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BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Bana, Jókai Mór utca 18. 
 
Ikt.sz.: 311/15/2011. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 8-án tartott rendes 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 

 
Igazoltan távol: Vizkeleti István alpolgármester 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Szolga Emese jegyző 

 Nagyné Czigle Judit óvodavezető 
 Kovács Gabriella gazdálkodási főelőadó 
 Németh Hilda Kertbarátkör 
 Gyöngyös Lajosné Nyugdíjasklub 
 Tóth Ferenc Énekkar 
 Sárközi Attila BKSK 
 Angyal Roland BKSK 
 Halgas Józsefné Vöröskereszt 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Köszöntötte a képviselő-testület rendes ülésén megjelenteket, megállapította, hogy az határozatképes, mivel 7 
képviselőből 5 fő jelen van. Elmondta, hogy Vizkeleti István alpolgármester úr jelezte, hogy egészségügyi okok miatt 
nem tud megjelenni a testületi ülésen. Jegyzőkönyv vezetésére Sulyokné Kállai Mónika igazgatási előadót javasolta. 

 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
151/2011. (XI.08.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Sulyokné Kállai 
Mónika jegyzőkönyvvezető személyét. 
 
Felelős: Sulyokné Kállai Mónika 

 jegyzőkönyvvezető 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Ismertette a napirendi pontokat, és kiegészítette az 1. ponttal, valamint a 7. pontban találhatóakkal, majd javasolta azok 
elfogadását.  
 

NAPIRENDI PONTOK: 

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

2. Tájékoztató a Képviselő-testület háromnegyed éves gazdálkodásáról, a 2012-es költségvetési koncepció 
elfogadása. 
Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester 
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3. Helyi adórendelet módosításának megtárgyalása. 
Előadó: Dr. Szolga Emese jegyző 
 

4. Bérleti díjak megtárgyalása. 
Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester 
 

5. Bana Község Önkormányzat minőségirányítási programjának elfogadása. 
Előadó: Dr. Szolga Emese jegyző 
 

6. Tájékoztatás kérése a civil szervezetek tevékenységéről. 
Előadók: Civil szervezetek vezetői 
 

7. Különfélék 
a. Behajtási rendelet előkészítésével kapcsolatos tájékoztatás 

Előadó: Dr. Szolga Emese jegyző 
 

b. Tájékoztatás a felkészülésről az influenza elleni szezonra 
Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester 
 

ZÁRT ÜLÉS: 

1. Közoktatási feladatok ellátásának megtárgyalása 
Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester 

 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
152/2011. (XI.08.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat 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: 

Ismertette a jelenlévőkkel az 1. mellékletben csatolt beszámolót a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, 
tájékoztatót a két ülés közötti fontosabb eseményekről. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e észrevétele, 
kérdése valakinek? Mivel nem volt, ezért határozati javaslattal élt. 

 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
153/2011. (XI.08.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az 1. sz. 
melléklet szerinti beszámolót a lejárt határidős határozatokról és a két ülés 
közötti eseményekről. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 



D:\Dokumentumok\2011\Jegyzőkönyvek\Képviselő-testületi-2011\2011.11.08\Jegyzőkönyv - 2011.11.08.doc oldal 3/15. 
 

2. Tájékoztató a Képviselő-testület háromnegyed éves gazdálkodásáról, a 2012-es költségvetési koncepció elfogadása 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Elmondta, hogy először a háromnegyed éves gazdálkodást tárgyalják. Mindenki megkapta az írásos anyagot. Ismertette 
a 2. mellékletben csatolt dokumentumot. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek véleménye, kérdése? 
 
 

Bujáki Lászlóné képviselő: 
Sajnálattal vette észre, hogy a CKÖ elnök nincs itt, mivel tőle akarta kérdezni. A 3. sz. táblázatban van egy olyan sor, 
hogy a település kisebbségi önk. kiadási ráta, mely 210.000 Ft. Ezzel kapcsolatban kérdezte, hogy van költségvetési 
koncepciója a CKÖ-nak? Voltak olyan ígéretek, hogy tovább fog menni a zeneoktatás, viszont nincs semmi mozgás 
körülöttük. Az a kérdése, hogy ehhez a pénzhez hozzá lett-e nyúlva, vagy milyen elképzelések vannak. Még az sincs, 
hogy bármilyen tájékoztatást adtak volna arról, hogy milyen elképzeléseik vannak. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Elmondta, hogy a CKÖ-nak külön számlán kell kezelni a pénzét és ez az összeg a számlájukon rendelkezésre is áll. Az 
idei évben nem költöttek el belőle még semmit. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Tekintettel arra, hogy a CKÖ üléseken ő is ott szokott lenni. Az elmúlt időszakban nem volt CKÖ ülés. Tehát az 
Együttműködési megállapodás a két önkormányzat között hiányzik, tekintettel arra, hogy a helyiségek biztosításának 
kérdése azóta sem rendeződött. Illetve ami még lényeges, hogy sem háromnegyed éves beszámolójuk sem volt. 
 

Megérkezett Szabó Árpád képviselő. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Elmondta, hogy biztosan törvényességi észrevételt fognak kapni. Ő még nem találkozott vele, ide a Hivatalba még nem 
érkezett meg. Még jelzés nem érkezett a Kormányhivataltól, de nem működnek.  
Annyit még szeretett volna elmondani a háromnegyed éves gazdálkodásról, hogy az adók azóta (2011.09.30) úgy 
alakultak, hogy az IPA 61 %-ban, a magánszemélyek kommunális adója 75 %-ban, a gépjárműadó 68 %-ban, a 
termőföld bérbeadása pedig 100 %-ban realizálódott. Felhívta a lakosság figyelmét főleg a kommunális és gépjárműadó 
fizetési kötelezettség betartására. Folyamatban vannak a végrehajtási eljárások, megkapták a munkahelyeknek a listáját, 
illetve nagyon nagy előszeretettel veszik igénybe a NAV-nak a segítségét. Tehát az állami adóhatóságon keresztül is 
próbálnak a behajtásoknak eleget tenni. Inkább az önkéntes teljesítés lenne a cél. Kérte, hogy aki még eddig nem fizette 
meg az adóját, az tegye meg, hogy ne kelljen letiltásokhoz, végrehajtásokhoz folyamodni.  
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
További kérdés, észrevétel nem volt, ezért határozati javaslattal élt. 
 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
154/2011. (XI.08.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elfogadta a Bana 
Község Önkormányzat 2011. évi háromnegyed éves beszámolóját a 2. melléklet szerint. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Elmondta, hogy rátérnek a napirendi pont második feléhez, a 2012. évi koncepció elfogadására. A költségvetési 
koncepciót mindenki megkapta. Törvény írja elő, hogy a következő évi költségvetési koncepciót a polgármesternek 
november 30-ig a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. Nincs a tartalmára kötelező érvényű előírás. Ismertette a 3. 
mellékletben csatolt dokumentumot. Jelenleg még az Országgyűlés által elfogadott költségvetési törvény még nincs, 
tehát csak a tervezetre tudtak támaszkodni. Ezeket figyelembe véve kellett a koncepciót elkészíteni. Érvényesíteni kell a 
takarékos és ésszerű gazdálkodás követelményeit továbbra is. Fel kell tárni a bevételi lehetőségeket, elsődlegesen a 
100 %-ban támogatott pályázatokat, melyről határozatuk is van, hogy csak ilyet vehetnek figyelembe. 2012-ben a 
kintlévőségek behajtására fokozott figyelmet kell fordítani. A helyi adókról szóló rendeletet december 15-ig kell 
felülvizsgálni, megalkotni a Képviselő-testületnek. Azonban az előző évről áthozott kötelezettségvállalásaikat is 
teljesíteni kell, mint pl. a Győr-Szol Zrt.-nek fizetendő önkormányzati rész. Amennyiben lehetőségük lesz, részt kell 
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venniük egy megújuló közfoglalkoztatásban, mely a helyi munkanélküliséget csökkenteni, mely sajnos 10 % körül van. 
Tartalékképzést is kell. Az viszont jó hír, hogy idáig a tartalékukhoz nem kell hozzányúlni csak minimális összegben. 
Ennyiben szeretett volna a 2012. évi költségvetési koncepcióról tájékoztatást adni. Megkérdezte, hogy ezzel 
kapcsolatban van-e javaslata, kérdése? 
 

Bujáki Lászlóné képviselő: 
Megkérdezte, hogy ezeket az előirányzatokat miből lehet majd teljesíteni. 
 

Szabó Árpád képviselő: 
Szerinte rá vannak kényszerítve egy ilyen koncepció megalkotására, viszont még nem lehet tudni, hogy ennek mennyi a 
realitása. Majd meglátják, hogy végül hogyan alakulnak a dolgok. Egy biztos, hogy nagyon nehéz időszak előtt állnak.  
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Ezt a költségvetési koncepciót az 1992. évi XXXXIII. törvény és a 292/2009. Kormányrendelet tartalmazza. Ez írja elő, 
hogy november 30-ig a 2012. évi koncepciót a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Elmondta, hogy az országgyűlés.hu honlapon áttanulmányozható a költségvetési törvénynek a tervezete. Nem írt 
viszonyszámokat, mivel nem tudja, hogyan fogják elfogadni a törvénytervezetet. Nem tudja, hogy hogyan tudnak majd 
bevételeket tervezni. A kiadási oldal sem igazán látható a jövő évre vonatkozóan. Nincs olyan elfogadott módosítás, 
melyre alapozhatott volna. Nagyon sok törvényjavaslat van fent a helyi adókkal, önkormányzati törvénnyel, közoktatási 
törvénnyel kapcsolatban, melyek nagy mértékben befolyásolnák a 2012. Koncepciót. Most úgy érzi magát itt a 
közigazgatásban, hogy várják a lehetséges alternatívákat, melyeket még ki tudnak majd használni. Annak érdekében, 
hogy legalább a működés lehetséges legyen. Ettől többet a koncepcióba nem tudott beleírni. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Határozati javaslattal élt. 
 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
155/2011. (XI.08.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetési 
koncepcióját elfogadja azzal, hogy az alábbi irányelveket kell alkalmazni a 2012. évi 
költségvetés elkészítésénél: 
 
- Az intézmények, illetve a lakossági szolgáltatások biztonságos működtetése 2012. évben 

is elsődlegesnek minősül. Az intézményi gazdálkodás önállósága elsőszámú 
intézményvezetői felelősséggel érvényesüljön. 

- Fel kell tárni azokat a forrásokat, amelyek a bevételek további növelését teszik lehetővé. 
Figyelemmel kell kísérni az önerő nélküli pályázati forrásokat. 

- A kintlevőségek behajtására 2012. évben is kiemelt figyelmet kell fordítani. 
- Érvényesíteni kell a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeit. 
- A dologi kiadások tervezését úgy kell végrehajtani, hogy az, az előző év teljesítési adatait 

csak különösen indokolt esetben haladhatja meg, pl.: korábbi alultervezettség miatt. 
- A képviselő-testület a helyi adók mértékét decemberi rendeletmódosítással kívánja 

módosítani 2012. évre. 
- Az előző évekről áthúzódó kötelezettségvállalásokat teljesíteni kell. 
- Részt kell venni – lehetőség szerint – a megújuló közfoglalkoztatásban, csökkentve ezzel 

a helyi munkanélküliséget. 
- A biztonságos működés érdekében tartalék képzése indokolt. 
 
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy az irányelveket figyelembe véve a 
költségvetési rendelet-tervezetet készítse el, a polgármestert pedig, hogy a rendelet-
tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé. 

 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 Dr. Szolga Emese 
 jegyző 

 
Határidő:  2012. február 15. 
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3. Helyi adórendelet módosításának megtárgyalása. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Megkérte a jegyző asszonyt, hogy a napirendi pontot terjessze a Képviselő-testület elé. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
A koncepcióval kapcsolatban gondolta, hogy nagyon nagy vonalakban tárgyalják a helyi adókkal kapcsolatos rendelet 
módosításának a lehetőségét. A december hónap lesz ami konkrét tények elé állítja a testületet az adók szempontjából. 
Néhány dolgot megnézett szintén az Országgyűlés honlapján, erről szeretett volna néhány mondatot elmondani. A 
tervezet nagyon nagyvonalú a helyi adókra vonatkoztatva. Úgy van fent a törvényjavaslat, hogy az egyes adótörvények 
módosítására és a pénzügyi törvényekre vonatkoztatva egy átfogó 200 oldalas anyag. Ebbe foglalja bele a helyi adókra, 
gépjármű adókra vonatkozó tervezetet. Szerinte ami fontos, hogy a helyi önkormányzatok kizárólag a helyi adókban 
meghatározott adókat állapíthatják meg. Illetve mozgásszabadságot terjeszt ki a testületnek a tervezet, hogy lehetőséget 
biztosít, hogy olyan adókat vessenek ki, amit a helyi adótörvény nem tartalmaz. A helyi adók sajátos formáját képező 
úgynevezett települési adók vethetők majd ki. Tehát az önkormányzat a jelenleg működő helyi adó paletta mellett egy, 
vagy több saját maga által alkotott települési adót is bevezethet az illetékességi területén. Hallottak már olyanról, hogy 
ebadó, füstadó. Kérte a képviselő- testületi tagokat, hogy gondolják végig miből fognak bevételt teremteni a jövőre 
nézve. Nagyon fontos lesz a működőképesség megőrzése miatt a bevételi oldal megtervezése. Szerette volna a lakosság 
figyelmét felhívni, hogy amióta itt van, azóta tolmácsolja a testület felé, hogy szűk körűek az adók itt a településen. Ez 
az egyéni véleménye, viszont fontosnak tartja, hogy a Képviselő-testületi tagok nagyon megértőek a lakossággal 
szemben, és nem változtattak az adókon már évek óta. Az önkormányzati rendelettel vagyon típusú adót, kommunális 
jellegű adót, illetve helyi adót állapíthat meg. A vagyon típusúba tartoznak az építmény adó és a telek adó, a 
kommunális jellegű adók közül a magánszemélyek kommunális adója. Elmondta, hogy a településükön jelenleg csak ez 
az utóbbi van, melynek egyébként a legfelsőbb határa a 12.000 Ft éves szinten. Náluk ez az összeg 1.500 Ft éves 
szinten. Megkérte a testületi tagokat, hogy ezen is gondolkozzanak el. Érdemes mérlegelni, hogy tárgyalják-e ezt a 
rendelet módosítást a következő testületi ülésen.  
Nem talált olyan jellegű kikötést a törvényjavaslatban, hogy milyen adókat akarnak elvonni a településektől. Viszont 
lényeges lehet, hogy az adó megállapítási jogot korlátozhatja az, hogy a bevezetett adó mértékénél nem állapíthat meg 
többet az adó maximumnál, és építmény, telekadó esetén az ingatlan forgalmi értékének 3 %-nál. Ez nagyon magas 
összeg, viszont ha nem is nagymértékben, de valamilyen előrelépést tenniük kellene.  
A települési adó csökkenti az eddigi iparűzési adó összegét. A tervezet alapján továbbra is az Önkormányzat fogja 
kivetni a gépjármű adót, viszont más lesz a megítélése és a számolási módja. A tervezet alapján az adó havi mértéke 
személygépkocsinként a kW-ban kifejezett teljesítménye és a környezetvédelmi osztály jelzése alapján lesz előre 
láthatólag meghatározva.  
Ennyit szeretett volna elmondani, kérte ezzel kapcsolatban a véleményeket. Kérte, hogy döntsenek róla, hogy 
módosítsanak-e rendeletet, megbízzák-e a rendelet tervezet kidolgozásával.  
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Megköszönte, és elmondta, hogy egyre inkább úgy néz ki, hogy az Önkormányzatnak magának kell gondoskodnia a 
zavartalan működésről, fenntartásról. Szerinte tartsanak egy rendkívüli testületi ülést, melyen ezeket az esetleges 
módosításokat megtárgyalhatnák. Még akkor nem csúsznának ki az időből és a decemberi testületin pedig elfogadnák a 
módosítást. Megkérdezte, hogy ezt így elfogadják a testületi tagok? 
 

Szabó Árpád képviselő: 
Elmondta, hogy ő nem fogadja el. Figyelembe véve, amit a polgármester asszony az imént elmondott, hogy 10 % a 
munkanélküliség aránya a településen. Szerinte nem kellene ezt csinálni. Aki ebben a faluban él, annak tisztában kell 
lenni azzal, hogy meddig lehet még terhelni ezt a lakosságot. Mielőtt még bármilyen adóban gondolkodnának, fel 
kellene mérni, hogy terhelhető-e még valamennyire. Ez a lakosság szerinte nem terhelhető tovább. Az a javaslata, hogy 
legelőször mérjék fel, hogy menyire terhelhető még.  
Nem értette félre a dolgokat, szerinte is beszélni kell róla. Szerinte nézzék meg, hogy milyen arányban vannak 
igénylések szociális segélyre, lakásfenntartási támogatásra és utána beszéljenek erről. Megértette, hogy ez azért 
szükséges, mert a törvény és a körülmények rákényszeríti őket. Megkérte a jegyző asszonyt, hogy előtte legyen egy 
felmérés a szociális juttatásokról, mely a testületi tagoknak is szükséges lehet. Szerinte a banai lakosság nem terhelhető 
tovább. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Megköszönte, és elmondta, hogy a jegyző asszony éppen azért vezette fel ezt a helyi adó rendelet módosításának a 
lehetőségét, hogy az ilyen felmerült gondolatokat elindítsa. Ők is számolták a törvénytervezet alapján, hogy például egy 
5 MFt-os háznál, ha az 1 %-ot vezetik be, akkor is 50.000 Ft-os adót jelentene. Szerinte is ez nagyon sok, viszont 
dönteniük kellene róla. Önfenntartóknak szeretnék az önkormányzatokat. Javasolta, hogy ezt is és a következő 
napirendi pontot is egy rendkívüli testületi ülésen tárgyalják meg, és a decemberi ülésen tudnának döntést hozni.  
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Dr. Szolga Emese jegyző: 

Kérte a Képviselő-testületi tagoktól, hogy tájékozódjanak, hogy a környező településeken mennyi a magánszemélyek 
kommunális adójának az összege. Ez is egy viszonyszámot adna róla, hogy mennyire nem lettek az adók felülvizsgálva.  
 

Bujáki Lászlóné képviselő: 
Hosszú évek óta van ez az 1.500 Ft-os adó, és ha mindig csak egy kicsit emelték volna, nem lett volna olyan megterhelő. 
Tisztában van vele, hogy a lakosság a kommunális adó mellett további tízezreket nem tud befizetni. Azonban az előbbi 
javaslatot ő is támogatta. Elmondta, hogy mikor az önkormányzat annyira rossz helyzetben volt, hogy hitelt kellett 
felvenni a számlák kifizetése érdekében, akkor a szociális szférában annyira megértették, hogy volt olyan hónap amikor 
semmilyen kérelmet nem adtak be. 
 

Szabó Árpád képviselő: 
Előzőekre reagálva elmondta, hogy nekik vannak rendeleteik. Azokat kellene betartatni. A rendeleteket végre kellene 
hajtani. Mérlegelni kell, hogy mit csinál a pénzével. Véleménye szerint az önkormányzatnak sokkal határozottabban 
kellene behajtatnia az adókat, és a meglévő rendeleteket pedig alkalmazni, érvényesíteni kell. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Megköszönte és határozati javaslattal élt.  
 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
156/2011. (XI.08.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízta a jegyző asszonyt, 
hogy a képviselő-testülettel együttműködve, egy rendkívüli ülésre dolgozza ki a 
helyi adókkal kapcsolatos rendelet esetleges módosítását.  
 
Felelős: Dr. Szolga Emese 

 jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

4. Bérleti díjak megtárgyalása. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Ez a napirendi pont azért került be, mert a munkatervükben ez szerepel. Képviselő társai kaptak egy kis másolatot, mely 
két képviselő-testületi határozatot és egy rendeletet tartalmaz. Van egy rendeletük az önkormányzati bérlakásokra 
vonatkozóan. Most arról beszélnek, hogy a forrásaikat szeretnék egy kicsit növelni. Véleménye szerint ezt is foglalják 
bele abba a rendkívüli testületinek az anyagába, amivel az imént megbízták a jegyző asszonyt. Határozati javaslattal élt.  
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
157/2011. (XI.08.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízta a jegyző asszonyt és a 
polgármester asszonyt, hogy a képviselő-testülettel együttműködve, egy 
rendkívüli ülésre terjesszék elő a bérleti díjakkal kapcsolatos rendeletet esetleges 
módosítását. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 Dr. Szolga Emese 
 jegyző 

 
Határidő:  azonnal 
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5. Bana Község Önkormányzat minőségirányítási programjának elfogadása. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

A lejárt határidejű határozatoknál már említette, hogy ez a mostani testületi ülésen kerül megtárgyalásra. A jegyző 
asszony elő is készített, a képviselő társak meg is kapták. Megkérdezte a jegyző asszonyt, hogy szóbeli kiegészítést 
kíván-e tenni? 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
A lakosság tájékoztatása érdekében ismertette az előterjesztést, mely a 4. mellékletben lett csatolva. A közoktatási 
törvénynek megfelelően a Jókai Mór Általános Iskolának el kell készítenie a minőségirányítási programját, melyet csak 
akkor tud, ha az önkormányzaté elfogadásra került.  
Az ÖMIP ismertetése után kérte a Képviselő-testületet, hogy fogadják el azt, annak érdekében, hogy a decemberi 
testületi ülésre az intézmények elkészíthessék a saját minőségirányítási programjukat.  
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Megköszönte a jegyző asszonynak, és megkérdezte, hogy van-e kérdés. 
 

Szabó Árpád képviselő: 
Egyértelmű, hogy törvényi előírás ezt megalkotni az intézményvezetőkkel együtt. Szeretett volna többet hallani róla, 
hogy mi az, hogy nem működik a szociális háló. Mit ért ez alatt konkrétan. Miért nem történt eddig beavatkozás, ha 
nem működik? Vannak lehetőségeik, akkor miért nem történik ráhatás. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Konkrét dologra gondolt. A szociális háló nem csak a Gyermekvédelmi és Családgondozó, Ifjúság- és gyermekvédelmi, 
és a jegyző önálló tevékenységéből tevődik össze, hanem együttműködésre kell, hogy alapuljon. Lehet, hogy személyes 
okok miatt is, de egy kicsit széthúzás volt a háló tagjai között, és bizonyos esetekben hatáskörök túllépése is történt 
ennek kapcsán. Ezeket kell a jövőben úgy kezelniük, és neki is határozottabban fellépni, hogy ilyen konfliktus helyzetek 
ne alakulhassanak ki, és ne legyenek olyan lépések, melyek egymás munkáját akadályozhatják, és egyéb 
felülvizsgálatokra legyenek kényszerítve. Az együttműködés különböző tagjai nem tudnak egymással 
kompromisszumot kötni, együttműködni, együtt dolgozni, és nincs előrehaladás. Úgy gondolta, hogy ezt első sorban 
neki kell majd koordinálni. Véleménye szerint fontos lenne, hogy például közösen menjenek ki a családokhoz. 
Megpróbálhatják a megoldást megtalálni közösen, nem széthúzással.  
 

Szabó Árpád képviselő: 
Jelenleg vannak problémák, és az érdekelte volna, hogy a jelenlegi jogszabályoknak megfelelően milyen intézkedések 
történtek már a problémák megoldására. Még idáig nem is történtek ezzel kapcsolatban lépések? 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Ezek a problémák most kerültek elő, nem olyan régi keletű problémák ezek. Ez a minőségirányítási program lesz az 
első alapköve, mely alapján el tudnak majd járni erre vonatkoztatva.  
Konkrét lépések már történtek, mely szerint utána jártak dolgoknak, feljegyzések történtek, például annak kapcsán amik 
túlkapásra vezethetők vissza. Azonban konkrét felelősségre vonás még nem történt.  
 

Bujáki Lászlóné képviselő: 
Elmondta, hogy érti, hogy mit szeretne Szabó Árpád képviselő úr. Szerinte, ha valami gond van az iskolában, akkor 
nem az ifjúságvédelmi szaladgál, hanem jelez a gyermekjóléti szolgálatnak.  
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Felhívta a figyelmet, hogy maradjanak a minőségirányítási programnál. Megkérdezte, hogy a minőségirányítási 
programmal kapcsolatban van-e esetleg kérdés? 
 

Szabó Árpád képviselő: 
Elmondta, hogy véleménye szerint ez akkor fog érni valamit, ha be is fogják tartatni. 
 

Bátisz Erzsébet képviselő: 
Összegezte, hogy ezt most el kell fogadniuk, és ettől kezdve mindenkinek ezt kell betartani, ehhez kell magukat tartani 
a jövőben. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Határozati javaslattal élt. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
158/2011. (XI.08.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az 
önkormányzat 4. melléklet szerinti minőségirányítási programját. Megbízta a 
jegyzőt annak kihirdetésével és az intézményvezetők felé történő megküldésével. 
 
Felelős: Dr. Szolga Emese 

 jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

6. Tájékoztatás kérése a civil szervezetek tevékenységéről. 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Szeretettel köszöntötte a civil szervezetek képviselőit. A képviselő társai előtt ott vannak az írásbeli beszámolók, illetve 
az énekkar vezetője szóbeli beszámolót fog tartani. A Szülői Munkaközösség vezetője, valamint a Polgárőrség vezetője, 
aki az alpolgármester úr, jelezték hogy nem tudnak megjelenni, azonban az írásos beszámolójukat megküldték. A 
Tűzoltóság részéről nem érkezett beszámoló, és a képviselője sincs itt. Megkérte a BKSK képviselőjét, hogy tegyenek 
szóbeli kiegészítést. 

 
Sárközi Attila BKSK képviselője: 

Elmondta, hogy Énekes József elnök úr nem tudott személyesen megjelenni, ezért őt mint elnökségi tagot, és Angyal 
Roland szakosztály vezetőt kérték meg a képviseletre. Az 5. mellékletben csatolt írásos anyagban röviden 
összefoglalták az egyesület munkáját. Gondolta, hogy ha lenne kérdésük is, akkor azokra válaszolnának. 
Három szakosztályt működtetnek, a lovassport, a tömegsport és a labdarúgó szakosztályt. A labdarúgó szakosztályban a 
legnagyobb a létszám, közel 100 játékossal működnek. Az óvodáskorú gyerekektől kezdve a felnőttekig indítanak 
csapatokat. Olyan nagy városokkal kell felvenniük a harcot, melyeknél a gyereklétszám jóval nagyobb. Ennek ellenére 
csapataik helyt állnak, méltón képviselik a települést.  
Felhívta a szülők figyelmét, hogy ha a gyerekek szeretnének sportolni, mozogni, akkor segítsék őket, és engedjék meg, 
hogy eljárjanak az edzésekre, meccsekre. Igyekeznek képezni az edzőket, hogy szakszerű nevelést kapjanak, 
egészségesebben tudjanak élni, azonban ehhez kell a szülői akarat is. Az utánpótlás csapatok közül nagyon kevesen 
teljesítik az éves tagsági díjat. Nagyon nehezen kapják ezt meg, pedig a működéshez fontos lenne. Próbáltak szülői 
értekezletet is tartani, azonban nagyon kevesen jelentek meg.  
Szurkolóik is mindig elkísérik a csapatokat az idegen mérkőzésekre is, melyet ezúton is köszönnek nekik. Hazai 
mérkőzéseken is 100-200 fő szokott megjelenni.  
Ők egész évben kapcsolatban vannak a polgárőrséggel, mely a megyében példa értékű. Minden mérkőzésükön 
biztosítják a rendet. Megköszönte a polgárőrségnek, hogy ebben segítenek nekik.  
A belvíz miatti károkat támogató szponzorok és pályázatokon nyert összegekből tudták helyreállítani. Ilyen formában a 
kanális kitakarítását is megcsinálták. Szerinte ezzel a falunak is csak jót tettek. Ezeknek a munkálatoknak köszönhetően 
sikerült az utolsó három fordulót hazai pályán rendezni, mely jelentős költségcsökkentést jelentett, mivel nem kell a 
pályahasználatért fizetni. 
A lovas szakosztályt továbbra is Bujáki Gábor működteti. Sajnos a betegsége miatt az idei évben versenyre nem tudott 
elmenni. A következő évben szeretne újra versenyezni. 
A tömegsport rendezvényei alkalomszerűen működnek, mint például Május 1. Terveik között szerepel egy edző pálya 
kialakítása, melyre szintén adtak be pályázatot. Remélhetőleg akkor azon a pályán még több sportolni vágyót 
lehetőséghez juttathatnak. Növelni kell az utánpótlás csapatokat is, hiszen egyre nehezebb kicsalogatni a gyerekeket. 
A legnagyobb támogatást az önkormányzattól kapták. Rájuk is igaz, hogy a költségek növekednek, a támogatások pedig 
kevesebbek lesznek. Nem sokkal lenne olcsóbb, ha alacsonyabb osztályban játszanának. Szerintük ha erre nincs pénz, 
akkor alacsonyabb osztályra sem lenne.  
Támogatókon keresztül tudják működtetni jelenleg is. Megköszönte mindenkinek a segítségét, akár anyagilag, akár a 
munkájával támogatták őket. Megköszönte és felhívta a figyelmet Énekes József és Farkas Zoltán áldozatos munkájára. 
Három pályázatot nyújtottak be a jegyző asszony segítségével. Megnyerték őket. A sportörvény változása a 
nyereségadók igénybevételének lehetőségét teremtette meg. Abban az esetben, ha tudnának céget találni hozzá.  
Megkérte a Képviselő-testületi tagokat, hogy amennyiben módjukban áll kampányoljanak az érdekükben. Az a 
felfogásuk, hogy mindenkitől kérjenek egy kicsit, hiszen nagyon nagy szükség van a támogatásokra a következő évben 
is. Mindenki megkért, hogy segítsék őket szponzorok megkeresésében.  
Valószínűleg vártak tőlük egy konkrétabb pénzügyi beszámolót. Év végén tudják megmondani, hogy mi mennyibe 
került, úgy mint az előző évben is. Megkérdezte, hogy van-e kérdésük? 
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Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Megköszönte az éves értékelést. Tavaly is megkapták a pénzügyi beszámolót. Év végén kérik majd ismét, annak 
érdekében, hogy a 2011-es költségeket figyelembe tudják venni a 2012-es költségvetés megtervezésénél.  
Szerette volna megköszönni a pálya gondos ápolását, melyet nem csak akkor csináltak, amikor baj volt, hanem a mai 
napig is. Az aktív nyugdíjasok és a sportszerető emberek is nagyon sokat segítettek. A vezetőségi tagok, szinte együtt 
lélegeznek a sportpályával. 
A szülők sajnos nagyon sokszor nem állnak a gyerekek mögé. Nem igazán segítik a sportkör munkáját, pedig a 
gyerekek nagyon élvezik. A fiatalok is szeretnének a nagy csapat tagjai lenni. Sok csapatot kell működtetniük nagyon 
kevés forrásból. A szülőknek is inkább örülni kellene, hogy nem a vendéglátó egységekben vannak a gyerekek, hanem 
friss levegőn mozognak, jó társaságban. A korábban említett 800.000 Ft-os támogatás mellett a havi 56.000 Ft-os 
villanyszámlát is az önkormányzat fizeti. Volt egy testületi határozat róla, hogy bevezetik a gázt, azonban ez elmaradt. 
Folyamatban van, hogy bevezetik a gázt is. Jelenleg a tervezési munkáknál járnak. Ez a falu tulajdonát képezi. Ma már 
megkereste őt egy cég, aki jelezte, hogy a nyereségadója 1 %-át ide utalná. Kért mindenkit, hogy ha esetleg van ilyen 
ismeretsége, akkor jelezze a nyereségadóban lévő lehetőségeket. Örült neki, hogy május 1–én azért meg tudták oldani a 
kispályás focit is. Használhatatlan volt a focipálya, de mégis sikerült a hagyományoknak megfelelően a Május 1. kupa 
megszervezése. Megkérdezte a képviselőket az észrevételeikről. 

 
Szabó Árpád képviselő: 

Örül neki, hogy végre van egy hiteles vezetőség a sportkör élén. Szerinte is meg kellene értetni a szülőkkel, hogy 
támogassák a gyerekeiket. Kevés az, ha egy vezetőség akarja csak a focit. Elmondta, hogy ez egy tévhit, hogy nem 
akarják támogatni. Számolniuk kell majd a költségvetés készítésénél. Egyébként gratulált a csapatnak, nagyon komoly 
eredményeket értek el.  

 
Sárközi Attila BKSK képviselője: 

A szurkolók nagyon sokat segítenek nekik. Látják a hiteles vezetést, és munkával is nagyon sokat segítették őket. 
Szerinte nagyon korrektek a csapattal szemben, igyekeznek ezért őket kulturált környezetben várni, és színvonalasan 
játszani. Megköszönte a Képviselő úr véleményét, és biztosította, hogy a továbbiakban is mindent megtesznek a siker 
érdekében. A költségekkel kapcsolatban elmondta, hogy csodát nem vár senki, azonban az önkormányzatnak is 
értékelnie kell, hogy mekkora összefogás van a sportkör érdekében. Ha nem kapnak támogatást, akkor nem fogják tudni 
működtetni. Véleménye szerint csak a település jó hírnevét vitték tovább, és nagyon büszkék lehetnek rájuk. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Régen volt teke szakosztály is. Most már nincsen, megszűnt? 
 
Sárközi Attila BKSK képviselője: 

Igen most is lenne, csak a lehetősége szűnt meg. Az amatőr bajnokságot megszűntették, ahhoz, hogy magasabb 
osztályban működjön, tekepálya kellene. Egyébként ez is önköltséges volt. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Elmondta, hogy ahogy a foci a megyén belül, úgy a lovas szakosztály a megyén kívül szokta elvinni a település jó hírét. 
Sajnos betegség miatt ez az idei évben elmaradt, azonban jó egészséget kívánt Bujáki Gábornak a további 
versenyzéshez. Határozati javaslattal élt. 
 
 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
159/2011. (XI.08.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 5. melléklet 
szerinti BKSK 2011. évi beszámolóját. 
 
Felelős: Énekes József 

 BKSK elnök 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Megkérte Gyöngyös Lajosnét a Nyugdíjasklub vezetőjét a beszámoló ismertetésére, melyet a 6. mellékletben csatoltak. 
Megkérdezte, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. 
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Gyöngyös Lajosné Nyugdíjasklub vezetője: 

Megköszönte a figyelmet. Elmondta, hogy nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Az esetlegesen felmerülő kérdésekre 
nagyon szívesen válaszol. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Elmondta, hogy nagyon örült neki, hogy a beszámolóban vannak terveik. Előre mutató tervek szerepelnek. Szerinte 
ennek a szervezetnek az lesz a mozgató rugója, hogy mindig valamire készüljenek. Annyit hiányolt, hogy egy kicsit 
szorosabb kapcsolatot lehetne tartani az iskolával és az óvodával. Közös foglalkozásokat, kézművességet lehetne tartani. 
Ahogy leírták, mindig ott vannak az önkormányzat rendezvényein. 

 
Gyöngyös Lajosné Nyugdíjasklub vezetője: 

Nehezen fejlődnek, kevés az új tag. Nagyon öregszik a társaság. Szeretnének fiatalítani, mert sok a 70 év feletti taguk. 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Ezúton kérte meg a lakosságot, hogy jelentkezzenek a Nyugdíjasklubba. Határozati javaslattal élt. 
 
 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
160/2011. (XI.08.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 6. mellékletben 
csatolt Nyugdíjasklub 2011. évi beszámolóját. 
 
Felelős: Gyöngyös Lajosné 

 Nyugdíjasklub vezetője 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

A következő a Vöröskereszt beszámolója, melyet a 7. mellékletben csatoltak, és megkérdezte, hogy Halgas Józsefné a 
Vöröskereszt vezetője kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. 

 
Halgas Józsefné Vöröskereszt vezetője: 

Megköszönte, és elmondta, hogy nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Működnek, és köszönik szépen a támogatást.  
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Megkérdezte, hogy mennyi létszámmal működnek, és ez önkéntes tevékenység, vagy díjat fizetnek. Tervezik-e Véradó 
ünnepség megszervezését? 

 
Halgas Józsefné Vöröskereszt vezetője: 

A létszámuk 8-10 fő és teljesen önkéntes tevékenység. Nem terveznek ünnepséget, mivel nem szoktak elmenni. 
 
Bujáki Lászlóné képviselő: 

Szerinte együtt lehetne dolgozni a nyugdíjasklubbal. Felháborítónak tartotta, hogy a nyugdíjas találkozóra is milyen 
kevesen mentek el. Legalább jeleztek volna vissza, hogy nem tudnak elmenni. Javasolta, hogy amikor van a 
nyugdíjasklubnak összejövetele, akkor meghívnák a véradókat is, és tartanának egy közös bankettet.  

 
Halgas Józsefné Vöröskereszt képviselője: 

Elmondta, hogy az sem jó, mert nem mennek el az emberek. Már próbálták, de nem vált be. 
 
Bátisz Erzsébet képviselő: 

Annyit tett hozzá, hogy ez már régen is így volt. Akkor sem mentek el az emberek. Kérte, hogy ennek ellenére tartsanak 
rendezvényeket. Megköszönte a munkájukat. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Határozati javaslattal élt. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
161/2011. (XI.08.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 7. mellékletben 
található vöröskereszt 2011. évi beszámolóját. 
 
Felelős: Halgas Józsefné 

 Vöröskereszt vezetője 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

A 8. mellékletben került csatolásra a Kertbarátkör beszámolója. Megkérdezte Németh Hilda vezetőasszonyt, hogy 
kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. 

 
Németh Hilda Kertbarátkör vezetője: 

Szeretettel köszöntött mindenkit, különösebben nem szeretett volna kiegészítést tenni. Elmondta, hogy a többi civil 
szervezettel sok a közös tagjuk, kimondottan kertbarát tevékenységet nem végeztek. Meg vannak, működnek. 
Megpróbálnak jövőre valami kiemelkedőt csinálni. 

 
Szabó Árpád képviselő: 

Ahogy mondták keverednek. Szerinte nagyon jó dolog, hogy vannak. Fent kell tartani a működésüket. 
 
Németh Hilda Kertbarátkör vezetője: 

Elmondta, hogy az elődje Slánicz János tartott előadásokat, melyek érdekelték az embereket. Neki nincsen ilyen 
képessége. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Nagyon nehéz örökséget kapott a Slánicz János úr után. Határozati javaslattal élt.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
162/2011. (XI.08.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 8. mellékletben 
csatolt Kertbarátkör 2011. évi beszámolóját. 
 
Felelős: Németh Hilda 

 Kertbarátkör vezetője 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

A Banai Énekkar beszámolóját írásban nem nyújtották be, ezért megkérte Tóth Ferenc karnagy urat, hogy tegye meg 
szóbeli beszámolóját. 

 
Tóth Ferenc Énekkar vezetője: 

Megköszönte a szót és elmondta, hogy hétfőnként tartják a próbáikat. 12 éve alakult az Énekkar, Lukács József 
tiszteletes úr csoportját vette át. Nagyon szereti ezt a társaságot. Sajnos míg Japánban Kodály módszerrel tanítják az 
éneket, addig Magyarországon már csak heti egy órában tanulják. Az érzelmi nevelés ezzel nagyon romlik. 
Szívesen mennek énekelni a kórustagok. Idén Liszt év volt, megemlékeztek Liszt Ferencről. Kicsit kevesebbet 
szerepeltek az idén, mint a tavalyi évben. Érdekesnek tartotta, hogy Gy-M-S megyében jobban ismerik őket, mint 
Komárom-Esztergom megyében. Rendszeresen szerepelnek Győrszentivánon, és nagyon sok rendezvényen ott vannak. 
Nem tudják ezt megtenni Komárom-Esztergom megyében. Nem is nagyon tudják, hogy van itt Banán énekkar. A 10 
éves évfordulóra nagyon szép műsorral készült az Énekkar. Nagyon kevesen mentek el Banaiak is megnézni. Az 
ismerősei nagy elragadtatással beszéltek róla. Jó lett volna, ha megjelenik, hogy Banán van énekkar 10 éve. Ez elmaradt, 



D:\Dokumentumok\2011\Jegyzőkönyvek\Képviselő-testületi-2011\2011.11.08\Jegyzőkönyv - 2011.11.08.doc oldal 12/15. 
 

viszont pótolja a református egyház. Minden évben szervez énekkari találkozót. Utána megbeszélés van, és értékelik az 
énekkar munkáját. Örömmel mondta, hogy mindig elragadtatással beszélnek az Énekkarról.  
Idei legnagyobb munkájuk az volt, hogy viszonozták a holland énekkar meghívását. Két napot voltak itt, nagyon jól 
érezték magukat. Itt a református templomban énekelt a két énekkar, és most a Banai lakosság részéről nagy volt az 
érdeklődés. Tele volt a templom.  
Rendszeresen szerepelnek a község ünnepségein, és elragadtatással mondja mindenkinek, hogy Bana az egyetlen falu, 
ahol az ünnepséget az ünnep adott napján tartják meg.  
A jövőről annyit, hogy most Advent-ra készülnek. December 4-re Abdára hívják őket. Jó lenne, ha a környező 
településeken is tudnának rólunk. Nagyon megköszönte a segítséget, a helyiséget a próbákhoz. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Megköszönte és megkérdezte, hogy van-e kérdés? Elmondta, hogy annyit meg tud ígérni, hogy menedzselni fogja az 
Énekkart a megyében. Amennyiben olyan rendezvény lesz, ajánlani fogja őket. Mindig minden alkalommal színesítik 
az ünnepségeiket, már akár a megjelenésükkel is. Örülnek neki, ha a megyehatáron kívül is viszik a jó hírünket.  

 
Szabó Árpád képviselő: 

Megköszönte az Énekkar munkáját, valamint a lakosság nevében is megköszönte a katolikus temetéseken való 
részvételét is. Bízik benne, hogy még sokáig csinálják ezt az Énekkart, és nagyon szépen köszönte a munkájukat. 

 
Bátisz Erzsébet képviselő: 

Megköszönte Feri bácsi fáradságos munkáját, mert nagyon sok munkája van bennük. Nagyon sok energiát fektet bele. 
Felhívta a lakosság figyelmét, hogy nagyon sok fáradságos munkájuk van benne, és tiszteljék már meg őket annyira, 
hogy meghallgatják őket. Megköszönte a Feri bácsi munkáját. 

 
Bujáki Lászlóné képviselő: 

Köszönte szépen és csatlakozott az előtte szólóhoz. Elmondta, hogy a legutóbbi koncert a református templomban 
monumentális élményt adott. Átadták a lelküket a zenének, csodálatos dolog.  

 
Ágoston Lászlóné képviselő: 

Gratulált az énekkar munkájához. Továbbra is jó egészséget és sok sikert kívánt. Felhívta a figyelmet a Bakonyi 
fesztiválra, mely március 15. körül szokott lenni. Megköszönte, hogy elmondta, hogy az ünnepségeket a napján tartják. 
Megköszönte a Feri bácsinak is és az Énekkarnak is, valamint a diákoknak és a felkészítő tanáraiknak a nagyon szép és 
színvonalas műsort az október 23-i ünnepségen. Jó egészséget kívánt neki ehhez a munkához. 

 
Tóth Ferenc Énekkar vezetője: 

Valóban példamutatóan szerepelt az iskola az ünnepségen. Gratulált a gyerekeknek és a felkészítő tanárnak is.  
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Határozati javaslattal élt.  
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
163/2011. (XI.08.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta Énekkar 2011. évi 
beszámolóját. 
 
Felelős: Tóth Ferenc 

 Énekkar vezetője 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Elmondta, hogy a Szülői Munkaközösség elnöke váratlan okok miatt nem tudott megjelenni, azonban az írásos 
beszámolóját csatolták a 9. mellékletben. Az volt még a kérésük, hogy mindenki megkapta a november 19-én 
megrendezésre kerülő Katalin és Erzsébet Bálra a meghívót. A részvételi díj 1.000 Ft. Kérte, hogy ne csak ezzel az 
összeggel, hanem a jelenlétükkel is támogassák ezt a szervezetet. Határozati javaslattal élt, hogy aki elfogadja ezt a 
beszámolót, kézfelemeléssel jelezze. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
164/2011. (XI.08.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 9. melléklet szerinti 
Szülői Munkaközösség 2011. évi beszámolóját. 
 
Felelős: Rigó Veronika 

 SzMk elnök 
 
Határidő:  azonnal 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Elmondta, hogy a Polgárőrség parancsnoka betegség miatt nem tudott eljönni. A Polgárőrség írásos beszámolója a 10. 
mellékletben lett csatolva. Már korábban is elhangzott, hogy a civil szervezeteknél összefonódások vannak. A 
polgárőrök minden rendezvénynél ott vannak és biztosítják, mindaz mellett, hogy még szolgálatot is teljesítenek. A 
jövőre vonatkozó terveikben szerepelt, hogy november és december hónapban a vendéglátó egységeket fokozottan 
ellenőrzik. Már a rendőrség beszámolójával egy időben nekik is volt egy részletesebb beszámolójuk. 
Megkérdezte, hogy van-e észrevétel. 

 
Bujáki Lászlóné képviselő: 

Észrevehető, hogy itt vannak, igyekeztek november 1-én is szolgálatot teljesíteni. Jelenlétükkel biztonságot sugároznak 
számunkra.  

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Határozati javaslattal élt. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
165/2011. (XI.08.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Polgárőrség 2011. 
évi beszámolóját a 10. melléklet szerint. 
 
Felelős: Vizkeleti István 

 Polgárőrség elnöke 
 
Határidő:  azonnal 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Elmondta, hogy van még egy civil szervezetük és most kapta meg a Tűzoltóság levelét. Elmondta, hogy ő is úgy érzi, 
hogy ez az egyetlen civil szervezet, mellyel nem tudnak együttműködni. Gondolta, hogy ez az ő személye ellen irányul, 
hogy a Tűzoltóság nem tud vele együtt dolgozni. Mindenkivel tud együtt dolgozni, egyedül a tűzoltóság részéről 
tapasztalja ezt az ellenállást. Egyszerűen azt gondolja, hogy ő az önkormányzat, és irányába személyes ellentéteket 
táplál, és ez sajnos kihat erre az együttműködésre. Véleménye szerint nem őt kellene nézni, hanem a települést. 
Felolvasta a 11. mellékletben csatolt levelet. A támogatott összeg teljes egészében valóban nincs felhasználva, mivel 
nem vették fel a támogatott összeget. Igaz, hogy tavaly beszámoltak, de akkor 100.000 Ft-ot kértek a működésre, de a 
testület nem tudott annyit adni. Még azt a kis összeget sem vették fel, amit a testület biztosított a részükre. 

 
Szabó Árpád képviselő: 

Szerinte ez nagyon szomorú, hogy meglehet ezt csinálni az Önkormányzattal. A Tűzoltóság önkormányzati tulajdonú 
eszközöket használ. Feladatát tekintve nem is olyan dolgok ezek, hogy csak úgy át lehessen siklani fölötte. 
Megkérdőjelezte, hogy ha a településen tűz ütne ki, akkor nem vonulnának ki, mert nem szimpatikus valaki. Ebben az 
esetben megvan az önkormányzatnak a lehetősége ahhoz, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye. A Tűzoltóság egy 
civil szervezet, melynek van egy alapító okirata, szervezeti és működési szabályzata, ami alapján működnie kell. 
Innentől kezdve az önkormányzattal is van egy megállapodási szerződése. Szerinte ezt számon kellene kérni tőlük. 
Amennyiben olyan személyek vannak az élén, akik nem akarnak az önkormányzattal együttműködni, akkor a kellő 
lépéseket meg kellene tenni. Nem így kellene működniük. Megkérte, hogy ezzel kapcsolatban járjon el a jegyző asszony 
és a polgármester asszony. Össze kell hívni őket. Szíveskedjenek ezt lerendezni. Eddig ez a Tűzoltóság egy jól működő 
civil szervezet volt. 
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Bátisz Erzsébet képviselő: 
Szerinte eddig is részt vettek a Tűzoltók mindenben. Nem tudta elképzelni, hogy a tűzoltók nem vennének részt egy 
tűzoltásban, vagy mentésben ugyanúgy mint korábban is.  

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Megköszönte az összes civil szervezet egész éves munkáját. Úgy látta, hogy nagyon jól tudnak egymással is együtt 
dolgozni, valamint az önkormányzattal és a lakossággal is. Szerinte az összefogás ezen a területen náluk megvan. 
Számítanak továbbra is a segítségükre. Nekik az erejük ebben van. Anyagi lehetőségeik kicsit korlátozottak, örül neki, 
hogy egy kicsit ebbe is betekintést kaptak a civil szervezetek. Amit csak lehet, azt meg kell oldaniuk, összefogással. 
December 18-án lesz a mindenki karácsonya. Kérte továbbra is a segítségüket. Ugyanúgy, mint az előző években is. 
Mivel nincs kulturális bizottság, ezért tervezik egy rendkívüli testületi ülésen az ünnepség megbeszélését, feladati. 
Megköszönte mindenkinek. 
Elmondta, hogy a jövőre nézve azt szeretné, ha figyelembe vennék a 2010. évi céljellegű támogatások belső ellenőrzése 
során feltárt néhány hiányosságot. Támogatás érdekében egy Támogatási kérelmet kell benyújtaniuk, melyet a testület 
tárgyal. Ezzel kapcsolatban még azzal el is kell számolni, szakmai beszámolót valamint pénzügyi beszámolót kell adni. 
Meg fogják találni rá a megoldást. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Ez a belső ellenőrzési jelentés kapcsán mindegyik civil szervezetre vonatkozik egy rész, melyeket eljuttatnak nekik. 
Már lehetne rajta gondolkodni, hogy a támogatási kérelmek mit tartalmazzanak. Nekik nagy segítséget jelentene, ha a 
terveit, céljait is feltüntetnék. Azokkal a szervezetekkel van itt gond, akik nem bejegyzett civil szervezetek. El lehetne 
gondolkodni, hogy együttesen hozzanak létre olyan civil szervezetet, ami bejegyzett. Könnyebben lehetne pályázni. 
Közös erővel megoldanának egy ilyen csoportosulást. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Így jobban tudnának pályázni. Szerinte is érdemes lenne rajta elgondolkodni, sokkal több lehetőségük lenne. 
Véleménye szerint ezt is beszéljék majd át egy testületi ülés keretében. 

 
7. Különfélék 
 

a. Behajtási rendelet előkészítésével kapcsolatos tájékoztatás 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

A behajtási engedéllyel kapcsolatos rendelet megalkotásáról megkérte a jegyző asszonyt, hogy tájékoztassa a 
Képviselő-testületet. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Ismertette a 12. mellékletben csatolt dokumentumot. Megkérte, hogy a testület gondolja át 
Elmondta, hogy a rendelet megalkotásában főleg azok a testületi tagok tudnának neki segíteni, akik már akkor is itt 
voltak, amikor már korábban tárgyalta a Képviselő-testület. 3,5 tonnás korlátozást meghatározó táblák ki lettek 
helyezve, viszont erre vonatkozóan sehol nem található elfogadott rendelet. Ezért nem tudott most rendeletmódosítást 
előterjeszteni, hanem egy új rendeletet kell megalkotniuk. Ezzel kapcsolatban kérte a Képviselő-testület segítségét. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Megköszönte a tájékoztatást és összegezte, hogy egy behajtási rendeletet kell majd megalkotniuk, elfogadniuk. Arra 
gondolt, hogy úgyis lesz egy rendkívüli testületi ülésük, és akkor azon a jegyző asszony már elő tudna terjeszteni egy 
konkrét anyagot, melyet megtárgyalnának, majd rendeletet alkotnának. Most derült ki, hogy azokkal a behajtási 
engedélyekkel, melyeket szokásjog alapján kiadott, túllépte a hatáskörét. Határozati javaslattal élt. 

 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
166/2011. (XI.08.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízta a jegyző asszonyt, 
hogy a behajtási rendelettel kapcsolatban dolgozza ki a rendelettervezetet, melyet 
egy rendkívüli testületi ülésen terjesszen a Képviselő-testület elé. Ez alapján a 
decemberi testületi ülésen alkossanak rendeletet a behajtás rendjéről. 
 
Felelős: Dr. Szolga Emese 

 jegyző 
 
Határidő:  azonnal 
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b. Tájékoztatás a felkészülésről az influenza elleni szezonra 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervétől kaptak egy tájékoztatást a 
2011/2012. évi influenzával kapcsolatban. Az Európai Unióban a 2014-2015. telére a WHO által felajánlott, 75 %-os 
átoltottsági arányt kell elérni a 65 év felettieknél az influenza vírussal kapcsolatosan. A védőoltás ingyenesen igénybe 
vehető a három évnél idősebb, a súlyos betegségben szenvedő, krónikus légúti megbetegedésben, kóros elhízásban, 
szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedőknek. Az anyagcsere betegségekben, krónikus vese és 
májbetegségekben, a várandós nőknek, azoknak a nőknek akik a gyermekvállalást tervezik, az egészségügyi intézetben 
ápolt személyeknek, és a 65 év felettieknek az egészségi állapotuktól függetlenül ingyenesen jár. Továbbá az 
egészségügyben dolgozóknak, a szociális intézmények dolgozóinak, illetve az állattartó telepek dolgozóinak. Beszélt a 
doktornővel, nála a védőoltás már rendelkezésre áll, igényelhető és be is tudják adni. Amennyiben igénylik, ezt a 
tájékoztatót le tudják másolni a civil szervezeteknek is, már eljuttattak egy másolatot a doktornőnek, valamint az 
állattartással foglalkozó Barkev Kft.-nek is.  
Elmondta, hogy a mai napon tájékoztatták, hogy a 400 W-os vezetékek körül metszeni fogják a fákat november végén. 
Továbbá tájékoztatták, hogy a levágott fákat az önkormányzat a rászorulók részére rendelkezésre bocsáthatja, mivel ők 
nem kívánják elszállítani.  
A következő testületi ülés a munkatervnek megfelelően december 13-án lenne, nagyon sok napirendi ponttal. 

 
 
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 képviselő 
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