
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 27-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 6 fő képviselő jelen van, Horváth Miklós képviselő
úr igazoltan távol van, így az ülés határozatképes. 

Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: dr. Horváth Benedek 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 zárt ülés
keretein  belül,  hiszen,  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.

Napirendi pontok felvétele:
• Rendezési terv módosításának kapcsolatosan felgyülemlett települési és lakossági igények

összegyűjtése, ajánlat kérése a Regio Plán Kft.-től
• Dr. Tóth Béla kérelme
• Ganzer Katalin önkormányzati lakás kérelme
• Bedő Magdolna önkormányzati lakás kérelme
• A  Járóbeteg  Szakellátó  Központ  hitelének  meghosszabbításával  kapcsolatos

kezességvállalás tárgyában állásfoglalás 
• A Tóthegyi út felújításával kapcsolatos tájékoztató, kivitelező kiválasztása 
• Dózsa György utcai  buszváró, kivitelező kiválasztása 
• Zárt ülés tartásával kapcsolatos javaslat
• GDF Suez Energia Magyarország Zrt.-nek a kérelme
• Óvodai járdák építésével kapcsolatos döntéshozatal
• Az óvodai konyha felújításáról szóló tájékoztatás

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

Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0 fő
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130/2013.(VIII.27.)   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:
• Rendezési terv módosításának kapcsolatosan felgyülemlett települési és lakossági igények

összegyűjtése, ajánlat kérése a Regio Plán Kft.-től
• Dr. Tóth Béla kérelme
• Ganzer Katalin önkormányzati lakás kérelme
• Bedő Magdolna önkormányzati lakás kérelme
• A  Járóbeteg  Szakellátó  Központ  hitelének  meghosszabbításával  kapcsolatos

kezességvállalás tárgyában állásfoglalás 
• A Tóthegyi út felújításával kapcsolatos tájékoztató, kivitelező kiválasztása 
• Dózsa György utcai buszváró kivitelezőjének kiválasztása 
• Zárt ülés tartásával kapcsolatos javaslat
• GDF Suez Energia Magyarország Zrt.-nek a kérelme
• Óvodai járdák építésével kapcsolatos döntéshozatal
• Az óvodai konyha felújításáról szóló tájékoztatás

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: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0 fő

131/2013.(VIII.27.)   határozat   
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a javasolt napirendi
pontok  közül  a  Járóbeteg  Szakellátó  Központ  hitelfelvételével  kapcsolatos  kezesség  vállalás
tárgyában  állásfoglalás,  óvodai  járdák építésével  kapcsolatos  döntéshozatal,  az  óvodai  konyha
felújításáról szóló tájékoztatás, Dr. Tóth Béla úr kérelme napirendi pontot  zárt ülés keretén belül
kívánja megtárgyalni, mert az önkormányzat vagyonával kapcsolatos döntést igényel.
A Tóthegyi út felújításával kapcsolatos tájékoztató, kivitelező kiválasztása és a Dózsa György utcai
buszváró kivitelezőjének kiválasztása című napirendi pontokat is zárt ülés keretén belül kívánja
megtárgyalni, mert a kiírt pályázat feltételei meghatározásra kerülnek.
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:

- VI.22. Pándzsa főzőverseny- Szent László nap.
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- VI.29. Országos Polgárőr találkozó volt, ahová 6000 ember érkezett.
- VII.  Visszavonták a Buszmegálló tervezetét a Bajcsy-Zsilinszky utcában.
- VII. 4. Az Energas Kft. kifizette a kötbér, amely 9.828470 Ft.
-  VII.  8.  Pál  atya  személyes  találkozót  kért,  ahol  megbeszéltek  mindent  a  templommal  

kapcsolatosan.
-  VII.  9.  Tihanyban  voltak  a  jegyző  úrral  az  ottani  Polgármesteri  Hivatalban  egy  közös  

együttműködés reményében.
- VII. 15. KÉSZ Zrt. megkezdte a parkírozók kialakítását a Járóbeteg Központ körül.
- VII. 18. A MAKADÁM Kft. nyerte a Közbeszerzést a útfelújítási, járdafelújítási, vízelvezetési  

munkálatokkal kapcsolatosan.
- VII. 18. A PAX hotel előtti  buszmegállóval kapcsolatban a Volán Zrt.-től Szalay Igazgató Úr

felmérte a helyet és mindent rendben talált.
- Kapovitsé Tamás Csilla nyerte el az Óvodai intézményvezetői posztot.
- VII. 19. Országos Polgárőr Szövetség Közgyűlése volt, ahol az Országos Polgárőr Találkozót  

értékelték.
- VII. 24. Új takarítónőt vett fel a Polgármesteri Hivatal Hajós Lajosné személyében.
-  VII.  24.  Széles  Sándor  úr  levelét  kapta  meg  a  Polgármesteri  Hivatal,  az  Okmányirodának  

csütörtökön 20 óráig nyitva kell lennie, mivel a győri ETO-parki okmányiroda zárva tart.
-  VII.  26.  Jegyző  úrral  megköszönték  József  atya  29  éves  munkáját,  ahol  egy  ajándékkal  is  

kedveskedtek neki.
- VII.30.Aláírták a MAKDÁM Kft.-vel az útfelújítási, járdafelújítási, vízelvezetési munkálatokról 

szóló vállalkozási szerződést, melynek összege 84.501.695 Ft
A Piactéren lévő szelektív hulladékgyűjtőket elvitték, valószínűleg az új helye a Váralja 152/4 
hrsz.-ú ingatlan előtti területet lesz.

-  VIII.  6.  Városközpontunk kialakításával  kapcsolatos  munkálatok  miatt  meghívta  a KÉSZ Zrt.
Vezérigazgatóját,  műszaki  igazgatóját,  műszaki  vezetőket,  alvállalkozó  vezetőit  egy
megbeszélésre. Ígéret kaptak, hogy a munkálatok befejeződnek október 15-ig, de legkésőbb
október végéig. 

- VIII. 7. Takarékszövetkezettől kaptak egy elutasító levelet, amiben nemtetszésüket fejezték ki a 
buszmegálló tervezett Dózsa György úti helyéről.

-VIII.  22.  Budapesten  voltak  a  Jegyző  úrral,  ahol  a  Világörökség  Termál  Kft.  igazgatójával  
tárgyaltak.

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. június 21.-től 2013. 2013. augusztus 21.-

ig terjedő időszakban következő döntést hoztam:

Átmeneti (gyors) segély

           1 fő  *      3 .000,-Ft

           1 fő  *      4 .000,-Ft

           1 fő  *      5 .000,-Ft

Temetési segély elutasítás 1 fő esetében.    
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Bagó  Ferenc: Felkérte  Kovács  Szabolcs  jegyző  urat,  hogy  tartsa  meg  beszámolóját  a  lejárt

határidejű határozatok végrehajtásával kapcsolatban.

Kovács  Szabolcs:  Pontonként  ismertette  a  lejárt  határidejű  határozatok  végrehajtásáról  szóló
mellékelt beszámolót.

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

Határozati javaslat
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  két  ülés  között  történt  fontosabb
eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a
lejárt  határidejű  határozatok  végrehajtásáról  szóló  beszámolót  az  előterjesztésnek  megfelelően
elfogadja.

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

Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0 fő

132/2013.(VIII.27.)   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:  Felvetette, hogy a temető kapuval szembeni csatorna fedél teljesen kiáll, ahány
autó átmegy rajta, az mind kiszedi a csatornából. Ez a helyzet balesetveszélyes, szeretne kérni erre
valamiféle megoldást.

Bagó Ferenc: Megköszönte az észrevételt. Elmondta, hogy ki fognak menni a holnapi napon és
megpróbálnak megoldást találni erre a problémára.

Napirendi pontok:

1.) Tájékoztató az Európai Unió 2014 - 2020. közötti támogatási politikájáról. Felkészülés a 
pályázati források lehívására, illetve a település főbb fejlesztési céljainak meghatározására. 
Előadók: Kovács Szabolcs jegyző 

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

Kovács Szabolcs:  A tegnapi  nap folyamán a Pénzügyi  és Településfejlesztési  Bizottsági  ülésen
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Kovács Balázs részletesen ismertette álláspontját a témával kapcsolatosan. Elmondta, hogy a 2014-
2020-as Európai Uniós támogatási időszak vár rájuk. Azonban az a pályázati rendszer ami eddig
érvényben volt, az gyökeresen átalakult. Szinte a pályázatok teljes egészében meg fognak szűnni a
jelenlegi  állapot  szerint.  Meghatározóvá válik az,  hogy a település  vagy nagyobb térség milyen
komplex fejlesztési elképzeléseket tud bevinni a megyei fejlesztési koncepcióba, majd ezt követően
a tervbe. Ami ebben a Megyei Területfejlesztési tervbe bekerül és elfogadásra kerül amennyiben
forrás lesz rá a pályáztatás nélkül gyakorlatilag támogatottá válik. Egy új támogatási politika, új
támogatási rendszer veszi kezdetét. Ahhoz, hogy az Önkormányzat a forrásokat megfelelő képpen
várja, szükséges, hogy megfelelő időben és megfelelő módon előkészüljön erre. A jövőbe tekintve
meghatározzák  azokat  a  fejlesztési  célokat,  amelyekkel  tovább  kívánnak  haladni  Pannonhalma
fejlesztése során. 
Ismertette Kovács Balázs tájékoztatását.
2014-20-ig gyakorlatilag teljesen más Uniós támogatási rendszer fog életbe lépni Magyarországon.
Ez  azt  jelenti,  hogy  2014  és  2020  között  nem  lesznek  pályázatok.  Már  nem  úgy  lesz,  hogy
meghirdetnek egy pályázatot  és Pannonhalma Város Önkormányzata  bead egy tervet,  hanem jó
előre nevesíteni kell a Megyei Területfejlesztési Programokban azokat a fejlesztési elképzeléseket,
amivel Győr-Moson-Sopron megyében az egyes települések rendelkeznek. A településeknek az lesz
a  feladata,  hogy megfogalmazzák  azokat  a  projekt  ötleteiket,  projekt  elképzeléseiket,  amikre  a
2014–20 közötti időszakban Uniós támogatást várnának. Minden egyes projekt mögé be kell tenni
egy  mini  megvalósítási  tanulmányt,  vagyis  ki  kell  dolgozni  azt,  hogy ebből  a  projekt  ötletből
projekt legyen,  mit  kell  tenni,  milyen ütemezéssel  kell  tenni,  milyen  forrásokra van szükség és
ezeket  a  forrásokat  hogyan  lehet  lehívni,  illetve  biztosítani.  Pannonhalma  Város  részéről  úgy
gondolja,  hogy  az  Önkormányzatnak  három  területen  kellene  ezeket  a  projekteket,  illetve
ütemterveket  meghatározni.  Egyrészt  vannak  az  önkormányzatnak  a  saját  projektelképzelései,
amiket  mindenképpen meg kell  csinálni,  a másik terület,  hogy az önkormányzat  felvállalhatja a
helyi  vállalkozások,  civil  szervezetek,  intézmények  fejlesztési  elképzeléseit.  A  harmadik  pedig
Pannonhalma  mint  járási  központ,  a  járásban  található  egyéb  projekteket  is  feltérképezze
önkormányzati,  civil  és  gazdasági  társasági  vonatkoztatásban.  Ha ezek a  projektek  megvannak,
akkor ezek az elképzelések mögé fel kell vázolni az ütemtervet. Csak akkor, ha ezek megvannak,
akkor lehet felvenni a kapcsolatot a Megyei Területfejlesztési Program készítőihez, hogy vegyék be
ezeket  az  elképzeléseket.  Nincs  sok  idő  erre,  hiszen  a  Megyei  Területfejlesztési  Programnak
október végére el kell készülnie.
Az  előkészítő,  felmérő  és  háttértanulmányos  munkát  Pannonhalma  vonatkozásában  1.500.000
Ft+ÁFA összegért vállalta.  Azzal a kikötéssel, hogy 2014. végéig végigkísérnék ezt a folyamat,
aktualizálnák segítenék a folyamatot. Március végi és augusztusi számlázással 2 részletben lehetne
az összeget részükre kifizetni.

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
konszenzusra  jutottak,  hogy  nincsen  más  választásuk,  hogy  erre  a  Megyei  Településfejlesztési
Tervre  elgondolásaikat,  ötleteiket  megpróbálják  delegálni.  Arról  van  szó,  hogy aki  ebből  most
kimarad, az később sem fog kapni finanszírozást, ami ebbe bekerül, az pedig kaphat.
Azt gondolja, hogy az 1,5 millió Ft +ÁFA összeg nagyon komoly ár, de nincs más választásuk,
mint elfogadni. Pozitívum, hogy a jövő évi költségvetési évre át lehet vinni ezt az összeget.

Kádi Antal:  Egyetért az elmondottakkal. Ahhoz, hogy Pannonhalma ténylegesen fejlődni tudjon,
olyan terveket kell produkálni, amik be tudnak kerülni a megyei listára, ehhez viszont a szükséges
ötletekkel meg kellene keresni a civil  szervezeteket.  A kollektív  bölcsesség alapján sokkal több
olyan ötlet fog a felszínre kerülni, amire esetleg ők nem gondoltak. Le kellene írni a jegyző úrnak,
hogy  mi  az  alapvető  koncepció  változás  ami  a  következő  Uniós  pályázatoknál  lesz,  és  ennek
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tükrében  kérnék  az  segítségüket,  hogy  állítsák  össze  azt  a  4-5  tervet,  ami  volumenében  és
nagyságrendjében előtérbe tudnának helyezni. Ez nem azt jelenti, hogy a kisebb tervek el lesznek
felejtve, hanem ezeket az ötleteket a későbbiek folyamán tudnák majd beépíteni. Ha ilyen szűk a
határidő, hogy ezt 2 hónapon belül le kell tenni, akkor minél hamarabb meg kellene szólítani a civil
szervezeteket. 

Vas  Gábor:  Csatlakozott  előtte  szóló  képviselőtársához,  de  válaszolna  az  elhangzott  ötletére.
Kovács Balázs elmondta a tegnapi Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen, hogy ha a
megbízást megkapják, akkor ők megkeresik a vállalkozói szférát, és ezt a civil szférával is ki lehet
egészíteni. Úgy gondolja, hogy ha erre a Kovács Balázs úrék látják, hogy milyen metódusokkal,
milyen  forrásterületekre  lehet  bekerülni.  A  hivatal  feladata  csak  annyi  lenne,  hogy  az
elérhetőségeket adja át a megbízott félnek. 
A TRENDR -Com Bt.  (9700, Szombathely,  Szent Imre herceg u 150.)  nem csak olyan stábbal
rendelkeznek,  akik  meg  tudnak  írni  egy  pályázatot,  hanem  van  mögöttük  olyan  metodika,
koncepció, terület- és településfejlesztési szakemberek stb., mindez szükséges ahhoz, hogy le tudjon
tenni  Pannonhalma városként  egy olyan projektötletet  ami helyt  áll  ebben a fejlesztési  tervben.
Véleménye  szerint  mielőbb  meg  kell  kötni  a  szerződést  a  A  TRENDR  -Com  Bt.-vel  (9700,
Szombathely, Szent Imre herceg u 150.).

Szilágyi Kemál: Meglátása szerint, kellene szervezni egy közmeghallgatást, ahol a lakosság és a
civil szervezetek ismertethetnék az ötleteiket.

Kádi Antal: Látni  lehet,  hogy ezen a  területen  is  van egy koncepcióváltás.  Az Európai  Uniós
pénzeknek a felhasználási  iránya  olyan  célzott  lesz,  hogy munkahelyeket  teremtsen,  gazdaságot
lendítsen, ilyen fajta projekteknek lesz prioritása.

Vas  Gábor: Egyetért  a  széles  körű  tájékoztatással  és  a  közmeghallgatással.  De  az  egyéni
problémák megoldási javaslatait nem kellene felvetni a Kovács Balázs úrnak, nem kellene ilyennel
rabolni az idejét.

dr. Horváth Benedek:  Hozzáfűzte az előbb elhangzottakhoz, hogy azért nem tart szerencsésnek
egy közmeghallgatást, mert nem arról van szó, hogy mire költsék el a meglévő pénzt, hanem egy
listára kell bekerülni saját elképzeléseikkel. Olyan jellegű projekteket kell oda vinni, ami a város
számára nagyon fontos és aminek megfelelő alátámasztást  tudnak biztosítani.  Felvetette,  hogy a
jelenlegi  befektetési  partnerükkel  kötött  szerződés  december  31-én  lejár,  ami  a  jelenlegi  tervek
végét  is  jelentheti,  ha  nem sikerül  finanszírozást  szerezni.  Azt  a  területet  és  a  termál  kutat  új
alapokra és új elképzelésekre is lehet tenni, ami életképesebb a piacon, mint a jelenlegi elgondolás.
Az  önkormányzati  tulajdonban  álló  lehetséges  iparterület  kialakítása,  ami  szintén  komoly
költségekkel  jár,  remélhetőleg  lehet  hozzá  szerezni  ilyen  érdemű  finanszírozást.  Van  még  2-3
szabad hely, amit meg kell tölteni, amit úgy vél, hogy sikerül ötletbörze nélkül is. 

Szilágyi  Kemál: Javasolta  3.  projektként  a  városgazdálkodási  cég létrehozását.  Ez  is  fejlesztés
lenne a város szempontjából. 

Vas Gábor: Egyetértett a 3. projekt tartalmával. Jó ötletnek tartja, hiszen ez is egy városfejlesztési
koncepció, hogy egy önálló gazdasági társaságot hozzanak létre, ami aztán felölel sok mindent. 

Bagó Ferenc: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a Európai Unió
2014 - 2020. közötti támogatási politikájáról szóló beszámolót és megbízza a A TRENDR -Com
Bt.-t   (9700,  Szombathely,  Szent  Imre  herceg  u  150.)  a  2014-  2020  közötti  európai  uniós
támogatással  megvalósuló  városfejlesztési  projektek  előkészítésévek  és  koordinálásával,  az
kézfelemeléssel szavazzon. 
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Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0

133/2013.(VIII.27.)   határozat   
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a A TRENDR -Com Bt.-t  (9700,
Szombathely, Szent Imre herceg u 150.)  képviselő: Kovács Balázs projekt-menedzser) az Európai
Unió  2014  -  2020.  közötti  európai  uniós  támogatással  megvalósuló  városfejlesztési  projektek
előkészítésévek és koordinálásával, 1.500.000 Ft+ ÁFA díjazás ellenében.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

2.)Pannonhalma Város Önkormányzatának 2013. I. féléves költségvetési beszámolója
Előadó: Auerné Tolnai Klára pénzügyi vezető

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

Kovács Szabolcs:  Ismertette az írásbeli előterjesztést:
Jogszabályi  előírás szerint szeptember 15-ig kell  a képviselő-testület  elé terjeszteni az I.  féléves
beszámolót.  Próbálta  összeszedni  a  költségvetéssel  szinkronban  a  legfőbb  kiadási  és  bevételi
tételeket.  Önkormányzati  szinten  az  1-es  mellékletben  költségvetési  szervekként  2.1,  2.2,
2.3.sz.mellékletekben, amely annyiban több, int az 1-es melléklet, hogy tartalmazza a finanszírozás
tényét mint bevételi, mint kiadási oldalon. Amennyiben megnézzük a bevételi és kiadási tételeket, a
tényleges időszaknak megfelelő. Kiemelt egy- két dolgot, ahol elmaradási vagy többlet teljesítés
van. Úgy gondolja, hogy az eredeti költségvetéshez képest ki kell emelni olyan többletforrásokat,
amelyeket  a  féléves  beszámoló  tartalmaz.  Ilyen  közművelődési  és  érdekeltségnövelő  támogatás,
szerkezetátalakítási tartalék, amelyet nemrégiben nyitott meg a Kormány olyan célból, hogy az év
elején az állami támogatásból jövedelemkülönbség mérséklés beszámítás miatt elvont 10 millió Ft-
ból 8 millió Ft-ot visszajuttat az Önkormányzatnak differenciálva az egy főre jutó iparűzési adó
nagysága  alapján.  A  működési  célú  bevételeknél  ahol  elmaradás  van  ott  kiemelte  az  óvoda
vonatkozásában az écsi bölcsődei telephelyet, ez megjelenik a bevételi oldalon és a kiadási oldalon
egyaránt. Kevesebb átadott pénzeszközzel rendelkezünk, hiszen az écsi bölcsőde már az écsi óvoda
részeként működik tovább július 1-től. A Többcélú Kistérségi Társulás megszűnésével 1,5 millió
forint került az önkormányzathoz. Június 30-ig még 7.757.000 Ft- érkezett meg, ami még az iskola
felújításával  kapcsolatos pályázati  pénzeszköz,  illetve önerő alap.  A felhalmozás  célú támogatás
értékű bevételek között egy nagyobb tételként jelenik meg a Városközpont több mint 31 milliós
támogatása, amit az első félévben sikerült lehívni.  Ha megnézzük a felhalmozási bevételeket az
eredeti  költségvetéshez képest az félévkor már túlteljesítést mutat, hiszen amit az önkormányzat
értékesíteni  kívánt  azokat  megtette,  illetve  félévkor  több mint  3  milliós  kamatbevételt  kapott  a
lekötött betétek után. Összeszedte a beruházásokat, amelyek megvalósultak az első félévben:

Buszöböl kialakítása            611 E Ft
Játszótérnél kerítés               239 E Ft
Játszótéri padok                   381 E Ft
Hivatali szervergép              212 E Ft
Városközpont projekt       27524 E Ft

Úgy gondolja, hogy az önkormányzat  gazdálkodása a félévinek megfelelt.  Most más kifizetésre
kerülhet  a  városközpont  projektben  a  beruházó  első  részszámlája,  elletve  az  ehhez  kapcsolódó
előleg és az ÁFA tartalmak. Körülbelül ma az önkormányzat 23 millió Ft szabad pénzeszközzel és
84 millió lekötött betéttel rendelkezik. 
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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  képviselő-testületnek
Pannonhalma Város Önkormányzatának 2013. I. féléves költségvetési beszámolóját.

Határozati javaslat:
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi gazdálkodás I. félévi helyzetéről
szóló tájékoztatást az 1,  2.1,  2.2,  2.3  számú mellékletben foglaltak alapján elfogadja.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

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

dr. Horváth Benedek: Elmondta, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Pannonhalma
Város Önkormányzatának elfogadásra javasolja Pannonhalma Várom Önkormányzatának 2013. I.
féléves beszámolóját

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

Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0

134/2013.(VIII.27.)   határozat   
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi gazdálkodás I. félévi helyzetéről
szóló tájékoztatást az 1,  2.1,  2.2,  2.3  számú mellékletben foglaltak alapján elfogadja.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

3.) Pannonhalma Város Önkormányzat 2013.évi költségvetését megállapító 3/2013 (II.27) 
rendeletének módosítása
Előadó: Auerné Tolnai Klára pénzügyi vezető

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

Kovács Szabolcs: Ismertette az írásbeli előterjesztést.
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.  Költségvetési  rendeletben  működési  c.  pénzeszközátadásként   tervezett  alábbi  tételeket
átcsoportosítja a dologi kiadások közé:

8



 Vízi Társulati tagdij                                                                             483 E Ft
 Hungarnet tagdij                                                                                   30 E Ft
 TÖOSZ tagdij                                                                                       71 E Ft

A  költségvetési  rendeletben  működési  c.támogatásértékű  kiadásként  tervezett  alábbi  tételt
átcsoportosítja a dologi kiadások közé:

 Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás működési hozzájár.     955 E Ft

2.  Bérkompenzáció  fedezetére  kapott  2400 E Ft-ot  Egyéb  működési  c.  központi  támogatásként
tudomásul vesz és alábbi célra fordit:

 Önkormányzat  személyi juttatás         401 E Ft
 Önkormányzat  járulék:                        108 E Ft
 Hivatal intézményfinanszírozás            648 E Ft
 Óvoda intézményfinanszírozás           1243 E Ft

3. Gyermekétkeztetésre kapott 653 E Ft előleget az óvodai gyermekek étkeztetésére fordítja:
 Szerkezetalakítási tartalék              + 653 E Ft
 Óvoda intézményfinanszírozás      + 653 E Ft

4. Szerkezetátalakítási tartalékból visszaosztott 4067 E Ft-ot az alábbiak szerint irányoz elő:
 Szerkezetátalakítási tartalék                  + 4067 E FT
 Dologi kiadás ( óvodai konyha )             +2067 E Ft
 Óvoda intézményfinanszírozás              +2000  E Ft  

5.  Művelődési  Ház  érdekeltségnövelő  támogatásként  nyert  136  E  Ft-ját  felhalmozási  c.
központosított támogatásként irányozza elő, s fejlesztési kiadásra fordít. ( Beruházás sor )

6.   381 E Ft-ot ( játszótéri padok ) átcsoportosít a Beruházási kiadások sorra az Egyéb felhalmozási
kiadások sorról.

7.   5244 E Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási bevételek közül az intézményi működési bevételek,
bérleti dij sorra.

Polgármesteri Hivatal

1. Bérkompenzáció céljából kapott  648 E Ft-ot intézményfinanszírozásként irányoz elő s célnak
megfelelően használ fel:

 Személyi juttatás                       +510 E Ft
 Munkaadót terh.járulék             + 138 E Ft                            

Játék-Vár Óvoda és Bölcsöde

1. Bérkompenzáció céljából kapott 1243 E Ft-ot intézményfinanszírozásként irányoz elő s célnak
megfelelően használ fel:

 Személyi juttatás                       +946 E Ft
 Munkaadót terh.járulék             + 297 E Ft                            

2.  A  szerkezetátalakítási  tartalékból  gyermekétkeztetésre  kapott  653  E  Ft  előleget
intézményfinanszírozásként tudomásul vesz és az étkeztetésre dologi kiadásként irányoz elő.

3.  A  szerkezetátalakítási  tartalékból  visszaosztott  összegből  2000  E  Ft-ot
intézményfinanszírozásként irányoz elő és az új óvodai csoport berendezésére fordít.
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4. A Játék-Vár Óvoda és Bölcsöde létszámkeretét módosítja az alábbiak szerint:
 Bölcsödei ellátás           - 3 fő    ( Écsi telephely önállósulása végett  )
 Óvodai nevelés             + 3 fő   ( Újonnan kialakítandó óvodai csoport )
 Óvodai nevelés             + 2 fő   ( Köznev.tv. előirása miatt: ped.asszisztensek )

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  képviselő-testületnek
Pannonhalma Város Önkormányzat 2013.évi költségvetését megállapító 3/2013 (II.27) rendeletének
módosítását.

Bagó  Ferenc:  Felkérte  a  Képviselő-testület  tagjait,  hogy  aki  egyetért  Pannonhalma  Város
Önkormányzat 2013.évi költségvetését megállapító 3/2013 (II.27) rendeletének módosításával, az
kézfelemeléssel szavazzon.

Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0

Bagó Ferenc: Megállapította, hogy Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen
szavazattal megalkotta Pannonhalma Város Önkormányzat 2013.évi költségvetését megállapító
14/2013 (VIII.27.) rendeletét.

4.)Beszámoló a Város rehabilitációs projekt jelenlegi állásáról 
Előadó: Papp László műszaki ellenőr 

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

Papp László: Elmondta, hogy mindenki láthatja, hogy az egész város építési munkaterületté vált.
Az Árpád utca és a Szent Márton utca apró finomításoktól eltekintve készen van. Egy dolog miatt
nincsen még átadva,  ami  az,  hogy felmerült  az utca  egyben történő leaszfaltozása,  amiről  még
végleges  döntés  nem született.  A Szabadság téri  parkolók gyakorlatilag  készen vannak,  csak a
festékbolt meg az felső óvoda bejárat közötti térkő nincsen még lerakva. 
Ami viszont nem jó ütemben halad az a várlépcső. Az erdei sétány ehhez képest szépen alakul. Nem
akarja a KÉSZ Zrt. addig elkezdeni a Váralján a térkövezést, amíg a lépcső nem készül el, mert nem
akarják a munkájukat tönkretenni. Ez akadályozza a MAKDÁM Kft. aszfaltozási munkálatait.
A Váralja önmagában nagyon jól áll,  2-3 héten belül a készen is lehet.  A Főtéren a támfalakat
készítik,  nagyjából már készen is van, hamarosan lehet a terepet rendezni,  1-2 héten belül a kő
lerakás is megindulhat.
A  Mátyás  király  utcai  járdákon  a  holnapi  nap  folyamán  kezdik  el  a  munkálatokat.  A  Major
átalakítási munkái miatt a járda építése lassabb ütemben fog haladni az eltervezettnél. Szeptember
közepére  várható  a  villanyoszlopok,  kandeláberek  kicserélése  a  lépcsőn  és  a  Főtéren  is.
Elképzelhetőnek tartja, hogy 1-2 hetet csúszni fog az átadás, de az egész munkafolyamatot tekintve
nincsen gond.
Két  szoros  határidejű  munkafolyamat  van  az  egyik  a  Főtéri  buszparkolók  a  másik  a
homlokzatfelújítás. A harmadik kérdés a Főtéri szelektív hulladékgyűjtőnek a leendő helye. 
Véleménye  szerint  mikor  majd  a  munkák  végéhez  érnek,  össze  fognak  szorulni  a  különböző
munkafolyamatok. Az alépítményi munkák nagyjából megvannak, a csövezések, távvezetékek. A
Magtár is már kivitelezés alatt van, a mai információk alapján néhány hónapot csúszni fog ott a
munka befejezése.
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Bagó Ferenc, az alábbi határozati javaslatot ismertette a képviselő-testülettel:

Határozati javaslat:
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Város rehabilitációs projekt jelenlegi
állásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

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

Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0

135/2013.(VIII.27.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Város rehabilitációs projekt jelenlegi
állásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

5.) Beszámoló az Óvoda ( régi Leányiskola) épületrészének felújítási munkálatairól. 
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Papp László 

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

Papp László: Elmondta,  hogy  az  óvodában  nagyon  sok  minden  elkészült.  Mikor  elindultak  a
munkálatok  nem hitte,  hogy időben készen lesz a felújítás.  Az alsó óvodai  csoportszoba le  lett
szigetelve, ki lett festve, új műpadlót kapott, kívül-belül újra lett vakolva, az ereszek be lettek kötve
a csatornába.
A felső rész gyakorlatilag a külső szélfogó kivételével készen van, a terem be van rendezve, a régi
szárnyból  lett  egy raktáruk,  ami  szintén fel  lett  újítva.  A tornaterem rendbe lett  rakva,  a külső
hőszigetelést kapott színezéssel. 
Szeptember 2-án ki tud nyitni az óvoda.

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

dr. Horváth Benedek: Elmondta, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság azt javasolja a
képviselő-testületnek,  hogy fogadja  el  az  óvodai  csoportbővítés  miatt  a  volt  "Leányiskola"
épületrészének felújítási, tervezési munkálatainak jelenlegi állásáról szóló beszámolót.

Határozati javaslat 
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  az Óvoda  (  régi  Leányiskola)
épületrészének felújítási munkálatairól szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
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Bagó Ferenc:  Felkérte a Képviselő-testület  tagjait,  hogy aki egyetért  a határozati  javaslattal,  az
előterjesztésnek megfelelően, kézfelemeléssel szavazzon. 

Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0
           
136/2013.(VIII.27.)    határozat   
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  az Óvoda  (  régi  Leányiskola)
épületrészének felújítási munkálatairól szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

6.) A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Dózsa György utcai buszmegálló építésével 
kapcsolatos beadványának ismertetése. Beszámoló az eddigi tervezési munkálatokról. 
Előadók: Kovács Szabolcs jegyző

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

Kovács  Szabolcs:  Pannonhalma  és  Vidéke  Takarékszövetkezet  Elnök-  Ügyvezető  Igazgatója
levelet  írt  Pannonhalma  Város  Önkormányzata  képviselő-testületének,  amelyet  előterjesztésként
kiküldtek  a  testület  tagjainak.  Ebben  a  levélben  kifogásolják  a  buszváró  elhelyezését  a
Takarékszövetkezet elé. Kérték a testületi tagokat, a polgármester urat, hogy más helyszín kerüljön
kijelölésre.  Az  elmúlt  képviselő-testületi  ülésen  döntöttek  úgy,  hogy  a  Bajcsy-Zsilinszky  úti
buszvárók áthelyezésre  kerüljenek két  új  helyszínre  a Takarékszövetkezet  és a  Pax Hotel  előtti
tekintve.  Ezzel  kapcsolatosan  felvették  a  kapcsolatot  a  Pro  Pervium  Mérnöki  Iroda  Kft.
ügyvezetőjével Béres Gábor úrral, akik korábban is terveztek buszvárókat Pannonhalma számára.
Felmérték a helyszínt elkészítették a vázrajzot, hogy lássák, milyen formában lehetne a buszvárót
kialakítani.  Előtte  megkeresték  az  elnök  urat,  tájékoztatták  arról,  hogy  ilyen  szándéka  van  az
önkormányzatnak. 
Nem mutatott nagy örömöt a terv iránt, de olyan nagy fokú ellenállást sem, mint amit az elutasító
levelében tanúsított. 
Mikor a vázlatok elkészültek a tervező úrral együtt elmentek Unger György úrhoz megmutatni a
tervrajzokat.  Megkérték,  hogy tegyen  javaslatot,  hogy milyen  módosításokat  igényelne,  milyen
észrevétele van. Azonban erről érdemi tárgyalást nem tudtak folytatni. A Takarékszövetkezet nem
szeretné, hogy ott megvalósuljon a buszváró.
Arról  kellene  döntenie  a  képviselő-testületnek,  hogy  változtat-e  korábbi  döntésén  és  a
buszmegállóknak másik helyet jelöl ki.
Több cégtől is kért árajánlatot a polgármester úr.

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
döntés nem született e napirendi pontról. Elmondta a maga részéről, hogy ezt a kérdést lezárta egy-
másfél  hónappal  ezelőtt  ugyanennél  az  asztalnál,  azóta  a  véleménye  sem  változott  ezzel
kapcsolatban. 
El kell dönteni, hogy a buszmegállók új helyéül kijelöljék-e a Takarékszövetkezet, illetve a PAX
Hotel előtti úttestet, vagy marad ott ahol van. Ha az utóbbit választják, akkor is kell invesztálni a
jelenlegi  buszmegállókba,  mert  ha  így  marad  a  beálló  épülete,  akkor  szégyenfoltja  lesz  mind
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Pannonhalmának,  mind  az  új  Főtérnek.  Ha belefér  a  rendelkezésre  álló  4,5  millió  Ft-ba  akkor
maradjanak az egy hónappal ezelőtti határozatuknál, ha nem akkor meg kell nézni, hogy mennyibe
kerülne egy új beálló, ami felér a Főtérhez. 

Vas Gábor: Csatlakozott előtte szóló képviselőtársához. A képviselő-testület, a polgármester úr. A
hivatal  ehhez  kapcsolódó  személyzete  jóhiszeműen  és  megfontoltan  döntött  úgy,  hogy  egy
megújuló Főtérről el kíván mozdítani egy olyan intézményt, mint a buszmegálló, hiszen félő, hogy
a későbbiekben is teret ad olyan tevékenységeknek, amik nem oda valók. 
Nem tudja elfogadni az Elnök úr levelében felsorolt indokokat, kitart a PAX és Takarékszövetkezeti
helyszín mellett.

Szilágyi  Kemál: Elmondta,  hogy  többször  végigolvasta  a  Takarékszövetkezet  levelét.  Az
aggályaikat megérti, de a maga részéről nem tudja támogatni. Marad 5 parkolóhely és a közelben
több  parkolóhely  is  ki  lesz  alakítva.  Ő  és  a  képviselő  társai  véleménye  az,  hogy egy modern
esőbeállót ki kell alakítani és ki is lesz alakítva. A harmadik amit az elnök úr felsorolt indokként a
bankbiztonsági veszélyeztetettség. Más banki intézmények előtt is van buszmegálló, pl. Győrben a
nagy  OTP  előtt,  még  sem  érzik  magukat  veszélyeztetett  helyzetben.  Javasolja  egy  vagyonőr
felvételét, hiszen minden komoly pénzügyi intézmény alkalmaz ilyen szakembert. 
Szívesebben látta volna a Bajcsy-Zsilinszky utcában a buszmegállót. Számtalan beteg jön busszal
más falvakról, ami nagy segítség lett volna a közelebbi buszmegálló.

Kádi Antal: Meglátása szerint a Takarékszövetkezet egy szűk érdekréteget vett figyelembe, mikor
megfogalmazta  ezt  a  levelét.  Nem  tud  vele  egyet  érteni.  Ha  megnézzük  a  jelenlegi  Piac  téri
buszmegállót, buszvárót, akkor láthatjuk, hogy nagyon kevés ember áll be még a téli időszakban is.
Sajnos ennek az az oka, hogy nem arra a célra használták, amire kellett volna a deviáns magatartású
emberek. Ha a Takarékszövetkezet előtt nyílt helyen kell várakozni a buszra, az semmiben nem lesz
más, mint a jelenlegi Piactéri buszmegálló. 
Ha később lesznek buszvárakozó építések,  akkor  egy egyszerű,  modern,  átlátható  fajtát  kellene
választani, amire esetleg később tudnak pályázni.

Vas Gábor: Elmondta, hogy hosszú távú cél a buszmegálló fedetté tétele.

dr.  Horváth  Benedek: Egyetért  előtte  szóló  képviselőtársával.  Lehet  ennek  a  buszmegálló
projektnek egy második üteme is, ahol egy kis váró épületet alakítanak ki. 

Határozati javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  napirendi  pont  keretében  a  korábban
hozott  120/2013  (VII.18.)  határozatát  fenn  tartja,  a  buszvárók  helyszínét  nem  kívánja
megváltoztatni. A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet beadványát elutasítja.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

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

Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0

137/2013.(VIII.27.)    határozat   
Pannonhalma Város Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  napirendi  pont  keretében  a korábban
hozott  120/2013  (VII.18.)  határozatát  fenn  tartja,  a  buszvárók  helyszínét  nem  kívánja
megváltoztatni. A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet beadványát elutasítja.
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Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

7.) Ganzer Katalin önkormányzati lakás 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: Ismertette Ganzer Katalin kérelmét.
Elmondta, hogy a hölgy a Szabadság tér 1. alatt lévő ingatlanban lakott 13 éven át. 1 hónap múlva
el  kell  hagynia  az  ingatlant,  mert  eladják  a  feje  felől.  Megmutatta  neki  a  Petőfi  1.  szám alatt
található  önkormányzati  lakást,  ami  nagyon  tetszett  neki.  A hölgy hosszú távra  szeretne  igényt
tartani erre az ingatlanra. 
Javasolja, hogy 1 év időtartamra adják oda a lakást, mivel a jelenlegi lakók is ennyi időre kapták
meg első kérelmükre.

Vas Gábor:  Véleménye  szerint,  nem kellene változtatni  az 1 éven,  hiszen mindenki  maximum
ennyi időre kapott önkormányzati lakást.

dr. Horváth Benedek: Véleménye szerint, ha a hölgy fia eladja az ingatlant, akkor az édesanyja
lakhatását  elsősorban  nem  a  Pannonhalmi  Önkormányzatnak  kell  megoldani,  hanem  a
családtagjainak, hiszen van 3 fia. Nem támogatja a kérelmet, hiszen nem érzi úgy, hogy Ganzer
Katalin olyan szociális helyzetben lenne, ami indokolná a lakás odaítélését.

Bagó Ferenc: Javasolja  a  kérelem elfogadását,  hiszen  ez  a  művész  hölgy az  elmúlt  13  évben
Pannonhalma kulturális életéhez sokat tett hozzá.

Szilágyi  Kemál: Meglátása  szerint,  jó ötlet  az ingatlan  bérbe adása,  így az  önkormányzat  egy
bevételi forráshoz jut.

Kádi Antal:  Meglepte a hír, hogy a hölgynek van 3 gyermeke, volt a tulajdonában ingatlan is.
Koránál fogva megdöbbentő, hogy az Önkormányzathoz fordul segítségért.  Véleménye az, hogy
átmenetileg  segítsék  a  hölgyet.  Alapvetően  rossz  üzenete  lenne,  hogy  ha  hosszú  távon  az
Önkormányzat oldja meg más lakásproblémáját. 

dr. Horváth Benedek: Elmondta, hogy ő sem szeretné, hogy ha a hölgy utcára kerülne, csak nála
sokkal rosszabb szociális helyzetű embereken sem tudnak segíteni.

Vas Gábor: Kiemelte a kérelemből, hogy a hölgy hosszú távú megoldást keres. Véleménye szerint
az eddigi elveikkel, illetve a gyakorlattal is ellenkező lenne ha most határozatlan időre kapná meg a
lakást. Nem támogatja a hosszú távú bérbeadását az ingatlannak.

Kádi Antal: Elmondta, hogy nem véletlen, hogy a kimondottan szociális lakást a Dózsa út 86-ban
is csak egy évre adják ki. Lehetőség szerint a bentlakó próbálja megoldani a lakásproblémáját. 

Szilágyi Kemál: Szerette volna tisztázni a tényeket. A lakás nem az övé volt, hanem a fiáé és a feje
felől lett eladva, így a szociális helyzet indokolt. Úgy véli, hogy Pannonhalmának nem indolt, hogy
az értelmiséget kitelepítse. A hölgy egy művész-tanár és már 14 éve él és alkot Pannonhalmán.
Támogatja a kérelmet.
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Orbán Péter: Véleménye szerint mindenkinek van igazsága. Nem tudja az előzményeket a hölgy
életéről.  Meglátása  szerint  a  hölgy  rászorul  az  önkormányzati  lakásra,  de  nem  szeretné,  hogy
változtassanak az elveiken, így ő is az 1 éves időtartamot javasolja az ingatlan bérlésére.

Bagó Ferenc: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja Ganzer Katalin
önkormányzati lakás iránti kérelmét, kézfelemeléssel szavazzon.

Szavaz: 6 fő Igen: 5 fő Nem: 1

138/2013.(VIII.27.)    határozat   
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  Képviselő  Testülete  támogatja  Ganzer  Katalin
önkormányzati lakás iránti kérelmét, és bérbe adja számára a 9090 Pannonhalma Petőfi utca 1.
szám  alatt  található  63  m2 alapterületű  első  emeleti  önkormányzati  lakást  1  évre,  azaz  2013.
szeptember 1-jétől 2014. augusztus 31-ig. A képviselő-testület a hölgy részére ugyancsak ezen a
címen bérbe ad egy udvarban található garázs épületet is. 
A képviselő-testület a lakás bérleti díját 29.250 Ft/hó, a hozzá tartozó garázs bérleti díját pedig
4000 Ft/hó összegben határozza meg. Ezen felül a lakás közüzemű költségei (víz, villany, gáz) is
terhelik a bérlőt.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérlet szerződés aláírására.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

8.) Serfőző Márián önkormányzati lakás 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:  Ismertette  Serfőző Márián kérelmét.  Az úr házat vásárolna,  vagy építkezne
Pannonhalmán. Szeretne önkormányzati  lakást igényelni,  ameddig nem talál  magának megfelelő
ingatlant.  A kérelemben nem jelölt  meg konkrét önkormányzati  lakást, hogy melyikre irányul  a
kérelme. 

Vas Gábor: Megkérdezte, hogy a kérelmező nem néz körül a pannonhalmi szabadpiacon? Nagyon
sok  kiadó  ingatlan  van,  hogy  lehetne  azok  közül  is  választani.  Miért  hisz  mindenki  az
Önkormányzatban?

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

dr. Horváth Benedek: Elmondta, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta ezt a
napirendi pontot, és nem tarja teljesíthetőnek a kérelmet.

Határozati javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  elutasítja  Serfőző  Ovidius
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
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Határidő: Azonnal

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

Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0

139/2013.(VIII.27.)   határozat   
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  elutasítja  Serfőző  Ovidius
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

9.) Tájékoztatás az Esélyegyenlőségi Programról
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 azért  hozta ezt a témát a képviselő-testület  elé, mert ha az
Önkormányzat  július  1-je  után  bármilyen  pályázatot  nyújt  be  -legyen  Uniós  vagy azon kívüli-
esélyegyenlőségi  tervet  vagy  programot  kell  mellékelni  hozzá,  még  akkor  is  ha  a  pályázat
témájához nem is kapcsolódik. Ezt az esélyegyenlőségi programot már el is készítette. Még el kell
küldeni  olyan  fórumra,  ahol  ezt  véleményezni,  minősíteni  tudják.  Minden  esetre  azt  a  javított
programot  a  következő  képviselő-testületi  ülésre  szeretné  ismételten  előterjeszteni.  Ténylegesen
olyan témákkal foglalkozik, mint akár a pannonhalmi szegénység, pannonhalmi romák, nők, férfiak,
idősek,  elesettek  helyzete,  egyfajta  felmérés  a  jelenlegi  állapotról.  Lesznek  benne  javaslatok,
amelyek valamelyest előre mutatnak. Ennek meg van a törvényi szabályozása központi tematika
szerint. 
Ezt csak el szerette volna mondani. Ha visszakapja, hogy minden rendben van vele, akkor a 
képviselő-testület elé terjesztené.

E napirendi pontban határozat nem született.

10.) Bedő Magdolna önkormányzati lakás kérelme
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

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

dr. Szabó György: Ismertette a hölgy kérelmét. 
18 éves lányával él együtt a Rákóczi utca 53. szám alatti ingatlanban, albérletben. Állandó jellegű a
kérelmező tulajdonosi fenyegetése a lakás eladásáról. Eszébe jutott a biztonság végett megpályázni
egy önkormányzati lakást, ezért bízik a képviselő-testület döntésében.

Bagó  Ferenc:  Aki  egyetért  azzal,  hogy  nem  támogatja  Bedő  Magdolna  önkormányzati  lakás
kérelmét  az kézfelemeléssel szavazzon. 
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Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0

140/2013.(VIII.27.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete  úgy határozott,  hogy nem támogatja
Bedő Magdolna 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

11.) Piactéren lévő szelektív hulladékgyűjtők új helye
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

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

Kovács  Szabolcs:  Elmondta,  hogy  a  Piactéren  lévő  szelektív  hulladékgyűjtőket  elvitték  az
építkezések  miatt.  A  képviselő-testületnek  gondoskodnia  kell  arról,  hogy  hol  jelöli  ki  az  új
helyszínt,  ahová ezek a gyűjtőedények kihelyezésre kerülnének. Kéri a tisztelt  képviselő-testület
hozza  meg  döntését.  Ha  sikerül  új  helyszínt  találni,  akkor  erről  a  Győr-  Szol  Zrt.-t  mielőbb
tájékoztatni kell. 

Bagó Ferenc: Javasolta a szelektív hulladékgyűjtők helyéül a Váralja 152/4 hrsz.-ú ingatlan előtti
területet. Elmondta, hogy kint voltak Papp László műszaki ellenőr úrral és ezt a helyet találták a
legmegfelelőbbnek a gyűjtőhelyek elhelyezésére.
Aki egyetért azzal, hogy a szelektív hulladékgyűjtő kukákat a Váralja 152/4 hrsz.-ú ingatlan előtti
területre helyezzék át kézfelemeléssel szavazzon. 

Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0

141/2013.(VIII.27.)  határozat 
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  a  szelektív
hulladékgyűjtő edényeket a Váralja 152/4 hrsz.-ú ingatlan előtti területre helyezi át. 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

12.) GDF Suez Energia Magyarország Zrt.-nek a kérelme
Előadó: Bagó Ferenc polgármester

Bagó Ferenc: Elmondta, hogy emailon érkezett egy kérelem. A Művelődési Ház volt Munkaügyi
Központ irodáját szeretnék bérbe venni. Szükségük lenne egy helyszínre, ahol egy héten kétszer 8-
12-ig, illetve 14-18-ig fogadóórát tudnak tartani a város lakóinak.
Aki  egyetért  azzal,  hogy  a  GDF  SUEZ  Energia  Magyarország  Zrt.-  nek  bérbe  adják  a  volt
Munkaügyi Központ irodáját kézfelemeléssel szavazzon. 

Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0

142/2013.(VIII.27.) határozat 
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  bérbe  adja  a
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GDF  SUEZ  Energia  Magyarország  Zrt.-nek  a  Művelődési  Házban  található  volt  Munkaügyi
Központ irodáját.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

13.) Zárt ülés tartásával kapcsolatos javaslat
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

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

Kovács  Szabolcs:  Elmondta,  hogy  Széles  Sándor  Kormánymegbízott  Úr  levelet  küldött  a
Pannonhalma  Pannonhalma  Város  Önkormányzat  képviselő-testületének.  Ebben  a  levélben
véleményezte,  hogy a képviselő-testület a Mötv. 46. §-ban foglaltak figyelmen kívül hagyásával
tartott zárt ülést. 
Felolvasta a levelet.

Határozati javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  Győr-Moson-Sopron  megyei
Kormányhivatal a képviselő-testület zárt üléseivel kapcsolatos tájékoztatását tudomásul vette, s a
jövőben ennek figyelembe vételével fog eljárni.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

Bagó Ferenc: Aki egyetért a határozati javaslattal, az kézfelemeléssel szavazzon. 

Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0

143/2013.(VIII.27.) határozat 
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  Győr-Moson-Sopron  megyei
Kormányhivatal a képviselő-testület zárt üléseivel kapcsolatos tájékoztatását tudomásul vette, s a
jövőben ennek figyelembe vételével fog eljárni.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

14.) A 119/2013(VII.18.) számú képviselő-testületi határozat módosítása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

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

dr. Szabó György: A Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal jelzést tett hivataluk felé, hogy
a képviselő-testület 119/2013 (VII.18.) a Gyepmesteri társulással kapcsolatos határozatában tévesen
került megjelölésre a társulás kifejezés, mivel a valamikor társulásnak indult szövetség ma már nem
társulásként, hanem csupán feladatellátási helyként működik, ezért e meghatározást a határozatban
módosítani kell. Kérte a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az észrevételt fogadja el.

Határozati javaslat:
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Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonyszentlászló, Écs, Győrság, Nyalka,
Pázmándfalu,  Ravazd,  Sikátor,  Tarjánpuszta  és  Veszprémvarsány  önkormányzataival  közösen,
2010. február 1-én létrehozott gyepmesteri feladatellátási helyet a jövőben is fenn kívánja tartani.

A  képviselő-testület  a  feladatellátási  helyet  a  továbbiakban,  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően, kívánja működtetni.    

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 
Határidő: Azonnal

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

Bagó Ferenc: Aki egyetért a határozati javaslattal, az kézfelemeléssel szavazzon. 

Szavaz: 6 fő Igen: 6 fő Nem: 0

144/2013.(VIII.27.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonyszentlászló, Écs, Győrság, Nyalka,
Pázmándfalu,  Ravazd,  Sikátor,  Tarjánpuszta  és  Veszprémvarsány  önkormányzataival  közösen,
2010. február 1-én létrehozott gyepmesteri feladatellátási helyet a jövőben is fenn kívánja tartani.

A  képviselő-testület  a  feladatellátási  helyet  a  továbbiakban,  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően, kívánja működtetni.    

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 
Határidő: Azonnal

Bagó Ferenc: a képviselő-testület nyilvános ülését bezárta.

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

..….................. ….......................
dr. Horváth Benedek Kádi Antal    

jkv. hitelesítő     jkv. hitelesítő 
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