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BANA ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Bana, Jókai Mór utca 18. 
 
 
Ikt.sz.: 311/1/2011. 
 
 

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S  
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 
 
Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. január 28-án tartott 

közmeghallgatásról.  
 
Az ülés helye: Művelődési Ház, Bana, Jókai Mór utca 5. sz. 
 
Jelen vannak:  Sáhóné Horváth Márta polgármester, 

Ágoston Lászlóné, Bátisz Erzsébet, Bujáki Lászlóné, Járóka Márió Zsolt, Szabó Árpád 
képviselők és Vizkeleti István alpolgármester. 

 
Tanácskozási joggal meghívottak:  

Dr. Szolga Emese jegyző 
Sulyokné Kállai Mónika jegyzőkönyvvezető 
Macher Zoltán Pannon-Víz Zrt. képviseletében 
Szabó Sándor Győr-Szol Kft. képviseletében 

 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket, megállapította, 

hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel 7 képviselőből 7 fő jelen van. Jegyzőkönyv vezetésére 
Sulyokné Kállai Mónika igazgatási előadót javasolta. 

 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és a következő határozatot hozta: 
 
    9/2011. (I.28.) sz. KT. határozat 
 

Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 
jegyzőkönyvvezető személyét.  
 

 Felelős: Sulyokné Kállai Mónika 
  jegyzőkönyvvezető 

 
 Határidő:  azonnal 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Elmondta, hogy az írásos meghívót minden képviselő megkapta. Javasolta, hogy az 1. és a 2. napirendi 
pontot cseréljék meg, így a napirendi pontok a következőek. 

 
NAPIRENDI PONTOK: 
 
1.) Pannon-Víz Zrt. beszámolója. 

Előadó: Macher Zoltán, Pannon-Víz Zrt. képviselője 
 

2.) Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tájékoztatója a szemétszállítási díj 
emeléséről és annak szükségességéről 
Előadó: Szabó Sándor Győri Nagytérségi Hulladékgazd. Önk. Társ. képviselője  

 
3.) Tájékoztató településünk költségvetési helyzetéről 

Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester 
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4.) Lakosság közérdekű bejelentései. 

 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
    10/2011. (I.28.) sz. KT. határozat 
 

Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 
napirendi pontokat. 
 

 Felelős: Sáhóné Horváth Márta 
  polgármester 

 
 Határidő:  azonnal 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Nagy tisztelettel köszöntöm mindanyukat, akik eljöttek erre a lakossági fórumra, melyet az 
önkormányzati törvényben közmeghallgatásnak nevezünk. Az önkormányzati törvény előírja, hogy a 
képviselő-testület évente legalább egyszer, előre meghirdetett közmeghallgatást tart, melyen a 
választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot 
tehetnek. Nekem az a tervem, hogy amennyiben a falunkat érintő nagy érdeklődésre számító döntést 
kell a település lakóival megosztani, esetleg a törvényi előíráson kívül is tartanánk közmeghallgatást. 
Igaz, hogy a képviselő-testületi üléseink nyilvánosak, ami azt jelenti, hogy bárki részt vehet rajta, és ha 
hozzá szólása lenne a lakosnak abban az esetben arra is van lehetőség, hogy szót is kaphasson. A 
munkatervben szereplő üléseinket a falu tv csatornáján élőben is közvetítjük. 
 
Üdvözölte Macher Zoltánt a Nyúli Üzemmérnökség vezetőjét, és átadta neki a szót. Megkérte a 
Képviselő-testület tagjait és a lakosságot, hogy a beszámoló után egyből tegyék fel kérdéseiket a 
Pannon-Víz Zrt.-vel kapcsolatban, melyeket Macher Úr azonnal meg is válaszolna. 

 
Macher Zoltán: 

Tisztelettel köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, hogy Komárom-Esztergom Megyében csak Bana 
község tartozik hozzájuk, mivel a Győr-Moson-Sopron megyei három településhez csatlakozott. Ez a 
négy település építette ki közösen a szennyvízelvezető rendszert. 
Szeretne az ivóvízről és a szennyvízről néhány mondatot mondani. Általánosságban elmondhatja, hogy 
mindkettő jó. Elismeri, hogy voltak problémák, főleg mikor a sok csapadék és az árvíz volt. Voltak a 
lakosság körében olyan jellegű félelmek, hogy a víz elárasztja a vízgyűjtő területünket, azonban ez 
többszöri kivizsgálás után kiderült, hogy nem okoz gondot. A másik probléma az volt, hogy szintén 
azon a részen, ahol a vízgyűjtő területünkön a Bábolnáról érkező patak folyik, illetve a község azon 
részén büdös van. Ez azonban nem a mi általunk üzemeltetett szennyvíztelep, hanem a szomszédos 
településről érkező szennyvíznek a bűzhatása. 
A tavalyi év folyamán elkezdték a szennyvíztelep rekonstrukcióját, mely eredetileg 1-es és 2-es 
ütemből készült volna. Sajnálatosan pénzhiány miatt csak az első ütem valósult meg. A tavalyi évben 
mintegy 20 millió forint értékben építettek be műtárgyakat, gépeket, hogy az aktuális szabályoknak 
megfelelő szennyvízkibocsátást biztosítsák. Ennek a beruházásnak a befejezése kb. március végén lesz. 
Ez a beruházás csak azt tudja biztosítani, hogy a mostani létszámnak megfelelő szennyvízelvezetést 
tudjuk biztosítani. Keresik azon megoldásokat, melyek lehetővé teszik, hogy a négy településen a 
beruházás 2. ütemét folytatni tudják. Ennek a nagyságrendje, tervezés szinten is elérte a 200 milliót. 
Annyit azért tudni kell, hogy a hálózat tulajdonosai az Önkormányzatok, Ők csak az üzemeltetői. 
Annak érdekében, hogy a későbbiek folyamán újabb utcákat, újabb fogyasztókat lehessen kötni a 
rendszerre, kapacitások bővítését kell elvégezniük. Keresik a pályázati lehetőségeket, de jelenleg ilyen 
nincs. Minden esetre már elkészítették a terveket az Önkormányzatok részére, mert csak a tulajdonos, 
tehát az Önkormányzat pályázhat. 
A szennyvíztelepnél a bekötési arány lassan elérte a 80 %-ot. Annak érdekében, hogy minél több 
bekötés történjen, többféle kedvezményt is biztosítanak. Olyan lehetőség is van, hogy a 30 m-es csövet 
50 %-os áron tudják biztosítani. Valamint olyan lehetőség is van a bekötésre, hogy amennyiben nincs 
beállás a telekre, akkor azt szintén 50 %-os áron megszámítják. Ezzel próbálják ösztönözni a 
lakosságot a rákötésre. Annyit tudni kell, hogy az Önkormányzatok a talajterhelési díjakat kivetik, és 
ezek lassan már annyiba kerülnek, mint egy rákötés a szennyvízhálózatra. 
Az ivóvízzel kapcsolatban elmondta, hogy tervek között szerepel, hogy rákössenek a bőnyi rendszerre. 
Ezzel kapcsolatban komoly problémát jelent, hogy a két település között a vezeték elvezetése miatt 
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szolgalmi jogot kell biztosítani, melynek intézése nagyon nehéz. Mindegyik részen közös tulajdonosok 
vannak, 27 tulajdonos megosztatlan közösségben, valamint a Magyar Állam tulajdona a vizek ill. utak 
kereszteződésénél. Ezeket az engedélyeket már nem a győri KÁM adja ki, hanem a Kincstár. Ennek a 
kivitelezésnek kizárólag engedélyezési problémái vannak. A kivitelezés költségei rendelkezésre állnak, 
és ezzel nagyobb biztonságot tudnának adni a banai víznek. Ezt a lépést azért tartanák fontosnak, hogy 
biztonságosabban tudnának működni. 
A díjjakkal kapcsolatban elmondta, hogy az igazgatóság, ill. közgyűlés jóváhagyta a faluvíz díjtervét, 
ami azt jelenti, hogy a 118 településen, ahol üzemeltetnek, egységes ivóvíz- és szennyvízdíj van. Ez is 
emelésre került, melynek mértéke 3,79 % volt, tehát az infláció alatti. Ami még problémát okoz, az a 
kintlévőségeik. 
Kollégáik a napokban kezdték el kiértesíteni az érintetteket, hogy sajnos szankcionálni kell. Ez úgy 
történik, hogy először írásbeli felszólítást küldenek, amennyiben ez nem jár eredménnyel, akkor 
személyesen felkeresik a kollégák, és ha így sem történik meg a kiegyenlítés, akkor ki kell kötni a 
rendszerből. Természetesen nem ez a céljuk, hiszen a visszaköttetés jóval nagyobb költségeket jelent. 
A megoldásokat keresik, mely érdekében mindenféle kompromisszumra képesek. Azonban azt nem 
engedhetik, hogy a jól fizető fogyasztók finanszírozzák azok vízfogyasztását, szennyvízelvezetését, akik 
tartozással bírnak. 
Jelenleg még késedelmi kamatot nem számolnak, ellenben a június 1-től induló új számlázási 
rendszerükben erre sor kerül. 
Megkért mindenkit, hogy akinek ilyen fajta problémája van, keresse meg az ügyfélszolgálatukat, annak 
érdekében, hogy megkeressék a megoldást, hogy továbbra is fogyasztó maradjon a falu vízügyi 
rendszerén. 
Megköszönte a figyelmet, és várta az esetleges kérdéseket. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Megköszönte Macher Úrnak a beszámolót, és elmondta, hogy az Önkormányzatnak kötelezően 
ellátandó feladata gondoskodni a megfelelő ivóvíz ellátásról. A Képviselő-testületnek lehetősége van, 
hogy a Pannon-Víz Zrt. által megadott díjakat megszavazza, ez a decemberi testületi ülésen meg is 
történt. Ezek az emelések a lakosság szempontjából azt jelentik, hogy az ivóvíz m3 173 Ft-ról 188-ra, a 
szennyvízdíj pedig 357-ről 371-re változik. Természetesen plusz ÁFA. 

 
Kovács Józsefné lakos: 

Érdeklődik, hogy létezik-e az, hogy annak aki nem kötött rá a szennyvízcsatornára, annak 
szennyvízfizetési kényszer keretén belül 600 Ft/m3-t kell fizetnie? Nagyon várta az első számlát, de 
eddig még nem érkezett. 

 
Macher Zoltán: 

Elmondta, hogy Kormányrendelet szerint a 15.000 főnél nagyobb létszámú településen kell kivetni, 
olyan helyen ahol a csatorna ki van építve, ha az utcában elmegy a szennyvízcsatorna és nem kötnek rá, 
akkor valóban meg kell fizetni a 600 Ft-os díjat. Azonban ez Banára nem vonatkozik, csak a nagyobb 
városokra. 

 
Kovács Józsefné lakos: 

Szerinte, az a 20% aki nem köt rá, az valószínűleg szegény ember, és akkor később sem tudná fizetni a 
havi díjakat, növekedne csak a tartozás. Megköszönte a választ. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Mivel nem volt további kérdés, ezért megköszönte Macher úrnak a beszámolót. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
    11/A/2011. (I.28.) sz. KT. határozat 
 

Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta Macher 
Zoltán a Pannon-Víz Zrt. képviseletében adott beszámolóját. 
 

 Felelős: Sáhóné Horváth Márta 
  polgármester 

 
 Határidő:  azonnal 
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Macher Zoltán távozott. 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Kérte, hogy térjenek rá a 2. napirendi pontra, és megkérte Szabó Sándor üzletágvezetőt, hogy tartsa 
meg beszámolóját. 
 
2.) Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tájékoztatója a szemétszállítási 

díj emeléséről és annak szükségességéről 
Előadó: Szabó Sándor Győri Közszolgáltató és Vagyongazd. Zrt. Hulladékgazdálkodási 
üzletágvezetője 

 
Szabó Sándor: 

Elmondta, hogy az előző beszámolóból is már kiderült, hogy nagyon drága a jó, tiszta környezetünk. 
Nagyon fontos a szennyvízelvezetés a talajterhelés miatt, és hasonlóan fontos a hulladékelszállítás is, 
hiszen fontos, hogy az unokáink is olyan szép környezetben tudjanak élni, mint mi. 
A Nagytérségi Hulladékgazdálkodási rendszer átszervezése - nagy örömére szolgál, hogy elmondhatja 
– befejeződött. Ennek a rendszernek a kialakítása, megépítése befejeződött, mely közel 9,5 milliárd Ft-
ba került. Ennek kapcsán elkészült egy hulladékkezelő központ Győrben a Sas-hegyi részen, elkészült 
339 hulladékgyűjtő-, szelektív sziget. Elkészült 43 hulladékudvar, és 2 átrakó-állomás. Ez az átrakó-
állomás szállítási, logisztikai okok miatt készült, azért hogy ne kelljen a hulladékot kis kapacitással 
elszállítani. Ehhez a beruházáshoz megfelelő szállító eszközök is tartoztak, melyek – a teljesség igénye 
nélkül – 18 kukás autó, ezen belül 4 mosó, 4 szelektív és 10 rendes kukás autót jelent. A 
hulladékudvarokon a konténer ürítéséhez három láncos és három nagy 24 és 12 m3-ös konténer-
szállító, un. „rolofos” autóval történik.  
Már elkezdődött 2010. márciusában a vidéki településeknél egy un. üzempróba. Azzal a céllal, hogy 
próbálják ki miként, hogyan sikerül a hulladékot ezzel az új rendszerrel elszállítani, és hogyan 
viszonyul, használja a lakosság is ezeket a tároló edényeket. Az hogy térítésmentes, az nem igaz, csak 
egyedileg térítésmentes. 
A 43 hulladékudvar a lomtalanítás kiváltására szolgálnak. Sajnálatos módon itt Banán nem sikerült 
kialakítani, pedig komoly erőfeszítéseket tettek, melynek a Polgármesterasszony a tanúja. Ezután 
került a Bábolnai területre a hulladékudvar kialakítása. 
A hulladékudvarra a csomagolási hulladékokon kívül még lehet 13 féle hulladékot elhelyezni. Főleg 
azokat, melyek nem férnek bele az edénybe méreténél, vagy minőségénél fogva, hiszen itt veszélyes 
hulladékokat is el lehet helyezni. Például elemek, világító testek, elektronikai hulladékok, akkumulátor, 
gumik és egyéb dolgok, festékes dobozok, sütőolajak. 
Ezeknek a működését tesztelték a próbaév alatt, és az így tapasztaltak alapján alakult ki egy 
díjrendszer, ami miatt látja, hogy sokan eljöttek. 
Mivel a törvények is lehetővé teszik, kéttényezős díj került kialakításra, mely tartalmazza a 
rendelkezésre állási díjat és az ürítési díjat. A rendelkezésre állási díj tartalmazza azokra a 
tevékenységekre a forrást, amit ki kell fizetni abban az esetben is, ha nem történik ürítés. A korábban 
említett 9,5 Mrd Ft-os beruházás amortizációját termelnünk kell. Az EU előírta, hogy megfelelő 
minőségben kell a 10. év után is üzemeltetni a rendszert, ezt az amortizációból tudják megvalósítani. 
Eszközfelújításokat, pótlásokat ebből kell megoldaniuk. A számlázások és a környezetvédelmi 
költségek is nagyon nagyok, és így jött ki ez az éves díj 8.400 Ft +ÁFA összegre. Ingatlanonként, 
lakásonként értendő és ez bruttó 10.564 Ft. Ezt mindenkinek igénybe kell venni a szolgáltatás 
igénybevételének mennyiségén kívül.  
Ha csak egyetlen kukát tesznek ki egész Banán, akkor is be kell járnia az egész utat annak az autónak, 
és ugyanúgy működik Sas-hegyen az a 3 milliárdos feldolgozó rész is. 
A másik pedig az ürítési díj, mellyel kapcsolatban két frakció érvényes itt ezen a területen. Egyik a 
biohulladék ürítési díja, mely 379 Ft + ÁFA, tehát 474 Ft/ürítés. A másik a maradék hulladék ürítési 
díja, mely 433 Ft + ÁFA, tehát 541 Ft/ürítés. 
Meg lehet nézni, hogy mennyi jelenleg, tehát a 2010.-es évben a díj, mely havi 1.400 Ft, tehát éves 
szinten kb. 17.000 Ft-ot fizettek akkor is, amikor csak egy kannás rendszer volt, és a hulladékkal 
semmi mást nem csináltak, mint hogy, elvitték a Pápai úti hulladéklerakóra, betömörítették, és egy kis 
földdel temették be. Most pedig – példaként mondja el – a Pápai úti hulladéklerakónak az 
energiaigénye költség oldalról éves szinten annyi volt, mint most egy havi fenntartási költség a Sas-
hegyi hulladéklerakón. Tehát az előbbi eljárás nagyon költséges volt. 
Az említett 9,5 Mrd Ft-ból az EU adott 6,5 milliárdot nagyon szigorú előírásokkal. Ezek például azt 
jelentették, hogy nem lehet a lerakóra szerves anyagot lerakni, ezért van a két-kannás rendszer. A 
másik, hogy meghatározták az újrahasznosítási kvótákat, mennyiségeket mindegyik tekintetében. 
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Ezért feltétlenül arra kellett törekedniük, hogy már a hulladék keletkezési helyén, tehát az 
ingatlanokon megtörténjen a szelektálás. A legjobban szétszelektált anyagot is még nagyon komolyan 
újra kell válogatniuk. Válogatniuk kell mind a műanyagot, mind az üveget és mind a fémeket szín, 
anyag, méret, minőség alapján. A papírt is válogatniuk kell kartonra, italos dobozokra, újságpapírra. A 
koordináló szervezetek csak a csomagoló anyag után fizetnek. 
A mechanikai, biológiai előkezelés nélkül nem lehet ma már hulladékot lerakni, annak érdekében, hogy 
ez hasznosítható legyen. Nagyon költséges eljárással tudják a darálást elvégezni, valamint a szerves 
anyagok mumifikálódása miatt három hét, amíg a silóban bent kell tartani, és fújják be a levegőt. A 
hulladékstabilizálás érdekében még kb. 8-10 nap után szárítaniuk kell, azért, hogy az un. 
könnyűfrakciót hő- vagy energiafelhasználásra tudják hasznosítani. 
Ott van még a komposzt, melynek hasznosítása rekultivációval történik. Szerencsére a pályázat 
lehetővé teszi, hogy a rendszer által termelt komposzt felhasználásra kerüljön, mint földdel 
összekevert tápanyag utánpótlás. Most még van rá lehetőség, de később már nem lesz. Nagyon fontos 
lenne, hogy elem, festékes doboz, stb. ne kerüljön bele. 
Ezeknek a finanszírozására kell a hulladékdíj. 
Elmondta, hogy viszont odafigyeléssel lehetne spórolni. Például a bio hulladékot főleg téli időszakban 
nagyon ritkán lehet kirakni, mert nem termelődik annyi. A maradék hulladék elszállításánál nagyon 
oda kell figyelni. Általában nagyon magas a csomagoló anyag tartalma, kb. 30-40 %. Ha ezt kiveszik, 
akkor már nagyon sokat lehet spórolni. 
A komposztálható anyag szintén kb. 40%, tehát marad durván 20% körüli maradék hulladék. Tehát 
ezzel a maradék hulladékkal is lehet nagyon sokat spórolni, akár még háromhavonta egyszer is elég 
kitenni. 
Elmondta, hogy nekik az a feladatuk, hogy azokat az újrahasznosítható részeket, amiket Önök 
partnerként elhelyeznek a szelektív hulladéklerakó udvarokon és szigeteken, ezeknek a legkedvezőbb 
formában történő értékesítését, hasznosítását hajtsák végre, tehát működtetni tudják ezt a rendszert. 
Megköszönte a figyelmet, és lezárta beszámolóját. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Elmondta, hogy a 2000. évi XLIII. tv. írja elő a hulladékgazdálkodást az Önkormányzatoknál, és mivel 
sem szakmailag, sem anyagilag nem voltak erre felkészülve, ezért léptek be a Győri Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba. A Képviselő-testület a 2010. decemberi testületi 
ülésén már napirendi pontba vette a rendelet módosítását, de mivel még voltak hiányosságok a 
díjtételek megállapításánál, ezért levették a napirendi pontról. Azonban erről február 15-ig rendeletet 
kell alkotniuk, azért hogy a lakosság januártól már az emelt díjakkal számolhasson. Az Ácsi út melletti 
szeméttelepük rekultivációja is folyamatban van, mely teljes egészében Európai Uniós finanszírozásból 
valósul meg az Önkormányzati Társulás berkein belül. Előre láthatólag hat hónapos munkafolyamat 
lesz. A hulladékot össze fogják tolni, majd földdel fedik be, végül utómunkálatokként fásítást, füvesítést 
fognak végezni. 
Ezek a munkálatok miatt valószínűleg a településen a gépjármű forgalom meg fog növekedni.  
Felhívta a figyelmet arra, hogy a Sas-hegyi hulladéklerakót a lakosság részére is meg lehet tekinteni, és 
mindenkinek érdemes lenne ezt megtenni. 

 
Szabó Sándor: 

Hozzátette, hogy a rekultivációról szeretne Ő is néhány mondatot elmondani. 5.185 millió Ft önrész 
nélküli állami támogatást nyertek el erre a célra, ezzel 43 elhagyott lerakót rekultiválnak. Ez érinti 
Banát is. Itt ez a terület durván 1 ha-os, 442 m2 , van rajta kb. 4.500 m3 anyag. Ezt a munkálatokat úgy 
fogják végezni, ahogy a Polgármester asszony is mondta, és mindez a folyamat 73 millió Ft-ba fog 
kerülni. Még ennél a viszonylag kicsi lerakónál is ilyen jelentős összeget jelent, akkor el lehet képzelni, 
hogy a győri lerakó milyen hatalmas összeget jelent. 
Az a lényeg, hogy ezek a tájsebek így be fognak olvadni a környezetükbe, és néhány év múlva semmi 
jele nem lesz, hogy korábban szeméttelep volt ott. 
A szigetelő anyag azért nagyon fontos, mert a víz által kimosott szennyező anyagok komoly kárt tudnak 
okozni a termőföldben, és a vízkészletben, vízháztartásban. Ezt kell megelőzni, ennek érdekében 
monitoring kutak kerülnek kialakításra, melyekkel folyamatosan fogják ellenőrizni. A Társulás 
kötelezettsége lesz, hogy 20 éven át ellenőriznie kell ezt. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Megköszönte Szabó úr beszámolóját, megkérdezte, hogy van-e kérdése a lakosságnak. 
 
Soós József lakos: 

Ezt a készenléti díjat minden lakás fizeti, Győrben is ennyi? 



6. oldal, összesen: 12 
D:\Dokumentumok\2011\Jegyzőkönyvek\Képviselő-testületi-2011\2011.01.28-Közmeghallgatás\Jegyzőkönyv-közmeghallgatás - 2011.01.28.doc 

 
Szabó Sándor: 

Igen, mindenki egységes díjat fizet, minden egyes önálló ingatlan. Tehát mind a kertes házakban, mind 
a 10 emeletes panelházakban minden lakás. Ez a díj Társuláson belül mindenkinek egységes. 

 
 
Kovács Józsefné lakos: 

Megkérdezte, hogy ez hány lakást érint? Annyit tudnak, hogy 112 községről van szó. 
 
Szabó Sándor: 

97.700 teljesítési hely van, és 2,1 milliárd Ft a teljes árbevétel. Szerinte ez mind el is fog menni. 
 
Németh Tibor lakos: 

Elmondta, hogy neki az a problémája, hogy míg régebben heti egyszer vitték a maradék hulladékos 
kukát, addig most kéthetente ürítik. Szerinte a bio hulladékos kuka viszont nem telik meg olyan 
gyorsan, hogy hetente kelljen üríteni. Véleménye szerint pont fordított gyakorisággal kellene az 
ürítéseket végezni. Nem érti, hogy miért akarják ráerőltetni, hogy a bio kukát rakja ki sűrűbben, vagy 
termeljen bele? Szerinte az lenne a reális, hogy mindegyiket egy héten egyszer ürítenék. A kihelyezett 
szigetekkel egyetért, és nagyon jó dolognak tartja. 

 
Szabó Sándor: 

Válaszolta, hogy nem engedik meg, hogy a lerakóra szerves anyag kerüljön, mivel a felszabaduló metán 
gáz szennyezi a levegőt. Ezért van az, hogy külön kell választani. Erre adtak lehetőséget, ha nem kíván 
ezzel élni, megteheti. Mit csinál a többi maradék hulladékkal? Azt mondta Ön, hogy elviszi a szigetekre, 
akkor megkérte, hogy vigyen többet a szelektív szigetre. 
Elmondta, hogy szerinte a jelenlévők nagy része ebben az időszakban nem is tette ki a barna fedelű 
kukát, hiszen nem telik annyira meg. Ha nem teszi ki, akkor spórol vele! Ha csökkenti a maradék 
hulladékot azzal, hogy a szigetekre többet visz el, akkor azt is ritkábban tudja kitenni. Minél ritkábban 
teszi ki, annál többet spórol, akár 3.000 Ft-ot is egy hónapban.  
A szigeten található tárolókon található zöld számot kell hívni, ha üríteni kell. Elmondta, hogy nekik is 
érdekük, ha hívják Őket, és kamionnal elszállítják. 

 
Szabó Árpád: 

Szerinte nagyon kevés vállalkozónak adatik meg, hogy rendelkezésre állási díjat szedhet. Több 
vállalkozó is jelen van, akiknek nem adatott meg, hogy törvény által biztosítottan rendelkezésre állási 
díjat szedhet. Ez akkora összeg, ami a tényleges szemétszállítás díját meghaladja.  Nem ért vele egyet. 
Azzal kapcsolatban, hogy rendeletet kell hozniuk ezekről, csak annyit tenne hozzá, hogy nincs 
választásuk, mert ami van, azt kell elfogadniuk. Szerinte abszolút igazságtalan ez a szemétszállítási 
rendszer, az lenne igazságos, ha azért a szolgáltatásért kellene fizetni, amit Önök konkrétan 
elvégeznek. Ezzel a rendelkezésre tartási díjjal nem ért egyet, nem tudja elfogadni, ennek ellenére nem 
tehet ellene semmit, mert maximum véleményt nyilváníthat csak. Minden így fog maradni, egyedül 
csak egyet tudnak tenni, felháborodni. Javasolta, hogy törekedjenek arra, hogy mindenki az szerint 
fizessen, hogy ténylegesen mennyi ürítés történt, magába foglalva az ürítési díjat és a rendelkezésre 
tartási díjat is. 

 
Szabó Sándor: 

Válaszként elmondta, hogy az előtte felszólaló Macher úr is megerősíthette volna, mely szerint a 
Pannon-Víz Zrt. is kér rendelkezésre állási díjat. Sőt a gázosok és villanyosok is. A közszolgáltatás az 
nem a versenyszféráé. Például Ők közszolgáltatói voltak a folyékony hulladéknak, ezt szerettük volna 
megszüntetni, mert az autók tönkrementek, de nem lehet. Kötelesek alvállalkozót alkalmazni, 
kénytelenek az alvállalkozónak többet fizetni. 
Ennek a rendszernek a működtetésére közbeszerzési eljárás volt, több jelentkezővel. Többen is 
pályáztak rá, és csak nagyon kicsin múlott, hogy Ők nyerték el. Azért a versenyszférába kitették, 
viszont most 10 évre Ők nyerték meg. 

 
Szabó Árpád: 

Kérte tisztázni, hogy a Képviselő-testületnek nincs beleszólása az árképzésbe. 
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Szabó Sándor: 
Elmondta, hogy nem közvetlenül, hanem áttételesen a Képviselő-testület is beleszólt, hiszen az 
Önkormányzati Társulást megszavazták. Akkoriban a vezetők elmondták, hogy valószínűleg a díjak 
többszöröse várható. 

 
Toma Györgyné lakos: 

Elmondta, hogy felháborítónak tartja, hogy mindegyik szolgáltató kiveti a rendelkezésre állási díjat. 
Megkérdezte, hogy senki nem figyel arra, hogy nyugdíjasok is léteznek. 

 
Szabó Sándor: 

Korábban már elmondta, hogy hogyan lehet spórolni azzal, hogy nem teszik ki a kukákat. Aki nem fog 
hulladékot termelni pénze, egészségi állapota miatt, az nem fogja a kukát kitenni, így nem fog annyit 
fizetni. 
Másképp nem tudták volna a szemétszállítást megoldani. A hasonló cégek csak magasabb díjakat 
tudtak megállapítani. Támogatásokat kapnak, és ha az előírásokat nem tartják be, akkor ezeket a 
támogatásokat vissza kell fizetni. 

 
Tóth Zoltán lakos: 

Megkérdezte, hogy miért veszik ki a pénzt a zsebükből. Egyetért a Szabó Árpád úrral, mely szerint a 
kuka ürítése alapján fizessenek. 

 
Szabó Sándor: 

Válaszolta, hogy darabszámra mérik az ürítést. Aki nem szemetel, az kevesebbet fizet. 
 
Soós József lakos: 

Felháborítónak tartotta, hogy a vezetőség nyugati mintára megszabta a díjat, figyelmen kívül hagyva a 
hazai átlagbéreket.  

 
Kovács Józsefné lakos: 

Nagyon soknak tartja ezt az emelést, hiszen, ha valaki minden alkalommal kirakja a kukáját, akkor az 
éves szinten 50.000 Ft-ot jelent, ami egy kis nyugdíjas havi jövedelme. 
Annyit kérdezett meg, hogy mit jelent a számlákon a 8,71 és 4,3 hét. 

 
Szabó Sándor: 

Megválaszolta, hogy egy hét 7 napból áll, egy hónap 30 vagy 31 napból áll. Ezért van ilyen bontás, és azt 
szorozza a két havi díjjal. 

 
Stéber Mihály lakos: 

Véleménye szerint ezt már visszacsinálni nem lehet, tehát mindegy, hogy rendszerhasználati díjat 
állapítanak meg, vagy az ürítési díjat emelik meg. Érdeklődött, hogy megnézte-e valaki, hogy az E.ON-
nak mennyi fenntartási költséget fizetnek? Szerinte is lehet csökkenteni a kukák ürítésének számát, 
csak nagyon sokat kell menni a szelektív szigetekre.  
Első kérdése az volt, hogy mit és hogyan lehet vinni a hulladékudvarba? 
Második kérdése, hogy mikor lesz náluk is a kukamosás? 
Elmondta, hogy zavaró, hogy a kukákat kint hagyják az úton. Megkérdezte, hogy utószámlázás lesz-e, 
valamint hogy milyen távolságról olvassa le a chipet az autó? A fahamut hogyan szállítják el, ha zsákba 
is teszi? 

 
Szabó Sándor: 

Elmondta, hogy a hulladékudvarokra a számlával kell kimenni, mert azon szerepel a szerződő fél neve, 
azonosítója. Ez alapján állapítják meg, hogy valóban jogosult használni a hulladékudvart. 
A számlázással kapcsolatban elmondta, hogy kizárólag csak a ténylegesen elvégzett szolgáltatás után 
tudnak számlázni. 
A mosással kapcsolatban elmondta, hogy szürke fedelű edényt nem szükséges mosni, hiszen az nem 
koszosodik, viszont a barna fedelűt igen. Azt viszont évente négy alkalommal mossák a korábban 
említett négy mosó kukásautóval.  
A hamut tegyék bele a barnába, a komposztba egy vékony falú zacskóba. 
A chipet néhány centiméterről érzékeli az autón található műszer, mely adatokat továbbítja a 
központnak. Nagyon fontos viszont, hogy a kukát akkor ne hagyják kint, ha nem akarják az ürítést, 
mert akkor üresen is ürítik a kollégák. 
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Elismerte, hogy sajnos valóban problémát jelent, hogy kint hagyják ürítés után a kukákat az úton. 
Folyamatosan figyelik, ellenőrzik a munkatársaikat és büntetik is. 

 
Németh Tibor lakos: 

Megkérdezte, hogy mi a teendő, ha valaki ellopja a kukáját az út mellől, és máshol szeretné 
felhasználni. 

 
Szabó Sándor: 

A technikának köszönhetően pontosan tudják, hogy melyik ingatlanhoz melyik chip van hozzárendelve. 
Egyből jelzi a rendszer, ha eltérés mutatkozik. Felhívta a figyelmet, hogy elhalálozás, költözés, 
tulajdonos váltás esetén viszont haladéktalanul jelentsék nekik, mert amíg nem jeleznek, addig Ők 
számláznak az eredeti teljesítési hely szerint. 

 
Bujáki Lászlóné: 

Javaslattal élt, miszerint már lehet kapni három részes szelektív konyhai kukákat. Ez megkönnyíti a 
szelektív gyűjtést, Ő is rendszeresen elviszi a szelektív gyűjtőkbe, szerinte így lényegesen le lehet 
csökkenteni a havi hulladékdíjat. Elismeri, hogy kicsit több munkával jár, figyelembe véve azt, is hogy 
némelyiket el kell mosni, azonban így a társulás jobban fel tudja használni. Szerinte nagyon fontos, 
hogy ők mit termelnek vissza, és ez a jövőben fog megmutatkozni.  

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Megkérdezte, hogy van-e egyéb kérdés és elmondta, hogy a Képviselő-testületnek február 15-ig kell ezt 
a rendeletet megalkotni, és utána a lakosságnak ez alapján kell fizetni. Amennyiben ezt nem teszik, 
akkor ez a díj is végrehajtható.  
 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
    11/B/2011. (I.28.) sz. KT. határozat 
 

Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta Szabó 
Sándor a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás képviseletében adott beszámolóját. 
 

 Felelős: Sáhóné Horváth Márta 
  polgármester 

 
 Határidő:  azonnal 
 
Szabó Sándor távozott. 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Javasolta, hogy térjenek rá a 3. napirendi pontra. 
„Nem kis feladatot vállaltunk magunkra, hiszen nekem a magunk mögött hagyott évről kell átfogó 
beszámolót adnom, és a jövőről kellene beszélnem, Önöknek pedig meghallgatniuk és kiegészíteni az 
elhangzottakat. 
Azért is nehéz az elmúlt évről számadást adnom, mivel az elmúlt évbe voltak az Önkormányzati 
választások, és október 3.-a óta új vezetése van a falunak. 
Az itt jelenlévők közül biztosan sokan emlékeznek arra, hogy a választási kampány időszakában én a 
felelőtlen ígérgetések helyett az önkormányzat működőképességének megőrzését, pénzügyi 
stabilitását ígértem. Volt, van és szerintem még lesz is olyan, amikor az akkor tett ígéretemet nem 
fogom tudni megtartani. Sokáig nem szeretnék az előző vezetésre hivatkozni, de sajnos még kénytelen 
vagyok. Az újonnan megalakult képviselő testület nagyon nehéz, súlyos hiányokat örökölt. Az átadás 
időpontjában mínusz 12 millió forint volt az önkormányzat hiánya. És ezután kellet még kifizetni az 
önkormányzat dolgozóinak 3 havi bérét, közüzemi számlákat az önkormányzat által fenntartott 
intézményeinknél, az iskolánál az elbocsátott 4 dolgozó közül kettőnek a végkielégítését. Két 
pedagógusnak pedig már a 2011 évi költségvetésünk terhére kell kifizetnünk a végkielégítést. 
December végére az önkormányzat olyan helyzetbe került, hogy a 41 fős munkavállalójának nem 
tudott az elvégzett munkájáért bért fizetni. 
Azonnal újabb 10 millió forintos folyószámlahitelt kellett kérni a számlánkat vezető pénzintézettől. Ez 
által a folyószámlahitelünk 20 millió forintra emelkedett. Ez azt is jelenti, hogy hitelfelvételt az idei 
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költségvetésünkbe nem tudunk betervezni, mivel minden önkormányzati ingatlanunk jelzáloggal meg 
van terhelve. Tehát hitelképtelenek lettünk. 
 
Ilyen anyagi helyzetben kell az önkormányzatnak a 2011-es költségvetési évet megterveznie. 
Nem nulláról kell kezdenie, hanem mínusz 23 millió forintos hiánnyal.20 milliós folyószámlahitel, 1 
millió forint az iskola informatikai pályázatán nyert összeg, amelyet a tavalyi évben megkaptunk, de az 
idei évben kell megvalósítanunk. A sportkör részére a megyei önkormányzattól kapott 1 millió forintos 
vis maior támogatás, melyet a pálya rendbetételére kaptunk. Erre az összegre a megyei közgyűléstől 
kértünk időpont módosítást, melyet meg is kaptunk és május 31.ig kell vele elszámolni. 1 millió Ft-ot 
pedig az elbocsájtott iskolatitkárral történt megállapodásra kell kifizetnünk. 
Úgy gondolom, hogy a településünk minden lakójának ezekről az anyagi problémákról tudnia kell. 
Azért arra gondoltam, hogy a költségvetés megtervezése előtt a lakosságot, önöket erről 
mindenképpen tájékoztatni kell. A képviselő testületnek a 2011 évi költségvetését február 15-ig  meg 
kell terveznie és el kell fogadnia.  
 
Szeretném tájékoztatni a lakosságot, hogy a Bana, Nagyigmánd Tatai útelágazásig tartó mintegy 15 km-
es útszakasz az idei évben új burkolatot kap. A kiviteli tervdokumentációkat már elkészítették melyet a 
polgármesteri hivatalba eljutattak, és nálam az érdeklődők meg is tekinthetnek. Ez a felújítás a 
településünk közlekedését, a mindennapi meg szokott életritmusát is nagymértékben érinteni fogja. A 
beruházás időtartama kb. 6 hónap. A felújítás Európai Uniós pályázat.  Az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv keretében a Magyar Közút Nonprofit Zrt megbízásából valósul meg. Magába foglalja az burkolat 
felújításán kívül a vízelvezető árkok rendbetételét az út mindkét oldalán, valamint a padkák felújítását 
is. 
 
A tervek bemutatásakor azt kértem, hogy a faluban az érintett ingatlanoknál a kapubehajtók átépítése 
során az eredeti állapotot minden esetben állítsák vissza. 
Erre ígéretet is kaptam, minden kapubejárót fényképpel fognak dokumentálni és az lesz az alapja a 
helyreállításnak. 
 
A járó beteg szakellátásról is szeretném tájékoztatni a jelenlévőket. Bana több Komárom-Esztergom 
megyei településsel együtt a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház területi ellátási kötelezettségébe 
tartozott mind fekvő, mind járó beteg szakellátás területén. 
2008 évben azonban egy törvénymódosítással a Közép-dunántúli régióhoz lettünk csatolva. Ez azt 
jelentette, hogy a banai lakosoknak Tatabányai, Komáromi, Kisbéri, Esztergomi, Székesfehérvári 
szakrendelésre kellene járniuk.  Képviselő testületünk a novemberi ülésen tárgyalta a kialakult 
helyzetet, és úgy döntött, hogy a két megyei közgyűlés elnökénél kezdeményezi az ellátási terület 
módosítását. Ez azt jelenti, hogy ismét a győri kórház láthatja el szakellátásunkat. A Győr Moson-
Sopron Megyei Közgyűlés elnöke már válaszolt a megkeresésünkre, és a Petz Aladár Megyei 
Oktatókórház főigazgató főorvosával egyetértésben kinyilatkoztatta, hogy vállalják a lakosaink 
ellátását. Viszont a türelmünket, kérik, mivel a közigazgatás átszervezése miatt ez most lassabban fog 
haladni. 
 
Tájékoztatni szeretném még a lakosságot arról is hogy a tavalyi évi beruházásaink hogyan, milyen 
módon valósultak meg, hol tartanak. 
Az általános iskolánk felsős épületének felújítása történt meg a tavalyi és során. A 16 millió forintos 
beruházásból 12.850.000,- Ft-os Oktatási Minisztériumi pályázati forrás állt az önkormányzat 
rendelkezésére. Plusz még 2 millió forintos önkormányzati saját erőből a felső iskola alapjának 
utólagos szigetelését is megoldotta. A 16 milliós beruházással kapcsolatosan képviselő testületi döntés 
alapján rendőrségi feljelentést tettem. A feljelentést jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés 
bűntettének megalapozott gyanúja miatt tettem meg ismeretlen tettes ellen. 
Megalapozott a gyanú, hogy a beruházás során a költségvetésben olyan tételek kerültek betervezésre, 
és leszámlázásra, amelyek nem kerültek beépítésre, a kifizetések, pedig megtörténtek a vállalkozó felé.  
A rendőrség a feljelentésre reagálva már megkezdte a nyomozást, engem a héten már tanúként ki is 
hallgattak 
Az iskola pályázatával kapcsolatosan az elszámolás még nem történt meg. Ennek elszámolási 
határideje 2011. június 30-a. 
 
A másik beruházás a játszótér megépítése volt. A játszótér műszaki átadás-átvétele 2010. augusztus 3.-
án megtörtént, ahol hiánypótlásként . a térburkolat megsüllyedését jegyzőkönyvezték le.  A hiánypótlás 
az óta megtörtént. Azért azt is kell tudnia a lakosságnak, hogy ennek a játszótérnek a megvalósítása 6 
millió forintba került, amely pályázati pénzből történt, azonban az ÁFÁT 1millió kétszázezer forintot az 
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önkormányzatnak kell fizetnie, illetve még  489 e Ft-ot ami magába foglalja a pályázatírás díját, a 
tervezés költségét,a műszaki ellenőrzést, és egy projekt tábla kihelyezését. 
A pályázat elszámolása a napokban hosszú egyeztetés után megkezdődött. Őnkormányzatunknak a 6 
millió forintot át kell utalni, és amennyiben mindent rendben találnak akkor 4.296 e Ft-ot fogunk 
vissza kapni. Tehát az önkormányzatunknak a játszótér beruházás 1.700 e Ft saját erőbe is került.” 
Ennyi volt a beszámolója és várta a kérdéseket. 

 
Szakáll Istvánné lakos: 

Megkérdezte, hogy lehet-e tudni, hogy az iskola felújításánál ki volt a vállalkozó? 
 
Sáhóné Horváth Márta: 

Elmondta, hogy közbeszerzéses eljárás keretén belül három vállalkozóból a banai Magashegyi Péter 
vállalkozó nyerte el a munkálatok elvégzését. 

 
Dömötör Kálmán lakos: 

Megkérdezte, hogy a Polgármesteri Hivatalnál végzett munkálatokat nem lehetett volna banai 
vállalkozóval végeztetni? 

 
Sáhóné Horváth Márta: 

Ennél a beruházásnál egy olyan tőkeerős beruházót kellett találniuk, aki utófinanszírozással 
részszámlák kiállításával vállalta be. Olyan technikai és személyzeti háttérrel kell rendelkeznie a 
cégnek, amit sajnos Banán nem találtak. 

 
Soós József lakos: 

Megkérdezte, hogy a Pannon-Víz Zrt. hova fizeti az adót, és miért nem ide? 
 
Dr. Szolga Emese: 

Valóban ide nem fizet adót. Körül fogja járni ezt a témát, jelenleg ez a négy település tulajdonában van 
és a Pannon-Víz Zrt. csak üzemeltetőként szerepel. 

 
Szabó Árpád: 

Elmondta, hogy az Önkormányzat tulajdona a szennyvíztelep és a vízhálózat, és Ők ezen végeznek 
értéknövelő beruházást. 
 

Sáhóné Horváth Márta: 
Kérte, hogy ezt zárják le, biztosította a jelenlévőket, hogy a jegyző asszony ennek utána fog nézni. 

 
Kovács Józsefné lakos: 

Megkérdezte, hogy Petőcz Imre tényleg feljelentette-e a Polgármesteri Hivatalt? 
 
Dr. Szolga Emese: 

Elmondta, hogy akkor a Képviselő-testületi ülésen ezt tárgyalták is, és a falu-tv is sugározta, amikor 
Petőcz Imre elmondta, hogy milyen kérdések merültek fel benne számlákkal kapcsolatban és ezek 
alapján hűtlen kezelés miatt ismeretlen tettes ellen folyik az eljárás a rendőrségen. Amennyiben lesz 
bármilyen fejlemény, eredmény ebben az ügyben, akkor tájékoztatni fogják a lakosságot. 
 

Toma Richárd lakos: 
Megkérdezte, hogy hogyan tudnak hitelesek lenni, ha 66 millió hiányt tárunk az Országgyűlési 
Képviselő asszony elé, holott itt csak harmincegy-néhány millió forintról volt szó. Hogy várnak 
segítséget egy olyan embertől, akinek nem adják meg azt a lehetőséget, hogy megismerjék azt a 
helyzetet, amik itt vannak. 
 

Sáhóné Horváth Márta: 
Elmondta, hogy valóban beszéltek a képviselő asszonnyal többek-között a mindennapi gondokról is. 
Akkor még nem volt meg a költségvetésük és csak a bevételi oldalakat ismerték, a kiadásaik még 
ismeretlenek voltak. Még a képviselő-testület nem is tárgyalta akkor még a költségvetés tervezetet 
sem. Akkor még csak hozzávetőleges számokat tudtak, és ez a harminc millió sem végleges még. Pontos 
számokat csak február 15-én fognak látni. 
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Toma Richárd lakos: 

Megkérdezte, hogy az átadás-átvételi dokumentumokban szerepelt, hogy 30 napnál nem régebbi 
tartozása áll fenn a Hivatalnak? 
 

Sáhóné Horváth Márta: 
Valóban 30 napnál nem régebbi tartozás nem volt, viszont mínusz 12 millióval vette át. 16 millióról 
szóló számlák voltak, és a bankszámlán 4 millió Ft volt, az -12 millió Ft-ot jelent. 
Elmondta, hogy áttértek a 4. napirendi pontra. 

 
Toma Richárd lakos: 

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Szabó Árpád által tett becsületsértési ügyben január 6-án a bíróság 
meghozta a döntést, mely szerint felmentették mind Őt, mind Petőcz Imrét. Tehát nem történt 
becsületsértés. 

 
Tóth Zoltán lakos: 

Jelezte, hogy a József Attila utcában is ki kellene pucolni az árkokat és átereszeket. 
 
Sáhóné Horváth Márta: 

Helyi rendelet van arról, hogy az árkok tisztítása az minden ingatlannál a tulajdonosok kötelezettsége. 
Korábban említette, hogy a Bana-Nagyigmánd útszakaszok fel lesznek újítva, és ez a csapadékvíz 
elvezetést is érinti. 

 
Kovács Józsefné lakos: 

Elmondta, hogy nagyon veszélyesnek tartja, hogy minden napszakban a főúton kamionok parkolnak. 
Kérdezte, hogy tettek-e bejelentést ebben az ügyben? 

 
Sáhóné Horváth Márta: 

Elmondta, hogy lakossági hivatalos megkeresés nem érkezett, szóban jelezték, és ezzel kapcsolatban 
megkereste a Közútkezelő KHT-t, és tájékoztatták, hogy ezzel kapcsolatban semmije jogosítványuk 
nincs egyik szervnek sem. Abban az egy esetben tudnak lépni, hogy amennyiben olyan jelzőtáblát takar 
a kamionnal, ami veszélyezteti a közlekedést. Ő írásban is jelezte részükre ezt a problémát. 

 
Kovács Józsefné lakos: 

Megkérdezte, hogy van-e arra rendelet, hogy nagyon zavarja, hogy az utcájukban egy kamion már 
hónapok óta úgy áll, hogy rá lóg a járdára. 

 
Dr. Szolga Emese: 

Közterület-használati rendeletük van. 
 

Énekes József lakos: 
Megkérte a képviselő-testületet, hogy intézkedjenek az ügyben, hogy a focipálya melletti kanálist ki 
kellene takarítani. 

 
Sáhóné Horváth Márta: 

December végén a környezetvédelemmel volt egy egyeztetés ennek a vízproblémának a megoldására. 
Feljegyzés készült és a napokban írták alá Bőny-Bana-Bábolna-Gönyű-Nagyszentjános-Ács 
polgármesterei, melyben a Komárom-Esztergom megyei Közgyűlés Elnökéhez, illetve Győr-Moson-
Sopron megyei Közgyűlés Elnökéhez fordultak, és kérték a segítségét ennek a megoldására. Ez a 
vízitársulás érintené a Cuhai-Bakony-ér, a banai belvíz és a Bana-Bábolna közti szennyvízcsatorna 
problémáját. 

 
Blaseius Ede lakos: 

Az út szélén parkoló kamionokkal kapcsolatban mondta el, hogy szerinte meg lehetne oldani ezt a 
helyzetet, ha a Közútkezelő KHT tenne ki megállni tilos táblát adott időpontok között. 
A csatorna üggyel kapcsolatban elmondta, hogy szerinte egy zsilippel kellene elválasztani a Bakony-ér-
től a Büdös-eret, mert szerinte így megoldódna a probléma. 
Mivel érintett ez ügyben, ezért megkérdezte, hogy azzal a döntéssel, hogy néhány pedagógust elküldtek 
az iskolából, mennyit tudtak megspórolni. Konkrétan mennyivel több pénze maradt így meg az 
iskolának? 
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Dr. Szolga Emese: 
Elmondta, hogy a bérkimutatások alapján a tervek és tények feltárásával készítettek egy kalkulációt, 
melyet megtekinthetnek a Hivatalban is bármikor. Ez összegszerűen azt jelenti, hogy a béreknél 
8.609.000 Ft plusz kiadásuk keletkezett. Ez tartalmazza a végkielégítéseket is. 

 
Kovács Józsefné lakos: 

Megkérdezte, hogy ki most a megbízott iskolaigazgató. 
 
Dr. Szolga Emese: 

A Szervezeti és Működési Szabályzat alapján Kovácsné Szemes Ibolya látja el az igazgatói feladatokat. 
Tekintettel arra, hogy az iskolaigazgató jelenleg táppénzen van, viszont az igazgatói megbízatását a 
testület visszavonta. 
 

Sáhóné Horváth Márta: 
Kiírtak egy új pályázatot, melyre két jelentkező volt, viszont a Képviselő-testület nem tudott döntést 
hozni. Kiírtak egy új iskolaigazgatói pályázatot a törvényben előírtaknak megfelelően. 

 
Szabó Árpád: 

Jelezte, hogy az utak felújításánál ne feledkezzenek meg a gyalogátkelő-helyekről sem. Nagyon 
fontosnak tartja, hogy főleg az iskoláknál legyenek. 
 

Sáhóné Horváth Márta: 
Elmondta, hogy a napokban érkeztek ezzel kapcsolatban tájékoztatók és pályázati lehetőségek, 
melyekben nagyon fontos előírások szerepelnek, mint például a világítás. 

 
Hoffmann Istvánné lakos: 

Megkérdezte, hogy a Bercsényi utcában mi lesz a vízelvezetéssel. 
 

Sáhóné Horváth Márta: 
Válaszolta, hogy a Védelmi Bizottság pályázatot nyújtott be, mely szerint március folyamán egy 
védelmi bizottsági gyakorlat lesz, ami arra irányul, hogy a Szőlőből érkező csapadékvizet belevezessék 
a homokosba. Ezt szakemberek mérték fel, és várhatóan meg fogja oldani ezt a problémát. 

 
Somogyi Zoltán lakos: 

Véleménye szerint, akkor a homokosnál lévő házak kerülnek veszélybe. 
 

Sáhóné Horváth Márta: 
Elmondta, hogy Ő már kész terveket kapott ezzel kapcsolatban, de a vízügyi szakemberek ezt 
bevizsgálták. 

 
Németh Tibor lakos: 

Elmondta, hogy a busz közlekedésével kapcsolatban a főnökei egyeztettek az Önkormányzattal. Az 
egyik ilyen megállapodás szerint a busz parkolási helye Bana, Petőfi utcán az Alite-P Kft. kapubejárója 
Győr irányában. Ez után volt egy helyesbítés is, mely szerint a Tűzoltó szertár előtt lehet parkolni. Ez 
után Petőcz Imre polgármester engedélyezte, hogy napi egy alkalommal reggel 6 és 7 között a Kossuth 
és Bercsényi utcát is igénybe vegye. 
Összegezte, hogy ezt nem magától találta ki, ilyen utasítást kapott, ezek alapján kell közlekednie. 
 

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 ellenjegyezték: 
 
 
 Bujáki Lászlóné Járóka Márió Zsolt 
 képviselő képviselő 


