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J  E GY Z Ő K Ö NY V 

 
Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 

18:00 órakor megtartott rendkívüli 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. Megállapította, hogy 

az ülés határozatképes.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: dr. Horváth Benedek és Horváth Miklós 

képviselők.  
 

Bagó Ferenc: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az ülés napirendjére a meghívóban 

javaslatot tett.  

 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 

 

38/2013.(III.26.) képviselő-testületi határozat  
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az ülésre 

meghirdetett napirendi pontok tárgyalását elfogadja. 

 

Napirendi pont: 

 

1.) A Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének 

megszűnésével kapcsolatos döntések meghozatala. 
    Előadó: dr. Szabó György aljegyző 

 

Bagó Ferenc: Felkérte dr. Szabó György aljegyző Urat, tájékoztassa a képviselő-testületet 

e napirendi ponttal kapcsolatosan. 
 
dr. Szabó György: A 2013. június 30-án megszűnő kistérségi társulás önkormányzatainak 

egybehangzó szándéka az, hogy a Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Társulás 

munkaszervezetét megszüntessék.  

       A megszüntetéssel, illetve az egyes jelenleg a társulás keretében megoldott feladatokkal 

kapcsolatban több határozatot kell hozni, melyeket a kistérség vezetésével egyeztetett módon 

minden tag önkormányzatnak egyazon tartalommal kell meghoznia, hogy a kistérség társulási 
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tanácsának holnapi, március 27-i ülésén a polgármesterek felhatalmazással bírjanak az ott 

megszavazandó döntésekhez. 

          

Az eldöntendő kérdések a következők: 

 

1., A kistérség munkaszervezete megszüntetésének elhatározása, azzal a nyilatkozattal, hogy 

az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben a szervezet dolgozóinak 

foglalkoztatására nincs lehetőség. 

 

2., Nyilatkozat arról, hogy a kistérség keretében fenntartott Gyermekjóléti és Szociális 

Intézményt 2013. július 1-től az önkormányzat társulási formában kívánja fenntartani. 

 

3., Egyetértés azzal, hogy a társulási tanács a Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézmény 

alapító okiratát módosítsa azzal, hogy ez az intézmény önállóan működő és gazdálkodó 

szervezet lesz. 

 

4.,  A Veszprémvarsányi Fekete István Óvoda alapító okiratának módosítása azzal, hogy a 

gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a Bakonyszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

fogja ellátni. 

 

5., A társulási megállapodás kiegészítése azzal, hogy az óvodai étkeztetéshez 

Veszprémvarsányban, illetve az iskolai étkeztetéshez Veszprémvarsányban és Pannonhalmán 

kapcsolódó gazdálkodási feladatokat a Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal fogja ellátni. 

 

6.,  A PTKT Fekete István óvoda alapító okiratának módosítása az előbb az 5. és 6.  

pontokban megfogalmazott gazdálkodási feladatok ellátásával. 

 

Egyúttal tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet, hogy a munkaszervezet megszűnésével  a 

z általa ellátott egyéb feladatokat a továbbiakban az Écsi Közös Önkormányzati Hivatal fogja 

ellátni. 

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az elhangzott javaslatokat a fent elhangzott 

sorrendben szíveskedjék elfogadni. 

 

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

hozzászólása az elhangzottakhoz. 

Kérdés, megjegyzés, vélemény nem volt. 



Határozati javaslat:
                                    1.) Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy  a PTKT 

Társulási Tanácsa Szakmai Munkaszervezetének megszüntetését határozza el 2013. 04. hó 

14-e napjával. A Képviselő-testület nyilatkozza, hogy a fenntartásában lévő intézményekben 

meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új 

álláshelyeken a munkaszervezet megszűnése következtében a létszámcsökkentéssel érintett 

álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása 

nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.  

  

                                          2.) Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a 2013. 

június 30-ig a Társulás keretében fenntartott PTKT Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális 

Intézményt 2013. július 01.-től társulási formában kívánja tovább működtetni, az Új 
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Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően. A 

Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Társulási Megállapodásnak 2013. május 15-ig kell 

készülnie.  

 

       3.) Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a PTKT 

Társulási Tanácsa s PTKT Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézmény alapító okiratának 

10. pontját módosítja az alábbiak szerint:  

 „ az intézmény gazdálkodási besorolása alapján: önállóan működő és gazdálkodó.” Továbbá 

az Intézmény alapító Okiratának 10. pontjának 2. mondata („Gazdálkodási feladatait a PTKT 

Szakmai Munkaszervezete látja el”) hatályát veszti.  

  E módosítás, 2013. április 15-én lép hatályba.  

 E döntés indoka, hogy az Intézmény személyi feltételei alkalmasak, az önállóan működő és 

gazdálkodó tevékenység ellátására.  


Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal  


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

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Szavaz: 7 fő    Igen: 7 fő    Nem: 0 

 

39/2013.(III.26.) Képviselő-testületi határozat:  

                                    1.) Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy  a PTKT 

Társulási Tanácsa Szakmai Munkaszervezetének megszüntetését határozza el 2013. 04. hó 

14-e napjával. A Képviselő-testület nyilatkozza, hogy a fenntartásában lévő intézményekben 

meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új 

álláshelyeken a munkaszervezet megszűnése következtében a létszámcsökkentéssel érintett 

álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása 

nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.  

  

                                          2.) Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a 2013. 

június 30-ig a Társulás keretében fenntartott PTKT Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális 

Intézményt 2013. július 01.-től társulási formában kívánja tovább működtetni, az Új 

Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően. A 

Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Társulási Megállapodásnak 2013. május 15-ig kell 

készülnie.  

 

       3.) Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a PTKT 

Társulási Tanácsa s PTKT Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézmény alapító okiratának 

10. pontját módosítja az alábbiak szerint:  

 „ az intézmény gazdálkodási besorolása alapján: önállóan működő és gazdálkodó.” Továbbá 

az Intézmény alapító Okiratának 10. pontjának 2. mondata („Gazdálkodási feladatait a 

PTKT Szakmai Munkaszervezete látja el”) hatályát veszti.  

  E módosítás, 2013. április 15-én lép hatályba.  

 E döntés indoka, hogy az Intézmény személyi feltételei alkalmasak, az önállóan működő és 

gazdálkodó tevékenység ellátására.  

 

 Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

 Határidő: azonnal  
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Határozati javaslat: 

                                    Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a PTKT 

Társulási Tanácsa jóváhagyja a fenntartásában lévő PTKT Fekete István Óvoda ( 8338 

Veszprémvarsány, Iskola u. 16.) alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint: „Az 

Intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a Bakonyszentlászlói 

Közös Önkormányzati Hivatal látja el (Bakonyszentlászló, Vak Bottyán u. 1.) A PTKT 

Társulási Tanács Társulási Megállapodása kiegészül a Fekete István Óvoda fenntartásával.  

E módosítás, 2013. április 15-én lép hatályba.  

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal  


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

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Szavaz: 7 fő    Igen: 7 fő    Nem: 0 

 

 

40/2013.(III.26.) Képviselő-testületi határozat:  

                                    Pannonhalma Város  Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a PTKT 

Társulási Tanácsa jóváhagyja a fenntartásában lévő PTKT Fekete István Óvoda ( 8338 

Veszprémvarsány, Iskola u. 16.) alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint: „Az 

Intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a Bakonyszentlászlói Közös 

Önkormányzati Hivatal látja el (Bakonyszentlászló, Vak Bottyán u. 1.) A PTKT Társulási 

Tanács Társulási Megállapodása kiegészül a Fekete István Óvoda fenntartásával.  

E módosítás, 2013. április 15-én lép hatályba.  

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal  

 

Határozati javaslat: 

                                    Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete  tudomásul veszi,hogy a  PTKT 

Társulási Tanácsa a PTKT Társulási Megállapodásának 2.2.1/A azzal egészíti ki, hogy a 

Társulás az Óvodai étkeztetést Veszprémvarsányban, ill. az iskolai étkeztetést Pannonhalmán 

és Veszprémvarsányban úgy biztosítja, hogy az azzal kapcsolatos gazdálkodási feladatokat a 

Társulás Székhelyének Hivatala a Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal (9090 Pannonhalma, 

Dózsa Gy. u. 10.) látja el. 

E módosítás, 2013. április 15-én lép hatályba.” 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal  

 

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

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Szavaz: 7 fő    Igen: 7 fő    Nem: 0 
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41/A 2013.(III.26.) Képviselő-testületi határozat: 

                                    Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete  tudomásul veszi,hogy a  PTKT 

Társulási Tanácsa a PTKT Társulási Megállapodásának 2.2.1/A azzal egészíti ki, hogy a 

Társulás az Óvodai étkeztetést Veszprémvarsányban, ill. az iskolai étkeztetést Pannonhalmán 

és Veszprémvarsányban úgy biztosítja, hogy az azzal kapcsolatos gazdálkodási feladatokat a 

Társulás Székhelyének Hivatala a Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal (9090 Pannonhalma, 

Dózsa Gy. u. 10.) látja el. 

E módosítás, 2013. április 15-én lép hatályba.” 

 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal  

 

Határozati javaslat: 
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pannonhalmi Többcélú Kistérségi 

Társulás Fekete István Óvoda ( 8438 Veszprémvarsány, Iskola utca 16. ) Alapító Okiratának 

módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.     

  

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal  

 

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

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Szavaz: 7 fő    Igen: 7 fő    Nem: 0 

 

 

41/B 2013. (III.26.) Képviselő-testületi határozat: 
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pannonhalmi Többcélú Kistérségi 

Társulás Fekete István Óvoda ( 8438 Veszprémvarsány, Iskola utca 16. ) Alapító Okiratának 

módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.     

  

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal  

 

Bagó Ferenc: A képviselő-testület rendkívüli ülését bezárta. 

 

 

 

                     Bagó Ferenc          Kovács Szabolcs 

                     polgármester         jegyző 
 

 

 

             dr. Horváth Benedek                                                  Horváth Miklós 

                    jkv. hitelesítő                                                           jkv. hitelesítő 


