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

 
 

Ikt.sz.: 218/8/2012. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 

Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. május 16-án tartott közmeghallgatásról.  
 
 
Az ülés helye: Művelődési Ház Bana, Jókai Mór utca 5. sz. 
 
Jelen vannak:  Sáhóné Horváth Márta polgármester, 

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

 Macher Zoltán, Pannon-Víz Zrt. képviseletében 
 Dr. Baranyai Judit környezetvédelmi fejlesztési osztályvezető 
 Metka Lajos hulladékkezelési üzletágvezető 
 Szécsi Tamás hulladékszállítási üzemvezető 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Köszöntötte a közmeghallgatáson a Képviselő-testület tagjait, a meghívott vendégeket, a napirendi pontok előadóit, 
valamint mindazokat, aki megjelentek. Megállapította, hogy Képviselő-testületük határozatképes, mivel 7 képviselőből 
4 fő jelen van. Ágoston Lászlóné és Szabó Árpád képviselők nem jelentek meg, és Vizkeleti István alpolgármester 
jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága van. Jegyzőkönyv vezetésére Sulyokné Kállai Mónika igazgatási előadót javasolta. 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
92/2012. (V.16.) 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.  
 

NAPIREND: 
 
1.) Pannon-Víz Zrt. beszámolója 

Előadó: Pannon-Víz Zrt. képviselője 
 
2.) Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. tájékoztatója 

Előadó: Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. képviselője 
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3.) Lakosság közérdekű bejelentései 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Határozati javaslattal élt a napirendi pontok elfogadására. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
93/2012. (V.16.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Napirendi pontokat. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

1. Pannon-Víz Zrt. beszámolója 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Üdvözölte Macher Zoltánt, a Nyúli Üzemmérnökség vezetőjét, megkérte, hogy tájékoztassa a lakosságot. 
 

Macher Zoltán üz.mérnökség vezetője:  
Köszöntött mindenkit. Elmondta, hogy minden évben beszámolót szoktak adni, ennek tett eleget most is. Néhány 
mondattal kitért a Pannon-Víz Zrt. működésére és elmondta, hogy 118 településen üzemeltet. Ezek között sok nagyobb 
város is van, valamint Bana is ide tartozik. Az üzemmérnökségük 37 településen üzemeltet. Mikor elkezdtek itt 
üzemeltetni, akkor közös szennyvízrendszert üzemeltetett négy önkormányzat, Bőny, Rétalap, Mezőörs és Bana. Ezért a 
négy önkormányzat azt a döntést hozta, hogy az üzemeltetésre a Pannon-Víz Zrt.-t bízta meg. Ez megtörtént, és azóta is 
folyamatos a szennyvízelvezetés ezeken a területeken. Jelenleg már a bekötési arányok is jól alakultak. A sajtókban 
megjelent híreknek köszönhetően, mely szerint nagyon magas talajterhelési díjat kell fizetni, azoknak akik nem kötöttek 
rá a szennyvízelvezető rendszerre. Furcsa módon januártól március 15-ig nagyon sok bekötés történt. A Pannon-Víz 
egész területén a januári nagy hidegekben 1500 rákötés történt, Banán összesen 9. Így Banán is már 85 %-os a bekötési 
arány. Biztosan lesz még rákötés, mivel az önkormányzatoknak olyan döntés kell hozniuk, hogy 1 m3 ivóvíz után 
durván 3600 Ft talajterhelési díjat kell megfizetni. A környezetvédelem drága, de azért épültek meg ezek a rendszerek, 
hogy funkcionáljanak. Ez a szennyvíztelep úgy épült, hogy már akkor is kicsi volt. Akkor az 1. ütem lett megvalósítva, 
mely már akkor 65 %-os tisztító kapacitást vett figyelembe. A tavalyi év folyamán megépítették egy iszaprendszer 
víztelenítését, mely lehetővé tette az iszap mezőgazdasági felhasználását. Ennek a hivatalos lezárása jövő hónap elején 
fog megtörténni. Most ez a telep 100 %-ig terhelt. Van egy megállapodásuk a négy településsel, hogy keresik annak a 
lehetőségét, hogy ezt a telepet bővíteni tudják. Pályázni csak az önkormányzat tud, a Pannon-Víz Zrt. minden segítséget, 
talán még anyagi segítséget is megad. Főleg ez a bővítési igény abból adódik, hogy Bőny községet megkereste egy 
befektető, hogy Bőny elején építési telkeket alakítanának ki. 100-120 építési telket alakítanának ki, mert az Audis 
dolgozókat ide telepítenék le. Ezt a 120 bekötést ez a rendszer már nem tudja fogadni. Annyit még tudniuk kell, hogy a 
tavalyi évre erre a telepre szennyvízbírságot nem kellett fizetniük. Ez azt jelenti, hogy a telep normálisan funkcionál. A 
szennyvízelvezetésben négy komolyabb hibájuk volt, de a hibaelhárítás pillanatok alatt megtörtént. 
Az ivóvíz ellátásról annyit mondott el, hogy ez egyéni telepes vízmű. Az itteni vízzel mindenki meg van elégedve. A 
víz vasas, ennek a vastalanítása folyamatos. Minden évben szűrőanyag cserét kell végezniük. Egy komolyabb 
beruházásuk volt, mely a múlt héten fejeződött be. A hydroglóbus javítását kellett megcsinálniuk, mivel a néhány héttel 
ezelőtti szél megkezdte a tetejét. Kb. 1 MFt-ot kellett rákölteniük.  
Még tájékoztatta a jelenlévőket, hogy december 30-án a parlament elfogadta az új közműves rendszert. Ez azt jelenti, 
hogy eddig Magyarországon 420-430 vízművállalat volt. A Kormánynak az a célja, hogy vízműveket külföldi cégeknek, 
vállalkozásoknak nem adnak ki. Illetve szeretnék lecsökkenteni a vízművek számát a 430-ról 25-re. Nagyon sok olyan 
település van, főleg az Alföldön, hogy egy-egy falu ellátását az Önkormányzat fizeti. Nem tudják normálisan 
üzemeltetni. Ezért szerettek volna egy egységes vízdíjat megállapítani, tehát ez év júniusától a vízdíjat már nem az 
önkormányzat, vagyis a Pannon-Víz Zrt. határozza meg, hanem a minisztériumon keresztül a felajánlott díjat 
felülvizsgálják. Eddig a vízdíj meghatározása úgy történt, hogy a Pannon-Víz menedzsmentje felterjesztett valamit, 
amit az igazgatóság jóváhagyott, ezt bevitték a közgyűlés elé. Az önkormányzatok egy dolgot tettek csak, jóváhagyták. 
Ez így történt meg még a 2012-es díjjal kapcsolatban is. Az egységes meghatározású díj nem azt jelenti, hogy az egész 
országban egységes díj van, hanem az egységes meghatározás a lényeg. Összegezve az előző évet a vízellátásnál sem 
volt semmilyen hibájuk. A településen is elkezdték a távadós mérők felszerelését, ez is már durván 70 %-os. 
Felhívta a lakosok figyelmét, hogy nagyon sok kintlévőségük van, annak ellenére, hogy mindenben próbálnak segíteni a 
lakosságnak. Zömmel Győrben vannak elmaradások, de Bana területén is előfordul. A tavalyi évben hat helyen kellett 
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kikötniük a vizet. Minden lehetőséget keresnek, hogy akár részletfizetést biztosítsanak, de azt nem engedhetik, hogy 
valaki úgy használja a vizet, hogy az a jól fizetők kárára váljon. Ennyit szeretett volna elmondani, és válaszol a 
kérdésekre. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Elmondta, hogy a múltkor volt egy értekezleten, melyen elmondták nekik, hogy mind a 140.000 fogyasztóval új 
szerződést kell kötniük. Valóban így van? 

 
Macher Zoltán üz.mérnökség vezetője:  

Ezt az új törvényt két részletben kell végrehajtaniuk. Először a Pannon-Víz minden vagyonát vissza kell majd adni az 
önkormányzatoknak, melyet azoknak kell majd vezetni. Az önkormányzatoknak határozatot kell hozni, hogy kivel 
kívánja üzemeltetni a hálózatot. Először az önkormányzatokkal lesz szerződéskötés, utána minden lakossal szerződést 
kell kötniük. 

 
Bátisz Erzsébet képviselő: 

Elektronikus mérőóra lejelentéséről kaptak levelet tavaly. Megkérdezte, hogy ez mikortól lehetséges.  
 
Macher Zoltán üz.mérnökség vezetője:  

A számlázási rendszerük úgy van, hogy évi egyszeri leolvasással és évi 10 db olyan számlát kapnak, ami részösszeget 
tartalmaz. Ettől függetlenül lehetősége van a fogyasztónak, hogy kéthavonta leolvassa és lejelentse. Azonban ha 2.000 
Ft alatt van a számla értéke, akkor nem számlázzák ki, mivel szinte többe kerülne a számla kiállítása. Már jelenleg is 
van rá lehetőség, hogy a honlapjukon megtegyék kéthavonta a mérőóra lejelentést. 

 
Bujáki Lászlóné képviselő: 

Elmondta, hogy szeretné, ha a lakosság tudná, hogy a Képviselő-testületnek kell elfogadnia a Pannon-Víz Zrt. által 
előirányzott díjakat. A múltkor is nagyon megrágták, és kénytelenek elfogadni.  

 
Macher Zoltán üz.mérnökség vezetője:  

Az alapszabályukban az van, hogy ha a közgyűlés jóváhagyja, akkor el kell fogadni az önkormányzatoknak is. Ha nem 
fogadják el, akkor a különbözetet az önkormányzatnak kell befizetni. 

 
Kovács Józsefné lakos: 

Elmondta, hogy nem rég kötöttek rá a szennyvízrendszerre. A régi lakásánál be volt vezetve a csatorna, de az újonnan 
megvásárolt házuknál egy nagyon nagy akna volt kialakítva. A nagyon magas talajterhelési díj miatt inkább rákötöttek a 
csatornarendszerre, és akkor küldött a Pannon-Víznek egy levelet, melyben érdeklődött a locsolási kedvezmény felöl, 
azonban nem kapott választ. Továbbra is érdeklődött a locsolási kedvezmény iránt. 

 
Macher Zoltán üz.mérnökség vezetője:  

Két féle locsolási kedvezmény van. Egyik, mely a március 15-től augusztus 31-ig terjedő időszak vízdíjának 10 %-át 
írják jóvá a számlákban. Ezt kérni kell, de bármikor be lehet adni. A fogyasztónak kell ezt igényelnie. Ha van internet 
hozzáférés, nagyon gyorsan letölthető a formanyomtatvány. A másik lehetőség, hogy locsolómérős órát is lehet 
felszereltetni. Ez olyannak éri meg, akinek nagy a területe, vagy van állattartás. Mérő felszereltetése a legjobb, és 
tényleg úgy van, hogy ami nem megy a szennyvízbe, az után nem fizetnek.  

 
Zséfár Lajosné lakos: 

Elmondta, hogy miután rákötöttek a csatornára, este visszabufog. Megkérdezte, hogy mi lehet az oka, hogy visszajön a 
szennyvíz. 

 
Macher Zoltán üz.mérnökség vezetője:  

Elkérte a pontos címet, és biztosította a Zséfár Lajosnét, hogy holnap a munkatársai ki fognak menni hozzá, és 
megvizsgálják, hogy hol van a probléma. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Locsolási kedvezménnyel kapcsolatosan elmondta, hogy ha bárkinek segítségre van szüksége, akkor a Polgármesteri 
Hivatalban mindenki készséggel rendelkezésükre áll. 

 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Határozati javaslattal élt. 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
94/2012. (V.16.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Pannon-Víz Zrt. 
beszámolóját a 2011. évi tevékenységéről. 
Megbízta a polgármester asszonyt, hogy a beszámoló elfogadásáról az 
önkormányzati határozat megküldésével értesítse a szolgáltatót. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
Macher Zoltán Úr távozott. 

 
 

2. Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. tájékoztatója 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Üdvözölte a Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt képviselőit. 
 

Szécsi Tamás hulladékszállítási üzemvezető: 
Megköszönte a meghívást, hiszen szolgáltatóként nagyon kevés alkalom van a lakossággal találkozni. Amennyiben 
kérdésük, problémájuk van, akkor itt meg tudják tárgyalni. Elmondta, hogy nagyon röviden adnak tájékoztatást, 
Banával kapcsolatban, inkább a lakossági kérdésekre válaszolnának. 
Társaságuk 112 településen végez szolgáltatást. Győr város az egyik nagy város ebben a térségben és még 111 vidéki 
településük van. Banán is a gyűjtési módszerük a bio-, maradékos hulladékgyűjtésre és a hulladékudvaros gyűjtésre 
terjed ki. Mindenki előtt ismert, hogy a bio hulladékok begyűjtését heti egy alkalommal végzik, Banán ez hétfőn 
történik. A maradék hulladék gyűjtését kéthetente végzik el, ez minden páratlan hét keddjén történik. Ezen kívül 
végeznek szelektív hulladékgyűjtést az udvarokon négy szekciónak (papír, üveg, műanyag, fém), melyet hetente kétszer 
ürítenek. Külön-külön szállítják mindegyik frakciót, mely további kezelést igényel a beszállítás után. Lehetősége van a 
lakosságnak, hogy ha megsérült az edénye, akkor jelezzék feléjük, és ebben az esetben kicserélik. Ez is heti egy 
alkalommal történik. Két alkalommal nem végeznek edénycserét, ha az edény elég, vagy ha ellopják. Másik ilyen 
szolgáltatásuk még a mosás, mely ilyen autókkal történik. A bio edények esetében évente négy alkalommal kerül erre 
sor. Az első számlával kiküldték a hulladék naptárakat, melyeken szintén meg van jelölve a mosások dátuma is. 
Amennyiben nem került hulladék az edényükbe, de szeretnék kimosatni, akkor is kirakhatják és ki fogják nekik mosni 
az üres edényt természetesen ürítési díj felszámítása nélkül. Ez is egy plusz szolgáltatásuk.  
Néhány adatot kigyűjtött ez év első négy hónapjára vonatkoztatva. A téli és márciusi időszakban a bio hulladék 
mennyisége is kevesebb mint az év következő hónapjaiban. Ez a mennyiség Banán 14.000 kg volt, a kommunális 
hulladék pedig 41.500 kg volt, melyet begyűjtöttek. Tehát összesen 56.000 kg volt az a mennyiség, amit az első négy 
hónapban beszállítottak. Ugyanígy mondott a szelektív hulladékgyűjtésről is néhány adatot. Örömmel vették, hogy a 
lakosság a szelektív hulladékgyűjtőket használja. Ez azt jelenti, hogy a négy frakciónak megfelelően gyűjti, így nem 
jelenik meg sem a bioban, sem a maradékosban. Fémből 450 kg, műanyagból 1.600 kg, papírból 1.100 kg, üvegből 
pedig 2.300 kg volt. Ez összesen 5,5 tonnát tesz ki, mely így nem jelentkezett a maradékos edényeknél, így 
kevesebbszer kellett kirakni. A hulladékudvar beszállított mennyisége 11.000 kg volt az első negyedévben. A banai 
lakosságnak a bábolnai hulladékudvarra kell szállítania a szemetet. Ezek a mennyiségek szintén nem jelennek meg a 
maradékos hulladékokban. Kérte, hogy éljenek a kétkannás hulladékgyűjtő rendszerrel. Fontos, hogy tiszta hulladék 
legyen a bio hulladékok között, vagy ha valakinek van rá lehetősége, akkor komposztálja. Maradékos gyűjtésnél 
javasolta, hogy maradjon ki az edényekből az a rész, amit a szelektív hulladékgyűjtő szigetekre le lehet rakni. A négy 
hónapot figyelembe véve mindegy frakciónál 50 %-os volt a telítettség, csak a műanyagnál volt 70 %-os. Ezek alapján a 
lakosság még jobban élhetne a lehetőséggel a szelektív hulladékgyűjtéssel. Az idei évtől indították el az iskolai 
papírgyűjtési programjukat. Egy évben kétszer végeznek papírgyűjtési akciót. Ezzel egy jelentős összeget szeretnének 
visszaforgatni a részt vevő óvodáknak, iskoláknak.  
A polgármester asszonyt is már megkeresték az igazgatóval együtt, hogy felhívják a figyelmét néhány település 
fenntartási tevékenységükkel kapcsolatban. Mivel Győr városában teljesen ők végzik a városüzemeltetést, ezért a vidéki 
településekre is kihozhatóak ezek a tevékenységek. Ilyen például a fűnyírás, ökobusz, temetői hulladékelszállítás. 
Felmerült az önkormányzatoknál pl. pályázat kapcsán a palatető lebontása is. Minden olyan feladat, amit a Győr-Szol el 
tudna végezni és felmerülne igény szinten. Önkormányzat felé jelezve az igényeket, azzal együttműködve, nem 
egyénileg tudnának kimenni. Röviden ennyi tájékoztatást szeretett volna adni. Remélik, hogy lesznek kérdések és még 
egyszer megköszönte, hogy eljöttek erre a fórumra, meghallgatták őket.  
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Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Megköszönte és megkérdezte, hogy további észrevételt tennének-e? 
 

Dr. Baranyai Judit környezetvédelmi fejlesztési osztályvezető: 
Neki egy dolog jutott még az eszében. Ezen a településen is van két szelektív hulladékgyűjtő sziget. Nem tudja 
pontosan, hogy ebben a faluban jelentkezik-e, hogy egyesek olyan dolgokat tesznek oda, ami nem oda való. 
Győrszemerén annál a szigetnél, amit ők is használnak, rendszeresen megjelennek oda nem való hulladékok. Ezzel 
kapcsolatban felhívta a figyelmet, hogy ennek a településnek is van a hulladékkezeléssel kapcsolatos rendelete, mely 
kimondottan tiltja az ilyen jellegű tevékenységeket. A szolgáltató csak azokat a hulladékokat szállítja el, amelyek az 
edénybe esetleg nem férnek bele, de oda valóak. Kérte, hogy ezt is próbálják meg közkincsé tenni, vagy ha látnak olyat, 
hogy más fajta hulladékot szeretne elhelyezni valaki, akkor szóljanak rá, mert előbb-utóbb ez az önkormányzatnak fog 
pénzébe kerülni. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Van még további kérdése valakinek? 
 

Bujáki Lászlóné képviselő: 
Elmondta, hogy a hulladékszigetnek Bábolnán van hatása. Nagyon lelkiismeretesen végzi az ottani munkatárs a 
munkáját. Azt is elmondta nekik, hogy bármit, de palát nem rakhatnak oda. Ő a felvilágosítást megadta.  
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Két dologgal kapcsolatosan szeretett volna a lakosság felé jelezni. Az egyik, hogy a helyi rendeletükben a komposztálás 
is szabályozva van, a helyi rendelet azt tartalmazza, hogy ha a szomszédot nem zavarja, akkor ezt a nyilatkozatot adja le 
a hivatalba. Ezt a komposztálási tevékenységet ők tovább jelzik a szolgáltatást végző Győr-Szol-nak. A másik ami a 
rendelettel kapcsolatos, hogy május 31-ig még a szabálysértési rendelkezések még életben vannak. Minden egyes 
rendeletben lévő szabálysértési tényállást hatályon kívül kell helyezni. Ez egy újabb törvényi rendelkezés. Viszont lesz 
lehetősége a Képviselő-testületnek a kirívóan közösségellenes magatartásokat rendeletben meghatározni. Illetve vannak 
olyanok, mint a köztisztasági szabálysértés, amit már a 2012. évi II. tv. önállóan is szankcionál. Tehát ezt már nem kell 
külön a testületnek meghatározni, mert egy magasabb szintű jogszabály már szabályozza. Mérlegelni kell és a lakosság 
részéről is szívesen fogadják ezzel kapcsolatosan az észrevételeket.  
 

Dr. Baranyai Judit környezetvédelmi fejlesztési osztályvezető: 
A Győr Város is megkereste őket, hogy tanácsot kérjenek azzal kapcsolatban, hogy szabályozzák-e az ilyen jellegű 
tevékenységeket a kirívóan közösségellenese magatartást szabályozó rendeletükben. Természetesen javasolták nekik, 
hogy igen az ilyen jellegű dolgokat is foglalják bele. Tehát kérték, hogy Banán is legyen benne, ha lehet.  
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Szerinte nagyon jó, hogy kiadták azt a hulladéknaptárt, mert bele is tudják jelölni, hogy mikor tették ki a kukájukat. Már 
éltek is az Ökobusz lehetőségével és nagyon nagy sikere volt. A gyerekek nagyon felkészültek voltak. 
 

Kovács Józsefné lakos: 
Nagyon rosszul érintette őket, hogy tavaly milyen sok lett a díj. Nagyon méltánytalannak tartja, hogy megszüntették a 
lomtalanítást. Tudják, hogy van a hulladékudvar, de sok idős embernek problémát jelent eljuttatni a hulladékudvarra a 
hulladékot. Nincs utánfutó, autó. A másik jellegű probléma, hogy többen már kifogásolták, hogy az Ácsi úti temetőben 
ritkán viszik a szemetet. Nagyon sok felhalmozódik ott.  
 

Dr. Baranyai Judit környezetvédelmi fejlesztési osztályvezető: 
Az önkormányzati rendelet alapján a közszolgáltatási díjba nem tartozik bele a lomtalanítás. A korábbi rendszerbe az 
beletartozott. Miniszteri rendelet mondja ki, hogy legalább évente egyszer biztosítani kell a lomtalanítást, de ez nem azt 
jelenti, hogy házhoz menve. Erre jöttek létre a hulladékudvarok. A szolgáltató tudja, hogy probléma, javasolta, hogy 
vegyék fel a kapcsolatot az önkormányzatokkal. Ezzel kapcsolatban vannak terveik. Ennek sajnos anyagi vonzata lesz.  
 

Szécsi Tamás hulladékszállítási üzemvezető: 
Egy ilyen fordulónak a díja 86.500 Ft-ra jönne ki. Nagyon megterhelő lenne, a hulladékudvarok adják meg a 
lehetőséget, hogy ingyenes legyen.  
 

Dr. Baranyai Judit környezetvédelmi fejlesztési osztályvezető: 
Lomtalanításkor veszélyes hulladékokat nem lehetne ott kihelyezni. 
 

Szécsi Tamás hulladékszállítási üzemvezető: 
Nekik ki kellene válogatni, hogy melyik az, amelyik elvihető, melyik számít veszélyes hulladéknak. 
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Dr. Szolga Emese jegyző: 
A napokban volt a Kormányhivatalnál és felhívták a figyelmét, hogy felül kellene vizsgálniuk a rendeleteiket, köztük a 
települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szólót is. Ezzel kapcsolatosan egyeztetni kell 
és együtt kell működniük a Győr-Szol-lal. A lomtalanítást a településen meg kell oldani és rendeletben szabályozni kell. 
 

Bakacs László lakos: 
Reklamálta a készenléti díjat, mert szerinte nem ad le szemetet, és akkor is kell fizetnie. 
 

Szécsi Tamás hulladékszállítási üzemvezető: 
Elmagyarázták neki, hogy a rendelkezésre állási díjat minden esetben fizetni kell. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Elmondta, hogy június 1-től a temetői elszállításért is fizetni fog az önkormányzat. Kérte, hogy mindenki a kukába 
dobja a szemetet. 
 

Horváth Józsefné lakos: 
Elmondta, hogy valóban többször látta már, hogy a temetőben a kuka üres volt, mellette meg nagy kupac szemét volt. 
 

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

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
95/2012. (V.16.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Győri 
Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. beszámolóját. 
Megbízta a polgármester asszonyt, hogy a beszámoló elfogadásáról az 
önkormányzati határozat megküldésével értesítse a szolgáltatót. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

Dr. Baranyai Judit környezetvédelmi fejlesztési osztályvezető: 
Kérte, hogy küldjenek nekik egy példányt az elkészült jegyzőkönyvből. 
 

Dr. Baranyai Judit, Metka Lajos és Szécsi Tamás távozott. 
 
 

3. Lakosság közérdekű bejelentései 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Tájékoztatta a lakosságot a költségvetési rendeletük alapján a fő számokról, valamint az állami hozzájárulásokról. 
Elmondta, hogy a bevételi és kiadási főösszegek az iskolánál 52.116 eFt, ezzel szemben azonban az állami hozzájárulás 
viszont csak 20.620 eFt. Ugyanígy az óvodánál a főösszeg 48.318 eFt, azonban az állami finanszírozás csak 11.671 eFt. 
Ismertette, hogy az új jogszabályok értelmében negyedévente költségvetési rendeletet kell módosítaniuk. 
Felvázolta a lehetséges alternatívákat a közös hivatalok kialakításával kapcsolatban. Elmondta, hogy esetükben Bábolna 
Város, vagy Ács Város kerülhet szóba. A társulásról a Képviselő-testületnek kell dönteni, ellenkező esetben a 
Kormányhivatal hozza meg a döntést. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző 

A jelenlegi jogszabályok és tervezetek alapján tájékoztatta a lakosságot a járások kialakításáról, a lehetséges 
megoldásokról. Nagyon bizonytalannak látják a helyzetet. 
Megjelent már, hogy Bana a Komáromi Járáshoz van feltüntetve. Szervezeti szinten is szét kell választani az 
önkormányzati és az állami feladatok ellátását. Eddig az önkormányzati feladatokat is a Polgármesteri Hivatal látta el, 
mint végrehajtó szerv. Azokat a döntéseket, amiket a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe rendelt, azokat is a 
Polgármesteri Hivatal munkatársai a jegyző irányításával végezte el. A járásokban járási hivataloknak kell működni, 
melyek legyenek a fővárosi és a megyei Kormányhivatalok kirendeltségei. Tehát a Kormányhivatalok alá fognak 
tartozni ezek a járások. „A járási hivatalok kialakítása az államigazgatási feladatokat ellátó szervek bázisán a működési 
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feltételek szervezeti kapacitás feladatok átcsoportosításával történjen.” Itt majd a munkatársak szükségességét fogják 
leginkább felmérni. A járási hivatalok szervezeti egységeként működő járási kormányablakokat alakítanak majd ki, és a 
hivatali ügyintézés lehetősége gyorsan, egyszerűen hozzáférhető lesz. Meglévő ügyintézési helyszíneket lehetőség 
szerint fent kell tartani.  
Ha közös önkormányzati hivatalt hoznak létre, és itt a leglényegesebb pontja a törvénynek, azok a járáson belüli, 
lefordítva Komáromon belüli községi önkormányzatok, melyek közigazgatási területét legfeljebb egy település 
közigazgatási területe választja el egymástól. És a községek lakosság száma nem haladhatja meg a 2.000 főt. Tehát ez 
az alapeset, hogy község-községgel, ebben az esetben a Nagyigmánd Nagyközség jöhet szóba. Viszont nem csak 
községgel, hanem várossal is lehet közös önkormányzati hivatalt létrehozni. A közös önkormányzati hivatal 
létrehozásáról és megszüntetéséről is az érintett települési önkormányzatok Képviselő-testületei az általános 
önkormányzati választások napját követő 60 napon belül állapodnak meg, de van egy általános rendelkezés a jogszabály 
végén, ami előírja, hogy 2013. január 1., a hatályba lépése a törvénynek, onnantól kezdve 60 napon belül ezt a döntését 
meg kell hoznia a Képviselő-testületnek. Kihangsúlyozta, hogy a Képviselő-testületet nevesíti a törvény, tehát nem a 
lakosság fogja meghozni a döntést. Igaz, hogy a lakosságot pedig a testületi tagok képviselik. Amennyiben a megadott 
határidőn belül nem kerül sor a közös önkormányzati hivatal létrehozására, vagy ahhoz valamely település nem tud 
csatlakozni, akkor a Kormányhivatal vezetője a határidő lejártát követő hónap első napjával fogja kijelölni a közös 
önkormányzati hivatalhoz tartozó településeket. 

 
Bujáki Lászlóné képviselő: 

Elmondta, hogy érdekelné, hogy mégis Sárközi Andrásnak, aki társulásban dolgozott, milyen meglátása van a mostani 
átalakításokról. Régen is járások voltak, most ugyanoda vissza fognak menni. Szerinte a legjobb település Bábolna 
lenne. Közös tanács révén régen rálátása volt a beszámolók kapcsán a működésre. Megkérdezte, hogy emberileg 
hogyan érintik ezek a változások. 
 

Sárközi András lakos: 
Úgy gondolja, hogy az önkormányzatiság jelentősen csorbul, ha átkerül más településsel közös irányításba. Az volt a 
lényeg, hogy helyben szülessenek meg a döntések, ezért lettek teljesen különállóak. Bábolna közelsége nagyban 
befolyásolja a társulást, de ők nincsenek Bábolnával közös súlycsoportban. Bana nincs olyan gazdag település, mint 
Bábolna. Nekik az intézményeik rendben vannak, útjaik jó állapotban vannak. Már voltak Bábolnával közös tanácsba, 
de akkor is úgy volt mindig, hogy a fejlesztések nagy része Bábolnán volt. Banának nem sok minden maradt a közösből. 
 
 

Lakossági felszólalás kapcsán tárgyalták, hogy a parkoló helyek kialakítása többször felmerült. Elmondták, hogy 
mindenképpen parkoló helyet kell kialakítania az önkormányzatnak. Megvizsgálják a lehetőséget, felmerült a „Festő” 
melletti, vagy a régi tsz. melletti terület. Önkormányzatnak kötelezően ellátandó feladata. 

 
 

Felmerült, hogy egyre több családban van hamvasztásos temetés és jó lenne, ha kialakítanának urnafalat. Többen is jelezték, 
hogy igényt tartanának rá, és nagyon támogatják a felmerült ötletet.  
A jegyző asszony és a polgármester asszony ismertette a lehetőségeket és a törvényi előírásokat ezzel kapcsolatosan a 
jegyzőkönyv 1. melléklete alapján. 

 
 

Több hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a jelenlévők aktív közreműködését és a közmeghallgatást 
bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 Sáhóné Horváth Márta Dr. Szolga Emese 
 polgármester jegyző 
 
A jegyzőkönyvet hitelesítették: 
 
 
 
 Bujáki Lászlóné Járóka Márió Zsolt 
 képviselő képviselő 


