta, hogy a Dallos Sándor utca 2. szám alatti Többcélú Kistérségi Társulás 

úgy tudta átadni a Győr- Moson- Sopron megyei Kormányhivatalnak, Járási Hivatal kialakítása 

céljából, de azt előtte használatba adta Pannonhalma Város Önkormányzatának, mert a jogszabály 

nem tette lehetővé a direkt átadást. Eljött az idő, hogy a Kormányhivatal ezzel az épülettel 

kapcsolatban lépéseket szeretne tenni. Alapvető célja az, hogy az Okmányirodát az ősz folyamán, 

szeptember hónap végén átviszik a Dallos Sándor utcába, hiszen a kormányablakoknak októbertől 

el kell kezdeni működni. Pályázat is be lett nyújtva az épületre és meg is lett terveztetve. Szükséges 

ehhez a pályázathoz, hogy az épületre vonatkozóan egy használati megállapodás szülessen. 

 

 

Bagó Ferenc: Aki egyetért a jegyző úr által elmondottakat, az kézfelemeléssel szavazzon.  
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Szavaz: 6 fő    Igen: 6 fő    Nem: 0 

 

113/2013.(VI.24.) képviselő-testületi határozat  
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a 

használati megállapodást a Kormányhivatallal a Dallos Sándor utca 2. szám alatti ingatlan 

vonatkozásában. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Használati Szerződés 

aláírására. 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

 

 

Bagó Ferenc: a képviselő-testület nyilvános ülését bezárta. 

 

 

 

 

 

   …....................               …........................ 

   Bagó Ferenc       Kovács Szabolcs  

   polgármester             jegyző 
 

 

 

   ..…..................       …....................... 

   Kádi Antal                Orbán Péter 

   jkv. hitelesítő           jkv. hitelesítő  


