
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 02-án 18:00
órakor megtartott nyílt Képviselő-testületi üléséről. 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.

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

Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: Vas Gábor és dr. Horváth Benedek képviselők. 

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

Kovács Szabolcs és dr. Szabó György: Javasolta, az alábbi napirendi pontok felvételét, e pontok
közül Baranyai Margit és Berki Tamás lakás kérelme zárt ülésre tartozik.

Napirendi pontok felvétele:
• A Pannónia Kincse Leader Egyesület támogatás iránti kérelme
• Intersafe Kft. parkolóhelyeket érintő kérelme 
• Baranyai Margit önkormányzati lakás iránti kérelme
• Berki Tibor önkormányzati lakás iránti kérelme
• Országos Mentő Szolgálat Alapítványának kérelme
• Karácsonyi világításra beérkezett ajánlat ismertetése
• Rábakész Zrt. árajánlatának ismertetése
• Rajkai önkormányzat polgármesterének támogatási kérelme
• Radnóti Miklós általános iskola igazgatójának beszámolója

Kovács Szabolcs: Kérte a 2. napirendi pont, illetve Baranyai Margit és Berki Tibor önkormányzati
lakás  iránti  kérelmének  zárt  ülés  keretében  történő  tárgyalását  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.

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

156/2013.(X.02.)   határozat   
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az ülésre meghirdetett
napirendi pontok tárgyalását elfogadja a következő változtatásokkal:
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A napirendek közé felveszi az alábbi napirendi pontokat:
• A Pannónia Kincse Leader Egyesület támogatás iránti kérelme
• Intersafe Kft. parkolóhelyeket érintő kérelme 
• Baranyai Margit önkormányzati lakás iránti kérelme
• Berki Tibor önkormányzati lakás iránti kérelme
• Országos Mentő Szolgálat Alapítványának kérelme
• Karácsonyi világításra beérkezett ajánlat ismertetése
• Rábakész Zrt. árajánlatának ismertetése
• Rajkai önkormányzat polgármesterének támogatási kérelme
• Radnóti Miklós általános iskola igazgatójának beszámolója

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

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

157/2013.(X.02.)   határozat   
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2. napirendi pontot,
illetve Baranyai Margit  és Berki  Tibor önkormányzati  lakás iránti  kérelmét 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:

• VIII.30-én a  Tóthegy I. Szakasz elkészült. Mindenki meg volt elégedve az eredménnyel,
még egy köszönő e-mailt is küldtek a lakók.

• IX.2-án  megtörtént  az  évnyitó  a  Radnóti  Miklós  Általános  Iskolában.  Megköszönte  a
megbízott igazgató úrnak a beszédet, amiben érintett volt mindenki a ki jelen volt. 
Nagyon  sok kifogás  érkezett  a  városközponttal  kapcsolatosan  egy személytől.  Főként  a
parkolókra és a villanyoszlopokra.

• IX.5-én tantestületi ülésen vett részt az iskolában, ahová Hajdú Ákos Tankerületi igazgató úr
hívta meg. Elmondta röviden a véleményét.

• IX.  9.  Napi  egyeztetés  volt  Szekér  Lajos  úrral.  Papp  László  úrral,  és  a  KÉSZ  Zrt.
vezérigazgatójával és műszaki igazgatójával. Megbeszélték a még ellátandó feladatokat. 

• IX.10-én Győrben aláírta a a Szent Márton Járóbeteg Központ 55 millió készenléti hitelét. 
• IX. 16-án ismételten itt volt a KÉSZ Zrt. vezetősége. Átbeszéltek mindent ahhoz, hogy az

október 26-ai térátadó ünnepségre minden elkészüljön.
• IX.16-án  a  Rábakész  Zrt.  elküldte  az  "ÁR"-  ajánlatát  az  átadásra,  az  étkezéssel

kapcsolatosan.
• IX.20-án a Járóbeteg központban részt vett a dr. Török Péter úr által orvosoknak szervezett
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ünnepségen. Itt lett méltatva a 49.600.000 Ft, amit a TÁMOP-on keresztül elnyertek. 
• IX.25-én Budapest Miniszterelnöki titkárságon voltak a jegyző úrral. 
• IX. 27-én átadásra került a Játszótér mindenki örömére. Minden nap 8-18 óráig tart nyitva.

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. augusztus 22.-től 2013. szeptember 25.-

ig terjedő időszakban következő döntést hoztam:

Átmeneti (gyors ) segély

           1 fő  *        3.000,-Ft

Temetési segély:

           1 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

158/2013.(X.02.)   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. 
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Kérdés, észrevétel nem volt.

Napirendi pontok:

1.) Települési értéktár létrehozásának lehetősége. Ennek függvényében a Szervezeti és 
Működési Szabályzatról szóló 17/2011.(VII.31.) rendelet módosítása.

            Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

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

Kovács Szabolcs: 2012. április 2-i ülésén fogadta el az országgyűlés a magyar nemzeti értékekről
és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. sz. törvényt. Megalkotásának célja az országos és helyi
értékek  tudatosítása,  számbavétele  és  védelmének  biztosítása  volt.  A  jogszabály  az
önkormányzatokra kötelező feladatot nem rótt, csupán lehetőségként ajánlotta a helyi (települési)
értéktárak  létrehozását,  amely a megyei,  az  országos és  a külhoni  értéktárakkal  együtt  képezne
egységes egészet.

Idén született meg a törvény végrehajtásaként a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet, amelynek 2.§
(1) bekezdése kimondja, hogy az önkormányzatnak döntést kell hoznia arról, hogy létrehozza-e a
helyi  települési  értéktárat.  Amennyiben az értéktár  kialakítása mellett  dönt a testület,  Települési
Értéktár  Bizottságot  kell  alakítani.  A bizottság feladata  a települési  értékek azonosítása,  a helyi
értékeket  tartalmazó  gyűjtemény  létrehozása,  gondozása,  a  megyei  értéktárral  történő
kapcsolattartás.

A bizottság összeállítására több módozat lehetséges:
1.) önkormányzati  állandó  bizottság  létrehozása,  vagy  már  létező  bizottság  feladatkörének

kibővítése (SZMSZ módosításával jár).
2.) külön szakmai bizottság alakítása.
3.) már korábban is létező, helyi értékek gondozását végző állami, önkormányzati, egyházi vagy

társadalmi szervezet, illetve általa fenntartott intézmény, ezek szervezeti egységei, továbbá
más,  a  település  fejlesztésében  tevékenykedő  külső  területfejlesztési,  vidékfejlesztési
szervezet.

A bizottságnak legalább 3 tagból kell állnia, munkájába indokolt bevonni a helyi, illetve a megyei
közművelődési feladatellátás módszertani intézményét 

A bizottság munkáját  szabályzat  alapján végzi,  amelyet  a rendelet  3. § (1) bekezdése alapján a
képviselő-testület fogad el, és amelynek tervezete jelen előterjesztés mellékletét képezi. Abban az
esetben, amennyiben önkormányzati állandó bizottság látja el az értéktár bizottsági teendőket, mint
már  feljebb  jeleztük,  a  szervezeti  és  működési  szabályzat  módosítása  is  szükséges,  amelyet
ugyancsak mellékelünk. 

A testület dönthet úgy is, hogy egyelőre nem alakítja ki a helyi értéktárat. Ezt a nemleges döntését
bármikor megváltoztathatja.

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t :

A képviselő-testület  –  a  polgármester  előterjesztése,  a  pénzügyi  és  településfejlesztési  bizottság
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véleménye alapján – megtárgyalta a települési értéktár kialakításával kapcsolatos javaslatot.

Pannonhalma Város Önkormányzata a települési értéktár kialakítását határozza el.

A  képviselő-testület  külön  Települési  Értéktár  Bizottságot  nem  alakít,  a  bizottsági  teendők
ellátásával a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot bízza meg.

A  képviselő-testület  a  települési  értéktár  megalakításával  és  működésével  kapcsolatos  eljárási
szabályokra vonatkozóan az előterjesztés mellékletét képező működési szabályzatot elfogadja. 

Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízottját tájékoztassa.

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 a hétfői napon
tárgyalta  ezt  a  napirendi  pontot  és  a  települési  értéktár  létrehozását  nem javasolja  a  képviselő-
testületnek elfogadásra.

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

Szavaz: 7 fő Igen: 5 fő Nem: 2

159/2013.(X.02.)   határozat   
A képviselő-testület  –  a  polgármester  előterjesztése,  a  pénzügyi  és  településfejlesztési  bizottság
véleménye alapján – megtárgyalta a települési értéktár kialakításával kapcsolatos javaslatot.

Pannonhalma Város Önkormányzata a települési értéktár kialakítását határozza el.

A  képviselő-testület  külön  Települési  Értéktár  Bizottságot  nem  alakít,  a  bizottsági  teendők
ellátásával a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot.

A  képviselő-testület  a  települési  értéktár  megalakításával  és  működésével  kapcsolatos  eljárási
szabályokra vonatkozóan az előterjesztés mellékletét képező működési szabályzatot elfogadja. 

Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízottját tájékoztassa.

Felelős:Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

dr.  Szabó  György:  A  magyar  nemzeti  értékekről  és  hungarikumokról  szóló  2012.  évi  XXX.
törvény 3. §-a, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok létrehozásáról szóló 114/2013.
( IV.16.) Korm. rendelet  3.§-a alapján, a települési  önkormányzatnak, - ha települési,  tájegységi
értéktárat  kívánnak  létrehozni,  -  az  azzal  kapcsolatos  feladatok  ellátására  települési  értéktár
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bizottságot kell felállítania.

E tevékenységre  önálló  bizottság  is  létrehozható,  de lehetőség  van arra  is,  hogy e feladatot  az
önkormányzat egy már működő bizottsága lássa el.

Tekintettel arra, hogy e feladat, jellege alapján, Önkormányzatunk Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága  feladat  és  hatáskörébe  illeszkedik,  javaslom,  hogy a tisztelt  képviselő-testület  önálló
bizottság létrehozása helyett, a helyi települési értékekről  szóló döntés meghozatalával, illetve a
települési  értéktárral  kapcsolatos  teendők  ellátásával  bízza  meg  az  Önkormányzat  Pénzügyi  és
Településfejlesztési  Bizottságát.  Ennek  megfelelően  módosítani  szükséges  a  Szervezeti  és
Működési Szabályzatot az előterjesztésben foglaltak szerint.

Bagó Ferenc:  Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja  a Szervezeti és
Működési Szabályzat módosítását, az kézfelemeléssel szavazzon. 

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0

Pannonhalma  Város  Önkormányzata  16/2013.(X.02.)  rendeletével  módosította  a  Szervezeti  és
Működési Szabályzatáról szóló 17/2011. (VII.31.) rendeletét.

2.) A 2014-2020. közötti időszak európai uniós projektjeinek előkészítése.
Előadók: Kovács Szabolcs jegyző 

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

Kovács  Szabolcs:  Elmondta,  hogy Kovács  Balázs  úr  a  TRENDER-COM Bt.  képviseletében  a
tegnapi Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen tudott csak jelen lenni. A hétfői napon a
képviselők  zöme  meghallgathatta.  Az  augusztusi  képviselő-testületi  ülésen  bízták  meg  a
TRENDER-COM Bt.-t  a 2014-2020. közötti  időszak európai uniós projektjeinek előkészítésével
Pannonhalma vonatkozásában. Ennek a jelentősége azért is nagyon fontos, mert ezen kidolgozott
koncepciók és projekteknek be kell épülniük a Megyei Fejlesztési Programba, amelyre november
végéig  van lehetőség,  így  az  előkészítő  munkálatokat,  projekt  ötleteket  már  elő  kell  készíteni.
Jelenleg  abban  a  stádiumban  vannak,  hogy  a  képviselő-testület  valamennyi  tagja,  illetve  a
bizottságok külsős tagjai is megkapták az anyagot, a projektötletek folyamatosan érkeznek vissza a
hivatalhoz. A Kovács Balázs úr a hétfői tájékoztatójában elmondta, hogy ezt még követni fogja a
civil szervezetek megkeresése, illetve mindenképpen egy települési fórum is megrendezésre kerül,
annak  érdekében,  hogy  minél  szélesebb  körben  tudjuk  meghallgatni  a  lakosság  véleményét  a
fejlesztések tekintetében. A beérkezett projektötleteket ezt követően egy séma szerint a cég el fogja
készíteni,  egyezteti  a  képviselő-testülettel  és  az  elfogadott  tervezetet  fogják benyújtani  a  Győr-
Moson-Sopron megyei  Közgyűlés felé. Bíznak benne, hogy Pannonhalma vonatkozásában minél
több olyan fejlesztési projektötlet bekerül a Megyei Fejlesztési Programba amely a 2014–20 közötti
időszakban Európai Uniós forrást nyerhet. Jelenleg ezzel a feladattal itt tartanak, bízik benne, hogy
ez a munka, ez az előkészület  az elkövetkezendő években eredményre fog vezetni és fejlesztési
forrásokat tudnak Pannonhalmára hozni ez által.

Bagó Ferenc: Felkérte dr. Horváth Benedeket a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét,
hogy ismertesse a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményét.
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dr. Horváth Benedek: Elmondta, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a hétfői napon
tárgyalta ezt a napirendi pontot és a beszámolót elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Bagó Ferenc: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a Európai Unió
2014 - 2020. közötti támogatási politikájáról szóló beszámolót, az kézfelemeléssel szavazzon. 

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0

160/2013.(X.02.)   határozat   
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete  elfogadja az Európai Unió 2014 -  2020
közötti  Európai  Uniós  támogatással  megvalósuló városfejlesztési  projektek  előkészítéséről  szóló
beszámolót.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

3.) A Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

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

dr. Szabó György: Az óvodai gyermekcsoportok maximális  létszámát,  a nemzeti  köznevelésről
szóló 2011. évi CXC törvény 2013. szeptember 1-jén hatályba lépett 4. számú melléklete határozza
meg.

Ennek alapján a Pannonhalma Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde felvehető maximális óvodai létszáma a
jelenlegi hat óvodai csoport létszáma alapján, a jelenlegi 115 fő helyett 122 fő lehet.

Az egyes  óvodai  csoportok nevét,  területét,  a törvény szerinti  maximális  létszámát,  jelenlegi  és
második félévre várható létszámát, a mellékelt táblázat mutatja be.

A  létszámbővítés  lehetőségével  feltétlenül  élnie  kell  önkormányzatunknak,  mert  az  óvodába
jelentkezők létszáma ezt mindenképpen indokolja, ezért szükséges az alapító okirat módosítása is.
   
A változást 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 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  tagjai  a
tegnapi  napon  tárgyalta  ezt  a  napirendi  pontot  és  elfogadásra  javasolja  a  Játék-Vár  Óvoda  és
Bölcsőde alapító okiratának módosítását.

Határozati javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Pannonhalmi  Játék-Vár  Óvoda  és
Bölcsőde alapító okiratát módosítja és az okirat 17./ pontjában meghatározott maximális gyermek-
tanuló létszámot a jelenlegi 115 fő helyett 122 főben állapítja meg.
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A képviselő-testület  az  intézmény  alapító  okiratát  e  módosításokkal  egységes  szerkezetben,  az
előterjesztés mellékletében meghatározott formában elfogadja.

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

161/2013.(X.02.)   határozat   
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Pannonhalmi  Játék-Vár  Óvoda  és
Bölcsőde alapító okiratát módosítja és az okirat 17./ pontjában meghatározott maximális gyermek-
tanuló létszámot a jelenlegi 115 fő helyett 122 főben állapítja meg..      

A  képviselő-testület  az  intézmény  alapító  okiratát  e  módosításokkal  egységes  szerkezetben,  az
előterjesztés mellékletében meghatározott formában elfogadja.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal  

4.)  Beszámoló a Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde munkájáról.
Előadó: Kapovitsné Tamás Csilla intézményvezető

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

Kapovitsné Tamás Csilla: Ismertette az írásbeli előterjesztést.
Nyár elején a képviselő-testület a megnövekedett gyereklétszám miatt új csoportszoba kialakítása
mellett döntött.
A költségvetésünk ezen kívül két csoport mosdófelújítását és öltözői bútor cseréjét, valamint udvari
lépcső és támfal felújítását tartalmazta.
A szükséges munkálatok és beszerzések megtörténtek a nyár folyamán. A betervezett munkákon túl
az alsó épület egy részének víz elleni szigetelése és újravakolása is elkészült.
Az óvodai dolgozók feszített munkával határidőre elkészültek a takarítással és berendezéssel, így a
gyerekeket szeptember 2.-án a szépen felújított csoportszobák fogadták.

Az  új  pedagógus  bérrendszer  nem vonatkozik  a  bölcsődében  dolgozókra,  bár  ők  is  pedagógus
végzettségűek. Ez bérfeszültséget eredményez, az ott dolgozókat hátrányosan érinti, pedig éppen ők
vállaltak plusz költségeket és a tanulást.

2007-ben szülői  igény mutatkozott  bölcsődei  csoport  kialakítására.  Ezzel  egy időben az óvodai
létszám csökkenő tendenciát mutatott, így a képviselő-testület engedélyével a bölcsődét egy óvodai
csoport helyére szerveztük meg.
Az  elbocsátások  elkerülése  miatt  2  óvónő  vállalta  a  tanulást  és  átképezte  magát  bölcsődei
gondozónőnek. 2008-ban ők indították el a bölcsődei csoportot. Ez szakmailag is jó döntés volt,
mert óvónőként, a szülők nagy megelégedésére egyikük tovább vihette a gyerekeket az óvodába.
Közben  több  óvónő  is  elvégezte  a  kisgyerekgondozó  képzést,  a  képviselő-testület  támogatta
továbbképzésüket, egyetértett vele.
2009-ben már két bölcsődei csoportra volt igény, így rugalmas átszervezéssel, saját dolgozókkal ezt
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is megvalósítottuk. 
Jelenleg, mivel most az óvodai létszám nőtt meg jelentősen, így csak 1 bölcsődei csoporthoz van
helyünk, teljes kihasználtság mellett. 

Továbbra is fontos lenne, hogy minél képzettebb szakember foglalkozzon a legkisebbekkel, illetve
hogy felmenő rendszerben tovább kísérhesse a gyerekeket az óvodába

Kérem, a Képviselő-testületet,  hogy bérkompenzációval segítsék a helyzet  megoldását,  mert  így
nem várható, hogy óvónőként vállalják ezt a feladatot.

A jelenlegi két dolgozó bére és az emelt bér

1.                 130.800        -        201.037
2.             114.000        -        185.808

Jelenleg Erdélyi Istvánné felmentése és az idei betegségek miatt kb. 500.000 Ft bérmaradványunk
van, ez ebben az évben fedezné a felmerülő költségeket.

A 2014/2015 tanév várható gyereklétszáma

Óvodás létszám, szeptember:     116 fő ebből SNI-s 5 fő
                            május:             128 fő ebből SNI-s 5 fő

Bölcsődések létszáma, szeptember:     12 fő
                                     január.             14 fő

Váró listán 5 gyermek van.
A bölcsődéből a gyermekek 3. évük betöltése után óvodába kerülnek, helyüket új jelentkezőkkel
töltjük fel.

Az óvodások létszáma a korábbi évhez képest 20 fővel emelkedett, a Képviselő Testület döntése
alapján az új nevelési évet 6 óvodai és 1 bölcsődei csoporttal indítottuk. 
Szükséges az Alapító Okirat módosítása, mert a jelenlegi 115 megengedett férőhely nem elegendő.
A férőhely számot a csoportszobák területe határozza meg.

Csoport neve Csoport területe
m2

A  Kt.  Szerint
felvehető
maximális
létszám

Jelenlegi
létszám

A  második
félévre  várható
létszám

Pitypang 42m2 21 21 + 4 SNI 21 + 4 SNI
Mákvirág 42m2 21 22 + 1 SNI 22 + 1 SNI
Napraforgó 52m2 25 22 25
Margaréta 31m2 15 19 + 1 SNI 19 + 1 SNI
Vadrózsa 30m2 15 10 18
Új: Katica 60m2 25 22 24

122 116 + 6 SNI 129 + 6 SNI

E szerint 122 lehet a maximum.
Év végére a gyereklétszám 15 fővel meghaladja a megengedettet.

A következő tanévben még ennél is súlyosabb a helyzet.
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Várhatóan az óvodából 30 gyerek megy iskolába, de a beiratkozók száma jóval magasabb lesz.
Az óvoda minden 3. életévet betöltött gyermek számára kötelező lesz és a születésszám is kiugró
volt éppen ebben a korosztályban. 

Beiratkozó, óvodaköteles gyerekek száma:
      3 év feletti: 5
      3 év alatti:  44 + 8 nyári (aki nem biztos, hogy el kezd járni)
összesen:          49
Tavaly ezzel szemben 38 beiratkozó volt.

Az óvodában marad tehát 100 gyerek
                Beiratkozó:          49 gyerek
A 2014/15 évre várható:    149 gyerek + az SNI-ek.

Kérem,  hogy  ezek  függvényében  keressenek  megoldást  a  jövő  tanévre,  hogy  a  gyerekek
elhelyezését meg tudjuk oldani.

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 tagjai a hétfői
napon  tárgyalta  ezt  a  napirendi  pontot  és  elfogadásra  javasolja  Kapovitsné  Tamás  Csilla
intézményvezető beszámolóját.

Bagó Ferenc:  Felkérte  a  Képviselő-testület  tagjait,  hogy aki  egyetért  Kapovitsné  Tamás  Csilla
intézményvezető beszámolójával, az kézfelemeléssel szavazzon.

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0

162/2013.(X.02.)   határozat   
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Pannonhalmi  Játék-Vár  Óvoda  és
Bölcsőde intézményvezetőjének, Kapovitsné Tamás Csillának a beszámolóját elfogadja.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal  

5.) Beszámoló a város rehabilitációs projekt jelenlegi állásáról, valamint az ünnepélyes átadás 
előkészítéséről.
Előadók: Papp László műszaki ellenőr, Bagó Ferenc polgármester

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

Papp László: Megköszönte a szót. Már a bizottsági ülésen is elmondta, hogy a munkálatokból már
tényleg csak 2-3 hét van hátra. Október 25-ére az átadás feltételei meg fognak valósulni. Az biztos,
hogy az utolsó hétre összesűrűsödnek az események. 
A Várlépcső, az Erdei sétány és az Árpád út gyakorlatilag elkészült. A Szabadság téri parkolóknál
apróbb javítások vannak még. A Váralja sétányon még kisebb növénytelepítés és javítgatási munka
van. Nagyobb munka van még a Fő téren, ott a sok apró munka miatt a mai napon beszélt a KÉSZ
Zrt.-vel és felhívta a figyelmüket a kisebb kellemetlenségekre, amik még felmerülhetnek. A másik
cég által végzett munkálatokból az aszfaltozás elkészült. Pótmunkába bekerült a Mátyás király utca
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Fő tér melletti szakasza, ez majd csak az utolsó pillanatban fog elkészülni. Mai információi szerint a
templombástya  parkoló, útfelújítás és járdamunka a jövő hét második felében fog elkészülni.  A
Főtéren a lámpatestek fel lettek állítva. A Fő téren a parkolók készülnek a bolt előtt. Az utolsó 1-2
hétben a szemétszállítás és a közlekedés nehéz lesz, de türelmet kérnek a lakóktól. A vakolatok
helyreállítása is elkezdődött.
Reméli, hogy az októberi átadást szép időben tudják megtartani.

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 jelenlegi állásáról,
valamint az ünnepélyes átadás előkészítéséről.

Határozati javaslat 
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete  a város rehabilitációs projekt jelenlegi
állásáról,  valamint  az  ünnepélyes  átadásról  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
           
163/2013.(X.02.)    határozat   
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete a város rehabilitációs projekt jelenlegi
állásáról,  valamint  az  ünnepélyes  átadásról  szóló  beszámolót  az  előterjesztésnek  megfelelően
elfogadja.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

6.) Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának 
módosítása

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

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

Kovács Szabolcs:  A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati  Társulás Társulási
Tanácsa 2013. augusztus 27-én tartott  ülésén ismét  megtárgyalta  és elfogadta az Alapító Okirat
módosításával kapcsolatos előterjesztést. 

Az előzőleg tárgyalt módosításhoz képest a 7. pont utolsó mondatában történt változás. (a csak szó
beiktatásával)

Előterjesztéséhez mellékelten csatolta a módosított  Alapító Okiratot.

A következő határozati javaslatokat ismertette:
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/2013.(X.02.) határozati javaslat
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  Győr  Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  Alapító  Okiratának  módosítását  az  előterjesztés
szerint elfogadja.
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

164/2013.(X.02.)    határozat   
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  Győr  Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  Alapító  Okiratának módosítását  az  előterjesztés
szerint elfogadja.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

/2013.(X.02.) határozati javaslat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az Alapító
Okirat  módosításának  elfogadásáról  a  Győr  Nagytérségi  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati
Társulást a határozat megküldésével tájékoztassa.
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

165/2013.(X.02.)    határozat   
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az
Alapító  Okirat  módosításának  elfogadásáról  a  Győr  Nagytérségi  Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulást a határozat megküldésével tájékoztassa.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

2013.(X.02.) határozati javaslat
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert  a
módosításokat tartalmazó Alapító Okirat aláírására.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

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

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0

166/2013.(X.02.)    határozat   
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert  a
módosításokat tartalmazó Alapító Okirat aláírására.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

2013.(X.02.) határozati javaslat
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert  az
előterjesztés  mellékletét  képező „Felhatalmazó  levél”  aláírására  azzal,  hogy a  Társulási  Tanács
részére  ez  a  dokumentum  akkor  kerül  majd  megküldésre,  amikor  a  Társulási  Tanács  az
Önkormányzat  elmulasztása  miatt  az  Önkormányzat  pénzforgalmi  szolgáltatójához  a  beszedési
megbízás benyújtására vonatkozó határozatát az Önkormányzat részére megküldte.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő:  a  Társulási  Tanács  beszedési  megbízás  benyújtására  vonatkozó  határozatának  az
Önkormányzat általi kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül.

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

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0

167/2013.(X.02.)    határozat   
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert  az
előterjesztés mellékletét képező „Felhatalmazó levél” aláírására azzal, hogy a Társulási Tanács
részére  ez  a  dokumentum  akkor  kerül  majd  megküldésre,  amikor  a  Társulási  Tanács  az
Önkormányzat  elmulasztása  miatt  az  Önkormányzat  pénzforgalmi  szolgáltatójához  a  beszedési
megbízás benyújtására vonatkozó határozatát az Önkormányzat részére megküldte.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő:  a  Társulási  Tanács  beszedési  megbízás  benyújtására  vonatkozó  határozatának  az
Önkormányzat általi kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül.

7.)  Tóth András 9090 Pannonhalma Lestár u. 10/d szám alatti lakos ingatlanvásárlás iránti
kérelme
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

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

dr. Szabó György: Tóth András, 9090 Pannonhalma, Lestár 10/D szám alatti lakos, olyan tartalmú
kérelemmel  fordult  önkormányzatunkhoz,  hogy  az  önkormányzat  tulajdonát  képező,  1077/5-ös
hrsz.-ú,  kivett,  beépítetlen  terület  művelési  ágú,  6567  m2  területű,  természetben  a  Lestárban
található   ingatlanból,  -  a  tulajdonát  képező  1077/3  -as  helyrajzi  számú  ingatlannal  határos,  -
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mintegy 1/3-adnyi területet megvásárolna szőlőművelés céljából.

A kérelmezett ingatlanról a következőket kell tudni:

A  mellékelt  helyszínrajzon  szereplő  1077/1,  1077/2,  1077/3  és  1077/4  hrsz.-ú  ingatlanokat
önkormányzatunk az elmúlt 10 év során értékesítette a Lestárban, de az utolsó 1077/4 hrsz.-ú telek
eladásával az 1077/5 hrsz.-ú ingatlan tényleges közúti kapcsolati lehetősége megszűnt.     

A rajzon 1083-as  számmal  jelölt  terület  ugyan önkormányzatunk  tulajdonában áll és megjelölése
alapján közút, de ténylegesen nem út, hanem egy több méter mély horog, árok, mely váltakozó
szélességben és mélységben halad az 1077/5-ös ingatlan mellett,  a Kossuth Lajos utca irányába,
lefelé haladva gyalogösvénnyé szűkül, majd a SZI-RE-JU virágbolt melletti murvás szakaszon éri el
az utcát.

Az ingatlan a korábbi elképzelések szerint akár további 6 építési telek lehetőségét rejti magában,
melyhez út és közművek kialakítására lenne szükség, a kérelemben megjelölt formában viszont nem
értékesíthető, mert a kért terület Tóth úr ingatlanáról ugyan megközelíthető lenne, de a fennmaradó
rész elzárt terület maradna.        
     
Kérte a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg s hozza meg döntését.

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

dr. Horváth Benedek: Elmondta, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tegnapi ülésén
tárgyalta  e  napirendi  pontot.  Értékesítési  szándék  az  van,  ugyanakkor  felhívja  az  érdeklődőt
ajánlattételre, jelölje meg az általa kifizetni szánt összeget és csak egyben eladó a terület.

Bagó Ferenc:  Felkérte  a  Képviselő-testület  tagjait,  hogy aki  elfogadásra javasolja  Tóth András
ingatlanvásárlási kérelmét az, kézfelemeléssel szavazzon.

Szavaz: 7 fő Igen: 0 fő Nem: 0

168/2013.(X.02.)    határozat   
Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő Testülete  elfogadásra javasolja  Tóth András
9090  Pannonhalma  Lestár  u.  10/d  szám  alatti  lakos  ingatlanvásárlás  iránti  kérelmét,  azzal  a
kitétellel,  hogy  az  1077/5  hrsz.-on  található  ingatlant  az  önkormányzat  csak  egyben  kívánja
értékesíti.
Felhívja az érdeklődőt ajánlattételre.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

8.) A Pannónia Kincse Leader Egyesület támogatás iránti kérelme
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

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

Kovács Szabolcs: Ismertette a Pannónia Kincse Leader Egyesület támogatás iránti kérelmét.
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Vas  Gábor: Elmondta,  hogy  Pannonhalma  nem  az  a  település,  amely  részesült  volna  leader
támogatásban. Véleménye szerint, erre forrást nem tudna találni.

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

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0

169/2013.(X.02.)   határozat   
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  nem  támogatja  a  Pannónia  Kincse
Leader Egyesület támogatás iránti kérelmét, mert az önkormányzat nem rendelkezik forrással ezen
célra 2013. évben.
 
Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

9.) Intersafe Kft. parkolóhelyeket érintő kérelme 
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

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

Kovács Szabolcs:  Elmondta,  hogy az Intersafe Kft, a Magtár Alapítvány cége építési  engedély
ügyében kérelemmel fordult az önkormányzathoz. 
Felolvasta a kérelmet.
Történt  már  egy  hasonló  eset,  amikor  a  Sörfőzde,  Sörmúzeum  projekthez  kellett  parkolókat
biztosítani. Akkor az önkormányzat ezt engedélyezte, mert úgy gondolták, hogy megvalósul a 100
férőhelyes parkoló a város rehabilitációs projekt keretein belül.
Eléggé szűkös a parkolási mérlege Pannonhalma Város Önkormányzatának. Megnézte, hogy ezt a
helyzetet,  hogyan  kezelik  más  önkormányzatok.  Győrben  is  van arra  lehetőség,  hogy akár  egy
gazdasági  társaság,  hogyha végez egy beruházást,  épít  egy házat,  és nem tudja a parkolóhelyet
biztosítani, akkor az önkormányzattól meg lehet váltani ezeket a közterületi parkoló helyeket.
El kell dönteni, hogy a korábbi gyakorlathoz igazodnak és díjmentesen biztosítanak parkolóhelyet,
vagy elmozdulnak a díjfizetés irányában. Megkérdezett illetékes embereket, hogy mennyiből lehet
egy leburkolt parkoló helyet kialakítani, aminek az ára 300.000 Ft.

Vas  Gábor: Megkérdezte,  hogy  most  azonnal  kell  dönteni?  Véleménye  szerint  ez  hosszabb
megfontolást igényel.

Kovács Szabolcs: Elmondta,  hogy mindenki gondolja át, ha sürgetik a döntést,  akkor egy külön
testületi ülést is tartani fognak.

E napirendi pontban döntés nem született.

10.) Országos Mentő Szolgálat Alapítványának kérelme
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Bagó Ferenc: Felkérte dr. Szabó György aljegyzőt, tájékoztassa a képviselő-testületet e napirendi
ponttal kapcsolatosan.
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dr.  Szabó  György:  Elmondta,  hogy az  Országos  Mentő  Szolgálat  Alapítványa  a  Pannonhalmi
Mentőállomás  támogatására  mentőautó  felszerelése  ügyében  kéri  az  önkormányzat  segítségét.
1.016.000  Ft  ÁFA-val  értendő  összegű  eszközről  lenne  szó.  Légzésfigyelő  monitor,  amelynek
pontos paramétereit meghatározná majd az Országos Mentő Szolgálat.  Ehhez kérnek támogatást,
akár az egész összegre, vagy csak egy részére. 

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: Elmondta, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tegnapi ülésén
tárgyalta  e napirendi  pontot.  a bizottság  költségvetési  fedezet  hiányában nem tudja támogatni  a
kérelmet.

Bagó  Ferenc:  Felkérte  a  Képviselő-testület  tagjait,  hogy  aki  nem  támogatja  a  kérelmét  az,
kézfelemeléssel szavazzon.

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0

170/2013.(X.02.)    határozat   
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  Képviselő  Testülete  az  Országos  Mentőszolgálat
Alapítványának kérelmét költségvetési fedezet hiányában nem támogatja.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

11.) Karácsonyi világításra beérkezett ajánlat ismertetése
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

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

dr. Szabó György: Elmondta, hogy a mai napon kereste fel Ecsei Endre úr karácsonyi kivilágítási
pályázat céljából. Október 31-ig kell az önkormányzatoknak megküldeni a pályázatukat. 150.000
Ft-ot lehet nyerni a pályázaton és 150.000 Ft-os önrész kell hozzá. Egy katalógust is hozott magával
és ha bárkinek bármi tetszene belőle ő ennek a pályázatnak ismeretében van és tud segíteni  az
önkormányzatnak.

Bagó Ferenc: Elmondta, hogy ötletnek nagyon szép, neki is tetszene a Főtér, csak a tapasztalatai
alapján, ha feltennék az égősort, valószínűnek tartja, hogy másnapra a fele hiányozna.

E napirendi pontban döntés nem született.

12.)  A Radnóti Miklós Általános Iskola Intézményvezetőjének tájékoztatója a 2013/2014-es
tanévkezdéssel kapcsolatosan.
Előadó: Horváth Miklós megbízott intézményvezető

Horváth Miklós: Az iskolaigazgatói állás még nem került kiírásra, nem is tudni mikor kerül rá sor,
véleménye szerint.
Tanulói létszámokról:
147+3 tanulójuk  van.  A  +3 az  a  magántanulót  jelenti  amiből  2  tanulót  az  iskola  és  az  iskola
rábeszélésével  a  szülő  is  kérvényezte  a  szakértői  bizottságon,  hogy  nyilvánítsák  őket
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magántanulónak, mert egyszerűen köz- és önveszélyesek. Heti 10 órában viszont bejárhatnak az
intézménybe,  hogy ne veszítsenek tanulót.  Egyik  nap 7 a másik nap 3 órájuk van, hogy minél
kevesebb időt töltsenek az intézményben. 
Az idei tanév számos kolléga megérkezésével kezdődött. 3 új kolléga van a tantestületben, az egyik
Kriston Pálné,  aki  László  Balázs  helyét  foglalja  el.  Kokas  Zsuzsanna az  idei  tanévtől  németet,
illetve történelmet, és Rónai Balázs aki testnevelést tanít. Sok betanító van, aki más intézményből
jár ide,  ilyen  az angol  tanár,  illetve  a tantestület  harmada más iskolába  is  átjár  tanítani  ettől  a
tanévtől, van olyan kolléga, aki a pannonhalmi iskolán kívül még 3 intézménybe is jár tanítani. 
19  darab  első  osztályos  van  az  iskolában,  osztályfőnökük  Babics  Zoltánné  Joli,  aki  kiváló
pedagógus, így jó kezekben vannak a kisdiákok.
Tavalyi évben bevezetésre került a porta és a folyosó ügyelet. Először ez nagyon jó ötletnek tűnt,
viszont ezt a gyerekek egészen addig élvezték, amíg nem látták, hogy az osztálytársaik fél 2-kor
mennek haza  nekik pedig  4 óráig  a  portán kell  ülniük.  A folyosó  ügyelettel,  az  a  baj,  hogy a
problémásabb gyerekeknek nem mertek szólni az ügyeletes diákok, féltek, hogy e miatt az iskola
után összetűzésbe keverednek velük. Mivel egyik státusz sem töltötte be a funkcióját, így meg lettek
szüntetve ettől az évtől. A folyosó problémáját 2 nevelővel próbálják megoldani.
A  művészeti  iskola  nagy  nehezen,  de  beindult,  4  tanszakkal,  és  most  már  minden  ágon  van
pedagógus.  Már  annyi  gyerek  nem  jelentkezik  a  művészeti  iskolába,  mint  tavaly,  ennek
valószínűleg anyagi oka is van. 
Tavalyi  évben  már  az  állam az  önkormányzatoktól  átvette  az  oktatási  intézmények  irányítását.
Január 1-jétől az iskolák a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz kerültek, ami együtt járt az
intézmény dokumentumainak az átdolgozásával. 
A másik változás most szeptemberben történt, jó dolog volt a béremelés, ami viszonylag jelentős a
korábbi évekhez képest, hiszen átlagban 34%-kal nő a bérük a pedagógusoknak. 
A tanulóknak 16 óráig az iskolában kellene tartózkodniuk. Lehetősége van kérelmezni a szülőnek,
hogy a tanítás után gyermeke hazamehessen. 
A testnevelés óra az idei tanévtől az 1.,2., 5., 6. évfolyamon már hetente 5 óra a testnevelés óra, ez a
mindennapos testnevelést jelenti. 2 év múlva már minden évfolyamon a napi egy testnevelés óra
kötelező lesz. A megnövekedett óraszám miatt kellett még egy testnevelő tanárt alkalmazni.
Kirándulások:
A  tankerületi  átvétellel  az,  hogy  a  pedagógusok  osztálypénzt  gyűjthetnek  kirándulásra,  egyéb
programokra,  megszűnt.  Az  intézmény  semmilyen  formában  pénzt  nem  szedhet.  A  szülők
dönthetnek úgy, hogy kijelölnek maguk között egy pénztárost, de a pedagógus ebbe nem folyhat
bele.  Az  állam  ezt  olyan  szinten  kárpótolja,  hogy  az  osztálykirándulásokat,  tanulmányi
kirándulásokként  finanszírozzák.  Ez  azt  jelenti,  hogy  alsósoknak  egy  megyei,  felsősöknek  egy
régión belülit, illetve egy budapesti kirándulást fizetnek.
Az épület  egy folyamatos  felújításban van. Sajnos a kivitelezők olyan munkát  végeztek,  ahol a
hibák folyamatosan jönnek elő. A bejárat feletti födémet alá kellett dúcolni. A csöveket kicserélték,
de már most dugulás van. 
Ami kellene az egy riasztó rendszer, ami korábban is volt. Vannak értékek, pl. interaktív táblák,
amik 800.000- 1.500.000 Ft-ig terjedő értékűek, számítógépek. Gyakorlatilag bárki be tud jutni az
épületbe, ezt kellene a riasztó rendszerrel megakadályozni. 
Kamera rendszer is kellene az iskolába, hiszen porta ügyelet nincsen, és nem szeretnék, hogy bárki
idegen járkáljon az épületben, sajnos ő ezt már megtapasztalta. 

Bagó  Ferenc:  Felkérte  a  Képviselő-testület  tagjait,  hogy  aki  nem  támogatja  a  kérelmét  az,
kézfelemeléssel szavazzon.

Szavaz: 7 fő Igen: 0 fő Nem: 0

171/2013.(X.02.)    határozat   
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testület a  Radnóti  Miklós  Általános  Iskola
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vezetőjének 2013/2014-es tanévkezdéssel kapcsolatos beszámolóját elfogadta. 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

13.) Rajkai önkormányzat polgármesterének támogatási kérelme
Előadó: Bagó Ferenc polgármester 

Bagó  Ferenc:  Elmondta,  hogy  kérelem  érkezett  a  Rajkai  önkormányzat  polgármesterétől.  A
kérelemben az szerepel, hogy ugyanazt az emlékművet szeretnék felállítani, mint ami a Vereckei
hágónál van a Pozsonyi csata emlékére, csak a helyszín Rajka lenne. 5000 Ft támogatást kérnek. 

Bagó Ferenc:  Felkérte  a  Képviselő-testület  tagjait,  hogy aki egyetért  az 5000 Ft-os támogatási
összeggel, kézfelemeléssel szavazzon.

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0 fő

172/2013.(X.02.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete  5000 Ft-tal  hozzájárul a Pozsonyi csata
emlékére Rajkánál felépítendő emlékműhöz.
A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  Rajka  Község
Önkormányzatát értesítse.

Felelős: Bagó Ferenc
Határidő: Azonnal

14.) Rábakész Zrt. árajánlatának ismertetése
Előadó: Bagó Ferenc polgármester

Bagó  Ferenc:  Elmondta,  hogy megérkezett  a  Rábakész  Zrt.  árajánlata  a  Főtér  megnyitóra.  14
malac,  15  pulyka  és  30  csirke,  emellett  köret,  savanyúság,  szalvéta,  műanyag  evőeszközök,
tányérok, sőt még padokat is biztosít, ennek mindösszesen az ára 700.000 Ft. Ez körülbelül 800
főnek  biztosít  étkezést.  A  holnapi  nap  folyamán  jönnek  hozzá  a  Rábakész  Zrt.  vezérkara  és
megbeszélik részletesen az étel mennyiségét és árát.

dr. Horváth Benedek: Elmondta, hogy a főzőverseny az, amin a legtöbben megjelennek, ami 5-
600 fő. Így lehet maximum 600 adag étellel számolni. Ha hideg lesz és esik az eső, akkor még
kevesebben fognak eljönni, ha ez bekövetkezik, akkor sok étel meg fog maradni.

Bagó Ferenc: Elmondta, hogy ki kellene választani, hogy kik legyenek a meghívott sztár vendégek.

dr.  Horváth  Benedek: Javasolta  Charlie-t  meghívni  a  megnyitóra.  Nem  régen  volt  Charlie
koncerten és nagyon jó hangulatban telt az este.

Szilágyi Kemál: A fiatal generáció szórakoztatására Radics Gigit javasolta meghívni.

Orbán Péter: Egyetértett mindkét énekes meghívásával.

Bagó Ferenc: Megkérdezte van-e valakinek kérdése vagy hozzászólása az előbbiekhez.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Felkérte a képviselő-testület tagjait, aki elfogadásra javasolja Charlie és Radics Gigi meghívását, az
kézfelemeléssel szavazzon.
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Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0

173/2013.(X.02.)   határozat  
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  Pannonhalma  Város  Főterének
megnyitójára énekes sztárvendégnek meghívja Charlit és Radics Gigit.
A  képviselő-testület  felhatalmazza  Horváth  Rolandot  a  Művelődési  Ház  vezetőjét  az  énekesek
meghívására.
A  képviselő-testület  költségvetésében  bruttó  3.000.000 Ft  keretösszeget  biztosít  a  Fő  tér  átadó
rendezvény programjainak finanszírozására.
Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Bagó Ferenc: a képviselő-testület nyilvános ülését bezárta.

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

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