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BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Bana, Jókai Mór utca 18. 

 
 

Ikt.sz.: 218/3/2012. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. február 10-én tartott rendes üléséről.  
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Polgármesteri iroda, Bana, Jókai Mór utca 18. sz. 
 
Jelen vannak:  Sáhóné Horváth Márta polgármester, 

Ágoston Lászlóné, Bujáki Lászlóné képviselők és Vizkeleti István alpolgármester 
 
Igazolatlanul távol: Bátisz Erzsébet, Járóka Márió Zsolt képviselő 
 
Igazolatlanul távol: Szabó Árpád képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Szolga Emese jegyző 

 Nagyné Czigle Judit óvodavezető 
 Vincze Attiláné iskolaigazgató 
 Szabóné Kovács Éva gazdasági főelőadó 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Köszöntötte a képviselő-testület rendes ülésén megjelenteket. Elmondta, hogy Járóka Márió Zsolt képviselő úr neki 
jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt nem tud jönni, a Bátisz Erzsébet képviselő asszony pedig a jegyző asszonynak 
jelezte. Megkérte a jelenlévő Képviselő-testületi tagokat, hogy a továbbiakban neki jelezzék, ha nem tudnak 
megjelenni, mivel most is a határozatképességük lett kérdéses. Megállapította, hogy a Képviselő-testület szerencsére 
határozatképes, mivel 7 képviselőből 4 fő jelen van. Jegyzőkönyv vezetésére Sulyokné Kállai Mónika igazgatási 
előadót javasolta. 

 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2012. (II.10.) 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, 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. A 2012. évi munkaterv elfogadása 
Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester 
 Dr. Szolga Emese jegyző 
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3. A térítési díjról szóló rendelet elfogadása 
Előadó: Nagyné Czigle Judit óvodavezető 
 Dr. Szolga Emese jegyző 

 
4. A köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet elfogadása 

Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester 
 Dr. Szolga Emese jegyző 

 
5. A Cafetéria Szabályzat elfogadása 

Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester 
 Dr. Szolga Emese jegyző 

 
6. A 2012. évi költségvetési rendelet elfogadása 

Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester 
 Dr. Szolga Emese jegyző 

 
7. Különfélék 

- Az Egységes Óvoda- Bölcsőde nyári zárva tartásának elfogadása 
- A parkolásról szóló 7/2009. évi (III.16.) sz. kt. rendeletet hatályon kívül helyező rendelet 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2012. (II.10.) 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. Elmondta, hogy lejárt határidejű határozatuk csak egy volt, 
melyet betegség miatt nem tudtak teljesíteni, ezért most kérik, hogy hosszabbítsák meg a határidőt a márciusi ülésig.  

 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2012. (II.10.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 
5/2012. (I.20.) önkormányzati határozatnak a végrehajtási határidejét 
meghosszabbítják a márciusi testületi ülésig. 
 
Felelős: Dr. Szolga Emese 

 jegyző 
 Járóka Márió Zsolt 
 képviselő 

 
Határidő:  márciusi testületi ülés 

 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Megkérdezte, hogy az első napirendi ponttal kapcsolatban van-e észrevétele, kérdése valakinek? Mivel nem volt, ezért 
határozati javaslattal élt. 
 
 



D:\Dokumentumok\2012\JEGYZŐKÖNYVEK\2012.02.10\Jegyzőkönyv - 2012.02.10.doc oldal 3/11. 
 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2012. (II.10.) 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 

 
 
2. A 2012. évi munkaterv elfogadása 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Elmondta, hogy több alkalommal is jelezték a jegyző asszonnyal, hogy kérnek a munkatervhez javaslatokat. 
Megpróbálták a jegyző asszonnyal aktualizálni azokat a dolgokat, amik közbe jöttek a tavalyi év során. Természetesen 
ez változhat a napi feladatokat figyelembe véve. Beszéltek róla, hogy rengeteg rendeletüket felül kell vizsgálni. Szinte 
nincs olyan hónap, amiben ne lenne előterjesztés a rendeletek módosításával kapcsolatosan. Februárra már 
megpróbálták betenni azokat, amiket most tárgyalni fognak. Illetve a szociális rendelet, az alapító okirat és a 
vagyonrendelet módosítása, amire az idő rövidsége miatt nem került sor. Ezeket minél előbb meg kell tárgyalniuk, ezért 
még februárban valószínűleg lesz még egy testületi ülés. Az SzMSz-ükben is szerepel, hogy minden hónap második 
keddjén tartják az üléseket, mely már mindenkinek megszokott gyakorlattá vált. Megkérdezte, hogy van-e valakinek 
észrevétele, javaslata a munkatervvel kapcsolatban? 

 
Nagyné Czigle Judit óvodavezető: 

Elmondta, hogy igaz, még nem jelentette be, de tudvalevő, hogy szeptembertől szeretne elmenni nyugdíjba. Látta, hogy 
az óvodai beszámoló szeptemberre lett betervezve. A nyugdíjazása miatt akkor ő már nem dolgozna, és az új vezetőnek 
viszont nehéz lenne úgy elkészíteni a beszámolót, hogy akkor még itt sem volt. Végül is még majd átgondolják, hogy 
mikorra lenne nekik jó. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Elmondta, hogy az iskolával összhangban azért rakták szeptemberre, mert ott záródik le egy tanítási év. A munkatervet 
majd aktualizálják, úgy hogy mindenkinek megfelelő legyen. Megkérdezte, hogy van-e esetleg még egyéb észrevétel, 
javaslat? Amennyiben nem, úgy határozati javaslattal élt. 
 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2012. (II.10.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 2. sz. 
mellékletben csatolt Munkatervet a 2012. évre. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

3. A térítési díjról szóló rendelet elfogadása 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Elmondta, hogy ezt a témát már egyszer megbeszélték az előző testületi ülésen. Most csak formába kellett önteni, 
rendeletet kell alkotniuk róla. Megkérdezte, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni a napirendi pont két előadója a 
jegyző asszony és az óvodavezető asszony. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Elmondta, hogy rendeletet kell róla alkotni, annak érdekében, hogy megfeleljen annak, amit a jogszabályok előírnak. 
Mindenben azt tartalmazza, ami a múltkori ülésre elő is volt terjesztve az óvodavezető által. (3. melléklet) 
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Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Felhívta a figyelmet, hogy itt rendeletről van szó, ezért minősített többség szükséges. Mivel további észrevétel nem volt, 
ezért javasolta a rendelet elfogadását. 
 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő rendeletet hozta: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.11.) önkormányzati rendelete: 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzati 
intézményekben alkalmazandó térítési díjakról. 
 
 
4. A köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet elfogadása 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Elmondta, hogy a képviselő társai írásban megkapták az előterjesztést, mely a 4. mellékletben lett csatolva. 
Megkérdezte a jegyző asszonyt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Elmondta, hogy erről is beszéltek az előző ülésen már. Ennek annyi volt a célja, hogy reálértékeken maradjanak a bérek, 
és ne legyen az, hogy van olyan dolgozó, aki már több ideje itt van a hivatalnál, mégis jóval alacsonyabbra alakult a 
bére. Tehát ez a kompenzáció miatt lett kidolgozva. Amit a törvény előír, azt építették bele, annak a lehetőségének a 
megállapításával, hogy az illetménykiegészítés 20 % lehet. Ezt ha a testület elfogadná, akkor a köztisztviselők 
megkaphatnák. Beszéltek róla már, hogy a jövő évtől már közös fenntartású lesz a hivatal, tehát addig van jelentősége. 
Mivel ez egy lehetőség, ezért szerette volna, ha támogatná ezt a Képviselő-testület a köztisztviselők részére. Azért is 
gondolt erre, mert a cafetéria szabályzat lesz a következő napirendi pont, de előtérbe venné, hogy ott egy étkezési 
utalvány lett beépítve a közalkalmazottak részére, így az ő bruttó cafetéria keretük magasabb lett, mint a 
köztisztviselőké. Tekintettel arra, hogy a köztisztviselőké maximálisan a költségvetési törvény alapján bruttó 200.000 Ft 
lehet. Viszont ahhoz, hogy a 12.000 Ft-ot megkapják a közalkalmazottak minden hónapban, ahhoz ez magasabb 
összegre jön ki éves szinten. Ez majd a Cafetéria Szabályzatnál is látható, a határozati javaslatnál. Itt is minősített 
többség kell, és kérte a testületi tagokat, hogy támogassák a rendelet elfogadását. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Megköszönte a jegyző asszonynak, és hozzá tette, hogy a költségvetésbe már így van betervezve. Megkérdezte, hogy 
van-e kérdés? Aki egyetért a rendelet elfogadásával, az kézfeltartással jelezze. 
 
 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő rendeletet hozta: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (II.11.) önkormányzati rendelete: 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (II.11.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők 
illetménykiegészítéséről 
 
 

 
5. A Cafetéria Szabályzat elfogadása 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Elmondta, hogy itt is a jegyző asszony az előadó. Véleménye szerint egy nagyon jól előkészített anyagot, előterjesztést 
tarthatnak a kezükben, mely az 5. mellékletben található. Itt egy határozatot kell hozniuk, és egy egyszerű többség is 
elegendő. Végül is a jegyző asszony már korábban említette, hogy törvény írja elő a maximum 200.000 Ft-ot éves 
szinten.  
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Annyit tett hozzá, hogy benne van a közalkalmazottaké is, így nem kell az intézményvezetőknek külön szabályzatot 
készíteniük. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Határozati javaslattal élt a Cafetéria Szabályzat elfogadásához. 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2012. (II.10.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az 5. sz. 
mellékletben csatolt Cafetéria Szabályzatot. 
 
Felelős: Dr. Szolga Emese 

 jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

6. A 2012. évi költségvetési rendelet elfogadása 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Elmondta, hogy a képviselő társaival ezt már tárgyalták, és ez a rendelet az alapján lett elkészítve. (6. melléklet) A 
táblázatok azokat a számokat tartalmazzák, amiket a múltkor már megbeszéltek. Végül is 190.090 eFt bevétellel és 
190.090 eFt kiadással számoltak. Látják, hogy a lehetőségeik nagyon behatároltak. Korábban is említette már, hogy 
negyedévente módosítani kell majd a törvény szerint. Bármi olyan nem várt esemény következne be, amire most nem 
tudtak gondolni, akkor lehetőségük van rá javítani. Elmondta, hogy a létszám adatoknál, a technika ördöge nem alszik, 
tehát javították azt az oszlopot. Az iskola igazgatónője kereste meg a jegyző asszonyt az iskolában kialakult 
létszámokkal kapcsolatosan. A tavalyi évben 11 fő volt az engedélyezett álláshelyek száma.  
 

Vincze Attiláné iskolaigazgató: 
Elmondta, hogy tévedésben volt, mert azt gondolta, hogy ez a létszám csak a pedagógus álláshelyeket jelenti.  
 

Ágoston Lászlóné képviselő: 
Ez nem tartalmazhatja a kisegítő személyzetet. Nem létezik, hogy ennyi létszámmal tudnak dolgozni. 
 

Szabóné Kovács Éva gazdasági főelőadó: 
Elmondta, hogy a tavalyi évben határozattal csökkentették 4,5 fővel a létszámot az iskolában.  
 

Vincze Attiláné iskolaigazgató: 
Ha csak a pedagógusokról beszélnek, akkor a közoktatási törvény által kötelezően előírt, óraterv alapján, a szakköröket 
beleszámolva 266 óra. Nem lépték át a törvény által előírt órakeretet. Ezt, ha elosztotta a kötelező órákkal, ami 22, 
akkor 12 teljes állásúval lehet ellátni. Ebben még nincsenek benne az órakedvezmények, az osztályfőnökök, a 
munkaközösség vezető és az ő saját igazgatói kedvezménye. Ezek még túlórában vannak kiadva, vagy valakinek a 
kötelező órájába van beleszámolva. Tehát 12 teljes állásúval lehet ellátni a feladatot. Hosszú évekig ennyivel is látták el, 
és volt még az 5 technikai dolgozó.  (7. melléklet) 
 

Ágoston Lászlóné képviselő: 
Hozzátette, hogy kilenc tanuló csoport van, tehát ott 9 embernek kell lennie. Plusz az igazgató és a helyettes, az már 11 
fő.  
 

Vincze Attiláné iskolaigazgató: 
Ha valóban ez a 11 fő az összes személyzetet jelenti, levonja az általuk hagyott egy fő takarítót és egy fő konyhai 
kisegítőt, akkor képtelenség megoldani. Ha ezt levonja, akkor ők 9 fővel akarták ezt megoldani, úgy hogy abból egy fő 
iskolatitkár is, meg pedagógus is. Szerinte ez nonszensz, ez nem egy cég, ezt így nem lehet megoldani.  
 

Szabóné Kovács Éva gazdasági főelőadó: 
Elmondta, hogy a megbízási szerződésekhez meg beterveztettek 3 MFt-ot, ami bújtatott teljes állás volt. Megbízási 
szerződésekkel, részmunkaidős állásokkal oldották meg.  
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Tehát azért volt 11 fő az iskolában, mert ilyen óraadó szerűen oldották meg.  
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Elmondta, hogy eredetileg 15,5 volt a létszám, majd testületi határozattal a létszám adatot csökkenteniük kellett 4,5 fél 
fővel. Három pedagógust elküldtek, megszűntették a karbantartói állást és lecsökkentették a takarítónő állását 
négyórásra. 



D:\Dokumentumok\2012\JEGYZŐKÖNYVEK\2012.02.10\Jegyzőkönyv - 2012.02.10.doc oldal 6/11. 
 

 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Szerinte így kivitelezhetetlen az iskolát működtetni.  
 

Vincze Attiláné iskolaigazgató: 
A jegyző asszony észrevételére reagálva elmondta, hogy van két Gyes-es is, akiknek nem tisztázott a jogállása. Az alsó 
tagozatban határozatlan idejű kinevezéseket kötöttek tavaly tavasszal, annak ellenére, hogy két fő Gyes-en van. Így 
nagy létszámplusz alakult ki, tehát mindenki határozatlan idejű az alsóban. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
A legnagyobb gond, hogy ezek a kinevezések jegyzői ellenjegyzés nélkül mentek be az Államkincstárhoz. Nem is 
tudták, hogy ki hogyan van itt.  
 

Vincze Attiláné iskolaigazgató: 
Úgy összekeveredtek a létszámok, hogy nem lehet tudni, hogy ki kinek a helyén van. Amikor még az elküldött 
pedagógusok a felmondási idejüket töltötték, már akkor vettek fel embereket, pedig akkor még nekik kellett volna 
felajánlani az állást.  
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Megkérdezte, hogy akkor most mennyi technikai dolgozó van még. 

 
Vincze Attiláné iskolaigazgató: 

Elmondta, hogy most 3 fő technikai dolgozó van. Gyakorlatilag ez 15 főt jelentene.  
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Összegezte, hogy akkor úgy kellene változtatni, hogy az 1-4 évfolyamba egy fél állásba betenni egy takarítót. Amíg 
lehet, addig ezt megoldják a közcélú munkásokkal.  
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Meg kell határozni a rendeletben egy létszámot, onnantól kezdve az igazgató asszonynak azt be kell tartani. 
Amennyiben ezt nem tartja be, akkor felelősségre kell vonni. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Összegezte, hogy a létszám adatokat úgy kell módosítani, hogy az iskolánál a 11 főt 15,5-re kell módosítani, a 9. 
mellékletben. Így a mindösszesen 45-re változna. Megkérdezte, hogy a rendelettel kapcsolatban van-e kérdés?  
Annyit még hozzá tett, hogy az orvosi lakás eladását betervezték 10 MFt-tal, és a tegnapi napon már volt is valaki, aki 
érdeklődött róla. Valószínűleg kellene egy értékbecslést is készíteni, majd ha aktuális lesz.  
Aki a létszámadatokkal együtt elfogadja a rendeletet, az kézfeltartással jelezze. 
 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő rendeletet hozta: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (II.11.) önkormányzati rendelete: 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (II.11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 
2012. évi költségvetéséről 

 
 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Határozati javaslattal élt. 
 
 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
21/2012. (II.10.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint 
elfogadta Bana Község Önkormányzat saját bevételeinek és fizetési 
kötelezettségeinek középtávú tervét. 
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Megnevezés 2013. 2014. 2015. 

Helyi adóból származó bevétel      18 000         19 000         20 000    

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyonértékű 
jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel        8 240           8 240           8 240    

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel       

Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat 
értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel       

Bírság-, pótlék- és díjbevétel          500             700             800    

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés       

Saját bevétel összesen      26 740         27 940         29 040    

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a 
végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása      27 000         24 000         21 000    

A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a 
beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb 
értékpapír esetén annak vételára 

      

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak 
a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem 
tartalmazó értéke 

      

A számviteli törvény szerint pénzügyi lízingbevevői félként történő 
megkötése a lízing futamideje alatt, a lízingszerződésben kikötött 
tőkerész hátralévő összege 

      

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi 
szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a 
kikötött visszavásárlási ár 

      

Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, 
részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték       

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként 
az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek 
és azok összege 

      

Adósságot keletkeztető ügylet értéke összesen:      27 000         24 000         21 000    

 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  folyamatosan 
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7. Különfélék 

a. Az Egységes Óvoda- Bölcsőde nyári zárva tartásának elfogadása 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Elmondta, hogy tavaly szóba került, hogy február 15-ig be kell jelenteni a testületnek. Ezzel kapcsolatban tavaly 
törvényességi észrevételük volt. Semmi jogszerűtlen nem történt akkor sem, csak annyi volt, hogy a testület február 15-
ig döntsön róla, vagyis csak tudomásul kell venniük. 
 

Nagyné Czigle Judit óvodavezető: 
Ezúton ismét kérte a Képviselő-testülettől a július hónapot a takarítási szünetnek. A régebbi testületi tagok 
emlékezhetnek rá, hogy amikor Egységes Óvoda Bölcsőde megalakult, el kellett készíteniük az új házirendet, és abban 
már akkor benne volt. A testület elfogadta a házirendet, melyben benne volt, hogy júliusban 4 hét a takarítási szünet. 
Végül is a szülők is tudták, a Képviselő- testület is tudta és be is nyújtotta írásban is, csak nem február 15-ig. Szerette 
volna, ha ebben az évben is hozzájárulnának, hiszen most még nehezebb helyzetben van az óvoda. Sajnos betegség 
miatt csak négy fő tud dolgozni az öt óvónő helyett. Helyettesítéssel van jelenleg megoldva, és a helyettesítési díjak ki 
lesznek majd fizetve. Tudvalevő, hogy szeptember 1-ig ki kell vennie mindenkinek a szabadságát. A pedagógusoknak 
46 nap szabadság jár, a technikai dolgozóknak pedig 20 plusz amennyi a fizetési fokozata. Nem kevés, nagyon nehéz 
megoldani. Kérte, hogy járuljanak hozzá a júliusi szünethez.  
 

Ágoston Lászlóné képviselő: 
Megkérdezte, hogy mind a 45 napot egybe veszik ki nyáron? Ott vannak a szünetek is.  
 

Nagyné Czigle Judit óvodavezető: 
Válaszolt, hogy törvény szerint mindenkinek nyáron kell kivennie a szabadságát. A téli két ünnep közötti időszakra 
tartanak meg 4-5 napot, melyet ebből levonnak.  
 

Ágoston Lászlóné képviselő: 
Elmondta, hogy tavaly a Kormányhivataltól kaptak is ezzel kapcsolatban egy levelet, hogy ha a szülők kérik, akkor az 
óvodában és az iskolában is biztosítani kell a gyerekeknek az ebédet. Tehát ne essenek megint abba a hibába, hogy a 
Kormányhivatal figyelmeztesse őket. Azt szerette volna kérni tőlük, hogy az iskola is és az óvoda is nyilatkoztassák a 
szülőket, hogy kérik vagy nem.  

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Szerinte majd ezt a családsegítő megoldja a két intézményvezető segítségével. Májusban ő is odafigyel rá, hogy ez 
megtörténjen.  
 

Ágoston Lászlóné képviselő: 
Úgy legyen, nehogy megint felszólítsák őket, hogy nem szabályosak.  
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Végül is nem állapították meg, hogy szabálytalan volt. Egyedül csak egy fő vonatkozásában lett megállapítva, aki 
egyébként is dolgozott. Ott leírták, hogy szükséges az is, hogy a szülők ne tudják ellátni a gyerekeket, mert olyan 
elfoglaltsága lenne.  
 

Ágoston Lászlóné képviselő: 
Ezért mondta, hogy akkor ott lehetne fehéren-feketén, és akkor nincs mellébeszélés. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Azon is el kellene gondolkodni akkor az önkormányzatnak, hogy egy emberért működtetné-e a konyhát. A költségeket, 
béreket is ki kellene fizetni. Elmondta, hogy sehol sem működik, hogy abban az időszakban étkeztetik a gyerekeket. 
Korábban itt Banán sem volt ilyen soha, még idáig mindenki meg tudta oldani.  
 

Nagyné Czigle Judit óvodavezető: 
Hozzátette, hogy maximálisan megpróbáltak mindig a szülők igényei szerint eljárni. Mindig az ő érdeküket vették 
figyelembe. Ha beteg lett a gyerek, főleg a hátrányos helyzetű, még üvegbe is rakták az ebédjét, hogy el tudja vinni 
haza. Most ez szerinte fel lett fújva. A törvényben is olvasta, hogy nem szabálytalan a négy hét leállás. Meg lehet azt 
oldani, el lehet hozni máshonnan is. Csak meg kell oldani, de szerinte nem az iskolaigazgató és nem az ő dolga. A 
családsegítőnek kell itt hatékonyan együtt működni az intézményekkel, vállalkozókkal. Nem szabad felfújni a dolgokat. 
40 év alatt ilyen probléma még soha nem volt, nagyon fel lett fújva az egész. Segítik őket mindenben, akár ruhával is. 
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Bujáki Lászlóné képviselő: 
Véleménye szerint is meg kell fontolni, hogy vállalja-e az önkormányzat az ezzel kapcsolatos költségeket, figyelembe 
véve, hogy mennyire nem becsülik meg a gyerekek, családok a gondoskodást.  

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Határozati javaslattal élt az óvoda nyári zárva tartásáról. 
 

A képviselő-testület 3 igen, 1 tartózkodott szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
22/2012. (II.10.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az Egységes 
Óvoda Bölcsőde nyári zárva tartását, ami július hónapban négy hetes szünetet 
jelent.  
 
Felelős: Nagyné Czigle Judit 

 óvodavezető 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
b. A parkolásról szóló 7/2009. (III.16.) sz. kt. rendeletet hatályon kívül helyező rendelet elfogadása 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Elmondta, hogy itt arról lenne szó, hogy a 7/2009. (III.16.) parkolási rendeletet hatályon kívül helyezzék. Az előző 
testületi ülésen ezt már megtettük, csak határozatban, mely jegyzőkönyv már be is ment a Kormányhivatalhoz. Onnan 
jelezték, hogy rendeletet csak rendelettel helyezhetnek hatályon kívül. Teljesen igazuk van, ez elkerülte a figyelmét. 
Ezért szükséges ezt a három mondatot leírni és beküldeni a Kormányhivatalnak. Kapott rá határidőt, melynek a 
hosszabbítását kérte. Ehhez viszont minősített többség kell, mivel rendelet hatályon kívül helyezéséről van szó. Ezt már 
végül is a múltkori testületi ülésen elfogadta a testület. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Akkor határozattal fogadták el, viszont kaptak észrevételt, hogy rendelettel kell elfogadniuk. Kérte, hogy aki ezt a 
rendeletet hatályon kívül helyezi, kézfeltartással jelezze. (8. melléklet) 
 
 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő rendeletet hozta: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (II.11.) önkormányzati rendelete: 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (II.11.) önkormányzati rendelete a parkolásról szóló 
7/2009. (III.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Elmondta, hogy még itt a különfélékben szeretne néhány dolgot megbeszélni. Amikor a költségvetést tárgyalták, akkor 
a közműfejlesztési hozzájárulásról is döntöttek. Véleménye szerint ezt is rendeletbe kellene foglalni. Rendeletet kellene 
hozni, hogy ezeket be tudják szedni. Beszélték, hogy a közműfejlesztési hozzájárulás az ivóvíznél 60.000 Ft-ban, a 
szennyvíznél pedig 200.000 Ft-ban állapították meg. Ezt már megtárgyalták, csak hivatalos formába kellene hozni. 
Miután a jegyző asszony ezt megerősítette, javaslattal élt a rendelet elfogadására.  
 
 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő rendeletet hozta: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (II.11.) önkormányzati rendelete: 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 
tulajdonában lévő víz- és csatornaközművekre történő rákötések rendjéről 

 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Tájékoztatta a Képviselő-testületet és a lakosságot, hogy február 16-tól a Győr-Bábolna-Rétalap útvonalon a 44 sz. 
járatot a Kisalföld Volán 5 perccel korábban kívánja indítani, hogy elérje a másik buszt. Ez a 15.20-kor induló járat 
Bábolnáról, mely mostantól 15.15-kor fog indulni. 
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A másik téma a Búcsú helyszínével kapcsolatos. Eljött az új év, és ismételten megkereste őket Veszprémi Gyuláné, 
hogy szeretné idén is igénybe venni a közterületüket. Tavaly sem tudták ott megrendezni a hely szűke miatt. Úgy írta, 
hogy amennyiben az önkormányzat tud biztosítani helyszínt, akkor onnan szeretné igénybe venni. Ezzel kapcsolatosan 
be is kérte a jegyző asszony tőle a szükséges dokumentumokat. El kell dönteniük, hogy tudnak-e neki helyszínt 
biztosítani, és hol, mert ha nem akkor magánterületre a Feki-kocsma mellé kell mennie. Jó lenne, ha önkormányzati 
területre tudna, mert egy kis bevételt jelentene. Megbeszélték, hogy nem tudnak helyszínt biztosítani a kirakodásra, 
ezért határozati javaslattal élt. 
 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
24/2012. (II.10.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 
Önkormányzat nem tud helyszínt biztosítani Veszprémi Gyulánénak a Búcsúi 
kirakodásra, keresniük kell magánterületet.  
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Még fontosnak tartotta, hogy közeleg a május 1. Úgy esik, hogy kedd lesz a május 1. Az a kérdés, hogy maradjon-e 
kedd a majálisra, vagy helyezzék át egy másik napra. El kell dönteniük, hogy melyik napra tegyék át. 
 

Ágoston Lászlóné képviselő: 
Véleménye szerint az előtte való szombat jó lenne.  
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Miután megbeszélték, hogy mindenki a szombatot javasolta, ezért határozati javaslattal élt. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
25/2012. (II.10.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az idei 
Majális 2012. április 28. szombaton kerül megrendezésre. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Felhívta mindenkinek a figyelmét, hogy bárkinek ötlete van, akkor jelezze, hiszen a Banánfesztivál szervezése már 
kezdődik. Várják az ötleteket ezzel kapcsolatosan. Idén augusztus 25-én lesz. 
Elmondta, hogy a múltkor beszéltek róla, és most megkapta a Győr-szol-tól az árajánlatot, mely elég vaskos. Az 
intézményvezetőknek is le fogják küldeni, mert benne van a papírgyűjtés is  
 

Vizkeleti István alpolgármester: 
Elmondta, hogy szervezés alatt áll a nőnapi ünnepség lebonyolítása, ami a kultúrotthonban lenne megrendezve. Mivel 
meg van hívva egy színtársulat, és változott a programjuk, ezért így 14 órakor lenne március 10-én megtartva. A Szabó 
Árpád egy kicsit kihúzta magát az idei szervezésből. A Járóka Márióval és a Polgárőrség tagjaival megpróbálják 
lebonyolítani. Meghívták a Czunyinét is, aki elfogadta a meghívást. Véleménye szerint erre fele is nyitniuk kell. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Megkérte az intézményvezetőket, hogy erre az ünnepségre mozgósítsák a dolgozóikat is, ha már egyszer megtisztelik 
őket. Kérte, hogy a falu női lakosait is mozgósítsák. 
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Vincze Attiláné iskolaigazgató: 
Megragadta az alkalmat, hogy ismételten meghívjon mindenkit a jövő heti farsangra. A következő pénteken pedig a 
Jókai nap lesz, melyet most az iskolában tartanak. Változatos programok lesznek, melyre szeretettel várják a 
képviselőket február 24-én. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Elindították a LEADER programban a pályázást, melyre hiánypótlást kaptak. Ma intézték, hogy hosszabbítsanak a 
határidőn, remélhetőleg a jövő hétre sikerül. Több pontban kértek hiánypótlást és megpróbálják 17-ig meghosszabbítani 
a határidőt. Sajnos 40 MFt-tal kevesebb pénz áll a LEADER csoport rendelkezésére, ezért majd valószínűleg 
valamilyen formában le kívánják csökkenteni az összeget. A művelődési ház tetőszerkezetének cseréjéről lenne szó. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Ez nem is konkrétan meghatározható, vagy bontható beruházás. Ez egy komplett tetőcsere lenne.  
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Vagy az egészet le tudják cserélni, vagy nem. Ha kevesebb pénzt kapnának, akkor lehet, hogy nem tudnák 
megvalósítani az egész beruházást. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Megköszönte a munkatársainak és a polgármester asszonynak, hogy ez a testületi ülés így létre jöhetett. Kicsit 
nélkülözniük kellett őt az előkészületekben. Több mindent próbált előkészíteni otthonról, viszont a költségvetést azt itt 
készítették. Nagy része van a munka kivitelezésében a Szabóné Kovács Évának, a Sulyokné Kállai Mónikának és a 
polgármester asszonynak is, tehát köszöni. 
 
 

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

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 Sáhóné Horváth Márta Dr. Szolga Emese 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
A jegyzőkönyvet hitelesítették: 
 
 
 
 
 
 Bujáki Lászlóné Vizkeleti István 
 képviselő alpolgármester 
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