
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 26-én 18:00
órakor megtartott nyílt Képviselő-testületi üléséről. 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.

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

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

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

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

Napirendi pontok felvétele:
• A Fő tér ünnepi világítására beérkezett ajánlatok megvitatása
• A Pannonhalmi Térségfejlesztési projektcsomag megvitatása
• A Termál projekt ügyének áttekintése
• A  Zetor 95401 típusú traktor megvétele

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

202/2013.(XI.26.) 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 Fő tér ünnepi világítására beérkezett ajánlatok megvitatása
• A Pannonhalmi Térségfejlesztési projektcsomag megvitatása
• A Termál projekt ügyének áttekintése
• A Zetor 95401 típusú traktor megvétele

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Kovács Szabolcs: Javasolta a 7. napirendi pont, a  Termál projekt ügyének áttekintése és a Zetor
95401  típusú  traktor  megvétele című  napirendi  pont  zárt  ülés  keretében  történőtárgyalását,  az
önkormányzat vagyonával való rendelkezés miatt.
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Bagó Ferenc:  Felkérte a képviselő-testület  tagjait,  aki egyetért  a javasolt  napirendi pontok zárt
ülésen való tárgyalásához, kézfelemeléssel szavazzon.

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0 fő

203/2013.(XI.26.)   határozat   
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 7. napirendi pontot,
illetve a Termál projekt ügyének áttekintése a Zetor 95401 típusú traktor megvétele 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:
• XI. 5-én Magtár parkolóikat nézték meg, hogyan lehetne megoldani őket
• XI.  5-én  a  RÁBA-KÉSZ  vezetőjével  találkoztak  és  kiegyenlítették  a  Főtér  megnyitó

számláját
• XI.  7-én  itt  volt  a  MAKADÁM Kft.  az  ellenőrrel  együtt  és  át  lettek  véve  az  elvégzett

munkák 
• XI. 8-án GYMSM- Kereskedelmi kamara megkereste önkormányzatunkat, hogy ismételten

szeretne egy fórumot tartani a Kazinczy Ferenc Művelődési Házban. Ez meg is történt, ahol
70 érdeklődő jelent meg.

• XI. 11-én 2 db hómarót és 2db levélgyűjtőt vásároltak a hivatal részére.
• XI. 14-én Márton-napi vásár új helyen került megrendezésére. Mindenki meg volt elégedve.
• XI. 15-én fent voltak a jegyző úrral az Apátságban a Szent Márton díj átadásán.
• XI. 19-én Városi Rendőrkapitányságon volt, ahol a városi parancsnok és a rendőrfőkapitány

tartott egy tájékoztatást a járásban történt lopásokról
• XI. 20-án Pannon- Víz Zrt. értekezletén voltak Nyúlon.
• - Alapkőletételen voltak a Majorban, ahol találkozott Dr. Lázár János államtitkár úrral. 
• - Rendkívüli testületi ülést hívtak össze a Wellness fürdővel kapcsolatosan, ahol megjelent

Varga Gergely ügyvezető igazgató úr.
• XI. 22-én értékesítették a Mercedes Unimog 2 millió Ft-ért.
• - Holland Szenátus elnökének fogadása volt a Viatorban Gyopáros Alpárral. Beszámolt a

szenátus tagjainak Pannonhalmáról.
• XI. 25-én meglátogatta Dr. Szabó Eszter Járásvezető Asszony. 
• Szelektív hulladékgyűjtő edények ki lettek helyezve a Váraljára, a lakók értesítve lettek.

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. október 26-tól 2013. november  21.-ig
terjedő időszakban a következő döntést hoztam:
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Temetési segély:
           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: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0 fő

204/2013.(XI.26.)   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: 4 észrevétele lenne. A Tóthegyben a mart aszfalttal lerakott út végén lett csinálva
egy nagy árok, amivel az a baj, hogy nincs megoldva a vízelvezetés. Mikor nagy esőzések vannak a
víz ott meg áll, ennek következtében télen jégpálya lesz. 
Megkeresték  a  Tabánból,  hogy  a  mart  aszfaltos  úton  elég  sok  helyen  van  kigödrösödés  és
egyenetlen az út. 
A temető előtti úton a csatornafedők féloldalra van megsüllyedve, a kisebbiknél pedig kirepked a
csatornafedő.
A temető mellett fent megszüntettek egy szemétlerakót, de zsidó temető mögötti részen van egy
szemétlerakó  létesítmény,  Abban  az  esetben  ha  ezt  a  tűzoltóság  észrevételezi,  akkor  az
önkormányzatot meg fogják büntetni.

Bagó Ferenc: Megköszönte az észrevételeket. Elmondta, hogy ki fognak menni a Tóthegybe és
megnézik mi is pontosan a probléma. 
A  zsidó  temető  melletti  terület  magán  kézben  vagy,  így  az  önkormányzatot  nem  tudják
megbüntetni.
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Napirendi pontok:

1.) Pannonhalma Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013 
(II.27.)számú rendelet módosítása.
Előadó: Auerné Tolnai Klára Pénzügyi Csoport vezetője

Bagó  Ferenc:  Felkérte Auerné  Tolnai  Klára  Pénzügyi  Csoport  vezetőjét,  tájékoztassa  a
képviselő-testületet e napirendi ponttal kapcsolatosan.

Auerné Tolnai  Klára: Pannonhalma  Város  Önkormányzata  2013.évi  költségvetését   a  3/2013.
(II.27.) rendelet szabályozza.
Az éves költségvetést meghatározó rendeletben meghatározott előirányzatok módosítását az alábbi
tényezők indokolják:

Önkormányzat:

1.  Bérkompenzáció  fedezetére  kapott  2223 E Ft-ot  Egyéb  működési  c.  központi  támogatásként
tudomásul vesz és alábbi célra fordít:

 Önkormányzat  személyi juttatás         385 E Ft
 Önkormányzat  járulék:                        104 E Ft
 Hivatal intézményfinanszírozás            694 E Ft
 Óvoda intézményfinanszírozás          1040 E Ft

2. Gyermekétkeztetésre kapott 4032 E Ft előleget az óvodai és iskolai  gyermekek étkeztetésére
fordítja:

o Szerkezetalakítási tartalék              + 4032 E Ft
o Óvoda intézményfinanszírozás      + 3197 E Ft
o Dologi kiadás (iskolai étkeztetés )  +   865 E Ft

3. Szerkezetátalakítási tartalékból visszaosztott 4067 E Ft-ot az alábbiak szerint irányoz elő:
o Szerkezetátalakítási tartalék                  + 4067 E FT
o Dologi kiadás ( óvodai konyha )             +   191 E Ft
o Karbantartás, kis javítás ( önk.saját ing.)  +2000 E Ft
o Hivatal finanszírozás ( bértöbbletre )      + 1876 E Ft

4. Szociális és gyermekjóléti feladatokra a szerkezetátalakítási tartalékból adott 1403 E Ft bevételt
az alábbiak szerint irányozza elő:

 Szerkezetátalakítási tartalék                + 1403 E Ft
 Óvoda finanszírozás                            + 1403 E Ft  ( bölcsődére fordítva )

5.  Vis  maior  támogatásként  megnyert  1324  E  Ft-ot  tudomásul  vesz  és  a  felhasználásnak
megfelelően irányozza elő:

 Dologi kiadás  ( szállás,étkezés,eszközbeszerzés )    + 1300 E Ft
 Mük.c.pénzeszköz átadás ( átlagbér megtérítése)       +    24 E Ft

6.  Könyvtári  érdekeltségnövelő  támogatásként  nyert  31  E  Ft-ot  Fejlesztési  c.központosított
támogatásként irányoz elő és könyvek vásárlására fordít.

7.A  gyermekvédelmi  támogatásban  részesülők  részére  adandó  természetbeni  Erzsébet  utalvány
fedezetére  980  E  Ft-ot   Egyéb  műk.c.központi  támogatásként  tudomásul  vesz  és  a  hivatal
finanszírozására fordít ( ott kerül kifizetésre ).

4



8. Tűzifa támogatásra ( 40m3) nyert 602 E Ft-ot Egyéb működési c.támogatásként  irányoz elő és a
rászorulók részére átad:

• Egyéb működési c. központi támogatás                   + 602 E FT
• Társ.szoc. juttatás                                                     + 602 E Ft

9.  Az állami támogatás  évközbeni lemondás és igénylés jogcímek szerint:
 Óvodaped.és közvetlenül segítők támogatása                    + 6414 E Ft
 Óvodaműködési támogatás                                                  +  342 E Ft
 Óvoda finanszírozása                                                          + 6756 E Ft

/  + 20 óvodás többletigénylése miatt/

Iskolai étkeztetés átvétele a Többc. Társulástól                  + 2448 E Ft
Iskolai étkeztetés lemondás                                                 -   816 E Ft
Dologi kiadás  ( étkeztetési költség )                                   + 1632 E Ft

Bölcsődei étkeztetés lemondás  ( 1 fő )                                -  102 E Ft
Óvoda finanszírozása                                                           -  102 E Ft

Bölcsődei normatíva lemondása ( Écs leválásával)             - 1976 E Ft
Óvoda finanszírozása                                                           -1976 E Ft

Többc.Kistérségi Társulás megszűnése miatti kerekítés      - 124 E Ft
Működési c.támogatásértékű bevétel Többcélútól                +124 E Ft

10.  Pannon-Víz  Zrt.-től  kapott   1328  E  Ft-ot  üzemeltetési  bevételként és  359  E  Ft-ot  Áfa
bevételként irányoz elő és 1328 E Ft-ot fejlesztési c. pénzeszközátadásként visszaad a Pannon-Víz
Zrt.-nek és 359 E Ft áfát  dologi kiadásként  befizet.

11. Pannon-Víz Zrt.-től kapott  106 E Ft-ot vagyonkezelésből származó bevételként és 29 E Ft-ot
Áfa bevételként irányoz elő, a 106 E Ft-ot a közkutak után fizetett vízdíjakra fordít, 29 E FT áfát
befizet.

12. 17  E Ft-tal emeli az előző évi pénzmaradvány igénybevétele előirányzatát és dologi kiadásként 
az állami visszafizetésére fordítja.

13.  Ivóvíz és szennyvíz bekötésre befizetett  érdekeltségi hozzájárulás  210 E Ft-ot  Felhalmozási
célú pénzeszköz átvételként irányozza elő és a beruházás megvalósítására fordít.

14.    A Többcélú  Kistérségi  Társulástól  az iskola felújítást  követően visszatérült  7782 E Ft-ot
( felhalm. C. támogatásértékű bevétel ) az alábbi feladatok megvalósítására fordítja:

 Kerítés elemek játszótérre    /beruházás/                                  240  E Ft
 Aszfaltburkolat  építése /  beruházás /                                     1905 E Ft
 Óvodai csoport kialakítása / felújítás /                                      5427 E Ft
 Fűkasza vásárlása                                                                      210 E Ft

15.  Művelődési ház felújítására tervezett összeg maradványából átcsoportosít az alábbi célokra:
 Cseidervölgy felújítás többlet költsége                         350 E Ft
 2 db hómaró beszerzése                                              220 E Ft

16. Járóbeteg Kft. Kölcsöneivel és pótbefizetésével kapcsolatos előirányzat módosítások:
 Működési c. kölcsön nyújtása                                 + 5500 E Ft
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 Működési c. pénzeszköz átadás                             + 5500 E Ft

 Működési c. kölcsön visszatérülése                        +5500 E Ft
 Hosszú lejáratú kölcsön nyújtása (pótbefizetés)     +5500 E Ft

 Előző évi kölcsön visszatérülése                              + 9115 E Ft
 Hosszú lejáratú kölcsön nyújtása (pótbefizetés )      +9100 E Ft
 Működési c. kölcsön nyújtása                                   +    15 E Ft

17.  Járóbeteg Kft. Részére  2013.évben  adott és már vissza és térült  kölcsöneivel kapcsolatos
előirányzat módosítások:

 Működési c. kölcsön nyújtása                                       + 1139 E Ft
 Működési c. kölcsön visszatérülése                              + 1139 E Ft

18. Járóbeteg Kft. Részére 2013.évben adott és még vissza nem  térült  kölcsöneivel kapcsolatos 
előirányzat módosítások:

o Önkormányzati vagyon bérbeadása többletbevétele      + 4035 E Ft
o Működési c. kölcsön nyújtása                                          + 4035 E Ft

19. Roma Integrációért Egyesület részére  2013.évben  adott és már vissza és térült  kölcsöneivel
kapcsolatos előirányzat módosítások:

 Működési c. kölcsön nyújtása                                       +   100 E Ft
 Működési c. kölcsön visszatérülése                              +   100 E Ft

20. Kamat bevételből irányozza elő az alábbi kiadásokat:
 Testületi döntés alapján Gy.S.részére adott kölcsön            +  80 E Ft
 Óvodai bútorok beszerzése ( óvoda finanszírozás )            + 637 E Ft
 Hivatali szervergép beszerzése                                            + 212 E Ft
 M-né nyelvpótlék megtérítése                                                 + 150 E Ft

21. Városközpont részeként tervezett civilszervezeti támogatást  átcsoportosítja:
 Működési c. pénzeszköz átadás                                           + 2919 E FT
 Beruházás                                                                              - 2919 E Ft

22. Kisebbségi önkormányzat  döntése alapján átcsoportosított 175 E Ft-ot iskolakezdési támogatás
finanszírozására:

o Működési c. támogatásértékű  bevétel                               +175 E Ft
o Társ. Szociális kifizetés                                                       +175 E Ft

23. Óvodáztatási támogatás előirányzata:
o Állami támogatás  ( egyes jöv.pótló tám. )                           + 250 E Ft
o Hivatal finanszírozása ( ott kerül kifizetésre )                       + 250 E Ft

Polgármesteri Hivatal

1. Bérkompenzáció céljából kapott 694 E Ft-ot intézményfinanszírozásként irányoz elő s célnak
megfelelően használ fel:

• Személyi juttatás                       +547 E Ft
• Munkaadót terh.járulék             + 147 E Ft     

2. Természetbeni Erzsébet utalvány kifizetése az érintettek részére:
o Intézmény finanszírozása          +  980 E Ft
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o Társ.szociális juttatás                 + 980 E Ft

3. Hivatali szervergép beszerzése:
 Intézmény finanszírozása           + 212 E Ft
 Beruházás                                   + 212 E Ft

4. M-né nyelvpótlékának megtérítése a Kormányhivatal részére:
 Intézmény finanszírozása
 Működési c. támogatásértékű kiadás

5. Szerkezetátalakítási tartalékból a  hivatal működésére átcsoportosított többletforrás:
o Intézmény finanszírozás            +  1876 E Ft
o Személyi juttatás                        + 1477 E Ft
o Munkaadót terhelő járulék          +   399 E Ft

6.  Óvodáztatási támogatás kifizetése az érintettek részére:
Intézmény finanszírozása           + 250 E Ft
Társ.szociális juttatás                 + 250 E Ft

Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde

1. Bérkompenzáció céljából kapott 1040 E Ft-ot intézményfinanszírozásként irányoz elő s célnak
megfelelően használ fel:

• Személyi juttatás                       +851 E Ft
• Munkaadót terh.járulék             + 189E Ft                            

2.  A  szerkezetátalakítási  tartalékból  gyermekétkeztetésre  kapott  3167  E  Ft  összeget
intézményfinanszírozásként  tudomásul  vesz  és  az  étkeztetésre  dologi  kiadásként  irányoz  elő.
( óvodai étkeztetés 2466 E Ft, bölcsődei étkeztetés 701 E Ft ) 

3.Szociális és gyermekjóléti támogatásként kapott 1403 E Ft-ot intézményfinanszírozásként irányoz
elő és a bölcsőde dologi kiadásaira fordítja.

4. Az Écsi bölcsődei  telephely megszűnése miatt :
• Működési c. támogatásértékű bevétel (Écs hozzájárulása)       - 1566 E Ft
• Személyi juttatás                                                                        -  1186 E Ft
• Munkaadót terhelő járulék                                                          -   320 E Ft
• Dologi kiadás  ( dr.Barsi bölcsődei orvosi felügyelet )                -     60 E Ft

5. Év közbeni óvodát érintő állami támogatás lemondás, igénylés miatti előirányzat módosítás:
Óvodapedagógus és segítő bértámogatása

 Intézményfinanszírozás                                                             + 6414 E Ft
 Személyi juttatás                                                                        + 5050 E Ft

 Munkaadót terhelő járulék                                                          +1364 E Ft

Óvodaműködtetési támogatás 
• Intézményfinanszírozás                                                           +  342 E Ft
• Dologi kiadás  (villany )                                                             + 342 E Ft

7



Bölcsödei étkeztetés lemondása
 Intézményfinanszírozás                                                           -   102 E Ft
 Dologi kiadás ( étkeztetés )                                                     -   102 E Ft

Bölcsödei normativa lemondása ( telephely megszűnésével )
 Intézményfinanszírozás                                                           - 1976 E Ft
 Személyi juttatás                                                                     - 1556 E Ft
 Munkaadót terhelő járulék                                                       -  420 E Ft

6.  Óvodai bútor beszerzése előirányzat módosítása:
 Intézményfinanszírozás                                                       + 637 E Ft
 Beruházás                                                                            + 637 E Ft
 Dologi   ( átcsoportosítás )                                                    - 622 E Ft
 Beruházás                                                                            + 622 E Ft

7. Óvoda fénymásoló beszerzése 152 E Ft összegben  ( beruházás ) az óvoda költségvetésén  belül a
dologi kiadások közül átcsoportosítva.

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  a  rendelet  módosítását  javasolja  elfogadásra  a  képviselő-
testületnek.

Bagó Ferenc: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a 3/2013(II.27.)
rendelet módosítását, az kézfelemeléssel szavazzon. 

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0

Bagó Ferenc: Megállapította, hogy Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen
szavazattal elfogadta Pannonhalma Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013 (II.27.)számú rendelet módosítását, így megalkotta a Pannonhalma Város Önkormányzat
2013. évi költségvetéséről szóló 18/2013 (XI.26.) rendeletét.

2.) Beszámoló a város rehabilitációs projekt utómunkálatairól.
Előadó: Papp László műszaki ellenőr

Bagó Ferenc: Felkérte Papp László műszaki ellenőrt, tájékoztassa a képviselő-testületet e napirendi
ponttal kapcsolatosan.

Papp László: Megköszönte a szót. Elmondta, hogy az átadás óta eltelt időben a hiánypótlások és a
dokumentációk  rendbetétele  folyik.  A  kivitelező  a  holnapi  napot  jelölte  meg  a  hiánypótlások
befejezésének határidejéül. A mai nap folyamán annyi újdonság történt, hogy a Majális térnek a
kiürítése  történt  meg,  de  nem  teljes  egészében.  Az  utólagosan  kért  munka  van  még  félben.
Néhány apróság maradt, részben a Szabadság téren lévő parkolók melletti murva és földfeltöltés,
illetőleg a kandeláberek bekötése és szekrények igazgatása.

Bagó Ferenc: Megkérdezte, hogy a karácsonyfa tartó, amit megbeszéltek, hogy lesz a Fő téren,
azzal hogyan áll a munka?
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Papp László: Elmondta, hogy előzetes információi azok voltak, hogy a mai vagy a holnapi napon
készül el, de ez az időpont a hét végére módosult.

Bagó Ferenc: Megkérdezte, hogy a kandeláberek csavarait nem kellene-e utánahúzni?

Papp László: Elmondta, hogy ma állítólag az ÉH-SZER itt volt, de hogy ténylegesen megcsinálták-
e  azt  nem  tudja.  Azt  sem  tudja,  hogy  miért  nem  világít  a  templom  előtti  kandeláber,  de  az
illetékeseket már megkereste ezzel a problémával.

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 a beszámolót a város rehabilitációs projekt utómunkálatairól. 

Határozati javaslat 
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete a  város  rehabilitációs  projekt
utómunkálatairól szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

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: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0
           
205/2013.(XI.26.)   határozat   
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete a  város  rehabilitációs  projekt
utómunkálatairól szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

3.) Pannonhalma Város Önkormányzat esélyegyenlőségi tervének megvitatása.
Előadó  :   dr. Szabó György aljegyző

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

dr. Szabó György: Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvény (továbbiakban: törvény), a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes
szabályairól  szóló  2/2012.(VI.5.)EMMI  rendelet,  valamint  a  helyi  esélyegyenlőségi  programok
elkészítésének  szabályairól  és  az  esélyegyenlőségi  mentorokról  szóló  321/2011.(XII.27.)
Kormányrendelet (továbbiakban: kormányrendelet) előírásai alapján elkészült Pannonhalma Város
Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (továbbiakban: program). 

A törvény értelmében minden  települési  önkormányzatnak öt  évre szóló helyi  esélyegyenlőségi
programot kell elfogadnia, melyet kétévente át kell tekinteni és felül kell vizsgálni.

A települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a
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nemzetközi  megállapodás  alapján  finanszírozott  egyéb  programokból  származó,  egyedi  döntés
alapján  nyújtott,  pályázati  úton  odaítélt  támogatásban  csak  akkor  részesülhet,  ha  helyi
esélyegyenlőségi programmal rendelkezik. 

A program egy statisztikai  adatokkal  alátámasztott  helyzetkép  városunk jelenéről,  a  romák,  az
idősek, a nők, a gyermekek, valamint a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének szempontjából. 

E program a felsorolt tények alapján problémákat állapít meg, azok megoldására célokat tűz ki s
meghatározza a célok eléréséhez szükséges feladatokat, melyek egységben programot jelentenek a
megjelölt felelősök, de ténylegesen önkormányzatunk és városunk számára. 

A cél nyilvánvalóan az, hogy öt év múlva az ebben a programban megjelölt problémák ne vagy
csak sokkal kisebb mértékben jelentkezzenek városunkban.    

A  programot  véleményezte  és  elfogadásra  javasolja a  Türr István Képző és Kutató  Intézet
( 1098 Budapest, Gyáli u.33-35.) esélyegyenlőségi mentora :  Buda Gabriella asszony. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését.

Határozati Javaslat:
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Önkormányzat e határozat mellékletét
képező Helyi Esélyegyenlőségi Programját és a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervét
az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Bagó Ferenc: Elmondta,  hogy nagyon  komoly  munka  volt  ezt  az  Esélyegyenlőségi  programot
elkészíteni.

Kádi  Antal: Nyilvánvalónak  látja,  hogy az  önkormányzatokat  kötelezik  arra,  hogy legyen  egy
tüneti  kezelésre  szolgáló,  mások  által  is  véleményezett  írás.  Hozzá  tette,  hogy  egy  országos
probléma  az,  hogy  csak  a  tüneteket  kezelik  és  az  okoknak  a  feltárása  nem  fordítanak  kellő
figyelmet.  Ha  megnézik  a  rendszeres  gyermekvédelmi  támogatásban  részesülők  számát,  akkor
látható az 5 év alatti 10%-os növekedés. Szükség lenne arra, hogy országosan azokat a családokat,
ahol  ezek  a  problémák  halmozottan  jelentkeznek,  valamiféleképpen,  akár  közmunkaprogram
keretein belül a téli időszakban valamiféle oktatásban kellene részesülniük. Amíg ez szervezetten
nem valósul meg addig a probléma halmozódik.

Bagó  Ferenc:  Elmondta,  hogy  Pannonhalmán  a  közmunkaprogramban  most  18  embert
foglalkoztatnak, akik hétfőtől tanfolyamra fognak járni Győrbe.

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

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0

206/2013.(XI.26.)    határozat   
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Önkormányzat e határozat mellékletét
képező Helyi Esélyegyenlőségi Programját és a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervét
az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal
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4.) A Váralja városrész forgalmi rendjének szabályozására vonatkozó javaslat ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző, Huszár Levente

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

Kovács Szabolcs és Huszár Levente az alábbiakat adták elő:
Pannonhalma egyik  kiemelt  és  jelentős  fejlődés  előtt  álló  területi  része a Váralja,  mely a  most
bekövetkezett  rehabilitáció,  a Fő tér  és a Váralja főbb útjainak megújítása okán egyre nagyobb
forgalomra számíthat. Jogos elvárás azonban az itt lakók, illetve a város vezetés részéről is, hogy az
itt kialakított műtárgyak, utak megfelelő módon legyenek védve, a városrész nyugalma háborítatlan
maradjon. Ennek egyik sarkalatos pontja megfelelő forgalmi rend kialakítása. 
Az  elmúlt  évtizedekben  ez  a  városrész  méltatlanul  el  lett  hanyagolva,  így  a  forgalmi  rend
szabályozása sem lett átgondolva. Gyakorlatilag a jobb kéz szabály elve határozta meg az itt lévő
elsőbbségi viszonyokat és a közlekedés rendjét. A forgalom csillapítását az utak rossz minősége,
járhatatlansága oldotta meg.  
Ma már azonban a megújult  útszakaszok és a Fő tér kialakítása szükségessé teszik úgynevezett
gyűjtő út(ak) kijelölését, mely közlekedés szempontjából tehermentesítené a Főteret. Illetve olyan
közlekedési szabályozás kialakítását, bevezetését, mely csillapítja az ide érkező forgalmat, biztosítja
az itt  élők nyugalmát,  a  gyalogos és kerékpáros forgalom zavartalanságát.  Ezen városrészben a
jövőben várhatóan jelentősen meg fog emelkedni a turista forgalom is, mely szintén indokolja a
fenti intézkedések megtételét.
A fenti célok elérésének egyik legegyszerűbb eszköze a lakó-pihenő övezet kijelölése. A lakó-
pihenőövezetre  vonatkozó  előírások  az  ilyen  övezetek  területéről  kizárják  az  átmenő
járműforgalmat,  és  az  ott  érvényesítendő  szabályok  elsődlegesen  ezeknek  az  övezeteknek  a
nyugalmát, forgalomcsökkentését, az ott lakók és az ott tartózkodók  jobb életkörülményeit kívánják
biztosítani.
Hatályos KRESZ szabályok alapján a lakó-pihenő övezet kezdetét és végét jelzőtábla jelzi.  A
lakó-pihenőövezetbe legfeljebb 20 km/h sebességgel az alábbi járművek  hajthatnak be:
- kerékpár; 
- az ott lakókat vagy az oda látogatókat szállító személygépkocsi, a személygépkocsi kivételével a
legfeljebb  3500  kg  megengedett  legnagyobb  össztömegű  gépkocsi,  a  betegszállító  gépjármű,
motorkerékpár, a motoros tricikli és ezekhez kapcsolt pótkocsi, segédmotoros kerékpár, állati erővel
vont  jármű  és  kézikocsi,  a  kommunális  szemét  szállítására  szolgáló  jármű,  továbbá  az  oda
áruszállítást végző legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi;
- az ott lakók, és oda költözők költöztetését végző tehergépkocsi;
- az oda látogatókat szállító autóbusz;
- az oda építő- és tüzelőanyagot szállító tehergépkocsi és hozzákapcsolt pótkocsi;
-  az  út-  és  közmű  építésére  vagy  fenntartására,  köztisztasági,  rendvédelmi,  betegszállítási,
közegészségügyi feladat, illetőleg postai gyűjtő- és kézbesítő szolgálat ellátására szolgáló jármű, ha
ez feladata ellátása érdekében elkerülhetetlen.

Ilyen  övezetben  fokozottan  ügyelni  kell  a  gyalogosok,  gyermekek,  kerékpárosok  biztonságára.
Amennyiben  a  lakó-pihenő  övezetben  járda  nincsen,  akkor  a  gyalogosok  az  utat  teljes
szélességében  használhatják,  de  a  járművek  forgalmát  szükségtelenül  nem  akadályozhatják.
Járművel várakozni csak az erre kijelölt területen szabad.
A fenti  szabályozás  nem zárja  ki  azonban egyéb  forgalomszabályozó  intézkedések  bevezetését,
forgalmi rend kialakítását.
Ennek  figyelembe  vételével  három  javaslatot  kívánt  előterjeszteni,  melyeket  az  1.,  2.  és  3.
mellékletben szereplő képek illusztrálnak. Az ábrák a fő elveket mutatják, ezek kialakítása esetén is
szükség lehet további közúti jelzőtáblák (kötelező haladási irány, lakó-pihenő övezet vége, stb…)
kihelyezésére.

11



A fő elv mindhárom forgalmi rend kialakítása esetén, hogy a Váralja területén az elsőbbségi jog az
ott élőket és tartózkodókat (helyi lakosok és turisták), illetve közülük is a gyalogosan és kerékpárral
közlekedőket  illesse  a  gépjármű  forgalommal  szemben.  A  gépjárműparkolás  csak  a  kijelölt
területeken legyen lehetséges, illetve tehergépjármű forgalom csak minimális szükségben és az itt
lakók érdekében legyen beengedve az adott városrészbe.
Ezen túl másik fő szempont volt, hogy a kialakított Fő tér forgalma minimálisra csökkenjen, de ez
az ott lakókat se kényszerítse túlzott kerülésre.
Ezért mindhárom változat esetén a Váralja gyűjtő útjaként a Hunyadi útról bevezető I. útszakaszt
javaslom kijelölni. Ez az út önmagában is alkalmas a Váralja terület forgalmának lebonyolítására. A
II.  útszakaszt  mindhárom  esetben  javaslom  szintén  gyűjtőútként,  azonban,  mint  egyirányú  út
kijelölni. Ez az útszakasz vezetné rá a fenti részek forgalmát az I. számú útszakaszra, innét pedig a
Hunyadi  út,  Szabadság  tér,  és  a  Dózsa  Gy.  út  irányába.  Az  egyirányúsítást  az  út  szűk
keresztmetszete  okán  javaslom,  és  a  közlekedés  folyamatosságának  könnyítése  végett  a  felső
részektől a Szabadság tér irányába. 
Mindhárom javaslatomnál látható a IV. útszakasz egyirányúsítása a Fő tér irányából. Ennek célja a
Fő tér tehermentesítése. Az erre az útszakaszra háruló forgalmat az I. javaslat alapján csak ebben az
utcában lakók, a II. javaslat alapján az itt, illetve a Fő tér Gesztenyés horog felé eső részében lakók,
és az ide érkezők jelenthetik.    
A Váralja belső területein egyéb forgalom korlátozást nem látok szükségesnek, hiszen azt a jobb
kéz szabály, illetve maga a lakó pihenő övezet szabályozása biztosítja. 
Ami javaslataimban eltérő, az a Fő tér és a Gesztenyés horog forgalmi rendjének kérdése.
I.  javaslata alapján  a  Fő  tér  már  bevonásra  kerül  a  lakó  pihenő  övezetben,  és  ezen  túl
egyirányúsítására is kerülne, így biztosítva, hogy valóban csak az itt élők és az itt jogosultsággal
rendelkezők hajtsanak be ide.  Az ide érkező látogatókat általában elrettentik ezek a közlekedési
jelzések,  és  nem  próbálnak  meg  behajtani  a  területre.  A  helyi,  de  nem  váraljai  lakókat  is
elrettentheti ez a forgalmi rend, hisz csak kerülő árán tudják szabálykövetően elhagyni a Fő teret.
Ez  a  szabályozás  elveheti  továbbá  azok  kedvét  is  a  téren  parkolástól,  akik  hely  hiányában  és
lustaságuk okán nem keresnek távolabbi parkoló helyet, hanem a Fő téren próbálnák ezt megoldani.
Ennek ellenére viszont nem okoz túl nagy kellemetlenséget a Váralja ezen szakaszán élőknek, hisz
a  IV.  útszakaszon  továbbra  is  rövid  úton,  kényelmesen  és  biztonságosan  hagyhatják  el  lakó
helyüket. 
A Gesztenyés horog egyirányúsítása a Fő tér forgalmának csillapítását szolgálná, bár merülnek fel
kétségek ennek célszerűségét tekintve. Főként úgy, hogy ez az útszakasz az egyik fő kerékpáros és
turista útvonal lehet az Apátsághoz.
A II. javaslata megengedőbb a Fő tér és a Gesztenyés horog forgalmának vonatkozásában. Ez a
terv  biztosítja  a  kétirányú  forgalmat  mindkettő  útszakasz  tekintetében.  A  lakó  pihenő  övezet
kezdetét is a Fő tér után jelölné ki. Itt a beérkező forgalmat „Mindkét irányból behajtani TILOS –
kivéve  engedéllyel”  vagy  „Mindkét  irányból  behajtani  TILOS  –  kivéve  célforgalom”  tábla
biztosítja. 
III. javaslata az első kettő ötvözése, ahol a Fő tér a Szabadság tér irányából egyirányú,  míg a
Gesztenyés horogra „Mindkét irányból behajtani TILOS – kivéve célforgalom” szabály vonatkozik.
Így a területre behajtók jogszerűen csak a IV. útszakaszon át juthatnak ki a Hunyadi út irányába, így
továbbra  is  tehermentesen  tartva  a  Fő  teret.  Ebben  és  az  1.  esetben  a  tehergépkocsik  kijutása
okozhat problémát. 
Mindhárom megoldás alapja lehet vitának, és a Fő tér tekintetében mindhárom javaslat  lehet
megoldás. 
Azt tudjuk, hogy a bevezetett szabályok annyit érnek, amennyire betartják őket. Úgy gondolja, hogy
városunk  fejlődése  magával  hozza,  hogy  az  itt  élők  is  kényesek  legyenek  annak  szépségeire,
újdonságaira.  Jogkövető  magatartásukkal  meg  is  védjék  azokat.  Ezen  túl  a  városközpontban
kiépítésre kerülő térfigyelő rendszer, városunk rendőrsége és polgárőrsége is biztosítja majd ezen
rendszabályok betartását, betartatását.
A  fentiek  alapján  javasolta  városunk  Váralja  területén  megfelelő  forgalmi  rend  kialakításának
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kezdeményezését.

Bagó Ferenc: Felkérte dr. Horváth Benedeket a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét,
hogy  ismertesse  a  Pénzügyi  és  Településfejlesztési  Bizottság  véleményét  ebben  a  napirendi
pontban.

dr.  Horváth  Benedek:  Kiegészítette  a  jegyző  úr  által  elmondottakat  azzal,  hogy  az  újságban
történő megjelentetés mellett a közmeghallgatásra is vegyék fel ezt a napirendi pontot.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot:

Határozati javaslat:
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a
Váralja városrész forgalmi rendjének szabályozására vonatkozó javaslatok ismertetését.
Felkéri  a  polgármestert,  hogy terjessze  elő  napirendi  pontként  a  december  4-én  megrendezésre
kerülő közmeghallgatáson. A kialakult vélemények figyelembevételével fogja a képviselő-testület
álláspontját kialakítani a napirenddel kapcsolatosan a jövő év elején.

 Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

Felkérte  a  Képviselő-testület  tagjait,  hogy  aki  egyetért  a  jegyző  úr  által  elmondottakkal,  az
kézfelemeléssel szavazzon. 

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0

207/2013.(XI.26.)    határozat   
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a
Váralja városrész forgalmi rendjének szabályozására vonatkozó javaslatok ismertetését.
Felkéri  a polgármestert,  hogy terjessze elő napirendi pontként  a december 4-én megrendezésre
kerülő közmeghallgatáson.  A kialakult  vélemények  figyelembevételével  fogja a képviselő-testület
álláspontját kialakítani a napirenddel kapcsolatosan a jövő év elején.

 Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

5.) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 
rendelet megalkotása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

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

dr. Szabó György: A központi költségvetés az 57/2013. (X.4.) BM rendelet  szabályozásával,  a
helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához, 40 m3 tűzifa árához m3-enként 12.000. Ft
és  Áfa  összegben  támogatást  nyújtott  önkormányzatunk  részére,  azzal  a  feltétellel,  hogy
önkormányzatunk  ezen  összeget  2.000.  Ft  és  Áfa  önrésszel  kiegészíti,  s  az  arra  rászorulókat
természetbeni tűzifa támogatásban részesíti.

E 40 m3 erdőgazdálkodóktól megvásárolható fa elosztásának feltételeiről önkormányzatunknak az
elmúlt évhez hasonlóan rendeletet kell alkotnia, melynek kötelező tartalmi elemeit a BM rendelet az
alábbiakban határozta meg:
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1., a tűzifáért,  illetve annak a rászorulókhoz való eljuttatásáért  az önkormányzat nem kérhet
ellenszolgáltatást,

2.,  egy kérelmező legfeljebb 5 m3 támogatásban részesülhet,
3.,  a támogatás csak természetben történhet,
4.,  a támogatás odaítélésében előnyt kell hogy élvezzen az a kérelmező aki:
            - aktív korúak ellátására, 
            -  időskorúak járadékára, 
       - adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra,                       

-  vagy lakásfenntartási támogatásra jogosult, 
            - illetve az is aki halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel családjában.

A támogatás összegét a költségvetés már folyósította önkormányzatunk felé, melyet 2014 február
15-ig használhatunk fel, és a felhasználásról március 31-ig kell jelentést készítenünk a kincstár felé.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a rendelettervezetet vitassa meg s hozza meg döntését.

Bagó Ferenc: Véleménye az, hogy ne adjanak senkinek se 5 m³ fát, mert akkor nem tudnak olyan
sok családot támogatni. Javasolja, hogy családonként 1 m³ fát osszanak szét. A szállításért nem kell
fizetni az önkormányzat állja a költségeket.

Kádi Antal:  Egyetértett Bagó Ferenccel, miszerint több család között osszák szét a szociális célú
tűzifát,  mert  sok a rászoruló család.. Legnagyobb tétel  minden család kiadásában a tüzelőanyag
beszerzése.

Vas Gábor: Elmondta, hogy mindenhol most ez napirenden van. Jellemzően 1m³ a támogatás és a
cél minél több rászoruló család segítése. Megkérdezte, hogy van-e erre adat, hogy hány család lehet
érintett?

dr.  Szabó  György: Elmondta,  hogy  a  tavalyi  rendelet  szigorúbb  volt,  úgy  hogy  idén  több
jelentkezőre számítanak.

Határozati javaslat:
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa
támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendeletében a kérelmezőnkénti támogatás mennyiségét
1m³-ben határozza meg. 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

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

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0

208/2013.(XI.26.)   határozat   
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa
támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendeletében a kérelmezőnkénti támogatás mennyiségét
1m³-ben határozza meg. 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

14



Bagó Ferenc: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a természetben
nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendelet megalkotását, az
kézfelemeléssel szavazzon. 

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0

Bagó Ferenc: Megállapította, hogy Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen
szavazattal  elfogadta  a természetben  nyújtott  szociális  célú  tűzifa  támogatás  jogosultsági
feltételeiről szóló rendelet, így megalkotta a Pannonhalma Város Önkormányzat  19/2013 (XI.26.)
rendeletét.

6.) Az önkormányzat tulajdonában álló földterületek haszonbérleti szerződéseinek 
felülvizsgálata.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző, Kovács Szabolcs jegyző
Bagó Ferenc: Felkérte dr. Szabó György aljegyzőt, hogy e napirendi pontról tájékoztassa a testület
tagjait.

dr.  Szabó  György:  A  képviselő-testület  148/2012.  (  X.30.  )  Kt.  számú  határozatában  az
önkormányzat  tulajdonát  képező  kül-  és  belterületi  szántó  és  gyep  művelési  ágú  ingatlanai
haszonbérleti szerződéseinek felülvizsgálatát követően úgy határozott,  hogy a 30 AK érték alatti
ingatlanok  esetében  35.000.  Ft/hektár,  a  30 AK érték  feletti  ingatlanok  esetében  pedig  45.000.
Ft/hektár bérleti díjat állapít meg.

A bérlők a bérleti díjakat maradéktalanul befizették. 

Tájékoztatásul mellékelem jelenleg érvényben lévő földhaszonbérleti nyilvántartásunkat, melyhez
képest  a  jövőre nézve annyi  változásról  van tudomásunk,  hogy a korábban Pimpedli  Lászlóné,
Tóthegy 51/A szám alatti lakos által bérelt területet, halála után leánya, Nagy Józsefné, Tóthegy 51.
szám alatti lakos kívánja bérbe venni. 
    
Kérte a tisztelt képviselő-testületet, hogy a haszonbérleti szerződések meghosszabbításáról, a bérleti
díj esetleges emeléséről hozza meg döntését.      

Határozati javaslat:
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező kül- és
belterületi  szántó és  gyep művelési  ágú,  a  mellékelt  nyilvántartásban részletezett  ingatlanainak,
haszonbérleti szerződéseit egy évvel hosszabbítja meg, s továbbra is a bérleti díjat a 30 AK érték
alatti ingatlanok esetében 35.000. Ft/hektár, a 30 AK érték feletti ingatlanok esetében pedig 45.000.
Ft/hektár összegben állapítja meg.
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerződések aláírására.

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 javasolja a
tavalyi árak megtartását a képviselő-testületnek és Nagy Józsefné kérelmét is támogatásra javasolja.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.
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Határozati Javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  támogatja,  hogy a  korábban  Pimpedli
Lászlóné, Tóthegy 51/A szám alatti lakos által bérelt területet (0282/40 hrsz., 0282/41 hrsz.) halála
után leánya, Nagy Józsefné, Tóthegy 51. szám alatti lakos vegye bérbe.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

Felkérte  a  Képviselő-testület  tagjait,  hogy aki  támogatja  a  határozati  javaslatot,  kézfelemeléssel
szavazzon

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0

209/2013.(XI.26.)   határozat   
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  támogatja,  hogy a  korábban  Pimpedli
Lászlóné, Tóthegy 51/A szám alatti lakos által bérelt területet (0282/40 hrsz., 0282/41 hrsz.) halála
után leánya, Nagy Józsefné, Tóthegy 51. szám alatti lakos vegye bérbe.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

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

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0

210/2013.(XI.26.)   határozat   
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező kül- és
belterületi  szántó és gyep művelési  ágú, a mellékelt  nyilvántartásban részletezett  ingatlanainak,
haszonbérleti szerződéseit egy évvel hosszabbítja meg, s továbbra is a bérleti díjat a 30 AK érték
alatti ingatlanok esetében 35.000. Ft/hektár, a 30 AK érték feletti ingatlanok esetében pedig 45.000.
Ft/hektár összegben állapítja meg.
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerződések aláírására.
 
Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

7.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 
közszolgáltatásoktól szóló rendelet megalkotása.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző 

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

Kovács Szabolcs: Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdés a) pontjában rögzíti a helyi
önkormányzat azon jogát, hogy a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között rendeletet
alkosson. 
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A  vízgazdálkodásról  szóló  1995.  évi  LVII.  törvény  44/C.  §  és  45.  §  (6)  bekezdése  az
önkormányzatok képviselő-testületét hatalmazza fel, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtését rendeletben szabályozza.

A  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  begyűjtésére  vonatkozó  helyi
közszolgáltatásról  szóló  rendelet  megalkotása  Pannonhalma  Város   közigazgatási  területén  élő
lakosság számára biztosítja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szabályozott keretek
között történő elhelyezését.

A rendelettől  a személyes  és közösségi  higiénia  fokozása,  a környezetterhelés  csökkentése és a
környezet védelme területén várható számottevő előrelépés. További célja a törvényi előírásokkal
történő összhang megteremtése. 
Előterjesztéséhez mellékelten csatolta a rendelet tervezetét.
Írásban felvette a kapcsolatot a Pannon- Víz Zrt.-vel, hogy nyilatkozzanak a díj tételekről, hiszen
ebben  a  megyében,  erre  a  szolgáltatásra  másnak  nincsen  hatósági  engedélye.  Az  általuk  adott
tájékoztatás szerint a közszolgáltatás díja lakossági díj tekintetében 2970 Ft/m³+ÁFA, közterületek
esetében pedig 3307 Ft/ m³+ÁFA. Az ingatlanok tulajdonosai által kifizetett közszolgáltatásról a
közszolgáltató értelemszerűen számlát fog kiállítani.

Vas  Gábor:  Elmondta,  hogy  már  múlt  évben  látszott  a  Pannon-Víz  Zrt.-nek  az  előirányzott
szolgáltatások  díjtételeiből,  hogy  ezek  az  intézkedések  bekövetkeznek.  Ösztönöznek  és
kényszerítenek  mindenkit  a  csatornahálózat  használatára.  Vannak  még  olyan  területek,
településrészek, ahol nem megoldott az ilyen vonatkoztatású közművesítettség, ott ez elég komoly
problémát és anyagi terheket jelent a családoknak.

Kádi Antal: Elmondta,  hlapvetően ez a Tóthegyet  érinti,  ott  nem épült  ki  még gyakorlatilag a
csatornázás. 
Vannak már olyan megoldások, amik államilag elfogadottak arra, hogy hogyan lehet ezt egyénileg
megoldani  és  kezelni,  például  a  "nádgyökér-zónás  szennyvíztisztítási  rendszer".  Vannak  olyan
módszerek, amelyek egy egész településrész problémájára tudnak megoldást.

Bagó  Ferenc:  Felkérte  a  Képviselő-testület  tagjait,  hogy  aki  támogatja  a nem  közművel
összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  begyűjtésére  vonatkozó  helyi  közszolgáltatásoktól  szóló
rendelet megalkotását az, kézfelemeléssel szavazzon.

Szavaz: 7 fő Igen: 6 fő Nem: 1

Bagó Ferenc: Megállapította, hogy Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen
szavazattal  elfogadta  a nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  begyűjtésére
vonatkozó  helyi  közszolgáltatásoktól  szóló  rendeletét,  így  megalkotta  a  Pannonhalma  Város
Önkormányzat 20/2013 (XI.26.) rendeletét.

8.) Az első lakásoz jutók támogatására beérkezett kérelmek elbírálása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

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

dr. Szabó György: Az önkormányzat  a helyi lakástámogatás rendjéről szóló 22/2009. ( XII.23. )
rendelete szerint a képviselő-testület a beérkezett kérelmekről minden év november 30-ig dönt.

           A rendelet értelmében a kérelmezőknek az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:
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• a kérelmet házastársak, élettársak, vagy gyermeküket egyedül nevelő szülők
nyújthatják be

• a kérelmezők a kérelem benyújtásakor nem tölthetik be 40. életévüket
• a megvásárolt vagy felépített lakás értéke nem haladhatja meg a 30 millió

Ft-ot
• a kérelmezőknek pannonhalmi lakosoknak kell lenniök
• a kérelmezők nem rendelkezhetnek más ingatlan tulajdonjogával
• a  kérelmet  lakásvásárlás  esetén  a  szerződés  megkötését,  építés  esetén  a

használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követő hat hónapon belül
kell benyújtani

  E  támogatási  formára  a  képviselő-testület  ebben  az  évben  1.200.000.  Ft-ot  különített  el
költségvetésében.  A  hivatkozott  rendelet  szerint  a  támogatás  mértéke  100.000.  és  200.000.  Ft
között lehet, ha pedig e feltételek alapján a költségvetési keret kimerülne a kérelmeket a következő
évben kell elbírálni.

Ez  évben  4  kérelem  érkezett  önkormányzatunkhoz,  melyek  megfelelnek  a  fent  felsorolt
feltételeknek:   

1.,    Penics Csaba és élettársa, Takács Viktória kérelme. 

Az adásvételi  szerződés  szerint  a  lakóház,  udvar,  gazdasági  épület  megjelölésű,  Pannonhalma,
István király utca 1.  szám alatt található ingatlan megvásárlására 2013. március 26-án került sor, s
kérelmezők ehhez kívánják igénybe venni az önkormányzat támogatását. 

Kérelmük a  rendelet   valamennyi   feltételének megfelel,  ezért javaslom részükre a 200.000. Ft
összegű támogatás megítélését. 

2.,   Penics Ákos és élettársa, Fehér Virág Szilvia kérelme.

Az adásvételi  szerződés  szerint  a  lakóház,  udvar,  gazdasági  épület  megjelölésű,  Pannonhalma,
Szent Márton utca 8.szám alatt található ingatlan megvásárlására 2013. június 25-éán került sor, s 

kérelmezők ehhez kívánják igénybe venni az önkormányzat támogatását.

A  kérelem  a  rendelet  valamennyi  feltételének  megfelel,  ezért  javaslom  részükre  a
200.000. Ft összegű támogatás megítélését.

3.,  Forika János és élettársa, Tóth Marianna kérelme.

Kérelmezők a lakóház, udvar, gazdasági épület megjelölésű,  Pannonhalma, Szent Márton utca 16.
szám alatt található ingatlant 2013. augusztus 7-én ingatlan végrehajtás árverése során vásárolták
meg, s ehhez kívánják igénybe venni az önkormányzat támogatását.

A kérelem a  rendelet  valamennyi  feltételének  megfelel,  ezért  javaslom részükre  a  200.000.  Ft
összegű támogatás megítélését.

4.,  Steczina Balázs és élettársa, Szabó Adrienn kérelme.

Az  adásvételi  szerződés  szerint  a  lakóház,  udvar,  gazdasági  épület  megjelölésű  Pannonhalma,
Zrínyi  utca  4.  szám  alatt  található  ingatlan  megvásárlására   2013.  október  3-án  került  sor  s
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kérelmezők ehhez kívánják igénybe venni az önkormányzat támogatását.

A kérelem a  rendelet  valamennyi  feltételének  megfelel,  ezért  javaslom részükre  a  200.000.  Ft
összegű támogatás megítélését.     

Kérte a tisztelt képviselő-testületet, hogy a javaslatot  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 javasolja a
támogatások megítélését a képviselő-testületnek.

Bagó Ferenc az alábbi határozati javaslatokat terjesztette a képviselő-testület elé:

Határozati javaslat:
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi lakástámogatás rendjéről szóló 22/
2009. ( XII.23.) rendelet alapján Penics Csaba  és élettársa Takács Viktória, 9090 Pannonhalma,
István király utca 1. szám alatti  lakosok részére 200.000. Ft, azaz kettőszáz ezer forint összegű
vissza nem térítendő támogatást  biztosít a fenti címen vásárolt lakóház költségeihez.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatásban részesített személyekkel
kösse meg a támogatási megállapodást.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester  
Határidő: azonnal

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

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0

211/2013.(XI.26.)    határozat   
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi lakástámogatás rendjéről szóló 22/
2009. ( XII.23.) rendelet alapján Penics Csaba és élettársa Takács Viktória, 9090 Pannonhalma,
István király utca 1. szám alatti  lakosok részére 200.000. Ft, azaz kettőszáz ezer forint összegű
vissza nem térítendő támogatást  biztosít a fenti címen vásárolt lakóház költségeihez.  .
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatásban részesített személyekkel
kösse meg a támogatási megállapodást.

Felelős : Bagó Ferenc polgármester   
Határidő: azonnal

Határozati javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  lakástámogatás  rendjéről  szóló
22/2009.  (XII.23.)  rendelet  alapján  Penics  Ákos  és  élettársa  Fehér  Virág  Szilvia,  9090
Pannonhalma, Szent Márton utca 8. szám alatti lakosok részére 200. 000. Ft , azaz kettőszáz ezer
forint összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít a fenti címen  vásárolt lakás költségeihez.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatásban részesített személyekkel
kösse meg a támogatási megállapodást.

Felelős : Bagó Ferenc polgármester   

19



Határidő: azonnal

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

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0

212/2013.(XI.26.)    határozat   
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  lakástámogatás  rendjéről  szóló
22/2009.  (XII.23.)  rendelet  alapján  Penics  Ákos  és  élettársa  Fehér  Virág  Szilvia,  9090
Pannonhalma, Szent Márton utca 8. szám alatti lakosok részére 200. 000. Ft , azaz kettőszáz ezer
forint összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít a fenti címen  vásárolt lakás költségeihez.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatásban részesített személyekkel
kösse meg a támogatási megállapodást.

Felelős : Bagó Ferenc polgármester   
Határidő: azonnal

Határozati Javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  lakástámogatás  rendjéről  szóló
22/2009. (XII.23.) rendelet alapján Forika János és élettársa Tóth Marianna, 9090 Pannonhalma,
Szent Márton utca 16. szám alatti lakosok részére 200.000. Ft. azaz kettőszáz ezer forint összegű
vissza nem térítendő támogatást biztosít a fenti címen vásárolt lakás költségeihez. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatásban részesített személyekkel
kösse meg a támogatási szerződést.

Felelős : Bagó Ferenc polgármester   
Határidő: azonnal

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

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0

213/2013.(XI.26.)    határozat   
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  lakástámogatás  rendjéről  szóló
22/2009. (XII.23.) rendelet alapján Forika János és élettársa Tóth Marianna, 9090 Pannonhalma,
Szent Márton utca 16. szám alatti lakosok részére 200.000. Ft. azaz kettőszáz ezer forint összegű
vissza nem térítendő támogatást biztosít a fenti címen vásárolt lakás költségeihez. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatásban részesített személyekkel
kösse meg a támogatási szerződést.

Felelős : Bagó Ferenc polgármester   
Határidő: azonnal

Határozati javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  lakástámogatás  rendjéről  szóló
22/2009. (XII.23.) rendelet alapján Steczina Balázs és élettársa Szabó Adrienn, 9090 Pannonhalma,
Zrínyi utca 4. szám alatti lakosok részére 200.000. Ft azaz kettőszáz ezer forint összegű vissza nem
térítendő támogatást biztosít a fenti címen vásárolt lakás költségeihez.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatásban részesített személyekkel
kösse meg a támogatási szerződést.
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Felelős : Bagó Ferenc polgármester   
Határidő: azonnal

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

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0

214/2013.(XI.26.)    határozat   
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  lakástámogatás  rendjéről  szóló
22/2009.  (XII.23.)  rendelet  alapján  Steczina  Balázs  és  élettársa  Szabó  Adrienn,  9090
Pannonhalma, Zrínyi utca 4.  szám alatti  lakosok részére 200.000. Ft azaz kettőszáz ezer forint
összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít a fenti címen vásárolt lakás költségeihez.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatásban részesített személyekkel
kösse meg a támogatási szerződést.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester   
Határidő: azonnal

9.)  Ress  Péter  9090  Pannonhalma  Újtelep  11.  szám  alatti  lakos  szociális  bérlakás  iránti
kérelme.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

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

dr.  Szabó  György:  Elmondta,  hogy  Ress  Péter  a  mellékelt  kérelemmel  fordult  az
önkormányzathoz. A kérelmében az Újtelep 11- be van bejelentkezve, de ott nem lakhat, nem is
tulajdonosa  annak  az  ingatlannak.  Egy  vállalkozó  műhelyében  húzza  meg  magát,  ahonnan
hamarosan mennie kell, mert a céget felszámolják. 28.800 Ft a havi jövedelme. 

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, nem javasolja
támogatásra a kérelmet a képviselő-testületnek.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.

Határozati javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  elutasítja  Ress  Péter  önkormányzati
lakás iránti kérelmét, mivel az Arany János utca 36. szám alatt található 25 m2 alapterületű lakást
vis maior esetre tartja fenn üresen, a Dózsa György utca 35 szám alatti önkormányzati tulajdonú
ingatlant pedig értékesíteni kívánja, más üres ingatlannal pedig nem rendelkezik.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

Felkérte  a  Képviselő-testület  tagjait,  hogy  aki  nem  támogatja  a  kérelmét  az,  kézfelemeléssel
szavazzon.
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Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0

215/2013.(XI.26.)    határozat   
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete  elutasítja  Ress  Péter  önkormányzati
lakás iránti kérelmét, mivel az Arany János utca 36. szám alatt található 25 m2 alapterületű lakást
vis maior esetre tartja fenn üresen, a Dózsa György utca 35 szám alatti önkormányzati tulajdonú
ingatlant pedig értékesíteni kívánja, más üres ingatlannal pedig nem rendelkezik.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

10.) A településrendezési terv módosításával kapcsolatos lakossági igények ismertetése.
 A településrendezési terv módosításának megindításával kapcsolatos döntéshozatal.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző 

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

Kovács Szabolcs: Elmondta, hogy a településrendezési terv módosításával kapcsolatos lakossági
igények  beérkezését  követően,  összegyűjtötték  ezeket  az  igényeket  és  felvették  a  kapcsolatot  a
tervező Regio Plan Kft.-vel.  Egy részletes  szakmai  egyeztetést  folytattak  velük a  polgármesteri
hivatalban, amely szerint az alábbiakkal indulhatna meg a településrendezési terv módosításának
előkészítése:

Ebből a rendeletmódosítási részből az önkormányzatot érintő költség, mintegy bruttó 555.000 Ft, a
többi érintett  a rendezési terv módosításához a megjelölt költséggel, melyet  a településrendezési
terv készítve megjelölt,  hozzájárul. Természetesen a módosítás megindítását követően beérkezett

22



lakossági módosítási igényeket is eljuttatjuk a tervezőkhöz és tájékoztatjuk a képviselő-testületet.

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 a beszámolót, a képviselő-testületnek.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.

Határozati javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  a  településrendezési  terv
módosításával  kapcsolatos  lakossági igényeivel  és az erről szóló beszámolót  az előterjesztésnek
megfelelően elfogadja. A képviselő-testület megbízza a Regioplan Kft-t (9022 Győr, Újkapu utca
13.)  (2013.  november  26-án)  a  településrendezési  terv  módosításának  előkészítésével  és
munkálataival.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozati javaslattal az, kézfelemeléssel
szavazzon.

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0

216/2013.(XI.26.)    határozat   
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  a  településrendezési  terv
módosításával kapcsolatos lakossági igényeivel  és az erről szóló beszámolót az előterjesztésnek
megfelelően elfogadja. A képviselő-testület megbízza a Regioplan Kft-t (9022 Győr, Újkapu utca
13.)  (2013.  november  26-án)  a  településrendezési  terv  módosításának  előkészítésével  és
munkálataival.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
 
Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

11.) A Pannonhalmi 2014-20-as Térségfejlesztési projektcsomag megvitatása
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

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

Kovács  Szabolcs: Elmondta,  hogy  tegnapi  napon  Kovács  Balázs  úr  részt  vett  a  Pénzügyi  és
Településfejlesztési  Bizottság  ülésén  és  részletesen  ismertette  a  Pannonhalmi  Térségfejlesztési
projektcsomagot a 2014-20-as Európai Uniós fejlesztési időszakot illetően. 
Azért  is  fontos  ennek  a  projektcsomagnak  az  összeállítása,  hogy  Pannonhalma  Város
Önkormányzata  felkészülten  nézzen  azon  időszak  elé,  amelyből  jelentős  forrásokat  lehetne  a
térségbe, illetve Pannonhalmára vonzani. 
A  munka  több  hónappal  ezelőtt  elkészült,  így  november  hónapra  alakult  ki  teljes  egészében
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olyanná,  amelyet  a képviselő-testület  az előterjesztésben láthat.  Azokat a módosító  javaslatokat,
amelyek a tegnapi ülés keretében elhangzottak, a projektmenedzser úr beépítette a csomagba.

Ezt követően részletesen ismertette a Térségfejlesztési projektcsomag fejezeteit.

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, támogatásra
javasolja a Térségfejlesztési projektcsomagot a képviselő-testületnek.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.

Határozati javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  Képviselő  Testülete  elfogadja  a  Pannonhalmi
Térségfejlesztési projektcsomagot a 2014-20-as Európai Uniós fejlesztési időszakra vonatkozóan.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozati javaslattal az, kézfelemeléssel
szavazzon.

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0

217/2013.(XI.26.)    határozat   
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  Képviselő  Testülete  elfogadja  a  Pannonhalmi
Térségfejlesztési projektcsomagot a 2014-20-as Európai Uniós fejlesztési időszakra vonatkozóan.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

12.) A Fő tér ünnepi világítására beérkezett ajánlatok megvitatása
Előadó: Kovács Szabolcs

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

Kovács Szabolcs:  Elmondta,  hogy a tegnapi napon egy olyan bizottsági döntés született, hogy az
önkormányzat  szervezésében  december  14.  15.  napján  az  I.  Pannonhalmi  Karácsonyi  Vásár
kerüljön  megrendezésre  a  felújított  pannonhalmi  Fő téren.  Ennek  a  költségvonzata  a  Kazinczy
Ferenc Művelődési Hát költségkeretében rendelkezésre áll. A mai nap folyamán a Művelődési Ház
vezetője leadta  az igényeket  15 faház bérlésére,  úgy néz ki,  hogy jelentős  az érdeklődés,  mind
Pannonhalmáról,  mind annak vonzáskörzetéből  a  rendezvény iránt.  Felvetődött  olyan  lehetőség,
hogy az újonnan elkészült Fő teret az ünnepek alkalmából öltöztessük, díszítsük fel, hangsúlyozva
az ünnep jellegét, hangulatát. A tegnapi napon egy anyagot küldtek ki a képviselő-testület tagjainak,
amely 1.000.000 Ft +ÁFA költségvonzatú ajánlatot  tartalmazott.  Ezt az összeget a Pénzügyi  és
Településfejlesztési Bizottság sokallta és egy másik cég árajánlatát is kérte. Találtak egy olcsóbb
vállalkozót,  aki ezekkel foglalkozik,  akinek a katalógusát a képviselő-testület tagjainak kiküldte.
Kérte a képviselő-testület, hogy hozza meg döntését ebben a napirendi pontban.
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Bagó Ferenc: Elmondta, hogy beszélt a KAYLA Kft. tulajdonosával, Balogh Lászlóval a Fő tér
díszkivilágításával  kapcsolatosan.  Sajnos  ez  a  cég  nem  foglalkozik  díszkivilágítással,  csak
díszzsinórokkal. 
Kapott még egy ajánlatot a Clean Style Kft.-től (2131 Göd, Sajó u. 26.), de ez a cég csak hideg
fehér árnyalatban tud díszkivilágítási motívumokat felajánlani.

Vas Gábor:  Elmondta, hogy próbált tájékozódni és a hideg szín az nem hatékony díszkivilágítás
tekintetében. Véleménye az, hogy neki jobban tetszik a drágábbik ajánlat. A második kínálatot nem
tartja olyan jónak.

Bagó Ferenc: Egyetért az előtte szóló alpolgármester úrral. Meg kell adni a díszkivilágításnak a
minőségi jellegét. 

Kádi Antal: A két ajánlat között minőségi különbséget lát. A ledes technológia, úgymond örökös.
A led az egyetlen fényforrás, ami ha nem kap túlfeszültséget az élettartama több 1000 óra. A másik
fajta egy, két ciklust ha kibír. Ha beruháznak akkor az utóbbi ajánlatot támogatja.

Vas Gábor: Véleménye  az,  hogy a világítása kellemesebb az előtte  szóló képviselő úr szerinti
elavult rendszer. Cáfolni nem tudja, hogy a ledes technológia hosszabb élettartamu. 

Kádi Antal: Véleménye az, hogy ha befektetnek egy nagyobb összeget a díszkivilágításba, akkor
hosszabb  élettartamu  világítást  válasszanak.  Sötétben  a  színeknek  kevésbé  van  meghatározó
szerepe, inkább a motívumok a fontosabbak. Az utóbbi ajánlatban szebb motívumokat talált.

dr.  Horváth  Benedek: Elmondta,  hogy  azzal  egyetért,  hogy  minden  féleképpen  legyen
díszkivilágítás a Fő téren. A tegnapi napon az egyik kifogása az volt, hogy sokallotta az árat. A mai
napon kiderült, hogy ennél van egy lényegesen olcsóbb megoldás. Egyrészt az ára miatt, másrészt a
látványvilág alapján a második ajánlat tetszik neki. Véleménye szerint, nincs szükség arra, hogy
Pannonhalmán színes legyen a kivilágítás. 

Szilágyi  Kemál:  Elmondta,  hogy  személy  szerint  neki  a  katalógusból  az  angyal  és  a  hópihe
motívum tetszik.  Javasolja az angyalból  6db, a csillagvirágból  5 db, a hátsó táblára pedig 2 db
csillagsort megvásárlását.

Kádi Antal: Javasolta a hópihe helyett a csillagvirág motívum megvásárlását.

Bagó Ferenc: Ismertette a határozati javaslatot.

Határozati javaslat:
Pannonhalma Város Önkormányzat  Képviselő-testülete  a Fő tér díszkivilágítására a Clean Style
Kft.  (2131 Göd,  Sajó u.  26.)  ajánlatai  közül  az  alábbi  karácsonyi  díszkivilágítási  motívumokat
rendeli meg:
Csillagvirág motívum 5 db
Angyal motívum 6 db
Csillagsor motívum 2 db
ECO512C fényfüzér 20 m 8db

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 
Határidő: azonnal
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Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, az kézfelemeléssel
szavazzon.
Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0

218/2013.(XI.26.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fő tér díszkivilágítására a Clean Style
Kft.  (2131 Göd,  Sajó u.  26.)  ajánlatai  közül  az  alábbi  karácsonyi  díszkivilágítási  motívumokat
rendeli meg:
Csillagvirág motívum 5 db
Angyal motívum 6 db
Csillagsor motívum 2 db
ECO512C fényfüzér 20 m 8db

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 
Határidő: azonnal

Bagó Ferenc: a képviselő-testület nyilvános ülését bezárta. 

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

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