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BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Bana, Jókai Mór utca 18. 
 
Ikt.sz.: 311/3/2011. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. március 08-án tartott rendes nyílt üléséről.  
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme, Bana, Jókai Mór utca 18. sz. 
 
Jelen vannak:  Sáhóné Horváth Márta polgármester, 

Ágoston Lászlóné, Bátisz Erzsébet, Bujáki Lászlóné, Járóka Márió Zsolt, Szabó Árpád 
képviselők és Vizkeleti István alpolgármester. 

 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:  

Dr. Szolga Emese jegyző 
Nagyné Czigle Judit intézményvezető 
Kovácsné Szemes Ibolya iskolaigazgató-helyettes 

 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Köszöntötte a képviselő-testület zárt ülésén megjelenteket, megállapította, hogy az határozatképes, mivel 7 
képviselőből 7 fő jelen van.  
Jegyzőkönyv vezetésére Sulyokné Kállai Mónika igazgatási előadót javasolta. 

 
 
A képviselő-testület 7  igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

27/2011. (III.08.) sz. KT. határozat: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 
jegyzőkönyvvezető személyét. 
 
Felelős: Sulyokné Kállai Mónika 

 jegyzőkönyvvezető 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Elmondta, hogy mindenki időben megkapta a meghívót, mely tartalmazza a napirendi pontokat, azonban a 
különféléket szeretné kiegészíteni az alábbiak szerint, mivel ezek határideje a következő Képviselő-testületi ülés 
előtt lesz. 

 

NAPIRENDI PONTOK: 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről. 
Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester 

 
2. Közrend és közbiztonság helyzete a községben 

Előadó: Lázár Zsolt r. őrnagy, bűnügyi osztályvezető, mb. kapitányságvezető 
 Vizkeleti István polgárőrség elnöke 
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3. Az egészségügy helyzete községünkben 

Előadó: Dr. Néma Andrea háziorvos 
Seleski Tünde védőnő 
 

4. Gazdasági program megtárgyalása és elfogadása 
Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester 

 
5. Március 15-i rendezvény előkészületei  

Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester 
 

6. Különfélék  

a. Véleményadás a Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata részére a Területrendezési Terv 
módosításával párhuzamosan készítetett Környezeti értékelés kapcsán 
Előadó: Dr. Szolga Emese jegyző 

 
b. Az Új Alkotmány ügyében kialakított vélemények egyeztetése 

Előadó: Dr. Szolga Emese jegyző 
 

c. GM Cargo Kft. bérleti ajánlata a Jókai M. u. 58. szám alatti raktárhelyiségre 
Előadó: Dr. Szolga Emese jegyző 
 

d. ÖNHIKI pályázati kiírás megtárgyalása 
Előadó: Dr. Szolga Emese jegyző 
 

e. EU-s Élelmiszersegélyre kiírt pályázat megtárgyalása 
Előadó: Dr. Szolga Emese jegyző 

 

ZÁRT ÜLÉS: 

1. Zsolnai Aladár panasza és a családi házára vonatkozó vételi ajánlata az Önkormányzat részére 
Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester 

Zsolnai Aladár 
 
2. Járóka Imre illetve Bana Község Önkormányzata között bérleti szerződés megtárgyalása 

Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester 
Járóka Imre 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Javasolta a napirendi pontok elfogadását. 
 
 
A képviselő-testület 7  igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

28/2011. (III.08.) sz. KT. határozat: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Napirendi 
pontokat.  
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről. 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Tájékoztatta a Képviselő-testületet a lejárt határidős feladatról, valamint a két ülés között történt eseményekről. 
A teljes beszámoló a mellékletben csatolva. 
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A képviselő-testület 7  igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

29/2011. (III.08.) sz. KT. határozat: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről 
szóló beszámolót. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
2. Közrend és közbiztonság helyzete a községben 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Üdvözölte Lázár Zsolt rendőr-őrnagyot, bűnügyi osztályvezetőt, Komáromi kapitányság megbízott 
kapitányságvezetőjét, aki a következő beszámolót fogja megtartani Vizkeleti Istvánnal, aki a polgárőrség elnöke és 
alpolgármester. Megkérdezte Lázár Zsolt urat, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? 

 
Lázár Zsolt rendőr-őrnagy:  

Köszöntötte a hölgyeket a Nemzetközi Nőnap alkalmából, és biztosította a jelenlévőket, hogy csak egy kis rövid 
szóbeli kiegészítést kíván tenni.  
Megpróbálta összefoglalni az évet, azonban Ők még nem igazán ismerik egymást, ezért néhány szót mondott 
magáról. 20 éve teljesít hivatásos rendőri szolgálatot a Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság 
területén. Kimondottan főleg bűnügyi tevékenységgel foglalkozott az elmúlt 20 évben, városi kapitányságon, 
illetve megyei közrendvédelmi területen is, majd hosszú éveken keresztül a megyei életvédelmi osztályon 
dolgozott, kiemelt ügyekkel foglalkozott. Majd 5 éve vezeti a bűnügyi osztályt itt Komáromban, három éve Forray 
urat helyettesíti, és december 16-tól a bűnügyi osztály vezetése mellett látja el a kapitányság vezetői 
tevékenységeket is. 
 
A mellékletben csatolt beszámoló alábbi pontjait emelte ki és elemezte, értékelte szóban: 
 

I. Vezetés – irányítás 
II. Bűnügyi helyzet értékelése 

- Az ismertté vált bűncselekmények terjedelme, dinamikája 
- Az ismertté vált bűncselekmények strukturális elemzése, a bűncselekmény főcsoportok változása az 

összérkezésen belül az előző év adataihoz viszonyítva 
- A közterületen elkövetett bűncselekménytípusok főbb tendeciájának bemutatása 
- Az erőszakos, garázda jellegű bűncselekménytípusok főbb tendenciájának bemutatása 
- A bűnügyi fertőzöttség bemutatása 100 ezer lakosra vetített arányban 
- A bűncselekménnyel okozott kár vizsgálata 
- A sértettek számának alakulása 

III. Bűnüldöző munka 
- A bizonyítást befolyásoló tényezők, a bűnügyi technikai tevékenység 
- A Rendkívüli halálesetek alakulása 

IV. Közbiztonsági tevékenység 
- Közterületi jelenlét, közrendvédelmi és határrendészeti szolgálatteljesítés színvonala 
- Csapaterős tevékenység 
- A rendőri őrszolgálat (fogda-, objektum-, kísérő- és rendkívüli őr) helyzete 
- Közbiztonsági mutatók értékelése 
- Közlekedésrendészeti szolgálatteljesítés 
- Baleseti helyzet értékelése 
- Rendőri intézkedések jog és szakszerűsége 
- Az igazgatásrendészeti tevékenység jellemzése 

V. Bűn- és balesetmegelőző munka 
VI. Együttműködés 
VII. Funkcionális feladatok 

- Humánerőforrás gazdálkodás 
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- Pénzügyi-, anyagi-technikai erőforrás gazdálkodás 
- Kommunikációs tevékenység 

VIII. 2011. évi feladatok, célkitűzések 
 
Kiemelte, hogy fontos feladatuk, kimondottan az elmúlt időszakok rendőrtragédiái miatt, főleg a fiatal kollégák 
fokozott felkészítése, hiszen nagyon fontos, hogy mindenki meg tudja védeni magát is, és az állampolgárokat is. 
Végezetül összegezte, hogy mindenkinek a közös érdeke, hogy a térségből egy fejlődő sok ember által 
biztonságosnak ítélt környezetet hozzanak létre. Ehhez egy közös összefogásra van szükség, melynek fényében 
reméli, hogy a 2011-es év ennek megfelelően fog eltelni. 
Megköszönte a figyelmet, és elmondta, hogy ha kérdés van, akkor szívesen válaszol mindenkinek. 
 

Bujáki Lászlóné képviselő: 
Köszönetét fejezte ki, hogy az elmúlt évben is eleget tettek a Nyugdíjas Klub meghívásának és tartottak nekik egy 
előadást, hogy hogyan védjék meg magukat. Ez is azt mutatja, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a prezentációnak is. 
Köszönte szépen. 

 
Lázár Zsolt rendőr-őrnagy:  

Elmondta, hogy a jövőben is minden ilyen jellegű igénynek eleget kívánnak tenni. Annyi a kérése, hogy időben 
jelezzék neki, hogy előre tudjanak tervezni. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Elmondta, hogy a komáromi rendőrkapitányság megkereste a Hivatalt, hogy kívánnak-e élni egy ilyen 
lehetőséggel, és a Nyugdíjas Klub igényt tartott rá, és ezután került sor az előadás megtartására, melynek nagyon 
jó visszhangja volt. Erre a jövőben is szükség lesz, hiszen ez a korosztály az egyik legjobban veszélyeztetett. 
 

Szabó Árpád képviselő: 
Arra reagálna, hogy korábban utalt a lakosság segítségére. Talán közvetlenebb kapcsolat lenne szükséges a 
rendőrség részéről ahhoz, hogy egy bizalmi kapcsolat kialakuljon. Régebben jobban ismerték a lakosságot a 
rendőrök, és fordítva is. Szerinte akkor jó a rendőrség, ha tisztelik őket, és nem félik őket. Véleménye szerint 
vasárnap reggel nem kellene a biciklist a bolt előtt leállítani igazoltatásra. Szerinte, ha közelebb kerülnének a 
lakossághoz, akkor több segítségre számíthatnának. 
 

Lázár Zsolt rendőr-őrnagy:  
Köszönte a kérdést, szerinte összetett a probléma. A rendőrség tekintélyét szeretnék visszaállítani, azonban ez nem 
megy az egyik pillanatról a másikra. Az akkori rendszer több jogszabály változásnak köszönhetően eltűnt. Most 
próbálják kiépíteni az őrsöt, és a kmb-seket, illetve ezáltal a lakossággal történő kapcsolattartást. Gyakorlatilag 
ezeknek a fiatal embereknek meg kell tanulniuk azt, ami korábban joggal elvárható volt, az hogy egy közvetlenebb 
formában tudjanak érintkezni a lakossággal. Próbálnak olyan személyeket foglalkoztatni a területeken, akiknek 
valamilyen személyes kötődése van. 
A határőrség integrációja útján néhány kollégát sikerült az Őrsre bevonni, azonban még kevés olyan kollégájuk 
van, akinek elég személyes ismerete lenne. Az évzáró értekezletükön fontos feladatnak tűzte ki, hogy szorosabbra 
kell fűzni a kapcsolatot a lakossággal. A kmb-seknek napi szinten be kell jelentkezni az iskolaigazgatónál, 
beszélnie kell a polgármester asszonnyal, illetve még a plébániákkal is fel kell vennie a kapcsolatot. 
A kerékpárosok problémájával kapcsolatban elmondta, hogy sajnos nagyon sok a halálos kimenetelű kerékpáros 
baleset. Főleg az ittas kerékpárosok nagyon nagy kockázati tényezők a baleseti statisztikában. Természetesen nem 
ért egyet vele, hogy korán reggel le kelljen rángatni a boltba igyekvő állampolgárt, azonban szerinte, ha már valaki 
közlekedik, akkor tartsa be a közlekedési szabályokat. Ha iszik, akkor inkább tolja a biciklit. Közös érdek, hogy 
továbbra is ilyen pozitív statisztikát tudjanak produkálni. 
Természetesen a rendőrnek is kulturált, szakszerű módon kell eljárni. 
 

Nagyné Czigle Judit intézményvezető: 
Megjegyezte, hogy nagyon fiatalok a kollégák, és szerinte a régiek tapasztalatára nagyon nagy szükség lenne. 
 

Lázár Zsolt rendőr-őrnagy:  
Egyetért, és elmondta, hogy nekik is nagyon jó lenne tapasztalt kollégákkal dolgozni. Hatékony lenne, ha a fiatal 
tapasztalatlan kollégáknak át adnák a tapasztalatot, szakmai dolgokat, amiket nem kimondottan a tankönyvekből 
lehet megtanulni. A jelenlegi jogszabályi háttér lehetőséget nyújtott a tapasztalt rendőröknek, hogy elmenjenek, 
van aki élt ezzel a lehetőséggel, van aki nem. Az hogy a későbbiekben mire számíthatnak, még nem derült ki, 
bízik benne, hogy megfelelő döntés fog születni, és így még több fiatal kollégát tudnak a pályán tartani. 
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Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Nagyon örült neki, hogy felmerült a jó kapcsolat kialakítása és megjegyezte, hogy az utóbbi időben a körzeti 
megbízott nem igazán kereste meg a Polgármesteri Hivatalt, sőt olyan is volt, hogy a polgárőrség vezetőjének a 
telefonszámát tőle kérdezte meg. Ezt nagyon szívesen megadta, de véleménye szerint a körzeti megbízottnak az 
ilyen információk birtokában kell lennie. A beszámolóban is elhangzott, hogy Bana Község Önkormányzata 
közmunkát is biztosít, amennyiben szükség van erre. 
Megkérte a polgárőrség vezetőjét, hogy tartsa meg beszámolóját. 
 

Vizkeleti István alpolgármester: 
Mindenki megkapta a Polgárőrség tájékoztatóját. Kiegészíti, hogy valóban nagyon fontos, hogy tartsák a 
kapcsolatot a Rendőrséggel és a lakossággal is. 
Kiemelte, hogy a Polgárőrség elsődleges feladata az önkormányzati rendezvények lebonyolítása során a közterület 
felügyelete. Az Országos Polgárőrség alapszabályában is ez az elsődleges feladat. Ez bővül ki a postával, a 
rendőrséggel, a határőrséggel, a katasztrófavédelemmel közös feladatokkal. 
Szerencsére a katasztrófavédelemmel komoly kapcsolatuk nincs, mert nem történt itt olyan dolog, ami 
kimondottan a helyi polgárőrségre tartozna. 
Segíteni szoktak a környező településeken, ha a Megyei Polgárőrség megkérte őket. A legutóbbi nagy árvíznél a 
környéken is segítettek és folyamatosan kapcsolatba voltak a bőnyi polgármesterrel. Négy fővel voltak is át 
homokzsákokat tölteni, és egyéb dolgokban segíteni. 
Bana belterületén a vállalkozókkal, iskolával kapcsolatban kapnak a Rendőrségtől, a Megyei Polgárőségen 
keresztül propaganda anyagokat. 
Például az ifjúságvédelemmel kapcsolatban is szoktak előadást tartani az iskolában. 
A településen az idősekkel, és a fiatalokkal is folyamatosan tartják a kapcsolatot. Sajnos a bűnözők hamar 
felismerik az autójukat, és egyből értesítik a társaikat mobil telefonon. 
Kérte, hogy továbbra is, akinek valami észrevétele vagy kérdése van, akkor keressék meg Őket, és nagyon 
szívesen válaszolnak. Megköszönte a figyelmet és lezárta beszámolóját. 
 

Szabó Árpád képviselő: 
Fontosnak tartotta elmondani, hogy nagyon sok besurranásos lopás volt itt Banán, sok vándorárus járja a falut. 
Kérte, hogy tájékoztassák a lakosságot, hogy ebben az esetben mit tehetnek, milyen jogosultságaik vannak. 
Próbálják kipuhatolni, hogy hol vannak idős emberek, mi az amit egy ilyen esetben ésszerűen meg kell tennie a 
lakosságnak. 
 

Lázár Zsolt rendőr-őrnagy:  
Nagyon fontos, hogy a kapu soha ne legyen nyitva, ne adjanak esélyt a mechanikai behatolásnak. Azonban ha már 
találkoznak egymással, akkor határozottan el kell hárítani a vásárlást, nagyon határozottan fel kell szólítani a 
távozásra. Ezeket hívják Ők trükkös lopásoknak. Előfordul, hogy valamilyen hatóságnak adja ki magát a tolvaj, 
ebben az esetben igazolvánnyal kellene igazolnia magát. Szerinte, ha bárki erőszakosan bemegy a lakásba, akkor 
fel kell szólítani, hogy hagyja el a lakást. Nagyon fontos, hogy ne váltson fel pénzt, ne adjon egy pohár vizet, ne 
hívjon neki orvost, ne mutassa be a telkét és az állatait, ne mutassa meg a gázórát, vízórát. Véleménye szerint itt 
mindenki tudja, hogy ki a postás, vízóraleolvasó, stb. Nagyon fontos, hogy a szomszédok figyeljenek a 
környezetükre. Ha bármilyen gyanús dolgot észlelnek, akkor soron kívül a rendőrséget, vagy a polgárőrséget 
riasszák.  
Gyakorlatilag jogsértés nélkül nem lehet senkit visszatartani. Nem kell komfrontálódni, kerülni kell minden ilyen 
helyzetet, mert nem lehet tudni, hogy milyen következményei lehetnek. Kellő határozottsággal el lehet ezt kerülni. 
Idegen autó rendszámát fel kell írni. 
Amennyiben igény van rá és kérik, akkor tartanak erről fórumot. Esettanulmányokból nagyon sokat lehet tanulni. 
 

Vizkeleti István alpolgármester: 
Elmondta, hogy folyamatosan jönnek jelzések, hogy ezek a házalók megkeresték és erőszakoskodnak a 
lakosokkal. Határozottan fel kellett lépniük és az igazolvány megmutatása és a mellény felvétele után 
felszólították, hogy hagyják el a települést. 8-9 idős hölgy tisztában van vele, hogy ezeket a házalósokat ne 
engedjék be. Elmondták az időseknek, hogy ha idegen ne menjen ki, ne nyisson ajtót. A tapasztalat eddig az, hogy 
akiknek ezeket elmondták, vagy tapasztalták, ezek az idősek most már tartózkodnak az ilyen dolgoktól. 
Szeretné majd a Képviselő-testületnek előterjeszteni, hogy ki kellene tiltani a faluból ezeket a házalókat.  
Véleménye szerint a banai 18 fő polgárőr a legmesszebbmenőkig megpróbálja megoldani a felmerült problémákat. 
 
 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
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Megkérdezte, hogy van-e még kérdés a beszámolókkal kapcsolatban, amennyiben nem, akkor határozati javaslattal 
élt. 
 

A képviselő-testület 7  igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

30/2011. (III.08.) sz. KT. határozat: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta Lázár Zsolt 
rendőr-őrnagy, bűnügyi osztályvezető, Komáromi kapitányság megbízott 
kapitányságvezetője és Vizkeleti István, polgárőrség elnöke beszámolóját a 
közrend és közbiztonság helyzetéről a községben. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
Lázár Zsolt rendőr-őrnagy:  

Köszönte szépen, és elmondta, hogy továbbra is forduljanak bizalommal a rendőrséghez. 
 
Távozott Lázár Zsolt. 

 
 

3. Az egészségügy helyzete községünkben 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Üdvözölte Dr. Néma Andrea háziorvost, és Seleski Tünde védőnőt, és felkérte először a háziorvosukat, hogy tartsa 
meg beszámolóját a Képviselő-testületnek. 
 

Dr. Néma Andrea háziorvos: 
Ismertette a 2010-es évről szóló Beszámolóját, mely a mellékletben található. 
Annyit tett még hozzá, hogy szeretné, ha a kommunikáció gördülékenyebb lenne a Polgármesteri Hivatallal, a 
járóbeteg ellátással kapcsolatban. Kérte, hogy ha van bármilyen információjuk a beutalásokkal kapcsolatban, 
akkor azt jelezzék neki isl 
Még megemlítette, hogy tervezi a Keddi napokon a rendelést egy órával előbbre hozni, tehát 13 órától 16 óráig 
lenne. Gondolta, hogy olyan május-június körül valósul meg, csak most szerette volna előterjeszteni. Köszönte, és 
elmondta, hogy a feltett kérdésekre válaszol. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Annyit tett hozzá, hogy szóba jött a járóbeteg ellátás. Ezzel kapcsolatban, Ők mindenkinek írtak, viszont nagyon 
sok önkormányzat érintett az ügyben. Győr be is fogadta őket. Már két hete elküldték a leveleket, már a 
tértivevények is visszaérkeztek. A Kistérségi gyűlésen is felmerült ez a probléma, és sok település akkor eszmélt 
fel, hogy nekik is jobb megoldásra van szükségük. 
Végül is fogadják őket Győrben, csak a röntgen és a gyermek osztály nem fogadja a banaiakat. 

 
Dr. Néma Andrea háziorvos: 

Egyelőre a jóindulatuknak köszönhetően mehetnek oda a járóbeteg ellátásra, csak az említett két osztály nem 
olyan rugalmas. 
 

Ágoston Lászlóné képviselő: 
Szerette volna elmondani, hogy két hete voltak a Tamás főorvosnál, annyit mondott, hogy nyugodtan menjenek 
oda a Banaiak, senkit nem fognak visszaküldeni, hiszen eddig is ellátták őket. 
 

Nagyné Czigle Judit intézményvezető: 
Hozzátette, hogy tegnap volt szemészeten, és ott is a szemész főorvosnő fel volt háborodva, mert pont ott volt egy 
banai beteg, és nem tudta, hogy mit csináljon vele, nem tudta, hogy ott náluk megműthetik vagy nem, ez a területi 
elosztás miatt. Körülbelül már egy éve húzódik ez az ügy. 
Ugyanez vonatkozik a fogászatra is, és csak akkor jóindulatúak, ha van ott ismerős. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
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Elmondta, hogy ennek az az oka, hogy finanszírozási problémája van mindegyik kórháznak. Az ellátottak 
számának megfelelően fejkvótát kapnak, akkor is ha nem látják el, ezért mindenki ragaszkodik. Számukra komoly 
bevételkiesés, ha elengedik a betegeket, azonban a lakosságnak az érdeke, hogy minél közelebb lássák el őket. 
Annyit szeretne megkérdezni, hogy a 25 % akkor máshova vitte el a betegkártyáját? 
 

Dr. Néma Andrea háziorvos: 
Részben annak köszönhető, hogy a gyerekorvos szakorvos, tehát nagyobb arányban a gyerekekét vitték el. Sajnos 
néhány felnőttnek is más orvosnál van a kártyája. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Nem lehetne Őket valahogy visszacsalogatni? Nagyon soknak tűnik neki ez a 25 %. 
Megkérdezte, hogy van-e további kérdés? Amennyiben nincs, akkor határozati javaslattal élt. 

 
A képviselő-testület 7  igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

31/2011. (III.08.) sz. KT. határozat: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta Dr. Néma 
Andrea háziorvos beszámolóját az egészségügy helyzetéről a községben. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Megköszönte a doktornőnek a beszámolóját, és biztosította, hogy továbbra is számítanak a munkájára. 
 

Dr. Néma Andrea távozott. 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Megkérte Seleski Tünde védőnőt, hogy ő is tartsa meg beszámolóját az egészségügyi helyzetről. Az írásos anyagot 
mindenki megkapta a testületi anyaggal együtt. 
 

Seleski Tünde védőnő: 
A korábbi témához kapcsolódóan fontosnak tartotta elmondani, hogy a gyerekeknél fokozott problémát jelent a 
járóbeteg ellátás. Nagyon várják, hogy mielőbb megoldás szülessen. 
Elmondta, hogy a csecsemőkori kötelező csípővizsgálatot elvégzik Bábolnán, azonban a kötelező hallásvizsgálatot 
Tatabányán végzik. Fokozott probléma, mert a csecsemőkkel nagyon nehéz egy ekkora utat megtenni. 
Szóbeli kiegészítést kívánt tenni a mellékletben csatolt beszámolójához. Elmondta, hogy augusztus előtt Kiss 
Mónika látta el a védőnői feladatokat heti egy napban. Ez idő alatt a kötelezően ellátandó feladatok megvoltak, 
azonban a konkrét kapcsolattartásra nyilván nem volt mód. 
Érezte a falubeli anyukákon, gyerekeken, hogy furcsa nekik a védőnő jelenléte. Általában szívesen fogadják, de 
ahol probléma van, ott nem örülnek neki. Néhány számot tüntetett fel a beszámolójában, aki további kimutatásokat 
szeretne kérni, annak szívesen áll rendelkezésére. 
A település nagyságához képest szerinte viszonylag sok a hátrányos helyzetű gyermek. Mivel ők több figyelmet 
igényelnek, ezért néha az optimálisan élőkre kevesebb idő jut. 
Intézményekkel a kapcsolata nagyon jó, elégedett vele. Csak a szociálisan hátrányban élőkkel nem elégedett. Amit 
tapasztalt, általánosságban az egész faluban, hogy az egészségtudatosság nagyon kevés. Próbál ezen javítani, de ez 
egy nagyon hosszadalmas, időigényes dolog. Talán a felnövekvő generációnál lehet ezen javítani. A dohányzás 
szinte nélkülözhetetlen már az iskolákban, már 10 éves kor alatt elkezdenek energiaitalokat fogyasztani. 
Valószínűleg nem is tudják, hogy mennyire káros nekik, nagyon gyakran még a szülők sem tudják. 
Az ő feladata, hogy az óvodában, iskolában segítse a gyerekeket, valamint a még otthon lévő szülőket, azonban 
szerinte szükség lenne szélesebb körű tájékoztatásra is. 
 
 
 
 

Szabó Árpád képviselő: 
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Tegnap beszélt a Tamás főorvos úrral, aki elmondta, hogy nyugodtan utalja be a doktornő a betegeket, ellátják 
őket. A fogadókészség megvan, csak még a Tatabányaiaktól várják még az engedélyt. 

 
Kovácsné Szemes Ibolya mb. iskolaigazgató: 

Megköszönte a védőnőnek, hogy tartott egy egészségnapot az iskolába. A gyerekek nagyon sokat tanultak belőle 
és nagyon élvezték, nagyon jó volt. Megkérdezte, hogy mennyi volt a gyermekek születésének a száma, 
viszonyítva a korábbi évekhez. 
 

Seleski Tünde védőnő: 
Folyamatosan csökkenő a születési arány, sajnos országosan egyre kevesebb gyerek születik. Ráadásul korábban a 
Jegesen született gyermekek is ide tartoztak, azonban most már nem. 
 

Bujáki Lászlóné képviselő: 
Örömmel konstatálta a védőnő tevékenységét. Szinte napi kapcsolatban vannak. Nagyon örül a védőnő által 
szervezett Baba-mama klubnak, kisbaba masszázsnak. Nagyon örül neki, hogy ennyire a szívén viseli az újszülött 
gyermekeknek a sorsát. Itt van az, amikor hivatásként végzi valaki a munkáját. 

 
Seleski Tünde védőnő: 

Többek között ezért is kérte a rugalmas munkaidőt, mert a kisgyermekeknek nem csak munkaidőben lehet 
szükségük rá. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Mostanában a média foglalkozott vele, hogy a kötelező védőoltásokat a szülők nem adatják be. Megkérdezte, hogy 
itt nem szoktak problémázni. 
 

Seleski Tünde védőnő: 
Nem jellemző itt nálunk. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Ő is szerette volna megköszönni a védőnőnek a lelkiismeretes munkáját. A szülők elfogadták, a gyerekek szeretik. 
Határozati javaslattal élt a védőnő beszámolójának elfogadásához. 

 
 
A képviselő-testület 7  igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

32/2011. (III.08.) sz. KT. határozat: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta Seleski 
Tünde védőnő beszámolóját az egészségügy helyzetéről a községben. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
4. Gazdasági program megtárgyalása és elfogadása 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Mindenki megkapta a következő napirendi pont anyagát. A helyi Önkormányzatokról szóló törvény írja elő, hogy 
a Képviselő-testületnek megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra gazdasági programot kell 
készítenie és elfogadnia. Megbeszélték a fő vonalat, és a jegyző asszony ez alapján összeállította, melyet ezúton 
megköszönt neki. 
Álmokat nem kergethetnek, így ez egy teljesen reális, kizárólag a kötelezően ellátandó feladatokat tartalmazza a 
gazdasági program. A beruházásoknál is látszik, úgy mint a költségvetésnél is, hogy kizárólag csak önerő nélküli 
pályázatok útján lehetséges. A működőképességet biztosítani kell, és a költségvetési egyensúlyt is meg kell 
tartaniuk. Fő cél, hogy az önkormányzati vagyon ne csökkenjen. 
Megkérdezte, hogy van-e kérdés? 
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Szabó Árpád képviselő: 
Annak ellenére, hogy 19 oldal, áttanulmányozta, és ebben valóban csak a kötelezően szerepelő dolgok vannak. 
Szerinte ez így reális és elfogadható. 
 

Ágoston Lászlóné képviselő: 
Ő is elmondta, hogy átrágta magát a 19 oldalon. Szerinte nagyon fontos, hogy minden pályázati lehetőséget ki kell 
használni. Valószínűleg ez lesz az egyetlen segítségük. 
 

Kovácsné Szemes Ibolya mb. iskolaigazgató: 
Szerette volna felhívni a figyelmet, hogy szintén van 100 %-os pályázati lehetőség az iskolával kapcsolatban a 
fenntartható életmód megtartására. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Megkérte, hogy erre térjenek vissza, most tárgyalják a gazdasági programot, és határozati javaslatot tett annak 
elfogadására. 
 
 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

33/2011. (III.08.) sz. KT. határozat: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta Bana 
Község Gazdasági programját (2011-2014). 

 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

5. Március 15-i rendezvény előkészületei  
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Bízik benne, hogy hamarosan beköszönt a tavasz, és együtt tudnak ünnepelni mindannyian. A polgárőrség 
parancsnokával megbeszélték, hogy a polgárőrség biztosítja a helyszínt. Az iskolások készítik a műsort, hangosítás 
meglesz. Holnap készülnek el és kerülnek kifüggesztésre a meghívók. 10 órakor lesz az ünnepség, annyi változás 
lesz a korábbi évekhez képest, hogy a rossz anyagi helyzetre való tekintettel a koszorúzás utáni kis vendéglátás el 
fog maradni. 
Iskolásoknak kb 20 perces műsora lesz, énekkarnak 3-4 száma lesz, tehát minden le van szervezve. 
 

Ágoston Lászlóné képviselő: 
Megkérdezte az igazgató-helyettes asszonyt, hogy most 15-én jönnek a gyerekek is ünnepelni? Korábbi években 
ezt nagyon hiányolta. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Megkérte tisztázni, hogy pénteken akkor csak próba lesz a gyerekeknek? 
 

Kovácsné Szemes Ibolya mb. iskolaigazgató: 
Elmondta, hogy pénteken csak a főpróbát tartják, és a tényleges ünneplés az egész iskolának Március 15-én lesz 
megtartva. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Megköszönte, és elmondta, hogy amennyiben nincs több kérdés, akkor térjenek rá a következő napirendi pontra. 
 
 

6. Különfélék  

a. Véleményadás a Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata részére a Területrendezési Terv módosításával 
párhuzamosan készítetett Környezeti értékelés kapcsán 

 
 



10. oldal, összesen: 14 
D:\Dokumentumok\2011\Jegyzőkönyvek\Képviselő-testületi-2011\2011.03.08\Jegyzőkönyv - 2011.03.08.doc 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
A közgyűlés elnökétől érkezett egy levél, melyet a Képviselő-testületi tagok meg is kaptak. Korábban már 
elfogadták a Társulási Megállapodás módosítását és most azt kérik, hogy a környezeti érték kialakítása kapcsán 
alkossanak egy véleményt. Nagy nyilvánosságnak van kitéve, tehát több önkormányzatot is megkérdeztek. 
Mellékletben csatolva az anyag. 
Részletezte, hogy átnézte az erre vonatkozó jogszabályokat, és megállapította, hogy vagy 10 különböző 
jogszabályt is érint, tehát egy nagyon összetett dolog. 
Elmondta, hogy ha van észrevétel, vagy kérdés akkor ők javasolhatják, hogy rakjanak bele plusz pontot, ha nem 
akkor annyi feladatuk van, hogy elfogadják ezt a környezetértékelési tervet. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Mivel nem merült fel kérdés, észrevétel, ezért határozati javaslattal élt. 

 
A képviselő-testület 7  igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

34/2011. (III.08.) sz. KT. határozat: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 
Területrendezési Terv módosításával párhuzamosan készített Környezeti 
értékelést. 

 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

b. Az Új Alkotmány ügyében kialakított vélemények egyeztetése 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Elmondta, hogy a jelenlegi Alkotmányunk az 1949-es évi törvény. Nagyon sok lakos jelezte felé, hogy kaptak egy 
kérdőívet ennek kapcsán, ezért készítettek plakátokat és a képújságba is betették. A Hivatalba is nyugodtan vissza 
lehet hozni a kérdőíveket, ők összegyűjtik és továbbítják a megfelelő szervhez, a Nemzeti Konzultációs 
Testülethez. 
Részletezte a mellékletben csatolt levelet, elmondta a levél tartalmát. Részletezte a kérdőív kitöltését. 
Véleménye szerint egy nagyon jól és érthetően összeállított kérdőív, és elmondta, hogy ezek a dokumentumok 
elérhetőek a hivatalban is. Letöltötte a munkaanyagot az Alkotmány módosításáról. Itt a jogok és kötelezettségek 
rendszerét fejtegeti ki a koncepció, illetve ezen kívül az igazságszolgáltatás és az állami apparátusnak a felépítését. 
A Köztársasági Elnök feladatait, a törvényhozó hatalom országgyűlési feladatait, az Állami Számvevőszék 
feladatkörét, a helyi önkormányzatoknak, Magyar Honvédségnek és Magyar Nemzeti Banknak a működését, 
feladatkörét taglalja. Véleménye szerint az egyik legfontosabb pontja a módosításnak, hogy két egymást követő 
országgyűlési választásnál mindegyik szavazásnál külön-külön az országgyűlési képviselők 2/3-nak a szavazatával 
dönthessen. 
Ennyit szeretett volna elmondani, arra kéri a testületi tagokat, hogy ha van véleményük, akkor osszák meg, vagy 
úgy is dönthet a testület, hogy magánszemélyként kívánják beküldeni a kérdőívet. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

A lakosság már megkapta a kérdőíveket, így olyan lehetőség van, hogy a lakosságtól összegyűjtjük és továbbítjuk 
a kérdőíveket, vagy mindenki önállóan oldja meg. A visszaküldés díjmentes. 
 

Vizkeleti István alpolgármester: 
Javasolta, hogy mivel a kapott kérdőív mellett ott van a válaszboríték is, ne vegyenek részt az összegyűjtésbe, 
mindenki önállóan töltse ki és küldje vissza, mindenkinek magánügye, hogy mi a véleménye.  
 

Bátisz Erzsébet képviselő: 
Szerinte is mindenki ki tudja tölteni, és adja fel önállóan. 
 

Szabó Árpád képviselő: 
Szerinte is mindenki önállóan oldja meg. 
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Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Megköszönte a hozzászólásokat és kérte, hogy térjenek rá a következő napirendi pontra, melyet a jegyzőasszony 
ismertessen. 
 
 

c. GM Cargo Kft. bérleti ajánlata a Jókai M. u. 58. szám alatti raktárhelyiségre 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
A sportkör és a vadásztársaság fel lett szólítva a raktárhelység kiürítésére, ez a mai napon véglegesen megtörtént. 
A bérleti ajánlatot tevő GM-Cargo Kft. tulajdonosa meg is tekintette, a bérleti díjra az ajánlata 40.000 Ft + ÁFA 
egy évre. Arra kérte a testületet, hogy fogadja el az ajánlatát, bízva a kedvező elbírálásban. 
Végül is nincs semmilyen akadálya, már két éve nem volt szerződés erre az épületre. Már kifizették a bérleti díjat, 
azok akik használták, de nem kívánják a továbbiakban igénybe venni. 
 

Szabó Árpád képviselő: 
Szerinte a bérleti szerződésbe bele kellene venni, hogy a bérleti díj inflációkövető legyen, hiszen nem a 
végtelenségig lesz ez a 40.000 Ft. A másik kérdése lenne, hogy milyen célra szeretné használni az épületet. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Elmondta, hogy csomagolóanyag tárolására használná, és szerinte is a bérleti díj értékére minden évben vissza 
kellene térni, tehát egy évre szólna a szerződés. Ebben az épületben nincs villany. 
Végezetül közölte, hogy a Képviselő-testület határozatban megbízza a jegyzőasszonyt, hogy a következő ülésre 
készítse elő a bérleti szerződést. 

 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

35/2011. (III.08.) sz. KT. határozat: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízta Dr. Szolga 
Emese jegyzőt, hogy készítse el a Jókai M. u. 58. szám alatti 
raktárhelyiségre vonatkozó bérleti szerződést a GM-Cargo Kft-vel. 

 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
d. ÖNHIKI pályázati kiírás megtárgyalása 
 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Elmondta, hogy március 1-én megjelent a rendelet ennek kapcsán a Közlönyben. A költségvetési törvény már 
rendelkezett arról, hogy az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatoknak lesz támogatási 
lehetőség. Az ebr42 rendszer az ahol az önkormányzatok benyújthatják a pályázatokat, például a vis-maior 
pályázatot és a tavalyi ÖNHIKI pályázatot is már itt nyújtották be. A jegyzőkönyvi kivonatot, amit megkaptak a 
képviselő-testületi tagok, ez egy sablon minta, csak a szám adatokat kellett behelyettesíteni., ezek pedig a 
költségvetési rendeletben elfogadottak voltak. Szerinte fogadjanak el egy jegyzőkönyvi határozatot, hogy 
foglalkozzanak vele, nem szeretnék az utolsó pillanatra hagyni. A benyújtási határidő április 30-a, ami az első 
fordulója, mert egy évben háromszor lehet benyújtani, azonban minél előbb szüksége lenne az Önkormányzatnak 
erre a támogatásra. A napokban értesült róla, hogy már letölthető az anyag, ezért gondolta, hogy jobb lenne minél 
előbb benyújtani, és most beszélni róla, hogy ne kelljen egy rendkívüli testületi ülést összehívni emiatt. 
Ami lényeges, hogy 49.784 ezer forint összegű bevételt terveztek az adókból 2011-re, ezzel szemben 40.738 eFt-
os hiánnyal állapították meg, és fogadták el a költségvetést. Abban kellene még döntést hozni, hogy tavaly 10.000 
eFt-ra pályáztak, abból 3-at kaptak meg, és most mennyire pályázzanak. Szerinte egy nagyobb összeget kellene 
igényelni, mert akkor talán nagyobb az esélye, hogy nagyobb összegű támogatást is kapnak. Áttanulmányozta a 
rendeletet, és nagyon sok kritériumnak meg kell felelni, szigorúbb szabályok vannak. Előnyben részesítik azokat 
az Önkormányzatokat, akiknél már az adósságrendezés van folyamatban, 60 napon túli kifizetetlen számlájuk van, 
a béreket nem tudták kifizetni, költségvetési hiány lépett fel. 
Úgy gondolta, hogy ha nem kapnak segítséget rövid időn belül, akkor náluk is hasonló problémák merülhetnek fel. 
Ma kapott róla hírt, hogy európai uniós pályázat is várhatóan lesz ugyanerre a célra, tehát működési célra. 
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Bízik benne, hogy kapnak segítséget ebben az évben, ha egy 10 millió Ft-os összeget kapna az önkormányzat, 
akkor nagyon nagy segítség lenne. Lényeges szempont, hogy a takarékos gazdálkodást továbbra is mindegyik 
intézményvezetőnek meg kell tartania, mert már a költségvetés elfogadásakor is látható volt, de most az ÖNHIKI 
pályázat benyújtásánál is szembetűnő lesz, hogy a saját bevételi forrásunk körülbelül annyi, mint a hiányunk is, 
nem sok az eltérés a kettő között. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Megköszönte, és elmondta, hogy mindenki tudja, hogy az előző testületi ülésen elfogadták a költségvetést, és hogy 
működési célra, hitelfelvételre kényszerült az önkormányzatuk. Ebbe a pályázati formába a kormány háromszor 
több pénzt fektetett, mint a tavalyi évben. Három időpont van meghatározva, és önkormányzatonként kétszer lehet 
pályázni. Ezért lenne fontos, hogy az első határidőre beadjuk a pályázatunkat, és még lehetőségünk legyen még 
egyet beadni. Szerinte egy pályázat semmiképpen nem lesz elég. A rendelet lehetőséget ad rá, és mindenképpen ki 
kell használniuk, hogy két alkalommal pályázzanak. Igaz, hogy még olyan helyzetben nincsenek, hogy nem tudtak 
béreket fizetni, de minden testületin szokta tájékoztatni a testületi tagokat, hogy milyen áthidaló megoldásokat 
szoktak találni azért, hogy a béreket ki tudják fizetni. A múlt héten már előfordult, hogy nem akartak az óvodának 
élelmiszert adni, mert kifizetetlen számlájuk volt. Tehát ilyen már itt is előfordult. A múlt héten viszont a 
hitelkeretet a számlájukra tették. Ez nem azt jelenti, hogy minden rendben, és szórhatják a pénzt, hanem akkor kell 
spórolni, amikor van. Annyi kedvezményt kaptak még miután aláírták a hitelszerződést, hogy a kamatokat 
negyedévente kell fizetni, a tőkét viszont 2012.03.31-én kell elkezdeni törleszteni. Mindenképpen az a véleménye, 
hogy ezt a pályázatot be kell adniuk. Mindenki egyetértett, ezért határozati javaslatot tett. 

 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

36/2011. (III.08.) sz. KT. határozat: 
 

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény 
benyújtásáról 
1. Bana Község Önkormányzata Képviselő-testülete (Közgyűlése) a Magyar Köztársaság 
2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja 
alapján (továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. 

 

2. Bana Község Önkormányzata Képviselő-testülete (Közgyűlése) az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény 
alapján a következő nyilatkozatot teszi:  

I. a) A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő, vagy a feletti. 
 

b) a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő alatti, és a székhelyű 
körjegyzőséghez tartozik.  
c) A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő alatti és 
körjegyzőséghez nem tartozik és a 6. számú melléklet 2.1.1. pontja szerint felmentéssel 
rendelkezik.  

d) Megyei önkormányzat esetében a lakosságszám és a körjegyzőségi feltétel nem releváns. 
 

II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen 
jogcímen 49 784 ezer forint összegű bevételt tervez.  

b) Megyei önkormányzat esetében a helyi adóbevételre vonatkozó feltétel nem releváns. 
 

III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési 
rendeletét 15 224 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.  

IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az Ötv. 
88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát.  

V. a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett. 
 

b) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.  
 

c) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló 
elfogadta.  
d) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a 
könyvvizsgáló elutasító záradékkal látta el.  

 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 
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 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Kérte, hogy térjenek rá a következő napirendi pontra, és megkérte Dr. Szolga Emese jegyzőt, hogy ismertesse azt. 
 
 
e. EU-s Élelmiszersegélyre kiírt pályázat megtárgyalása 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Egyből szerette volna megkérni a Képviselő-testületi tagokat, hogy minél több rászoruló fele juttassák el ezt a 
lehetőséget. Újból pályáznak egy EU Élelmiszersegély programra, ami egy segélyprogram keretében működik. 
Április 1-ig kell beadni a pályázatot, ezért március 21-ig hirdették meg, hogy a kérelmek beadhatóak a 
Polgármesteri Hivatalba. Ami azt jelenti, hogy már egy előzetes igényfelmérést elkezdtek a szűkös határidőre való 
tekintettel. Itt lisztet, száraztésztát, gabona alapú élelmiszereket szoktak általában szétosztani a lakosok között. 
Pályázati feltételekben le van írva, hogy milyen pontokat kell betartani erre vonatkozólag, ezt megkapták a 
testületi tagok. Nem kell az élelmiszert tárolni, de általában ők egy nap alatt meg szokták oldani a szétosztást. 
El lehet mondani, hogy már elég rutinosak benne, mert ellenőrzésük is volt, és mindent rendben találtak. Sőt meg 
is dicsérték az Önkormányzati dolgozókat, amiért előzetes kérelmeket kértek be, úgy hogy ezek nem kötelezőek. 
Fel kell hívni a lakosok figyelmét, hogy nem szabad értékesíteni ezt a segélycsomagból álló támogatást. Aki ezt 
eladja, az legközelebb nem kaphat ilyen csomagot. Voltak olyanok, akik nagy mennyiségű élelmiszert kaptak, és 
eladták. Viszont ezek olyan élelmiszerek amik sokáig elállnak, nem romlanak meg. 
Tehát ha március 21-ig bejönnek a kérelmek, akkor még lesz egy szűk hetük, hogy megvizsgálják a 
jövedelemhatárokat, átnézik a kérelmeket, és április 1-ig még be tudják adni a pályázatot. Természetesen akkor, ha 
a Képviselő-testület most úgy dönt, hogy megszavazzák a pályázást, hogy támogassák a falu lakosságát ennek 
kapcsán. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Megköszönte, és kiegészítette, hogy ez a pályázati lehetőség évente két alkalomra szól. Ami itt egy kicsi probléma 
lehet, hogy az Önkormányzatnak kell gondoskodnia az elszállításáról. Eddig sikerült a jegyző asszonynak 
köszönhetően ezt ingyenesen megoldani. Bíznak benne, hogy ez most is így lesz. Szerencsére még vannak Banán 
jóindulatú emberek, akik segítenek, ha kell. Tehát egyszer lehet pályázni, és ez kétszeri osztásra szól. Megkérte, 
hogy kézfeltartással jelezze, aki egyetért, hogy pályázzanak. 
 

A képviselő-testület 7  igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

37/2011. (III.08.) sz. KT. határozat: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
pályáznak az EU Élelmiszersegély Programra. 

 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Ennyi volt a nyílt testületi ülésben, valakinek esetleg a különfélékhez egyéb megjegyzése? 
 

Ágoston Lászlóné képviselő: 
Mit lehet csinálni az alkalmi árusokkal? Megkérték, hogy kérdezze meg, hogy például van-e hetente virágos, és 
Ők fizetnek-e ide valamit? 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Válaszolt, hogy most még nem volt a virágos, de ha bejön a jó idő, akkor biztosan jönni fog, és akkor közterület 
használati díjat fog fizetni. 
 

Szabó Árpád képviselő: 
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Az hogy közterület használati díjat kell fizetniük az egy dolog, de ellenőrzik, hogy neki van-e jogosultsága itt 
árulni? Elvileg feltétele már a kipakolásnak, hogy ehhez ő engedéllyel rendelkezik. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Feltétele lenne, de amikor Ő ide került, akkor próbálta a rendeletet betartatni. Többször is kiment a helyszínre és 
kérte, hogy töltsék ki a kérelmet, mutassák be a papírokat, igazolványokat. Volt akit elzavartak, mert nem volt 
megfelelő a jogosultságuk. Volt olyan is, akinek volt jogosultsága, de mégsem volt hajlandó fizetni. Nem egy 
könnyű dolog ezt a közterület használati díjat érvényben tartani. Véleménye szerint azonban mindenképpen be 
kellene tartatni, tehát minden árusnak adni kell a rendeletből egy példányt. A nyomtatvány alapján hozzá nem 
jutott vissza egyetlen kérelem sem.  
 

Szabó Árpád képviselő: 
Ezek szerint ők jogosulatlanul pakoltak ki. Összetett dolog, hogy ők engedély nélkül árulnak, míg a helyi 
vállalkozók meg fizetik az adókat, és ha szüksége akkor ők támogatják a falut. Lakosság minél jobb kiszolgálása 
érdekében, ha nincs engedélye, akkor mennie kell.  
Ha nincs engedélye, akkor ki kell hívni a rendőrséget. Ennyit a banai vállalkozók érdekében meg kell tenni. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Az egyik árushoz kiment, és kérte a papírokat, még majdnem fellökték. Egyedül semmiképpen nem merne ott 
komfrontálódni. 
 

Szabó Árpád képviselő: 
Véleménye szerint ezt egyszer kell lezárni, egyszer kell végig vinni a folyamatot. Ha bármilyen rendezvény van a 
faluban, akkor nem mástól kérnek segítséget, hanem a helyi vállalkozóktól. Az alkalmi árusok soha nem 
támogatják a rendezvényeket. Amennyiben szükséges kérje a Polgárőrség segítségét. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Mindenképpen számít a Polgárőrség segítségére. 

 
Vizkeleti István alpolgármester: 

Csak egy telefon, és már intézkednek is. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Mivel nem volt több észrevétel a különfélékben, ezért elmondta, hogy a következő Képviselő-testületi ülés április 
12-én, kedden lesz. 
 

 
Több hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a jelenlévők aktív közreműködését és a rendes 
képviselő-testületi ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 Sáhóné Horváth Márta Dr. Szolga Emese 
 polgármester jegyző 
 
 
A jegyzőkönyvet hitelesítették: 
 
 
 
 
 
 Ágoston Lászlóné Bátisz Erzsébet 
 képviselő alpolgármester 


