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

 
 

Ikt.sz.: 218/6/2012. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 

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

Bátisz Erzsébet, Bujáki Lászlóné és Járóka Márió Zsolt képviselők, Vizkeleti István 
alpolgármester 

 
Igazolatlanul távol: Ágoston Lászlóné, Szabó Árpád képviselők 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Szolga Emese jegyző 

 Nagyné Czigle Judit óvodavezető 
 Vincze Attiláné iskolaigazgató 
 Dr. Halász Károly munkaszervezete vezető helyettes 
 Galambosné Sohár Anikó védőnő 

 
 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Köszöntötte a képviselő-testület rendes ülésén a Képviselő-testület tagjait, a meghívott vendégeket, a napirendi pontok 
előadóit, valamint mindazokat, aki a televízió képernyője előtt figyelik a testület munkáját. Megállapította, hogy 
Képviselő-testületük határozatképes, mivel 7 képviselőből 5 fő jelen van. Ágoston Lászlóné és Szabó Árpád képviselők 
nem jelentek meg 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 
61/2012. (IV.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. Elmondta, hogy a védőnővel nem tudtak a meghívó kiküldéséig egyeztetni, ezért nem 
került bele. Azonban el tudott jönni, így kérte, hogy a 2. napirendi pontban tárgyalják, és így tolódjon a napirendek 
sorszáma.  
 

Vizkeleti István alpolgármester: 
Javasolta, hogy a különfélékben tárgyalják meg a 3,5 tonnás táblák sorsát.  
 
 

NAPIRENDI PONTOK: 

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

 
3. Kistérség beszámolója a 2011. évről 

Előadó: Halász Károly Kistérségi Társulás Munkaszervezet vezetője 
 

4. Parkolásról szóló rendelet megtárgyalása 
Előadó: Dr. Szolga Emese jegyző 
 

5. Pannon-Víz Zrt. Üzemeltetői szerződés módosítása 
Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester  
Dr. Szolga Emese jegyző 
 

6. EESZI fogorvosi ügyeleti megállapodás tárgyalása 
Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester  
Dr. Szolga Emese jegyző 
 

7. Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásában meghatározó 
önrészt meghaladó önrész megfizetésének átengedésének megtárgyalása 
Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester  
Dr. Szolga Emese jegyző 
 

8. Nagyné Czigle Judit az Egységes Óvoda-Bölcsőde vezetőjének nyugdíjba vonulási kérelme 
Előadó: Nagyné Czigle Judit óvodavezető 
Dr. Szolga Emese jegyző 
 

9. Aktuális pályázati lehetőségek megtárgyalása 
Előadó: Dr. Szolga Emese jegyző 

 
10. Különfélék 

- Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. megkeresésének megtárgyalása 
- VAST BOUW Mo. Kft. állásfoglalás kérése szennyvíztisztító bővítés kapcsán 
- Szent Erzsébet Sütőipari és Kereskedelmi Kft. megkeresése a közterület használati díj megfizetésével 

kapcsolatban 
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott kirívóan 

közösségellenes magatartásokat megállapító rendelet megtárgyalása 
- 3,5 tonnás táblák sorsának megtárgyalása 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Határozati javaslattal élt a napirendi pontok elfogadására. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
62/2012. (IV.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 az 1. mellékletben csatolt beszámolót a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és a két ülés közötti 
fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót.  
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Annyi kiegészítést tett, hogy a legfrissebb információk szerint az Iskolai tehetséggondozás című pályázat benyújtási 
határideje április 16-ra módosult, és nem került felfüggesztésre. 
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Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Megköszönte és mivel egyéb hozzászólás nem volt, így határozati javaslattal élt a beszámoló elfogadására. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
63/2012. (IV.10.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 1. melléklet 
szerinti beszámolót a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és a két ülés 
közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

2. Védőnő bemutatása 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Üdvözölte Galambosné Sohár Anikót, aki a Roxin Tünde helyettesítésére fogja ellátni a védőnői feladatokat a 
településükön. Megkérte, hogy néhány mondattal mutassa be önmagát, és tájékoztassa a Képviselő-testületet és a 
lakosságot, hogyan lesz a helyettesítés megoldva. 

 
Galambosné Sohár Anikó védőnő:  

Elmondta, hogy ő Galambosné Sohár Anikó, jelenleg főállásban Kisigmándon dolgozik védőnőként, és most a banai 
körzetet helyettesítésben kívánja ellátni a csütörtöki és pénteki napokon. Idáig is csütörtökön volt a védőnő, így 
megtartja ezt a hagyományt. 8.30-tól 12.30-ig megtalálható a tanácsadóban, amikor várja a babákat és a várandós 
kismamákat is. Pénteken pedig fogadóórát tartana 8.30-tól 9.30-ig, amikor is minden más védőnővel kapcsolatos 
feladatokkal foglalkozna. Elérhetősége a tanácsadóban lehetséges telefonon. Mindig kint lesz, hogy hol, hogyan, és 
mikor lesz elérhető. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Megkérdezte, hogy valakinek kérdése lenne-e? Elmondta, hogy csütörtökön már munkába is fog állni, amennyiben a 
Képviselő-testület elfogadja a megkapott határozati javaslatot. Összegezte, hogy nem egyszerű védőnőt találni, nagyon 
keresett szakma. Roxin Tündével beszéltek, hogy ha már akkora lesz a babája, akkor ő továbbra is szeretné tovább 
folytatni ezt a Baba-Mama Klub-ot. Megkérdezte, hogy van-e kérdésük? 

 
Bujáki Lászlóné képviselő: 

Elmondta, hogy régen is volt kisigmándi védőnő helyettes itt Banán és reméli, hogy ugyanolyan odaadással fogja 
végezni a munkáját, és jól fogja itt érezni magát. 

 
Bátisz Erzsébet képviselő: 

Kérte, hogy ismertessék a most megkapott anyagot, mert így néhány perc alatt véleménye szerint nem lehet átnézni a 
most megkapott anyagot. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző:  

Ismertette a 2. mellékletben csatolt dokumentációt, mely tartalmazta a védőnői helyettesítéssel kapcsolatos törvényi 
előírásokat, jogszabályi hivatkozásokat, és a bérezésre vonatkozó előírásokat. Részletezte a költségtérítésre vonatkozó 
részeket is, mely szerint egy 20.000 Ft-os bejárási költséget határoznának meg. Szerinte fontos, hogy átlátható, 
áttanulmányozható legyen a szerződésük. A testület döntése szerint lehet meghatározni, hogy a tömegközlekedéssel 
történő, vagy a gépjárművel történő bejárást támogatják. 

 
Bátisz Erzsébet képviselő: 

Megkérdezte, hogy melyikkel szeretne közlekedni a védőnő, hiszen szerinte az a mérvadó. 
 
Dr. Szolga Emese jegyző:  

Elmondta, hogy nem mindig tudná igénybe venni a tömegközlekedést, mivel nagyon ritkán jár Kisigmándról a busz 
Banára. Szerinte a személyautóval történő bejárást kellene figyelembe venniük.  

 
Galambosné Sohár Anikó védőnő:  

Elmondta, hogy ő mindenképpen gépjárművel történő bejárással tudná megoldani a helyettesítést. 
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Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Elmondta, hogy úgy egyeztek meg, hogy a besorolás alapján 74.600 Ft a munkabér, és 20.000 Ft-os bejárási költség 
lenne a helyettes védőnő havi díja. Megkérdezte, hogy van-e kérdés ezzel kapcsolatban, mivel nem volt, ezért határozati 
javaslattal élt. 
 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
64/2012. (IV.10.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Védőnői 
Szolgálatnál Roxin Tünde védőnő helyettesítésének idejére ellátandó védőnői 
feladat betöltésére pályázatot nem ír ki, azt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (2) d) pontja alapján Roxin Tünde 
helyettesítésének idejére határozott időre történő kinevezéssel tölteti be. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
65/2012. (IV.10.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 12. napjától 
határozott időre, előreláthatólag Roxin Tünde szülési szabadságának, gyes, gyed-
ének idejére Galambosné Sohár Anikó (sz.: 1972.11.26., an.: Szunyogh Valéria) 
2900 Komárom, Magtár út 2. lakost kinevezi a védőnői feladatok ellátására. 
Részére a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény 11. mellékletében meghatározottaknak megfelelően F7 
besorolásnak megfelelően bruttó 74.600 Ft összegű bért biztosít, és a munkába 
járását a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. 
(II.26.) Korm. rendelet 4. § b) pontjára hivatkozással támogatja és a 
költségtérítését a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. 
§ (2) bekezdése alapján 20.000 Ft összegben állapítja meg. 
Megbízza a polgármestert a kinevezési okmányok előkészítésével és aláírásával.  
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  2012. április 12. 

 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Megköszönte, hogy megjelent, valamint további jó munkát kívánt neki, és biztosította, hogy várják csütörtökön. 
 
Galambosné Sohár Anikó védőnő távozott. 
 
 
3. Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás beszámolója a 2011. II. félévi tevékenységéről 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Üdvözölte Dr. Halász Károly munkaszervezet vezető-helyettest. Képviselő társai írásban megkapták az előterjesztést a 
beszámolóról (3. melléklet). Elmondta, hogy megkérte a Társulást, hogy lehetőleg most kisebb anyagot küldjenek, 
mivel a polgármesterek egy 80 oldalas anyagot kaptak meg. Ezt most kizárólag Banára fókuszálva készítették el. 
Megkérdezte, hogy szeretne-e szóbeli kiegészítést tenni? 
 

Dr. Halász Károly munkaszervezet vezető-helyettes:  
Megköszönte, hogy meghívták, és elmondta, hogy 2004-ben jött létre a Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi 
Társulás. Azért hozta létre ez a kilenc település, hogy azokat a közszolgáltatásokat, melyeket az egyes településeknek el  



D:\Dokumentumok\2012\JEGYZŐKÖNYVEK\2012.04.10\Jegyzőkönyv - 2012.04.10.doc oldal 5/15. 
 

kell látniuk, azokat olcsóbban tudják ellátni. Összefogással állami támogatást is tudnak erre igényelni. Véleménye 
szerint az elmúlt évek alapján a társulás mindenki számára hasznos és pozitív munkát végzett. Részletesen ismertette a 
3. mellékletben csatolt beszámolót a jelenlévők és a lakosság érdekében. A tájékoztatás után megköszönte a figyelmet. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye a beszámolóval kapcsolatosan? 
 

Bujáki Lászlóné képviselő: 
Elmondta, hogy örömmel konstatálta, hogy a társulási tanács a júliusi ülésén 5 év határozott időre a Logopédiai és 
Gyógytestnevelési Szolgálat vezetőjévé a korábbi intézményvezetőt, Vizeliné Nagy Ilonát választotta. Sajnálatos 
módon volt egy kis konfliktus az előző Képviselő-testületnél, amikor a volt polgármester úr valótlanokat állított róla. 
További jó munkát kívánt neki, és egyben bocsánatot kért a volt polgármester nevében, mint képviselő, amennyiben ezt 
akkor nem tette meg senki. Megkérte a munkaszervezet vezető-helyettes urat, hogy továbbítsa ezt Vizeliné Nagy Ilona 
intézményvezető felé. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Határozati javaslattal élt. 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
66/2012. (IV.10.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Komárom-
Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás beszámolóját a 2011. II. félévi 
tevékenységéről. Az abban foglaltakat elfogadja.  
 
 
 
Felelős: Dr. Halász Károly 

 munkaszervezet vezető helyettes 
 
Határidő:  azonnal 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Megköszönte, hogy a jelenlétével megtisztelte a Képviselő-testületi ülésüket. 
 

Dr. Halász Károly munkaszervezet vezető-helyettes távozott. 
 
 

4. Parkolásról szóló rendelet megtárgyalása 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Elmondta, hogy a lejárt határidejű határozatoknál már említette, hogy ennek is lejárt a határideje. Megkérte a jegyző 
asszonyt, hogy ismertesse a napirendi pontot a Képviselő-testülettel. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző:  

Elmondta, hogy a napirendi pontra azért került sor, mert a Kormányhivatal jelezte, hogy az 1990. évi LXV. 
Önkormányzati törvény alapján kötelező feladata a települési önkormányzatnak a parkolás biztosítása. Az 
előterjesztésben, melyet a 4. mellékletben csatoltak, egy rendelettervezet van, illetve a törvényi háttér és indoklás ezzel 
kapcsolatosan. Ismertette a 4. mellékletet.  
Összegezte, hogy elég tömény az anyag, sok mindenre szerette volna felhívni a figyelmet. Itt, ha mást nem, akkor az I. 
mellékletben meghatározott várakozási övezetet lenne célszerű a testületnek meghatároznia. Ez magával hozza azt is, 
hogy a várakozási díjat is meg kell állapítani, illetve a leghosszabb időtartalmat. Próbálta mellékletekkel megoldani 
annak érdekében, hogy ha változtatnának rajta, akkor a rendelet szövegében ne legyen változás, csak a mellékleteket 
kellene kicserélniük.  
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Megköszönte a jegyző asszonynak az alapos és részletes felkészülést és tájékoztatást. Ennek a rendeletnek komoly 
jogszabályi háttere van. Az önkormányzatnak kötelezően ellátandó feladata, és a közterületen kell biztosítania.  
Előzetesen már beszéltek róla, hogy a szabályozási tervükben melyek azok a területek, melyek közterületek és a 
szabályozási terv is megengedi azt, hogy parkolási és várakozási helyeket jelöljenek ki. Többek között szóba került még 
a Sport utcában a sportpálya és az út közötti rész kinevezése. Valamint a sportpálya mögött a Kisfaludy és a Rákóczi 
utca kereszteződésénél lévő önkormányzati terület. Nem egyszerű olyan területet biztosítani, hogy megfeleljenek a 
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törvényi előírásoknak. Szerinte a lakosság is tiltakozni fog, ha az önkormányzat bárki közvetlen környezetében kijelöl 
egy ilyen területet, és esetlegesen a lakók nyugalmát zavarná. Amennyiben kijelölnek egy területet, akkor a buszokat és 
teherautókat is kötelező lenne ott tartani. A következő rendes testületi ülésük közmeghallgatás lesz. Javasolta, hogy ott 
ezt a rendeletet ismertessék meg a lakókkal is és hallgassák meg az ő véleményüket is. Meg kell hozniuk a döntéseiket 
és biztos, hogy mindenkinek nem fog tetszeni. Mielőtt ezt a rendeletet megalkotnák, előtte a közmeghallgatáson 
ismertessék a lakossággal is. 

 
Bátisz Erzsébet képviselő: 

Megkérdezte, hogy lakott területen kívüli önkormányzati területet nem lehetne-e? Vagy esetleg a Tag felé vezető út 
melletti terület is szóba jöhetne. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző:  
Tisztázta, hogy a vízügy mögötti területről lenne szó, és az is benne van a szabályozási terv szerint a lehetséges 
területekben. Viszont kérdéses, hogy mennyire bírná ki az ilyen nagy járművek súlyát.  
 

Vincze Attiláné iskolaigazgató:  
Hozzátette, hogy ő ott lakik, és szinte mindig víz alatt áll az a terület. 
 

Vizkeleti István alpolgármester: 
Elmondta, hogy ma megnézték ezeket a területeket és javasolta, hogy menjenek ki együtt és nézzék meg a lehetséges 
területeket. Ehhez az adott területen olyan burkolatnak kell lennie, hogy a kamionok nem süllyednek el. Vannak olyan 
helyek, ahol bejárót kellene csinálni, feltöltésről kellene gondoskodni. Olyan feladatot ró az önkormányzatra, ami 
nagyon megterhelő. Ennek a településnek a szabályozási terve és az utak kialakítása során sem merültek fel ekkora 
gépekkel történő közlekedések. Nagyon meg kell gondolniuk a döntéshozatalt. Szerinte menjenek ki, nézzék meg, hogy 
a falu lakosságának mit tudnak biztosítani, és a közmeghallgatáson tárgyalják meg. 
 

Bátisz Erzsébet képviselő: 
Annyit szeretett volna hozzátenni, hogy szerinte nagyon kevés terület van, ami szóba jöhetne, annak érdekében, hogy 
egy ilyen parkolót ki tudjanak alakítani. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Javasolta, hogy közmeghallgatáson hozzák fel a témát, valamint a Képviselő-testület egy egyeztetett időpontban járja 
körül a települést akár gyalogosan, akár kerékpárral. Felmérnék ezeket a helyszíneket. Nagyvonalakban már ismertették, 
hogy melyek azok a részek, amik alkalmasak lehetnének erre, és akkor a helyszínen is meggyőződhetnének róla, és a 
közmeghallgatáson pedig már tárgyalhatnák. Úgy sokkal jobban elő tudnák készíteni gyakorlatból is ezeket a 
rendeleteket. Komoly díjfizetése is lesz, ha ezt valaki igénybe kívánja venni, tehát itt nincs lehetősége az 
önkormányzatnak, hogy ezektől a díjtételektől eltérjen. Maximálva van, de egy minimum díjtételt fizetni kell, tehát ha 
igénybe veszi valaki. Nagyjából öt személyt érintene szerinte. Határozati javaslattal élt. 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
67/2012. (IV.10.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a parkolásról 
szóló rendelet alkotás határidejét meghosszabbítja, valamint egy előre egyeztetett 
időpontban bejárást tartanak és megbízta a jegyző asszonyt, hogy a 
közmeghallgatáson terjessze elő. 
 
Felelős: Dr. Szolga Emese 

 jegyző 
 
Határidő:  2012.05.31. 

 
 
 

5. Pannon-Víz Zrt. Üzemeltetői szerződés módosítása 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Elmondta, hogy a Képviselő-testület tagjai maguk előtt tartanak egy megállapodást, amit az 5. mellékletben csatoltak. 
A településükön a Pannon-Víz Zrt. látja el mind az ivóvíz, mind a szennyvíz csatornaszolgáltatást. Már korábban 
említette, hogy meg fognak szűnni a kis szolgáltatók, akik kevesebb mint 200 ezer szolgáltatási hellyel rendelkezik. A 
Pannon-Víz Zrt. ezt meghaladta, ezért maradni fog a piacon. A szerződés egy kis dilemmát okozott, és ezért nem írták 
alá. Három éves felmondási időt írtak a szerződésbe, ez az előzőekben csak egy év volt. Nem tudta, hogy mi a 
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véleménye a Képviselő-testületnek arról, hogy más nem fog talpon maradni, csak ők. A jegyzőasszonnyal arra 
gondoltak, hogy módosítanák egy éves felmondási időre, hiszen ez a három év nagyon hosszúnak tűnik. Ebben a 
szerződésben szerepelt még, hogy a szolgáltató 5 évente köteles beszámolót tartani a tulajdonos felé. Ezt a beszámolási 
kötelezettséget érvényesíteni is kívánják majd a Pannon-Víz Zrt. fele. A művek tulajdonjoga az önkormányzaté, csak az 
üzemeltetést végzi a Pannon-Víz Zrt. A szennyvíztisztítónál több tulajdonos is van. Megkérdezte, hogy van-e ezzel 
kapcsolatosan még kérdésük. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző:  
Előkeresték, hogy 2001-ben lett aláírva az Üzemeltetői szerződés, mely határozatlan időre szólt, viszont egy évre volt 
meghatározva a felmondási idő, és nem volt kikötve, hogy december 31-ig. Már abban benne volt, hogy ötévente 
beszámol a Képviselő-testület előtt. Ezért kérdezte, hogy meg voltak-e már hívva testületi ülésre, mert akkor ezt a 
testületnek a Munkatervébe is be kell vennie. A díj összege is változott, mert az eredeti szerződésben magasabb díj volt 
meghatározva, mint ebben a szerződésmódosításban. Látható, hogy a bérleti díj és az üzemeltetés szinte kompenzálja 
egymást, tehát kiegyenlítődik. 
 

Bátisz Erzsébet képviselő: 
Szerinte ezzel a módosítással elfogadható. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Határozati javaslattal élt.  

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
68/2012. (IV.10.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Pannon-Víz 
Zrt.-vel kötött Üzemeltetési szerződés módosítását az alábbi módosításokkal 
elfogadja:  

- a szerződés megszűnésének esetei pontnál a három éves felmondási időt 
egy évre kívánja módosítani és 

- élni kíván az ötévenkénti tulajdonosi beszámolóval. 
 
Megbízta a polgármester asszonyt ennek a határozatnak a Pannon-Víz Zrt. 
részére történő megküldésével, és utána a szerződésmódosítás aláírásával. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

6. EESZI fogorvosi ügyeleti megállapodás tárgyalása 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Elmondta, hogy ezzel már foglalkoztak a múltkori testületi ülésen. A lakosok igénybe vehetik ezt a fogorvosi ügyeleti 
szolgáltatást, és ezúton jelezte, hogy az első számla is megérkezett a tavalyi igénybevett szolgáltatásokról, és kifizetésre 
is került. Annak érdekében, hogy a lakosság ezt a sürgősségi ellátást igénybe vegye, ehhez az önkormányzat hozzá is 
járult. Ennél a megállapodásnál, amit a testület a kezében tart (6. melléklet), egy-két technikai kérdés van, mert az 
önkormányzat címe nem jól szerepel. Határozott időre szól, mely 2014. december 31-ig terjedő időszakra szólna. A 
múltkor mikor elfogadták, akkor egy évre fogadták el. Illetve a szerződés megszűnésében lenne még egy probléma, a 
6.2. pontban „A felek a rendes felmondás esetét kizárják”. Tehát, amennyiben nem látja el, akkor nincs rá mód, hogy 
rendes felmondással felbonthassák. Véleményük szerint ez a két pont, ami kritikus, és az Önkormányzat részére 
hátrányos lehet. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző:  
A 122/2011. (IX.13.) önkormányzati határozatban fogadták el a megállapodási szerződés aláírását. Ahogy a 
polgármester asszony is mondta, ott még 2012. december 31. szerepelt. Akkor javasolta a polgármester asszony, hogy 
ez 2011. december 31. legyen. Ennek ellenére kiküldtek nekik egy olyan szerződést, amiben 2014. december 31. 
szerepel. Ha nem figyelnek oda, akkor ez így került volna aláírásra. A rendes felmondást pedig kizárták, csak a 
szerződésszegés esetében lehetett volna a szerződést felmondani. Szerinte ezt a két pontot lenne célszerű mérlegelni, 
hogy mennyi legyen a meghatározott idő, illetve a rendes felmondásnál felmondási időt meghatározni. Lehetőség van 1-
3-6 hónapos, egy éves felmondási időt meghatározni. Attól függ, hogy a testület hogyan látja célszerűnek, annak 
érdekében, hogy az önkormányzat biztosítani tudja ezt a kötelezően ellátandó feladatot. 
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Bátisz Erzsébet képviselő: 

Véleménye szerint 2012. dec. 31-ig kellene megkötniük, mert nincs értelme további évekre is aláírni. A felmondási 
idővel kapcsolatban pedig szerinte mérlegelniük kell, hogy nem biztos, hogy 30 napon belül meg tudnák oldani a 
lakosság ellátását.  
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Elmondta, hogy előre láthatóan májusban változni fognak a betegellátással kapcsolatos törvények. Amennyiben aláírják, 
akkor viszont 2014-ig elkötelezik magukat, és nem mondhatják fel. Szerinte, ha változik bármiféle jogszabály, akkor 
meg az ő kezük meg lesz teljesen kötve. Javasolta, hogy határozott időre kössék meg, de 2012. 12.31-ig, és egy 3 
hónapos rendes felmondást kössenek ki. Véleménye szerint ez életszerű is, és ilyen bizonytalan helyzetben ne 
kötelezzék el magukat ilyen hosszú távra. Bíznak benne és ígéretük van rá, hogy Győr irányába fognak menni. 
Határozati javaslattal élt. 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
69/2012. (IV.10.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Bana 
Község Önkormányzata és az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 
között kötendő fogorvosi alapellátáshoz kapcsolódó sürgősségi ügyeleti ellátás 
biztosításáról szóló megállapodást az alábbi módosításokkal elfogadja:  

3. A megbízás időbeli hatálya: 
- A megbízási szerződést a felek határozott időre, 2012. december 31-ig 

terjedő időre kötik meg. 
6.A szerződés megszűnése: 

- A felek a rendes felmondás esetét 3 hónap felmondási időben állapítják 
meg. 

 
Megbízta a polgármester asszonyt ennek a határozatnak az EESZI részére történő 
megküldésével, és utána a megállapodás aláírásával.  
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

7. Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásában meghatározó önrészt 
meghaladó önrész átengedésének megtárgyalása 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Elmondta, hogy erről is már több alkalommal beszéltek. Voltak a jegyző asszonnyal különböző értekezleteken. Ennek 
annyi az előzménye, hogy amikor beléptek ebbe a 112 település által működtetett Társulásba, akkor 10 %-os önerővel 
egy pályázatot nyújtottak be. Egy Európai Uniós megnyert projektről van szó. Ezzel kapcsolatban Banára vonatkozóan 
a régi hulladéklerakóját rekultiválták, hulladékgyűjtő szigetek kerültek kialakításra. A hulladékudvar megépítése történt, 
és az új chipes rendszer bevezetése. Kiderült, hogy ez a 10 % egy 30 %-os önerőre változott. A 10 %-ról már a tavalyi 
évben döntött is az önkormányzatuk, hogy 10 éves futamidőre próbálják ezt befizetni. Felmerült a fennmaradt 20 %-os 
önkormányzati résznek a visszafizetése. Ebben a Társulásban Győr városa 51 %-ban részesül, a 111 település pedig a 
maradék 49 %-ot birtokolja. Ennek a 112 településnek komoly vagyona van ebben a Társulásban. A 7. mellékletben 
csatolt dokumentáció és a táblázatok mutatják, hogy a 10.991.662 Ft-os díjon felül a 21.682.871 Ft-ot is be kell 
fizetniük. Most a Győri Önkormányzat is tárgyalta ezt az ügyet és a Győri Önkormányzat Közgyűlése 
megállapodásokat szeretett volna kötni, melynek a határidejét április 30-ig módosította. Felajánlották, hogy Győr 
Városa az önkormányzati részt átvállalja. Ez nem mobil vagyon, nem kézzel fogható, csak a könyveikben szerepelt. 
Most a Képviselő-testületnek dönteni kell arról, hogyan oldják meg ezt a fennálló anomáliát. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző:  
Két mondatot szeretett volna csak mondani. Az hogy milyen döntést hoz a testület, az a testületen múlik. Viszont az ő 
döntésük a Társulási Tanácsra nézve kötelező érvényű. A Társulási megállapodást a Társulás akkor tudja módosítani, ha 
az összes önkormányzat elfogadja a feltételeket. Tehát azt, hogy felosztható legyen a Győr Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás vagyona. Itt két lehetőség van, amit a részükre biztosítottak. Először is 
kössék meg a 10 %-os önrészre a szerződést. Ez a szerződés 2011.07.21. napján megkötésre került, erről hozott a 
testület döntést 9.369.163 Ft-ról. Ez 2012.06.30-án már 520.509 Ft tőkével és kamattal már aktuális lesz. Ez után 
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2012.12.31-én szintén ilyen összeggel lesz aktuális. 2020-ig fogják ezt az összeget fizetni. Tehát, ha a Képviselő-
testület úgy dönt, hogy a 10 % feletti 20 %-ot is megfizeti, az nagy megterhelést jelentene az önkormányzatnak. 
Kérdéses, hogy látják-e ennek az összegnek a fedezetét az idei költségvetésben. Ha nem látja a testület, akkor a 
Társulási megállapodásba foglalt és a ténylegesen kifizetett önrész közötti különbség sorsáról kell dönteni, tehát erről a 
20 %-ról. Itt ajánlotta fel a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata azt, hogy ő átveszi ezt a vagyont, ha a testület hoz 
egy olyan döntést, melyet határozati javaslatban fognak ismertetni. Valamint a szerződést, mely ki lett osztva (7. 
melléklet) aláírja a polgármester asszony a testület meghatalmazásával. Itt a konkrét összegek a 2. pontban az 
„Önkormányzat a Társulási megállapodásban meghatározott önrészt meghaladó 10.991.662 Ft összeg és járulékai…”, 
és a 3. pontban a „hozzá tartozó támogatási részarány összegével megegyező 21.682.871 Ft társulási tulajdoni 
részarányát…” adnák át. A kiosztott összesítő lapon látható, hogyan jött össze ez az összeg. A KEOP 1.1.1. Vagyon az 
60.525.919 Ft ebből, ha kivonják az Alapító Okirat szerinti önrész befizetése esetén az önkormányzatokra jutó vagyont, 
Bana esetében a 27.851.386 Ft-ot, és az Alapító Okiraton felüli önrészt, a 10.991.662 Ft-ot, akkor kapják meg ezt a 
21.682.871 Ft-ot. Több önkormányzattal is egyeztettek, hogy milyen döntéseket hoztak. Vannak olyan önkormányzatok, 
ahol még nem történt megállapodás. Vannak olyanok is, akik megfizették az önrészt, tehát anyagilag tudtak erre pénzt 
elkülöníteni, viszont a kamatokat nem vállalták be. Illetve vannak olyan önkormányzatok, amelyek a saját rész 
megfizetését feltételekhez kötötték, és vannak jelenleg is még olyan önkormányzatok, akik a vagyonátadást is 
feltételekhez kötötték. Tehát nem egész mértékben ruházták át a vagyont. Végül is április 30-ig kell meghozniuk ezt a 
döntést, de mérlegelnie kell az önkormányzatnak, hogy milyen jellegű döntést hoz a Képviselő-testület. A Társulásnak 
is meg van kötve a keze. Véleményük szerint itt vannak olyan jogilag vitatott dolgok, amiről a Képviselő-testület is 
tudott, mert már beszéltek róla. Annak idején a testület ezzel az önrész feletti összeggel kapcsolatban nem hozott 
döntést és ezt több önkormányzat is firtatta. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Megköszönte jegyző asszonynak, aki elmondta, hogy ki milyen lépéseket tehetnek. Hozzátette, hogy az ácsi 
polgármesterrel beszélt, aki ügyvéd segítségét is igénybe vette ennek a problémának a megoldásához. Azt mondta az 
ügyvéd, hogy nem látja annak a reális esélyét, hogy ez megnyerhető lenne bármilyen perben. Itt Uniós pénzekről van 
szó, és ha nem teljesítik a kötelezettségeket, akkor a teljes összeget vissza kellene fizetnie a 112 településnek. Tehát egy 
ügyvéd tanácsolta, hogy ne pereskedjenek. 
 

Bátisz Erzsébet képviselő: 
Véleménye szerint nagyon nem lenne jó a vagyonukat átruházni. Valamilyen köztes megoldást kellene találni és még 
egyeztetni kellene. Amennyiben nem kell most rögtön dönteniük, akkor még járják körül a témát. Meglévő vagyont 
nem kellene szerinte átruházni. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Elmondta, hogy április 30-ig kell meghozniuk a döntésüket. Összegezte, hogy vagy tudnak 20.000 millió Ft önrészt 
fizetni és akkor marad a vagyon, vagy azt mondják, hogy odaadják, és akkor működtesse ő a vagyont. Sok 
alternatívájuk nincs. Van rá lehetőségük, hogy ne most döntsenek, mert még áprilisban úgyis kell tartaniuk rendkívüli 
testületi ülést, és ott megtárgyalhatnák. Határozati javaslattal élt. 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
70/2012. (IV.10.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Győr Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásában 
meghatározó önrészt meghaladó önrész átengedését megtárgyalta, és úgy döntött, 
hogy a következő rendkívüli testületi ülésen újra tárgyalják a döntéshozatal 
érdekében. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

8. Nagyné Czigle Judit, az Egységes Óvoda-Bölcsőde vezetőjének nyugdíjba vonulási kérelme 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Elmondta, hogy a Képviselő-testületi tagok megkapták a Nagyné Czigle Judit kérelmét (8. melléklet), melyben 
tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a nők kedvezményes öregségi nyugdíjával szeretne nyugdíjba menni. A 
közalkalmazotti jogviszonyát 2012. december 31-vel felmentéssel szüntesse meg a Képviselő-testület. A jegyző 
asszony készített ezzel kapcsolatosan egy írásbeli előterjesztést és törvényi indoklást.  
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Dr. Szolga Emese jegyző:  

Részletesen ismertette a 8. mellékletben csatolt előterjesztést. A törvényi előírásoknak megfelelően a határozati 
javaslatot kidolgozták, melyet a polgármester asszony fog ismertetni. Kigyűjtötte azt a részt is, ami a végkielégítésekre 
vonatkozó terület, viszont van egy olyan §, ami közalkalmazotti jogviszony megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak 
minősül felmentési idő kapcsán, akkor azt kizárja a végkielégítés érvényesítését. Azok a részek is ki lettek emelve, hogy 
látható legyen, hogy milyen lehetőségek lettek volna, ha nem felmentés. Illetve a munkáltató a felmentést a jogszabályi 
háttérrel meg tudja indokolni. 

 
NagynéCzigle Judit óvodavezető: 

A törvény adta lehetőségeket kérte, hogy szavazzák meg. Augusztus 31-ig szeretné még elvégezni a munkáját. Azért 
kérte december 31 - vel, hogy ne okozzon fennakadást az Óvoda életében. Az utódjának ne okozzon gondot és az új 
tanév akadály nélkül indulhasson. A pályázatot ki kell írni, és még egy kolleganő is lesz aki nyugdíjba megy, tehát neki 
is ki kell írnia a pályázatot. A szabadságot szeptember 1-ig ki kell venniük, tehát nagyon nehéz időszak lesz ez az idei 
nyár. Mindent megtesznek, hogy ahogy a korábbi években is, most is meg fogják oldani. Megköszönte és összegezte, 
hogy fájó szívvel, de eljött ez az idő. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Megköszönte és két határozati javaslattal élt. 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
71/2012. (IV.10.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Nagyné 
Czigle Judit óvodavezető nyugdíjazása kapcsán benyújtott felmentési idejére 
vonatkozó kérelmét elfogadja, és számára 2012. április 30. napjával 8 hónap 
felmentési időt állapít meg, illetve a munkavégzési kötelezettség alól 2012. 
augusztus 31. napjával felmenti. A felmentésre a törvényi előírásoknak 
megfelelően a közalkalmazottak jogállásról szóló törvény 25. §, 30. § (1) f) 
pontja és a 33. § alapján került sor.  
 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  2012. április 30. 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
72/2012. (IV.10.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízta a jegyző asszonyt, 
hogy írja ki és terjessze a testület elé az óvodavezetői állás betöltésére a 
pályázatot. 
 
Felelős: Dr. Szolga Emese 

 jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 
Bujáki Lászlóné képviselő: 

Előzetesen köszönetet mondott Jutka néninek, és egészségben gazdag nyugdíjas éveket kívánt neki.  
 

9. Aktuális pályázati lehetőségek megtárgyalása 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Megkérte a jegyző asszonyt, hogy közkívánatra ne ismertesse mindet, csak azt, amelyik éppen aktuális. 
 
 



D:\Dokumentumok\2012\JEGYZŐKÖNYVEK\2012.04.10\Jegyzőkönyv - 2012.04.10.doc oldal 11/15. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző:  
Nem akart annyira belemenni a részletekbe, de valamibe viszont muszáj. A közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatásról megjelent egy rendelet. Ismertette a 9. mellékletben található előterjesztést. Ha a testület úgy dönt, akkor 
480.000 Ft-ot önerőként fel tudják használni, de csak konkrét dolgokra. A technikai, műszaki eszközállomány és a 
berendezési tárgyak gyarapítására. Úgy mérlegelték ezt a dolgot, hogy egyébként is a Művelődési Ház költségére kell 
ezeket a számlákat elszámolni. A 480.000 Ft összegű számlának a rendelkezésükre kell állni. Amennyiben plusz 
összeget kapnának a Magyar Államkincstár segítségével a rendelet alapján, akkor nagyobb beruházást is véghez lehetne 
vinni. Asztalok, székek, különböző berendezési tárgyak kialakítására, technikai eszközökre lehetne fordítani. 
Nyugdíjasok jelezték, hogy nekik lenne olyan elképzelésük, ami ebbe a kialakításba beleférne. Gyöngyös Lajosnéval 
már egyeztettek, de a többi civil szervezettel az idő rövidsége miatt még nem tudta megkeresni. Reméli nem jelent 
problémát ennek a kivitelezése.  
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Összegezte, hogy ez a benyújtott pályázat technikai és műszaki eszközállományok bővítésére vonatkozó. Nagyobb 
rendezvények esetében problémát okoznak például a székek mennyisége és minősége. Határozati javaslattal élt.  

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
73/2012. (IV.10.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a helyi 
önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról 
szóló 4/2004. (II.20.) NKÖM rendelet alapján a Bana Község Önkormányzata 
által fenntartott Jókai Mór Művelődési Ház közművelődési intézmény, színtér 
kapcsán érdekeltségnövelő támogatáshoz szükséges önerő összegét a Bana 
Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II:11.) 
önkormányzati rendeletének 4. sz. mellékletében Művelődési Ház dologi kiadás 
sorában meghatározott 2.676.000 Ft összeg terhére 480.000 Ft összegben 
biztosítja. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

Dr. Szolga Emese jegyző:  
Elmondta, hogy kiosztásra került a 10. melléklet szerinti lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylésének 
és elbírálásának részletes feltételeiről szóló jogszabály. Itt egyeztettek a gyakorlati megvalósítás kapcsán a Pannon-Víz 
Zrt. kollegájával, és a ráfordítási díjat és a vízdíjak megállapítása kapcsán ebbe a támogatásba sajnos nem tudnak részt 
venni. Nem felelnek meg a törvényi feltételeknek. Hamarabb kiment a testületi anyag, mint ahogy egyeztetésre került. 
Az Iskolai Tehetséggondozással kapcsolatos pályázatot már ezt követően megkapta a Képviselő-testület. Ezt említette a 
polgármester asszony, hogy felfüggesztették, de utána újból kiírásra került és április 16-tól benyújtható. Ezekben a 
pályázatokban mindenhol a fenntartó pályázhat, mivel a nevelési és oktatási intézmények nem önállóan működő és 
gazdálkodó szervek, hanem csak önállóan működőek. Erre az önkormányzat tudja beadni a pályázatot. Itt az iskola 
mérlegelhetné a lehetőségeket, hogy a pedagógusok tehetséggondozással, tehetség tanácsadással kapcsolatosan 
lehetőség lenne-e a továbbképzésükre. Esetleg tehetséges, eredményes tanulók támogatása megvalósítható. Tanítási 
szünetben megvalósított tehetséggondozás megszervezését támogatja. Lényeges, hogy 100 %-ban elszámolható a 
költség, legalább 5 MFt a pályázati összeg. Nagyon sok tartalmi kötelező eleme van a pályázatnak. Ennek kapcsán még 
kigyűjtötte, hogy az összes TÁMOP-os pályázat előleg igénybevételét lehetővé teszi, mely 25 % lehet maximum. A 
pályázat többi része utófinanszírozott. Az iskola költségvetésében meg kell nézni, hogy mekkora az összeg, amit erre 
lehetne fordítani. Ezzel kapcsolatban egyeztetniük kellene az igazgató asszonnyal, ha a testület úgy látja és úgy dönt, 
hogy foglalkozzanak vele.  
A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos a bűnelkövetők, vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett 
gyermek- és fiatalkorúak segítése. Ezt is április 16-tól lehet beadni. Itt a legkisebb, az 15 MFt. Úgy látta, hogy ekkora 
összegű pályázatot azért nem tud az Önkormányzat bemutatni, mert nincs annyi pénzük. Költségvetés szempontjából 
nem megoldható.  
A következő pályázat a 11. mellékletben csatolt E.ON Hungária Zrt. Családi foci pályázat program meghatározása. 
Már Tárkány részese ennek a programnak. A Sportegyesülettel már egyeztetett, és ők egy öltöző bővítésben 
gondolkoznának, ha sikeres lehetne ez a pályázat, és a testület úgy dönt, hogy készítsék el. Az előírás szerint az öltöző 
már nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, amik rájuk vonatkozik. Itt maximum nettó 1,5 MFt támogatást lehet 
igényelni. Felhívta a figyelmet a 11. melléklet 3.b. pontjára. Május 2. a beadási határidő. Még itt van idő mérlegelni a 
dolgokat és az elkészítése úgyis hosszabb időt vesz igénybe. 
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A következő a Várépítő pályázat, mely május 9-ig kerülhet beadásra. A Járóka Márió Zsolt képviselő urat megkérte, 
hogy segítsen majd nekik, hiszen a védőnő jelezte, hogy szeretné a védőnői szolgálat kiépítését ebben a pályázatban 
megvalósítani. Illetve az orvosi rendelő szempontjából az akadálymentesítést fontos lenne megoldani. 
A június 4-től beadhatóakat csak megemlítette, mely szerint az Egysége Óvoda-Bölcsőde vonatkozásában az egészségre 
nevelő szemléletformáló, életmód programok. Ebben iskolák nem vehetnek részt. Ha támogatja a testület, akkor az 
óvodavezetővel ezzel még foglalkoznak. A Rugalmasságot nevelő helyi innovatív kezdeményezések támogatása pedig 
már elindult program, már be lehet nyújtani. Az Óvodafejlesztési pályázat pedig még tervezeti állapotban van. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Megköszönte és elmondta, hogy testületi döntésük van róla, hogy csak olyan pályázatban vesznek részt, mely 100 %-os 
támogatottságú. Tavaly benyújtották a sportos E.On Családifoci pályázatot, de nagyon szűkös volt rá a keret. Az 
országban körülbelül 10 pályázat fog nyerni a tavalyi adatok alapján. Szerinte az öltöző bővítése pedig építési engedély 
köteles is. Tehát be kellene invesztálni ahhoz, hogy ezen a pályázaton indulni tudjanak. Véleménye szerint kiírják, majd 
visszavonják, mire az előkészületek is megtörténnek.  
 

Bátisz Erzsébet képviselő: 
Mivel már megbeszélték, hogy olyan pályázatokkal foglalkoznak, amikhez nem kell önerő, ezért véleménye szerint 
továbbra is aktívan figyeljék a pályázatokat.  
 

Dr. Szolga Emese jegyző:  
Ezekhez nem kell önerő, csak utófinanszírozottak.  
 

Vincze Attiláné iskolaigazgató: 
Az iskolai tehetséggondozással kapcsolatban is elhangzott, hogy minimum 5 MFt és 25 %-ot előlegez meg. Akkor 1,5 
MFt-ot megelőlegez, de a többit meg nekik kell beletenni. Ezt nagyon nehéz kigazdálkodni. A várépítő pályázatot már 
áttanulmányozták, és ha mást nem akkor legalább a műpadló cserét meg lehetne oldani belőle. 
 
 

10. Különfélék 
- Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. megkeresésének megtárgyalása 

 
Dr. Szolga Emese jegyző:  

Elmondta, hogy kaptak egy megkeresést, melyet a 12. mellékletben csatoltak. A szabályozási tervük 2004-ben készült, 
az építésügyi szabályzatuk 2004-ben és 2005-ben módosításra került. Felhívták a figyelmüket az önkormányzati 
térképhasználat jogszerűségének a felülvizsgálatával és szükség esetén annak a frissítésével és kidolgozásával. Egy 
olyan tájékoztatást kértek tőlük, hogy a jövőben tervezi-e az önkormányzat a térképek beszerzését, illetve hogy jelenleg 
milyen térképet használnak a feladatuk ellátásaihoz. Az a lényeges, hogy 2014. január 1-ig végig kell vinni ezt a 
folyamatot. Ennek a jogszabályi hátterét kigyűjtené, ha a testület megbízza. Fontos, hogy mi a folyamata, mennyi idő 
kell ehhez a kivitelezéshez, engedélyezéshez. Minden esetben az a lényeges, hogy ez nagyon sok pénzbe kerül. A jövő 
évi költségvetésben ezt, vagy legalább egy részét mindenképpen figyelembe lehetne venni. A közmeghallgatás során a 
lakosság részéről már fel lehetne tenni olyan problémákat is, ami befolyásolja a szabályozási tervet. Voltak itt már 
megkeresések vállalkozók által is. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Megköszönte a tájékoztatást. Anyagi lehetőségeik ismertek, az idei évben nem tudnak ezzel foglalkozni. A szabályozási 
tervet 10 évente felül kell vizsgálni, mely 2014-ben lesz aktuális. Azonban ez egy nagyon hosszú folyamat. Jelenleg 
még anyagi forrásuk nincs erre. Jövőben mindenképpen el kell indítaniuk ennek a szabályozási tervnek a módosítását.  

 
 

- VAST BOUW Mo. Kft. állásfoglalás kérése szennyvíztisztító bővítés kapcsán 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Azzal fordultak hozzájuk a 13. melléklet szerint, hogy Bőny községben 119 építési telket szeretnének kialakítani. A 
szennyvíztelep négy települést lát el. Ez a kapacitásnövekedés megemelné a telep mostani lehetőségeit. A településen is 
a talajterhelési díj az idei évtől megtízszereződött központi rendelet alapján. Ennek a telepnek a kapacitása véges. 
Bővítését kell tervezni. Beszéltek a Pannon-Víz Zrt.-vel, ők is látják ennek a fontosságát, csak pályázati forrásból 
szeretnék megoldani. Itt most azzal keresték meg őket, hogy látják-e lehetőségét, hogy valamikor valamilyen úton-
módon bővüljön ez a szennyvíztelep. Nem tudják, hogy mennyivel bővíthető, de mindenképpen bővíteni kell. Szerinte 
mindenképpen ezt a pályázati lehetőséget támogatniuk kellene. 
 

Vizkeleti István alpolgármester: 
Szerinte is hozzá kell járulni a bővítéshez. Ha ők pályáznak, akkor az önkormányzatnak nem kerül semmibe. 
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Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Határozati javaslattal élt. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
74/2012. (IV.10.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a pályázati 
lehetőségek ismeretében támogatja és elképzelhetőnek tartja, hogy a 
szennyvíztisztító telep bővítésre kerül.  
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

- Szent Erzsébet Sütőipari és Kereskedelmi Kft. megkeresése a közterület használati díj megfizetésével kapcsolatban 
 
Dr. Szolga Emese jegyző:  

Megkereste levélben március 1-én a Szent Erzsébet Sütőipari Ker. Kft., melyet a 14. mellékletben csatoltuk. Jelezték, 
hogy szeretnének Banán kenyér, pékárú, mozgóbolti árusítást folytatni. Tájékoztatták őket akkor róla, hogy nem ő az 
illetékes, hiszen a székhelyük nem Banán van. Mindig a székhely szerint illetékes jegyzőnek a hatásköre a mozgóbolt 
árusítás. Meg is kapták az engedélyt az ottani jegyzőtől, hogy mozgó bolt útján Banán árusítson útvonaljegyzék alapján. 
Viszont volt egy olyan megkeresése, hogy amennyiben egyéb díjai is vannak az árusításnak az adón kívül, akkor 
tájékoztassák róla. Ezzel kapcsolatosan előkeresett egy rendeletet, ami a 4/2007. (II.15.) önkormányzati rendelet, ami 
azt írja elő, hogy különböző összegeket kell fizetni közterület használati díj címszóval. Alkalmi mozgó árusítás, 
mutatványos tevékenység, cirkusz 100 Ft/m2/nap. Ez az alkalmi árusításnál jó is, viszont mozgó árusításnál szerinte 
kivitelezhetetlen. Szerinte itt mindenképpen nem m2 árat, hanem napi díjat kellene meghatároznia a testületnek. 
Áttekintve a rendeletet, a jelenlegi jogalkotásnak sem felel már meg, ezért célszerű felülvizsgálni, és egy új rendelet 
megalkotásával megbízza a testület. Már 2007 óta sok minden megváltozott. Ha egy összeget meghatároz a testület, 
akkor beépítik, vagy a következőn megbeszéli, hogy mennyi lenne. Célszerű, hogy áttekinti a régit, majd az újat kiküldi, 
amennyiben a testület meghatalmazza. Annyit kért, hogy gondolkozzon a testület a napi díjak kapcsán. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Megköszönte. Összegezte, hogy elavult az a rendeletük. Szerinte se módosítgassák, hanem egy újat kellene készíteni. A 
heti árusítások már bejáródtak. Most már mindenki engedéllyel rendelkezik, jól bejáratott dolog ez. Határozati 
javaslattal élt. 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
75/2012. (IV.10.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízta a jegyző asszonyt, 
hogy készítse el és terjessze a testület elé a közterület használat szabályait 
tartalmazó rendeletet. 
 
Felelős: Dr. Szolga Emese 

 jegyző 
 
Határidő:  2012. május 31. 

 
 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott kirívóan 
közösségellenes magatartásokat megállapító rendelet megtárgyalása 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Megkérte a jegyző asszonyt, hogy ismertesse a testülettel a napirendi pontot. 
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Dr. Szolga Emese jegyző:  

Már többször tárgyalták az új önkormányzati törvény paragrafusait. Eljött az az időszak, hogy az első rész 2012. április 
15-től lesz hatályos. Ez a rész mérlegelésre kell, hogy kerüljön a testület által. Azt írja elő, hogy olyan rendelet 
végrehajtására lesz lehetőség, mely Meghatároz tiltott, kirívóan közösség ellenes magatartásokat, amelyek 50.000 Ft-ig 
terjedő pénzbírsággal szankcionálhatóak. Felhatalmazást kap a Képviselő-testület, hogy rendeletben szabályozza a 
pénzbírság kiszabásának szabályait. Ha a testület úgy dönt, hogy legyenek ilyen magatartások, amiket rendeletben 
szabályoznak, akkor azt elő kell készítenie. Illetve azt is, hogy hogyan és milyen módon kell ezt a pénzbírságot a 
lakosok számára megfizetni. Tekintettel arra, hogy májusig kaptak határidőt, a Kormányhivatal észrevételezte 
mindenkinek, hogy a szabálysértési tényállásokat a rendeletekből hatályon kívül kell helyezni május 15-ig. A hatályos 
rendeleteket felül kell vizsgálni, és a vonatkozó részeket hatályon kívül kell helyezni. Ezek az önkormányzati 
rendeletalkotási tárgykörben megszűnnek. Mérlegelnie kell a testületnek, mert szabálysértési bírságot szokott maga után 
vonni például a hó eltakarítása, síkosítás mentesítés, fűnyírás, gaztalanítás. Más egyéb magatartásokat is elő lehetne írni, 
ami szabálysértési bírságot vonna maga után.  
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Határozati javaslattal élt.  
 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
76/2012. (IV.10.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízta a jegyző asszonyt, 
hogy készítse el és terjessze a testület elé a kirívóan közösség ellenes 
tevékenységeket szabályozó rendeletet. 
 
Felelős: Dr. Szolga Emese 

 jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

Vizkeleti István alpolgármester: 
Elmondta, hogy a mai napon is végig ment a településen és 8 db súlykorlátozó tábla hiányzott. Annak idején nem volt 
olcsó ezeknek a tábláknak a kihelyezése. Szerinte a súlykorlátozó táblák miatt, már nagyon sok problémájuk volt. Nem 
érték el vele a kívánt célt, vagyis az utak állapotának a megóvása. Véleménye szerint ki kellene szedni ezeket a táblákat. 
Kérte a jegyző asszonyt, hogy nézzen utána mi ezzel kapcsolatban az eljárás. Sokszor járják a települést, és látják a 
hiányosságokat. A következő testületi ülésen ezt meg kellene beszélni, vagy döntést kellene hozni. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző:  
Megalkották a 24/2011. (XII.14.) önkormányzati rendeletet, mely leszabályozta a 3,5 tonnát meghaladó súlykorlátozó 
eljárások menetét. Hatályon kívül lehet helyezni ezt a rendeletet. A táblák eltávolításra kerülhetnek. Ebben az esetben 
okafogyottá válna az egész dolog. A testületnek van lehetősége a rendeletet hatályon kívül helyezni. 
 

Bujáki Lászlóné képviselő: 
Szerinte igaz, hogy nem nagy visszatartó ereje van, de véleménye szerint nem véletlenül kerültek ki annak idején ezek a 
táblák. Az önkormányzati utak megóvása érdekében döntöttek így, hiszen a nagy autók, gépek hamar tönkre teszik az 
utakat. Már egyszer beszélték, hogy ha valamelyik vállalkozó lakott területen belül van, akkor megkaphatja az 
engedélyét. Nem önbíráskodásban vannak. Ha más nem, akkor a rendőrség felé kellene szerinte jelezni. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Április 23-án benevezett az önkormányzatuk az országos szemétszedési akcióba. A Föld-napja alkalmából már a tavalyi 
évben is beneveztek. Iskola, óvoda, nyugdíjasklub, vöröskereszt, aki részt vesznek benne. Előre láthatólag 9-14-ig fog 
tartani. Láthatósági mellényt, kesztyűt és hulladékgyűjtő zsákot adnak. 
Testületi határozat alapján a Majális április 28-án, szombaton lesz megtartva. Itt is kérte, hogy minél nagyobb 
létszámmal jelenjenek meg a lakosok is. Jövő héten lesz egy megbeszélésük a majálissal kapcsolatosan. 
Májusban lesz a Munkatervüknek megfelelően a közmeghallgatás a Művelődési Házban. Szeretettel várják a lakosságot 
is. 
Jelezte, hogy az Iparűzési adó bevallás nyomtatvány megtalálható és letölthető a www.bana.hu honlapon. 
Több témával kapcsolatosan is felmerült, hogy rendkívüli ülést kell tartaniuk, még áprilisban. 
Megkérdezte, hogy van-e még kérdés? 
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Bujáki Lászlóné képviselő: 

Kérte a lakosságtól, hogy a parlagfüves időszak jön, de némelyik terület nagyon csúnya állapotban szokott lenni. 
Például a Dr. Szakáll Gyula utcában a nyugdíjas otthonnal szemben. Sajnos a nyugdíjasok nem tudnak kiülni, hiszen 
nagyon csúnya, a szemközti terület. Kérte a lakosságot, hogy figyeljenek a saját területükre, környezetükre. 
Megkérdezte, hogy az ANTSZ-nek jelezték-e, hogy jöjjenek ki és nézzék meg most is, miután ki lett takarítva. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző:  
Elmondta, hogy az intézkedési terv már rég el lett küldve nekik, viszont azóta semmit nem jeleztek.  
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Elmondta, hogy ő is és az alpolgármester úr is többször kiment és megnézte a munkálatokat. Másnap már elkezdődött a 
szemét ismételt lerakása. Nagyon sokat dolgoztak ezek az emberek, és a Festő tényleg nagyon szép lett. Kérte az 
embereket, hogy ne szemeteljenek, önmérsékletet tanúsítsanak. 
 

Vincze Attiláné iskolaigazgató: 
Mindenkit meghívott a költészet napjára, József Attila születésnapjára rendezett versmondó versenyre. 1-8 osztályos 
tanulók vesznek részt. A nagyigmándi és a nagyszentjánosi iskolából jön még néhány gyerek. Szeretettel várnak holnap 
minden képviselőt 10 órakor itt ebben a teremben. 
 
 
 

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: 
 
 
 
 
 
 Járóka Márió Zsolt Vizkeleti István 
 képviselő alpolgármester 
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