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BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Bana, Jókai Mór utca 18. 
 
Ikt.sz.: 311/17/2011. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. december 13-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 képviselők 
 
Igazoltan távol: Szabó Árpád képviselő és Vizkeleti István alpolgármester 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Szolga Emese jegyző 

 Nagyné Czigle Judit óvodavezető 
 Vincze Attiláné iskolaigazgató 

 
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 és Szabó Árpád képviselő úr jelezte, 
hogy 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 
180/2011. (XII.13.) 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 a 6. Különfélék 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. Beszámoló a Polgármesteri hivatal 2011. évi munkájáról 
Előadó: Dr. Szolga Emese jegyző 

 
3. Helyi adókról szóló rendelet elfogadása 

Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester 
 Dr. Szolga Emese jegyző 

 
4. Behajtási engedélyekről szóló rendelet elfogadása 

Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester 
 Dr. Szolga Emese jegyző 
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5. Jókai Mór Általános Iskola Minőségirányítási Programjának elfogadása  

Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester 
 Dr. Szolga Emese jegyző 
 

6.  Különfélék 
a. Tájékoztató a Győr-Szol Zrt. közszolgáltató szolgáltatási díjáról 

Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester 
 

b. 2012. évi ivóvíz és csatorna szolgáltatási díjáról szóló rendelet tervezet megtárgyalása 
Előadó: Dr. Szolga Emese jegyző 
 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
181/2011. (XII.13.) 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 
182/2011. (XII.13.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az 1. sz. 
melléklet szerinti beszámolót a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés 
közötti eseményekről. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
2. Beszámoló a Polgármesteri hivatal 2011. évi munkájáról 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Elmondta, hogy a Képviselő társai írásban megkapták a 2. mellékletben csatolt dokumentumot. Megkérdezte a jegyző 
asszonyt, hogy ezzel kapcsolatosan szeretne-e kiegészítést tenni? 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
A lakosság tájékoztatása érdekében ismertette a 2. mellékletben csatolt dokumentumot. Kiegészítette a beszámolót azzal, 
hogy volt egy bejelentés az eltűnt személyi anyagok kapcsán, melyet a rendőrség lezárt bűncselekmény hiányában. 
Megszüntették ezt az eljárást. Az ügyiratok beszerzése, pótlása folyamatban van.  
Egy kollégától megváltak, Némethné Nagy Lídiától, ő volt a hivatalsegéd. Azóta hivatalsegédet nem vettek fel, 
rehabilitációs foglalkoztatásban van a Hivatalnál alkalmazva egy fő. A per még folyamatban van, idáig mindegyiken 
megjelent, mint munkáltató. Hosszú pernek néznek elébe. Háromhavonta írják ki az újabb pereket, a következő 
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februárban várható. Erre egy bizonyítási indítványt kell beadnia. Tanúmeghallgatásokat fog kérni, már több ügyiratot 
csatolt, és bízik benne, hogy pozitív lesz az ügy elbírálása. 
Elmondta, hogy ha kérdés van, akkor nagyon szívesen válaszol. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Még kiegészítette, hogy egy családbarát pályázatot is beadtak, melyet befogadták, de sajnos pénz hiányában nem volt 
nyertes. Határozati javaslattal élt. 
 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
183/2011. (XII.13.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 
munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja (2. melléklet). 
Megállapította, hogy a hivatalban a személyi és tárgyi feltételek jelenleg 
biztosítottak. 
A képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés tervezetének 
összeállításakor ezeket vegye figyelembe és a végrehajtás anyagi fedezetét 
teremtse meg. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Elmondta, hogy az új önkormányzati törvény tervezete alapján a 2.000 lélekszámnál kevesebbel rendelkező 
településeken a Polgármesteri Hivatalokat össze kell vonni, és nem fog a Hivatal ilyen formában működni. 

 
3. Helyi adókról szóló rendelet elfogadása 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Elmondta, hogy a Képviselő társai írásban megkapták a 3. mellékletben csatolt rendelet tervezetet. Egy rendkívüli 
ülésen ezt már megtárgyalták. Megkérte a jegyző asszonyt, hogy a megtárgyalás óta felmerült kiegészítését ismertesse a 
testülettel.  
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Elmondta, hogy már fent van a helyi adókról szóló 1990. évi 100-as törvény január 1-én hatályba lépő szövege. A 
telekadóra vonatkoztatva változások álltak be. A telek nem a beépítetlen belterületi földrészlet, mivel idáig így szerepelt. 
Most úgy módosult ez, hogy „adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek”. Tehát minden telek. Már 
beszélték, hogy nem szeretnék a lakosságot tovább terhelni. Kérte a testületi tagokat, hogy mérlegeljék, hogy ilyen 
formában is bevezetnék a telekadót. A legutóbbi rendkívüli ülés óta voltak ezek a változások. A kommunális adó 
mértéke itt 1.500 Ft/év volt, a kidolgozott rendeletben 5.000 Ft-ot javasolt éves szinten a testület. A helyi iparűzési adót 
2 %-ban határozták meg az eddigi 1,9 % helyett. Az ideiglenesen végzett iparűzési tevékenység után naptári naponként 
eddig 500 Ft volt, most maximum 5.000 Ft szabható ki. Itt kérne majd javaslatokat a testülettől. A rendelet szövegéből 
az összes kedvezményt kivették, ami azt jelenti, hogy korábban voltak bizonyos kedvezmények, viszont most ilyen 
nincs. Egyébként a törvény nagyon sok esetben meghatározza az adómentességet. Például a telekadónál is több ilyet 
felsoroltak. Még lényeges, hogy a magánszemélyek kommunális adójának maximuma legutóbb még 12.000 Ft volt, 
most már 17.000 Ft/év-re lett emelve. Ennyi volt, amit a testület javaslatára kidolgozott, annyit szeretne, hogy a 
telekadóval kapcsolatban várná a javaslatokat.  
 

Bátisz Erzsébet képviselő: 
Szerinte a telekadót nem kellene bevezetni, mert annyira rossz helyzetben vannak a lakosok. Összegezte, hogy akkor a 
beépített részre is ki kellene vetni, és maximum 200 Ft/m2 lenne. Ez egy kb. 3.500 m2-es teleknél nagyon nagy összeg 
lenne, akár egy 100 Ft-os négyzetméter árnál is. Véleménye szerint ezt már az emberek nem fogják tudni kifizetni. 
Nincs szükségük arra, hogy kivetnek egy telekadót, és nem fogják tudni behajtani. Nem tartja helyesnek a telekadó 
bevezetését. Elmondta, hogy ez az ő véleménye és megköszönte. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Amikor az előző testületi ülésen ez a telekadó felmerült, akkor a beépítetlen területekre próbálták vonatkoztatni, kivetni. 
Utána magasabb szintű törvény ezt átírta. Lehetőséget sem biztosít arra, hogy kivegyék a már beépített telkeket. 
Ösztönzőleg szerették volna bevezetni az üres építési telkeknél. Tehát akkor az a véleményük, hogy a telekadót vegyék 
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ki. A kommunális adót már megbeszélték, hogy ingatlanonként 5.000 Ft-ra emelnék. Bevezetése óta ez sem változott, 
mivel a Képviselő testület mindig úgy döntött, hogy ne terheljék tovább a lakosságot. 17.000 Ft a maximum, úgy érzi, 
hogy a náluk meghatározott 5.000 Ft eléggé állampolgárbarát díj. A helyi iparűzési adó 2 % lett, idáig 1,9 % volt, ez 
sem lett 2002. óta emelve. Az ideiglenes jelleggel fizetett iparűzési adó idáig 500 Ft volt. Ezt azok fizetik, akik kiveszik 
a Művelődési házat. Fizetnek egy bérleti díjat plusz ezt az ideiglenes jelleggel fizetett iparűzési adót. Véleménye szerint 
nem terhelné meg őket nagyon, ha megemelnék 1.000 Ft-ra alkalmanként. Kérte, hogy aki elfogadja a fenti 
kiegészítésekkel, kézfeltartással jelezze. 

 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő rendeletet hozta: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2011. (XII.14.) önkormányzati rendelete: 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2011. (XII.14.) önkormányzati rendelete A helyi 
adókról. 
 

 
4. Behajtási engedélyekről szóló rendelet elfogadása 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Elmondta, hogy az előző rendes testületi ülésen megbízták a jegyző asszonyt a rendelet kidolgozásával. Utána tartottak 
egy rendkívüli ülést, melyen a rendelet tervezetet megtárgyalták. Akkor megkérték a jegyző asszonyt, hogy egyeztessen 
a Kormányhivatallal, kérje ki az álláspontjukat. Megkérdezte a jegyző asszonyt, hogy érkezett-e válasz, vagy szeretne 
esetleg kiegészítést tenni? 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
A lakosság már tájékoztatva lett az előző testületi üléseken, hogy szeretnék az utak állapotát megóvni ezzel a rendelettel. 
A jelenlegi állapot megőrzése lenne a cél. A közútkezelő a helyi Képviselő testület, és ennek az átruházott hatáskörét 
kellene átadni a polgármesternek, hogy ki tudja adni a behajtási engedélyeket.  
A rendelet célja az lenne, hogy megóvják az utak állapotát a „kivéve engedéllyel” táblákat helyeznének ki és a 3,5 
tonnás súlykorlátozó táblák megmaradnának.  
Annyival egészülne ki, amit meg is kaptak a képviselő tagok, hogy jelezte néhány vállalkozó, hogy hozzá, mivel ő 
szolgáltatást végez, érkeznek hozzá olyan autók, melyek kimondottan célforgalom szempontjából keresik meg. A Dobi 
és a Szakáll Ferenc utcáról lenne szó. Ezért lett beépítve, hogy „Mentes az engedélyezési eljárás lefolytatása alól az a 
helyi vállalkozó, gazdasági társaság vezetője, akinek székhelye, telephelye a 3,5 tonna súlykorlátozással érintett úton 
van, illetve akik ezen vállalkozóhoz és gazdasági társasághoz szolgáltatás igénybevétele kapcsán hajtanak be. Az alábbi 
utakon „kivéve célforgalom” tábla elhelyezése indokolt:” Az előző testületi ülésen meghatározta a testület azokat az 
utakat, melyeknél a „kivéve engedéllyel” táblákat kell kihelyezni a 3,5 tonnát meghaladó korlátozó táblák mellé. Itt 
nagyon kevés utca maradt ki, szinte az összes többi felsorolásra került. Ami fontos, hogy úgy volt meghatározva, hogy 
ez díjköteles lenne, de a testület úgy döntött, hogy ettől tekintsünk el. Díjbeszedés nem fog történni ennek kapcsán. Az 
engedélykérelem két féle lehet, egy éves vonatkozású, illetve egy ideiglenes, eseti engedély. Ez utóbbi egy vagy több 
napra szóló, meghatározott eseményhez köthető, mint például esküvő, egyéb rendezvény, különleges alkalmak, 
építkezés. Nagyon fontos, hogy amennyiben minősített többséggel a testület ezt a rendeletet elfogadja, akkor ennek 
betartására is nagyon oda kell figyelni. Szabálysértési bírság szabható ki azzal szemben, aki ezt a rendeletet nem tartja 
be, ami 50.000 Ft-ig terjedő bírsággal jár.  
A rendelet alapján a kérelem nyomtatvány kidolgozásra került. Egyszerűen, értelemszerűen, aláhúzásokkal lehet 
kitölteni. Még lényeges, hogy a testület megbízta azzal, hogy a Kormányhivatallal egyeztessen. Ő több esetben kereste 
őket, küldött nekik e-mailt, melyet ma igazoltak vissza, hogy elolvasták. Valószínűleg szabadságon volt a Dr. Tolnai 
Szilvia, mert nem tudta őt elérni. Az is egy lehetőség, hogy a testület megelőlegezi neki a bizalmat, és azt mondja, hogy 
fogadják el a rendeletet. Ha lesz rá észrevétel, akkor módosítják. Ő ezt javasolná a testület részére. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Megköszönte és megkérdezte, hogy van-e kérdés. Elmondta, hogy ezt is a rendkívüli ülésükön nagyon jól körbejárták 
már, melyeket a jegyző asszony ismertetett is. 
 

Bátisz Erzsébet képviselő: 
Valóban jól körbejárta a jegyző asszony. A rendkívüli ülésen meg is beszélték, hogy senkinek nem lehet megtiltani, 
hogy a telephelyét megközelítse. Szerinte fogadják el így és ha a Kormányhivatal talál benne valami hibát, akkor majd 
módosítják. Megköszönte.  
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Megkérte a testület tagjait, hogy aki a jegyző asszony által ismertetett 4. mellékletben csatolt rendelet tervezetet 
elfogadja, az kézfeltartással jelezze.  
 

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



D:\Dokumentumok\2011\Jegyzőkönyvek\Képviselő-testületi-2011\2011.12.13\Jegyzőkönyv - 2011.12.13.doc oldal 5/9. 
 

 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011. (XII.14.) önkormányzati rendelete: 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011. (XII.14.) önkormányzati rendelete a 
súlykorlátozással érintett helyi közutak behajtási rendjéről. 

 
 

5. Jókai Mór Általános Iskola Minőségirányítási Programjának elfogadása  
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Mindenki megkapta az 5. mellékletben csatolt Vincze Attiláné iskolaigazgató által készített Minőségirányítási 
Programot. Az alkalmazotti közösség jóváhagyta, a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat véleményezte. 
Megkérdezte az igazgatónőt, hogy az írásos anyaghoz kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? 

 
Vincze Attiláné iskolaigazgató: 

Elmondta, hogy nem fűzne hozzá különösebb kiegészítést. A minőségirányítási program tulajdonképpen a legnagyobb 
rendező elv az iskolában. Ez alapján határozza meg az iskola céljait és feladatait. Ez az első rendű dokumentum. Azért 
nem ennek a felülvizsgálatával kezdtek szeptemberben, mert Házirend nélkül viszont semmiképpen nem tud működni 
az iskola. Valamint Szervezeti és Működési Szabályzat nélkül sem. Ezért most a Minőségirányítási Program került e két 
dokumentum mögé. A képviselők elolvashatták, az alkalmazotti közösség egyhangúlag elfogadta. A szülői 
munkaközösség és a diákönkormányzat pedig véleményezte és támogatták a Minőségirányítási Programot.  
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Megköszönte és megkérdezte, hogy van-e kérdés ezzel kapcsolatosan. Véleménye szerint az biztos, hogy nagyon nehéz 
feladat vár a pedagógusokra, ha ezt be szeretnék tartani. Nagyon komoly előírások vonatkoznak rájuk, melyeket be kell 
tartaniuk. Illetve az igazgatónőnek pedig betartatni és ellenőrizni.  
 

Ágoston Lászlóné képviselő: 
Végig olvasta és a 4. oldalon jegyezte meg, hogy ellátandó tevékenységként szerepel az élhető környezet kialakítása. Ez 
alatt mit értenek? 
 

Vincze Attiláné iskolaigazgató: 
Elmondta, hogy igazából ezt így már az előző vezetőség is meghatározta. Ők már elvégezték a felsős iskola felújítását, 
ők pedig az élhető környezetért annyit tettek, hogy élhetővé próbálták alakítani az alsó tagozat épületét. Ezt 
folyamatosan szeretnék fenntartani a jövőben is.  
 

Ágoston Lászlóné képviselő: 
Elmondta, hogy lehet, hogy ő emlékszik rosszul, de már a másik vezetés alatt ebben bent volt ez az élhető környezet 
kialakítása. Úgy emlékezett, hogy ők azt szerették volna, hogy az udvarokban egy tankert kialakítása legyen. 
 

Vincze Attiláné iskolaigazgató: 
Számára az élhető környezet mindenképpen ezt jelenti. Valóban ha az épületen kívülre mennek, akkor bele lehet venni 
az élhetőbb udvar kialakítását is. Szerinte a tankert már más terület. 
 

Ágoston Lászlóné képviselő: 
Még egy dolog keltette fel a figyelmét az 5. oldalon a diagramnál. Az látható, hogy az iskolatitkár alá tartoznak a 
technikai dolgozók. 
 

Vincze Attiláné iskolaigazgató: 
Igen, és ez már az előző vezetőség alatt is így volt. Sőt a munkaköri leírások, melyet az előző vezetés készített, és ő 
átvett, is valóban így tartalmazza. Áttételesen az ő irányítása alá is, hiszen ha megnézik, akkor az iskolatitkárnak 
minden munkáját ő ellenőrzi. Végül is most van egy főállású takarítónőjük és van egy konyhalányuk. Mivel a 
karbantartó közvetlenül nem a saját alkalmazottjuk.  
 

Ágoston Lászlóné képviselő: 
Tehát akkor azt mondta az igazgatónő, hogy már az előző vezetőség alatt is létezett Minőségirányítási Program.  

 
Vincze Attiláné iskolaigazgató: 

Létezett minden ilyen dokumentum, de a legjobb tudomása szerint a testület nem fogadta el. Ő ezt a Minőségirányítási 
Programot vette alapul. Nem akart egy teljesen új programot kidolgozni. A minőségirányítási csoport vezetőjével, 
Stankovicsné Zsuzsával nézték át az egész programot, és ami nem felelt meg a jelen helyzetnek azokat a részeket 
kivették. Illetve megkérték a tantestület tagjait, hogy ha valakinek ötlete vagy javaslata támad a program kapcsán, az 
tantestületi értekezletre felkészülhetett ebből.  
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Ágoston Lászlóné képviselő: 
A következő dolog a 11. oldalon található, mely szerint az iskolatitkár feladata, hogy folyamatosan ellenőrzi az 
intézmény dolgozóival kapcsolatban a gazdálkodási, a műszaki és a pénzügyi-számviteli szabályok betartását, ennek 
során különösen az intézmény pénzgazdálkodását, költségvetésének végrehajtását, fizetőképességét. Megkérdezte, hogy 
van megfelelő végzettsége az iskolatitkárnak ehhez? 

 
Vincze Attiláné iskolaigazgató: 

Végzettsége nincs, viszont 15 éves tapasztalata van neki.  
 

Ágoston Lászlóné képviselő: 
Ezt csak azért kérdezte, hogy nehogy problémájuk legyen belőle, mert ő úgy tudja, hogy ehhez középfokú pénzügyi és 
számviteli végzettség szükséges.  

 
Vincze Attiláné iskolaigazgató: 

Úgy tudja, hogy ezzel kapcsolatban a hivatalos ellenőrzést a fenntartó látja el. 
 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Elmondta, hogy lényegében ezeket a feladatokat a gazdasági főelőadók látják el a gazdasági osztályon. Viszont van egy 
olyan, hogy házipénztár kezelési szabályzatuk, melyben ő van megjelölve felelősként és a házipénztárban lévő 
számláknak szabályszerűségéért, vezetéséért ő van megbízva az iskolában.  

 
Vincze Attiláné iskolaigazgató: 

Kérte, hogy akkor a jegyző asszony döntse el, hogy maradhat ez így, vagy változtasson rajta valamit.  
 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Még bele kellene venni, hogy a házipénztár kezelésére vonatkozik, akkor az így tiszta.  
 
Ágoston Lászlóné képviselő: 

Még az is ott van, hogy folyamatosan ellenőrzi a hozzá tartozó technikai dolgozók szabályszerű munkavégzését, 
munkafegyelmét. Nem rosszindulatból mondta, de szerinte nem gyakorolhatja a munkáltatói jogokat, mert ő nem vezető. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Tekintettel arra, hogy itt az igazgató az, aki teljes mértékig az ellenőrzésre jogosult, és akkor oda kellene írni az 
igazgató részéhez ezt a mondatot, hogy az iskolatitkár segítségével a technikai dolgozók szabályszerű munkavégzését 
betartatja. Be lehet írni, hogy az iskolatitkár segítségével, hiszen tudják, hogy sok esetben nem lehet egy személyben 
ezeket a feladatokat felügyelni. 
 

Vincze Attiláné iskolaigazgató: 
Főleg nagyobb iskolákban ezek a feladatok jobban meg vannak osztva. 

 
Ágoston Lászlóné képviselő: 

Csak azért kérdezte, mert ezek az igazgatóhelyettes feladatkörébe tartoznak és itt most nincs igazgatóhelyettes. Nehogy 
probléma legyen belőle. 
 

Vincze Attiláné iskolaigazgató: 
A törvény nem határozza meg, hogy az igazgató és az igazgatóhelyettes feladatkörébe mi tartozik. Ezt mindenhol az 
adott intézmény Minőségirányítási Programja és Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. Még azt is az 
SzMSz határozza meg, hogy az igazgató helyettes ha van, akkor teljes jogkörrel helyettesít-e, vagy sem. Erről is az 
SzMSz-nek kell rendelkeznie, ezt a törvény így nem határozza meg.  
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Elmondta, hogy nem látta az előző Minőségirányítási Programot, örül neki, hogy volt egy olyan váz, ami felhasználható 
volt az iskola számára. Nagyon tetszett neki az éves munkaterv folyamatábrája, mely a 14. oldalon található. Itt szerette 
volna felhívni a figyelmet a közös együttműködés érdekében a tantárgyfelosztásra. Voltak ebben hiányosságok. Oda 
kell figyelni, hogy minél együttműködőbb legyen a rendszer. A feladatok megosztása, a minőségirányítási program 
értékelése minden tanév végén megtörténjen. Figyelembe véve az országos méréseket is. Illetve a javasolt intézkedések 
a fenntartó részére meg legyenek küldve. Neki nagyon nagy segítség lenne, hogy az ellenőrzési feladatokat az iskola 
felett is el tudják látni. Egyeztette, hogy most már mindenkinek részletes, pontos munkaköri leírása van. A Pedagógiai 
Programot már beszélték. Ezzel kapcsolatban jelezte, hogy a testület megbízást adott a Pedagógiai Program 
elkészítésére is viszont a kisebbségi nevelés és oktatás kapcsán kaptak egy olyan információt, hogy amennyiben a 
Pedagógiai Program módosítását szeretnék elvégezni, és a kisebbségi nevelési oktatást felmérik a településen, akkor 
újból szakértetni kell a programot. Méghozzá egy olyan szakemberrel, akinek a kisebbségi nevelési oktatásra is rálátása 
van. Véleménye szerint kétszer ne verjék az önkormányzatot ilyen költségekbe. Az előző Pedagógiai Program 
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véleményezése már megtörtént, melyet január-február környékén ki fognak küldeni a testületi tagoknak, amit ők 
áttekintenek az igazgató asszonnyal. A véleményezés után már csak az elfogadás szükséges. Nekik csak akkor kellene 
újra véleményeztetni, ha bekerülne a kisebbségi nevelési oktatás.  
Nagyon részletes ez a program, főleg a vezetői értékelés pontjainál. Ez olyan lehet, mint itt náluk a teljesítmény- 
értékelés. 
 

Vincze Attiláné iskolaigazgató: 
Ezt a törvény beszabályozza teljes mértékben. Annyi van most, hogy új vezetőként neki elég csak a második évben ezt 
végrehajtani.  
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Neki nincs egyéb hozzáfűzni valója. Annyit kért, hogy írják rá, hogy ki készítette, tehát ki vállalja érte a felelősséget. 
Jelezte felé az igazgató asszony, hogy ő az előző program alapján és segítségével dolgozta ki. A törvényes az eljárás 
menete, amit a fenntartó elfogadása előtt meg kell tenni, az megtörtént. Az aláírásokat mindenki látta a 
minőségirányítási program végén, már csak a képviselő testület által elfogadott határozatszám, illetve a fenntartó 
aláírása hiányzik róla. Annyival kellene az utolsó oldalt kiegészíteni, hogy a nevelőtestületi döntés száma is legyen 
ráírva. Valamint a Képviselő-testületi határozat száma is, mert úgy könnyebb visszakeresni. Ennyit szeretett volna 
javasolni. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Megköszönte és elmondta, hogy a pedagógiai program során említésre került ez a kisebbségi nevelés és oktatás. Már 
említette a két ülés közötti eseményeknél, hogy itt volt a megyei kisebbségi referens. A beszélgetésük során többek 
között az is elhangzott, hogy a megyénél nem tudták, hogy a banai önkormányzat miért nem akarja a nemzetiségi 
oktatást. Jelezte, hogy itt a Kisebbségi Önkormányzat által olyan megkeresés érkezett feléjük, hogy kisebbségi 
oktatásról volt szó, holott a megyéhez azt jelezték, hogy a nemzetiségi oktatást szerették volna bevezetni. Tehát ez most 
tisztázás alatt van, hogy melyiket szeretné a CKÖ. 
Megkérdezte, hogy van-e kérdés a Minőségirányítási Programmal kapcsolatosan? Kérte, hogy aki azzal a kiegészítéssel 
együtt, amit megbeszéltek (házi pénztárosi teendőkkel) elfogadja a Minőségirányítási programot, az kézfeltartással 
jelezze.  
 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
184/2011. (XII.13.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Jókai Mór 
Általános Iskola Minőségirányítási Programját az alábbi kiegészítésekkel együtt: 
 
- Kiegészíteni az iskolatitkár feladatait a házi pénztárosi teendőkkel. 
- Kiegészíteni az igazgató feladatainál, hogy az iskolatitkár segítségével a 

technikai dolgozók szabályszerű munkavégzését betartatja. 
- Az utolsó oldalt kell kiegészíteni a Nevelőtestületi döntés és a Képviselő-

testületi határozat számával. 
 
Felelős: Vincze Attiláné 

 iskolaigazgató 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
6. Különfélék 

a. Tájékoztató a Győr-Szol Zrt. közszolgáltató térítési díjáról 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
December 12-én a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás megkereste (6. melléklet), és azt kérte, hogy 
tájékoztassák a lakosságot és a Képviselő testületet, hogy november 18-án a társulási tanács ülést tartott és úgy 
döntöttek, hogy 2012. jan. 1-től nem kívánják emelni a díjtételeket. Több olyan bizonytalansági tényező van, amivel 
még nincsenek ők sem tisztában, így nem tudnának megalapozott döntést hozni. Tehát a rendeletük továbbra is 
megfelelő. 

 
b. 2012. évi ivóvíz és csatorna szolgáltatási díjáról szóló rendelet tervezet megtárgyalása 
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Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Elmondta, hogy ez a pont benne is volt a munkatervükben, csak nem kapták meg időben hozzá a dokumentumokat. 
Tegnap érkezett meg a tájékoztató a Pannon-Víz Zrt. részéről, és úgy gondolták, hogy azért ezen a testületi ülésen 
mindenképpen szeretnének ebben döntésre jutni. Átadta a szót a jegyző asszonynak. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Ismertette a Pannon-Víz Zrt. által küldött 7. mellékletben csatolt levelet, mely tartalmazta az általuk meghatározott 
díjakat. Az érthetőség kedvéért összevetette a tavalyi díjakat és az ideieket. A minősített többséggel elfogadott 
rendeletet meg kell küldeni majd a Pannon-Víz Zrt. részére. Bízza meg vele őt a testület, hiszen a lakosság felé történő 
kihirdetése is az ő feladata lesz. A 2011. december 1-én tartott rendkívüli közgyűlésen fogadták el ezt a határozatot, 
amiben meghatározták ezeket az előírásokat. Ismertette a csatolt rendelet tervezetet az alapján, hogy mi változott a 
tavalyi rendelethez képest. A rendelet egyébként 2012. január 1-től lépne hatályba, és ennek megfelelően a helyben 
szokásos módon hirdetnék ki.  
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Megköszönte, és elmondta, hogy a január mindig az áremelések időszaka. A lakosságra nézve ez 7 forintos nettó 
áremelést jelentene köbméterenként az ivóvíznél, és 15 forintot a szennyvíznél. Plusz még az ÁFA, ami januártól 27 %-
ra fog emelkedni. Említette a jegyző asszony a locsolási kedvezményt, mely csak akkor jár, ha nincs díjhátraléka, 
kifizetetlen számlája a fogyasztónak. Illetve a két ülés közötti eseményeknél arról is beszámolt, hogy csak néhány 
szolgáltató fog maradni az ivóvíz szolgáltatás területén, ha az országgyűlés elfogadja a rendeletet. A Pannon-Víz Zrt. is 
ezek közé tartozik. A környéken ez a díj a középkategóriába tartozik. Sok beleszólásuk nincs, mert szerződésük van 
velük. Szerinte ezek a 3,7 és 4,2 %-os emelések nem irreálisak  
 

Bátisz Erzsébet képviselő: 
Szíve szerint nem fogadná el, de sok választásuk nincs, mert el kell fogadniuk. Előbb vagy utóbb úgyis ki kell fizetniük.  
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Elmondta, hogy a törvény szerint el kell fogadniuk ahhoz, hogy a lakosságnak biztosítani tudják az ivóvízellátást. Az 
önkormányzat részére ez kötelezően ellátandó feladat, és ők ezt a Pannon-Víz Zrt.-vel kötött szerződés alapján látják el. 
A környéken nincs más ilyen cég a piacon, tehát szolgáltatót sem tudnának váltani.  
Kérte, hogy aki elfogadja a rendeletet, az kézfelemeléssel jelezze.  

 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő rendeletet hozta: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (XII.14.) önkormányzati rendelete: 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (XII.14.) önkormányzati rendelete Az ivóvíz 
és szennyvízcsatorna használatért fizetendő díj megállapításáról 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Tájékoztatni szerette volna a lakosságot és a Képviselő-testületet egy-két közérdekű dologról. Elmondta, hogy 
készülnek a mindenki karácsonyára, mely december 18-án lesz. Már a meghívók és a plakátok is kihelyezésre kerültek. 
Mindenkit szeretettel várnak három órakor az Adventi hangversenyre, melyet a banai Vegyes kórus fog előadni a 
katolikus templomban. Utána pedig a műsorra és a programokra a Művelődési Házban. Mindenkit szeretettel várnak, 
valamint adományokat is szívesen fogadnak. A civil szervezetek is mind megmozdultak. Két órától esetleg a 
süteményeket, szaloncukrokat szeretettel várják, azért, hogy utána terített asztallal tudják megvendégelni a jelenlévőket.  
Tájékoztatott még mindenkit, hogy Vizkeleti Ferenc a tavalyi évben is ingyen és bérmentve rendelkezésükre bocsátotta 
a munkaeszközeit és a településükön a hó eltakarítását elvégezte. Ezt az idei évben is felajánlotta, és amennyiben a hó 
ellepi a települést, akkor ő eltakarítja, és ez nem fog semmibe sem kerülni az önkormányzatnak.  
Mivel év vége van, ezért a következő évre a munkatervet el kell készíteni a jegyző asszonynak. Kérte a Képviselő- 
testület tagjait, hogy a 2012. évben mik lennének azok a problémák, melyekkel a mindennapi dolgok mellett szeretne 
még foglalkozni. Ennyit szeretett volna elmondani a különfélékben, megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése. 
 

Bátisz Erzsébet képviselő: 
Tájékoztatást szeretett volna kérni, hogy mivel jön a költségvetés tervezés időszaka, ezért fontos lenne, hogy melyik 
perük milyen szinten van, hol tartanak? 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Elmondta, hogy a költségvetés tárgyalása előtt mindenképpen lesz egy rendkívüli ülés, melyen ezeket is mind meg 
fogják tárgyalni. 
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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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