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BANA ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Bana, Jókai Mór utca 18. 
 
Ikt.sz.: 311/2/2011. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. február 15-én tartott rendes nyílt üléséről.  
 
Az ülés helye: Művelődési Ház, Bana, Jókai Mór utca 5. sz. 
 
Jelen vannak:  Sáhóné Horváth Márta polgármester, 

Bujáki Lászlóné, Járóka Márió Zsolt képviselők és Vizkeleti István alpolgármester. 
 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:  

Dr. Szolga Emese jegyző 
Sulyokné Kállai Mónika jegyzőkönyvvezető 
Nagyné Czigle Judit intézményvezető 
Kovácsné Szemes Ibolya igazgató-helyettes 
Zsolnai Aladárné 
Zsolnai Aladár 
Járóka Imre 

 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Köszöntötte a képviselő-testületet és a nyílt ülésén megjelenteket, megállapította, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mivel 7 képviselőből 4 fő jelen van, 3 képviselő betegség miatt igazoltan nem jelent meg: 
Ágoston Lászlóné, Bátisz Erzsébet, Szabó Árpád képviselők. 
Jegyzőkönyv vezetésére Sulyokné Kállai Mónika igazgatási előadót javasolta. 

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

 
15/2011. (II.15.) sz. KT. határozat: 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 
Sulyokné Kállai Mónika jegyzőkönyvvezető személyét.  
 
Felelős: Sulyokné Kállai Mónika 

 jegyzőkönyvvezető 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Elmondta, hogy mindenki megkapta a meghívót, mely tartalmazza a napirendi pontokat, azonban a 
különfélékben szeretne beszélni a Szabó Jenőnével kötött megállapodásról, valamint Járóka Imre jelezte, 
hogy nem tud megjelenni betegség miatt, ezért a bérleti szerződés megtárgyalását elhalasztják. 
A 9. napirendi ponttal kapcsolatban megkérdezte Zsolnai Aladárt és Zsolnai Aladárnét, hogy nyílt ülést 
szeretnének, vagy ragaszkodnak-e zárt üléshez. 

 
Zsolnai Aladár, Zsolnai Aladárné: 

Nem ragaszkodnak zárt üléshez, nyílt ülést szeretnének. 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Tehát nyílt ülés lesz. A napirendi pontokkal kapcsolatban jegyzőasszony szeretne kiegészítést tenni. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Tekintettel arra, hogy a legutolsó zárt képviselő-testületi ülésen volt szó a hitelfelvételről, akkor megbízta a 
Képviselő-testület a polgármester asszonyt illetve a jegyzőt ennek a lehetőségnek a körüljárásáról. 
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Könyvvizsgálói vélemény szükséges a hitelfelvételhez, mely 2011.02.14-én készült el, és minden képviselő 
megkapott. Ezt kellene a különfélékben tárgyalni.  
Még egy pontot kellene megbeszélni, mely szerint Orsós Attila jelezte, hogy éves díjat kell befizetnie a 
MAHASZ felé, jogvédődíjat mely 100-150 eFt. Erről kellene döntést hozni, hogy az Önkormányzat 
támogatja-e ennek kifizetését. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Ez után szavazásra bocsájtotta az alábbi napirendi pontokat. 
 
NAPIRENDI PONTOK: 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről. 

 Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester 
 
2. Térítési díjakról szóló rendelet elfogadása 
 Előadó: Dr. Szolga Emese jegyző 
   Nagyné Czigle Judit óvodavezető 
 
3. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása és elfogadása.  
 Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester 
 
4. 2011. évi munkaterv elfogadása 
 Előadó: Dr. Szolga Emese jegyző 
 
5. Helyi szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadása módosításokkal egységes szerkezetben 
 Előadó: Dr. Szolga Emese jegyző 
 
6. A települési szilárd hulladékokról kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadása 
 Előadó: Dr. Szolga Emese jegyző 
 
7. Helyi adókról szóló rendelet módosításának elfogadása 
 Előadó: Dr. Szolga Emese jegyző 
 
8. Veszprémi Gyuláné közterületi használati engedély kérelme. 
 Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester 
 
9. Zsolnai Aladár illetve Zsolnai Aladárné kérelme 
 Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester 
  Zsolnai Aladár és Aladárné 
 
 
10. Különfélék         
 

a.) Dr. Vámos Gábor fogszakorvos hozzájárulási kérelme fogorvosi székhez. 
Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester            

 
b.) Banai katolikus egyházközség  támogatási kérelme. 

Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester            
 
c.) Szabó Jenőnével kötött megállapodás megtárgyalása. 

Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester            
 
d.) 2011. február 02. napján tartott megbeszélés szerint elindított hitelszerződés és jelzálogszerződés, 

valamint a Könyvvizsgálói jelentés tárgyalása 
Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester 
 

e.) Orsós Attila kérelme a MAHASZ díj kifizetésére 
Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
16/2011. (II.15.) sz. KT. határozat: 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 
napirendi pontokat. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 
 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Megkérte, hogy ezután kezdjék meg a napirendi pontok tárgyalását. 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Mellékletben csatolva a szöveges beszámoló. 
 
A beszámoló végén megkérdezte, hogy vélemény, hozzászólás volt-e, ha nem, akkor kéri, hogy szavazzanak. 

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

17/2011. (II.15.) sz. KT. határozat: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés 
közötti fontosabb eseményekről tartott beszámolót. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 
 

 
2. Térítési díjakról szóló rendelet elfogadása 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Elmondta, hogy a javaslatokat az intézmény vezetőtől megkapták, valamint Dunárné Wéber Mónika 
élelmezésvezetővel együtt készítették elő. Ezután részletesen bemutatta a rendelet tervezetet, mely 
mellékletben csatolva. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Elmondta, hogy a költségvetés előzetes megtárgyalásakor már ezt a rendelet tervezetet is érintették, és most 
rendeletet kell alkotniuk belőle. Felhívta a képviselők figyelmét, hogy a rendeletek elfogadásához minősített 
többség szükséges, tehát a jelen lévő mind a négy képviselőnek egyhangúlag kell ehhez szavaznia. 
Megkérdezte, hogy az Intézményvezető szeretne-e kiegészítést tenni? 
 

Nagyné Czigle Judit intézményvezető: 
Elmondta, hogy két éve nem emeltek a nyersanyagköltségeken, annak ellenére, hogy az árak nagyon 
megemelkedtek a két év alatt. Szerinte nagyon minimálisan emelnek a térítési díjaikon, mely viszont 
szükséges tudva az előrevetített további áremelkedéseket. Kérte a képviselő-testületet, hogy szavazza meg ezt 
a 10 %-os emelést. Ebben az esetben 2011. március 1-től ezzel a díjjal tudnának számolni. 
 

Vizkeleti István alpolgármester: 
Szerette volna alátámasztani Nagyné Czigle Judit véleményét. Elmondta, hogy mivel a nyersanyagárak 
jelentősen megemelkedtek és tudva, hogy milyen rossz helyzetben van a költségvetésük, ezért szerinte ez a 
10 %-os emelés elfogadható és reális. 
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Bujáki Lászlóné képviselő: 

Egyetértett az előtte szólókkal, annyi kiegészítéssel, hogy a lakosság nem tudja, hogy ehhez a díjhoz, mennyi 
pluszt ad az Önkormányzat. Nagyon sok hátrányos helyzetű gyerek van, és lehet, hogy ők csak itt esznek főtt 
ételt, és ezt is az Önkormányzatnak kell állnia. A költségvetés kiszámításánál nagyon komoly munkát 
végeztek, mindent körüljártak, ennek ellenére szerinte félő, hogy ez a 10 % elegendő lesz-e az étkeztetés 
költségeire. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Szavazásra bocsátotta, és kérte, hogy aki egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő rendeletet hozta: 

 
1/2011. (II.16.) rendelet: 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az önkormányzati 
intézményekben alkalmazandó térítési díjakról szóló rendeletet. 

 
 

3. Költségvetési rendelet megtárgyalása és elfogadása 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Elmondta, hogy a Képviselő-testülettel már korábban is tárgyalásokat folytattak a költségvetési rendelettel 
kapcsolatban, és ezek alapján készült el ez a rendelet tervezet.  
Ismertette a mellékletben csatolt költségvetési rendelet tervezetet. 
 
Kiegészítette, hogy jelenleg az Önkormányzat nagyon rossz anyagi helyzetben van, ezért nagyon nagy 
mértékű takarékosságra hívta fel mindenkinek a figyelmét. Annak érdekében, hogy minden számlát és az 
alkalmazottak béreit ki tudják fizetni, hitelt kell felvenniük, azonban azt vissza is kell fizetni valamiből. Ezért 
van szükség a takarékos gazdálkodásra. 
Elmondta, hogy már korábban is felmerült, hogy a közvilágításra nagyon sokat költenek, ezért utánajárt. A 
kapott kimutatások, és tájékoztatások szerint elmondta, hogy központilag van megadva, hogy minden 
hónapban hány órától adott óráig megy a világítás. Elmondták neki, hogy valóban lehetne csökkenteni ezt az 
időszakot, azonban központilag irányítják és nagyon sok lenne az átállítás. Illetve a közutak megvilágítása a 
jegyző hatásköre, és ha a közvilágítás hiánya miatt baleset történik, akkor Ő a felelős. Tehát ebben az esetben 
kártérítésre kötelezhető az Önkormányzat. Ezek alapján szerinte ilyen formában teljesen kivitelezhetetlen a 
költségek csökkentése. 
A Költségvetési rendelet 5. §-nál kéri javítani a 2010. december 15-t, 2011. december 15-re. 
 
Elmondta, hogy mindenki ismeri a rendelet tervezetet, mert a melléklet mindenkinél ott van és február 2-án 
ezeket már megbeszélték. Látszik, hogy az iskolánál 39 millió forintot kell hozzátenni, hogy működni tudjon. 
A létszámokkal spóroltak, így a Polgármesteri Hivatalban egy fővel csökkentették a létszámkeretet. 
Megkérdezte, hogy a rendelettel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele? 
 

Kovácsné Szemes Ibolya mb. iskolaigazgató: 
Elmondta, hogy szeretne hozzászólni és igaz, hogy az iskolából három tanárt el kellet küldeni létszámleépítés 
miatt, és ez valóban sokba került és nagyon megterhelő, hiszen összesen több mint 8.000.000 Ft volt. 
Azonban elmondta, hogy véleménye szerint a későbbiek folyamán ez költségmegtakarítást fog jelenteni. Ő 
megkapta az Önkormányzat 2010-es Költségvetését és szeretné megjegyezni, hogy az iskolai költségvetésben 
6.833.000 Ft megtakarítást mutattak ki, melyet a dologi kiadások és a személyi bérek tesznek ki. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Elmondta, hogy most a 2011. évi Költségvetést tárgyalják. Megkérte, hogy ezt az észrevételét a 2010. év 
elszámolásnál tegye meg, akkor térjenek vissza rá. Felhívta mindenki figyelmét, hogy most a 2011. évet 
tárgyalják. 

 
Kovácsné Szemes Ibolya mb. iskolaigazgató: 

Véleménye szerint a decemberben, januárban esedékes végkielégítések kifizetése nagyon megterhelő, 
azonban ellensúlyozza a pozitív mérleg, ezért tartotta fontosnak ezt elmondani. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Megkérdezte, hogy konkrét javaslat van-e a 2011.-es költségvetéssel kapcsolatban? 
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Nagyné Czigle Judit intézményvezető: 
Szerinte mindenkinek felelősséggel kell döntenie, mind az intézményvezetőknek, mind a képviselőknek, 
mert ilyen helyzetben még nem volt az Önkormányzat. Voltak rossz döntések is, amik ide vezettek. Megkérte 
a képviselőket, iskolaigazgatót és magát is, hogy a dolgozóik figyelmét is hívják fel a spórolásra. Ők is 
megbeszélték a kollégáival, hogy semmit nem mernek venni. Szerinte mindannyijuk felelőssége, hogy ebből 
a helyzetből ki kell lábalni valahogy, és ezt csak spórolással lehet. Elmondta, hogy azért maradt meg tavaly 
dologi kiadásokból a pénz, mert minden kiadás le volt állítva, takarékoskodtak. Ezek nagyon takarékos 
számok, ebből már lefaragni nem lehet. Nagyon rossz, ha a dolgozóknak azt kell mondani, hogy nincs fizetés. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Megkérdezte, hogy van-e további észrevétel a 2011-es költségvetéssel kapcsolatban? 
Elmondta, hogy csak abban bízhatnak, hogy a Pannon Takarék Bank tud adni hitelt, mert gyűlnek a 
kifizetetlen számlák. A márciusi iparűzési adót is előbbre kellett hozni így saját bevétellel sem tudnak 
számolni, tehát még jobban kell spórolni mindenkinek a maga területén. 

 
Kovácsné Szemes Ibolya mb. iskolaigazgató: 

Megjegyezte, hogy tisztában van vele, hogy nagyon rossz helyzetben van az Önkormányzat, viszont jelezni 
szeretné, hogy a túlóra és helyettesítési béreket nem fogja tudni tartani. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Elmondta, hogy jelenleg az sem biztos, hogy a béreket is ki tudják fizetni. Mint már korábban is említette a 
Kormány azt ígérte, hogy a kis iskolák pedagógusainak a bérét le fogja utalni, erről megkérdezte az 
országgyűlési képviselő asszonyt. Azt a választ kapta, hogy az idei költségvetésbe nem tudták betervezni, 
talán 2012-től fogják utalni a pedagógusok bérét a kis iskolák megmentése érdekében. Elmondta, hogy 
választani lehet, vagy bezárják az iskolát, és akkor marad pénz fejlesztésekre, vagy pedig megtartják az 
iskolát, és nem marad semmi. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy próbálják megmenteni az iskolát. 
Amennyiben nincs több kérdés, megkérte a képviselőket, hogy aki egyetért a 2011. évi költségvetéssel, az 
kézfeltartással jelezze: 

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

 
2/2011. (II.16.) rendelet: 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetéséről szóló rendeletet. 

 
 
4. 2011. évi munkaterv elfogadása 
 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Elmondta, hogy a Munkaterv elkészítéséhez sajnos nem kapott semmilyen javaslatot, ezért ezt ő készítette el. 
Részletezte a mellékletben csatolt Munkatervet. 
A Munkaterv ismertetése után kérte a Képviselő-testületi tagokat, hogy amennyiben észrevételük, javaslatuk 
van, azt minden esetben szíveskedjenek jelezni. Megköszönte a figyelmet. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Elmondta, hogy törvény írja elő a jegyzőnek, hogy el kell készítenie a Képviselő-testület munkatervét 
minden évben, azonban ha bármilyen egyéb intézendő közbejön, akkor azt is megpróbálják rugalmasan 
kezelni. Amennyiben nincs kérdés, akkor megkérte, hogy aki elfogadja, az kézfeltartással jelezze. A 
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

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

 
18/2011. (II.15.) sz. KT. határozat: 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 
2011. évi munkatervet. 
 
Felelős: Dr. Szolga Emese 

 jegyző 
 
Határidő:  azonnal 
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5. Helyi szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadása módosításokkal egységes szerkezetben 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Megkérdezte, hogy szeretne-e kiegészítést tenni a jegyző asszony? 
 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Elmondta, hogy szeretné tájékoztatni a lakosságot, hogy miért szükséges ezt módosítani. Részletesen 
ismertette és elmagyarázta a mellékletben csatolt módosításokat. 
Felhívta a figyelmet a Szociálpolitikai kerekasztalra, mely azt segíti elő, hogy hogyan teljesül a rendelet a 
településükön. Megköszönte a figyelmet. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Megkérdezte, hogy van-e kérdés ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
Bujáki Lászlóné képviselő: 

Mint a szociális bizottság elnöke elmondta, hogy ezekkel korábban is foglalkoztak. Nagyon jó dolognak 
tartja, hogy most szankcionálni kell, ha nem tartják be az alapvető elvárásokat. Fontosnak tartja a parlagfű 
irtását, és többek között, hogy igenis vegyék figyelembe, hogy a zöldterületre ne álljanak gépkocsikkal.  

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Megkérte, hogy aki elfogadja, az kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a 
következő határozatot. 

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

 
3/2011. (II.16.) rendelet: 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a helyi szociális ellátásokról 
szóló rendeletet. 

 
 
6. A települési szilárd hulladékokról, kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadása 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Elmondta, hogy a közmeghallgatáson is már megtárgyalták ezt a lakossággal együtt. Megkérdezte, hogy a 
jegyző asszony szeretné-e kiegészíteni. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Elmondta, hogy két részből áll a díj, rendelkezésre állási díjból és ürítési díjból. A tervezetbe benne vannak a 
szankciók is, hogy milyen következményei vannak, ha nem fizetik a díjat. A rendelet tervezetet nem Ő 
készítette, hanem a Társulás adott egy vázat, és ez került átdolgozásra. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Elmondta, hogy a Társuláshoz tartozó 112 településen mindenki ennyit fog fizetni. Már korábban 
megbeszélték a részleteket, és kérte, hogy aki elfogadja, kézfeltartással jelezze. 

 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő rendeletet hozta: 
 
4/2011. (II.16.) rendelet: 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta A települési szilárd hulladékok 
kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendeletet. 
 
 
7. Helyi adókról szóló rendelet módosítás elfogadása 
 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Részletesen tájékoztatta a jelenlévőket a helyi adókról szóló törvény módosításáról. Mellékletként csatolva a 
módosítás Kiegészíti, hogy az ideiglenes iparűzési adók előírása változott, tehát a piac és kereskedelmi vásár 
kivonásra került, így ezek után sem várhatnak bevételt. Megköszönte a figyelmet. 
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Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Megkérte, hogy aki elfogadja, az kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő rendeletet hozta: 
 
5/2011. (II.16.) rendelet: 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 9/1997. (12.24.) számú önkormányzati 
rendelet módosítását, mely a helyi adókról szóló rendelet módosítása. 

 
 
8. Veszprémi Gyuláné közterületi használati engedély kérelme. 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Elmondta, hogy mint gyakorló képviselők, mind tudják, hogy minden évben januárban megkeresi az 
Önkormányzatot Veszprémi Gyuláné, és most is azt kéri, hogy a 2011. évi banai búcsú alkalmából a 
közterület használati engedélyt adjuk ki részére, és erről értesítsük is ki. Ez korábban úgy szokott működni, 
hogy 30.000 Ft-os díjat szoktak kérni. Ezzel kapcsolatban kérte a Képviselő-testület véleményét. 

 
Vizkeleti István alpolgármester: 

Véleménye szerint mivel ő fizeti a villanyt is, ezért engedélyezzék a korábbi évek alapján. 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Szavazásra bocsátotta Veszprémi Gyuláné kérelmét közterület-használatra. 
 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
19/2011. (II.15.) sz. KT. határozat: 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta, hogy 
Veszprémi Gyuláné közterület használatra engedélyt kapjon, 30.000 
Ft-os díj ellenében. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az engedélyt 
a Bana Község Önkormányzatának a közterület használat szabályairól 
szóló 4/2007 (II.15.) számú rendelete alapján, amennyiben a díjat a 
63200016-11020727 számú költségvetési számlára megfizetik kiadja. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 
 

 
9. Zsolnai Aladár és Zsolnai Aladárné kérelme 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Elmondta, hogy a képviselő társak előtt ott van két megkeresés, az egyik 2010. december 20-i Zsolnai 
Aladárné részéről, a másik pedig 2011. február 8-i Zsolnai Aladár részéről. A 2010. december 20-i 
megkeresésükben egy rövid tájékoztatást szeretnének adni a bérleti szerződéssel kapcsolatban, nyílt ülésen.  
2010. decemberében a Képviselő Testület úgy döntött, hogy helyt ad Járóka Imre kérésének. Akkor egy 
olyan határozatot hoztak, hogy a jegyző asszony és egy ügyvédnő készítsék el a bérleti szerződést. 
Kinyilatkozta a testület azon szándékát, hogy bérbe kívánja adni Járók Imrének azt a területet, amit 
Önkormányzati területként használ. Erre fel most Zsolnai Aladár és Aladárné megkereste az Önkormányzatot, 
hogy tájékoztatni szeretnék a képviselő-testületet és a lakosságot. Megadta a szót nekik. 

 
Zsolnai Aladárné lakos: 

Elmondta, hogy említették, hogy az Önkormányzat kiadja bérbe azt a területet, ennek ellenére nála van egy 
határozat, mely szerint nem adják bérbe senkinek. Ez hogyan működik, az egyik képviselő-testület hoz egy 
határozatot, majd a következő képviselő-testület ezt hatályon kívül helyezi? 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Elmondta, hogy volt egy Képviselő-testületi határozat, majd 2010. október 3-án egy új Képviselő-testület állt 
fel, és akkor az ügyvéd és Járóka Úr felkeresték az Önkormányzatot, és ismételten a Képviselő-testülethez 
fordultak, ismét fenntartották a kérésüket. Az új Képviselő-testület új döntést hozott, az előző döntést 
hatályon kívül helyezte, mert azt felülbírálhatta. 
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Zsolnai Aladárné lakos: 
Volt egy olyan határozat is, hogy már Bíróságra megy az ügy, de akkor biztosan ezt is hatályon kívül 
helyezték. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Nem, és válaszolt az észrevételre. Volt egy Képviselő-testületi határozat, hogy az eredeti állapotot kell 
visszaállítani, ennek Ő eleget tett, írt egy határozatot a Járóka Imre fele birtokvédelmi eljárásban. Ennek 
kapcsán, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat nem fordult akkor Bírósághoz, hanem jegyzői hatáskörbe 
utalta, ezért a Járóka Imre fordult bírósághoz, azzal a címszóval, hogy megtámadták a Képviselő-testületi 
határozatot, illetve a jegyzői döntést is. A Bíróság elindított egy pert, mely folyamán eljutottak, a bíró 
javaslatára egy egyességi tárgyalás kezdeményezéséig. 
Ezután keresték meg újból az Önkormányzatot, ebből kifolyólag került újra megtárgyalásra. Ezért bízták meg, 
hogy egy bérleti szerződést dolgozzon ki az ügyvédnő segítségével. Ezt elkészítette és úgy volt, hogy ezt ma 
fogják tárgyalni zárt ülés keretében, azonban jelezték, hogy vegyék le a napirendi pontról, mert Járóka Imre 
megbetegedett, így nem tud jelen lenni. 
Jelezné, hogy mit tartalmazott az egyezségi ajánlat, 361/19. hrsz-ú beépítetlen terület 1.078 m2 területű 
ingatlanhányad bérletét kérték engedélyezni a Testület által az ügyvédi iroda megkeresésével. A Komáromi 
Városi Bíróság az alábbiakat állapította meg: megtámadták a jegyzői határozatot 1009/2010. sz. határozatot, 
ami alapján jogszabályellenes a határozat, mivel nem vette figyelembe az ügy egyedi sajátosságait, nem 
értékelte a bizonyítékokat súlyuknak megfelelően. Az ügy szempontjából fontos körülményeket nem vette 
figyelembe, nem értesítette a megbízókat az eljárás indításáról (ez egyébként nem minden esetben kötelező), 
nem adott megfelelő tájékoztatást az őket terhelő jogokról és kötelezettségekről, döntéshozatalhoz szükséges 
tényállást nem tisztázta, nem rendelt el helyszíni szemlét az ingatlan megtekintésére. Ezek voltak, amik 
felmerültek a jegyző eljárásával kapcsolatban. Illetve ők jelezték, hogy ráépítés jogcímén megszerezték ezt 
az ingatlant. Ezután volt egy testületi ülés, melyen ő jelezte, hogy ha a per folytatódik, akkor akár 
rosszhiszeműségre is hivatkozhatnak. Ennek kapcsán merült fel az a kérdés, hogy az értéknövekmény 
megnöveli az ingatlan értékét, viszont ezzel ellentétben megkérdőjelezi, hogy maga az építmény jogosan lett-
e megépítve. Több kérdés is felmerül ezzel kapcsolatban, viszont ha a Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem 
a bíróság mérlegel és dönt, akkor lehetősége van arra, hogy bérleti szerződést kössön erre a területre. Van ott 
több terület, ami Önkormányzati tulajdon és magánszemélyek használják. Önkormányzati tulajdont vettek 
birtokba engedély nélkül. Szeretné felvállalni, hogy elkövettek egy hibát, nekik kellett volna pert indítani, 
egyedül nem tudott volna, ehhez szükség lett volna a képviselő-testület határozatára, azonban ők ezt nem 
támogatták.  
Amennyiben a Képviselő-testület nem szeretne továbbra is peres eljárást, akkor a következő lépés csak az 
lehet, ha kiadja bérbe az ingatlant. Ha nem akkor a bíróság dönt. Arra kéri a testületet, hogy most a Zsolnaiék 
által benyújtott kérelemmel foglalkozzanak. 
 

Zsolnai Aladárné lakos: 
Igen, elmondta, hogy valóban szeretnék kivenni bérbe, mert egy jogtalan ráépítéssel bele lóg az építmény az 
ő telkükbe. Szerinte az Önkormányzat jogtalanságot követ el, ha kiadja Járóka Imrének. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Jelezte, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatuk alapján, amennyiben egy banai lakos nem zavarja a 
Képviselő-testületi ülést a magatartásával, akkor szólásra jelentkezhet, és neki van hatásköre a szót megadni. 
Toma Richárd jelentkezett, és így a szót megadta neki. 

 
Toma Richárd lakos: 

Elmondta, hogy régebben volt egy Képviselő-testületi ülés, ahol ugyanezt tárgyalták. Akkor az történt, hogy 
a két fél között nem tudtak dönteni, és akkor azt mondták, hogy maradjon az Önkormányzat tulajdonában. 
Valóban a jegyző asszony elindította a közigazgatási eljárást ezzel kapcsolatban. Szerinte azonban most a 
képviselő-testület egy engedély nélküli építkezést akar legalizálni. Véleménye szerint a jegyzőasszony 
intézze az ügyet, a jog útján járjon végig. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Megköszönte, és elmondta, hogy a Képviselő-testület határozatát semmiképpen nem lehet megtámadni, tehát 
amilyen határozatot hoz, jelenleg az van törvényben. 

 
Toma Richárd lakos: 

Szerinte ilyen alapon akkor ő is illegálisan kezd építkezni, és a Képviselő-testület majd azt legalizálja. 
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Zsolnai Aladárné lakos: 
Elmondta, hogy akkor adják ki nekik bérbe, de akkor Ők megtámadják a határozatot, és Ők is beadják a 
bérleti igényüket, mert nem tudja így eladni az ingatlanukat, szeretné lezárni ezt az ügyet. 

 
Vizkeleti István alpolgármester: 

Elmondta, hogy úgy látja, hogy aláírták mindketten, mely szerint csökkentett lesz az értéke az ingatlannak. 
Szerinte az a kérdés, hogy amikor megvették, akkor a mezsgye határon belül vagy kívül volt. Ha a telekhatár 
ott van, ahol a kerítés, akkor nem lóg bele semmi a telekbe. Szerinte ez egy rosszindulatra valló dolog. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Összegezte, hogy jelenleg a Zsolnai Aladár és neje a Testület elé tárták, hogy ők is bérbe kívánják venni a 
területet. Már van egy Képviselő-testületi Határozat arról, hogy a Járóka Imrének bérbe adják, és kéri a 
véleményeket a másik bérleti igénnyel kapcsolatban. 

 
Bujáki Lászlóné képviselő: 

Ő már akkor is elmondta, hogy nagyon jól tudták, hogy hogyan vették meg azt a területet. Tehát már akkor 
ezzel valami céljuk volt. 

 
Zsolnai Aladárné lakos: 

Korábban, mikor megvették, akkor megegyeztek, hogy majd szeretnék megvenni azt a területet is, de kiderült, 
hogy nem az ő tulajdona, hanem az Önkormányzaté. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Határozati javaslattal szeretne élni, mely szerint a Képviselő-testület támogatja-e a Zsolnai Aladárék bérleti 
igényét az Önkormányzati területre. 
A Képviselő-testület egyhangúlag elutasította a bérleti igényt. 

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

 
20/2011. (II.15.) sz. KT. határozat: 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy nem támogatja Zsolnai Aladár és Zsolnai Aladárné 361/19. hrsz-
ú beépítetlen terület 1.078 m2 területű ingatlan hányad bérleti igényét. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 
 

 
10/ a.) Dr. Vámos Gábor fogszakorvos hozzájárulási kérelme fogorvosi székhez. 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Elhasználódott a fogorvosi széke és ehhez kéri az Önkormányzat támogatását. Kötelezően ellátandó feladata 
az Önkormányzatnak a fogászati ellátás biztosítása. Anyagi fedezetük nincs. Költségvetésükbe nem terveztek 
ilyet be. Kérte a képviselő-testület véleményét. 

 
Bujáki Lászlóné képviselő: 

Elmondta, hogy a költségvetésben nagyon kevés van tartalékra betervezve, amit nem kellene most 
elhasználni, hiszen egy váratlan helyzetben az jól jöhet. Véleménye szerint amint a pénzügyi helyzetük 
engedi, akkor igen, most viszont nem. 

 
Járóka Márió Zsolt képviselő: 

Elmondta, hogy itt az a kérdés, hogy miből? Ő azt javasolta, hogy most ne támogassák. 
 
Vizkeleti István alpolgármester: 

Elmondta, hogy egyenlőre nincs miből finanszírozni. Amint az anyagi helyzetük rendbe jön, akkor  igen. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Elmondta, hogy jelenleg nem tudnak anyagi forrást biztosítani, így határozati javaslatot tett. 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
21/2011. (II.15.) sz. KT. határozat: 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy a 2011. évi költségvetéséből nem tud anyagi forrást biztosítani a 
Helydent Kft. által vásárolt fogorvosi székre. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 
 

 
10/b.) Banai katolikus egyházközösség  támogatási kérelme. 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Elmondta, hogy a következő kérés a banai Római Katolikus Egyházközösségtől érkezett, mely szerint a 
korábbi éveknek megfelelően 2011.-ben is támogassák őket. Ez is a költségvetést érintő kérdés és a 
költségvetésben mind a három banai egyházközösségnek 10-10 ezer forintot terveztek be. Ebben a szűkös 
anyagi helyzetben csak ennyit tudnak felajánlani.  
Határozati javaslatot tett és kérte, hogy aki egyetért az kézfeltartással jelezze.  

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

 
22/2011. (II.15.) sz. KT. határozat: 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy a 2011. évi költségvetéséből az abba betervezett 10.000 Ft-tal 
tudja támogatni a banai Római Katolikus Egyházközösséget. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 
 

 
10/c.) Szabó Jenőnével kötött megállapodás megtárgyalása 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Elmondta, hogy már korábban is említette, hogy úgy állapodtak meg vele, hogy két részletben történik meg a 
kifizetése és a 2011. évi Költségvetés megtárgyalásakor kerül eldöntésre, hogy mikor. Anyagi helyzetüket 
mindenki ismeri, korábban említette, hogy a januári béreket úgy tudták kifizetni, hogy az Iparűzési adók 
befizetését felkérésre korábban teljesítették. Korábban 1.000.000 Ft lett megállapítva, melyből 100.000 Ft- 
már kifizettek, így most a 900.000 Ft-ról kell dönteniük. Megkérte a jegyzőasszonyt, hogy tájékoztassa a 
jelenlévőket, hogy neki milyen javaslata van. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Tekintettel a szűkös anyagi helyzetre és az adóbevételek alakulására, javasolja hogy május, június körül 
kellene az egyik részletet beütemezni, év vége fele pedig a másik felét. Tekintettel arra, hogy akkor már 
látják, hogy hogyan alakulnak a bevételek és kiadások. Az elkövetkező egy-két hónapban reális esélyét nem 
látja ennek az összegnek a kifizetésére. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Megkérdezte, hogy van-e esetleg javaslat még? 
 
Bujáki Lászlóné képviselő: 

Véleménye szerint, ha egybe nem tudják neki kifizetni, akkor szerinte kamatot kellene felszámolni, de ha erre 
nem tart igényt, akkor rendben van. 
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Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Véleménye szerint maradjon a jegyző asszony javaslata, mely szerint 450.000 Ft-ot 06.30-ig, a következő 
450.000 Ft-ot pedig 12.31-ig kelljen megfizetni. Amennyiben viszont lehetőségük lesz rá, akkor előbb.  
Megkérte, hogy aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, az kézfeltartással szavazzon.  

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

 
23/2011. (II.15.) sz. KT. határozat: 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy Szabó Jenőné részére a 2010. november 30-án kelt 
megállapodás alapján nem vagyoni kártérítés jogcímén megállapított 
összeget (900.000 Ft) két részletben, 2011.06.30-ig valamint 
2011.12.31-ig kell megfizetni. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 
 

 
10/d.) 2011. február 02. napján tartott megbeszélés szerint elindított hitelszerződés és jelzálogszerződés, 

valamint a Könyvvizsgálói jelentés tárgyalása 
 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Elmondta, hogy már jelezték, hogy volt egy egyeztetés a költségvetés kapcsán és születtek döntések a 
működési hitel kiegészítésére és ezzel kapcsolatosan egy könyvvizsgálói vélemény készült, melyet a 
Képviselő-testületi tagok megkaptak. Nagy vonalakban szerette volna róla tájékoztatni a lakosságot és a 
jelenlévőket.  
Különböző kérdéseket tesz fel a könyvvizsgáló ebben a véleményben. Kimondottan arra kérdez rá, hogy 
miért van szüksége az Önkormányzatnak a hitelből való finanszírozásra. 
Elmondta, hogy mindenképpen működési hitelt kell felvenni, nem beruházni, felújítani, fejleszteni akarnak, 
hisz nem is tudnának.  
Milyen gyorsan van szüksége az Önkormányzatnak erre a pénzre? Nagyon gyorsan van rá szüksége. Mint 
már korábban említette a polgármester asszony 200.000 Ft van jelenleg az Önkormányzat számláján. 
Milyen hosszú időre van szüksége az önkormányzatnak erre a forrásra? 10 évben gondolkodtak. 
Mikor és miből tudja visszafizetni a hitelt? Saját bevételeikből tudják visszafizetni. Terveik között szerepel, 
hogy az iparűzési adót megszüntetnék a településen és a gépjárműadó bevételeinek növekedéséből látnák 
ennek a bevételi forrását. 
Mit tud az Önkormányzat felajánlani biztosítékul? Szinte minden ingatlanuk meg lett terhelve. A 
Polgármesteri Hivatal, a Művelődési Ház, az orvosi rendelő, a szolgálati lakás és a kertek, illetve a Táncsics 
utcai lakás is. 
Mely bankok jöhetnek szóba a hitelfelvételnél? Tekintettel a gyorsaságra és arra, hogy a számlavezető 
pénzintézetnél már van működési célra folyószámlahitelük, ezért a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 
számlavezető pénzintézethez fordul. Itt a hitelösszeget, a kamatot, a járulékokat, a hitelfedezetet kellett 
tisztázni. Nagyon fontos szabály, hogy a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettség 
vállalásának felső határa a korrigált folyó bevétel. Ez a korrigált folyó bevétel pedig a rövid lejáratú 
kötelezettségek adóévre eső részével csökkentett saját folyó bevétel éves előirányzatának 70 %-a. 
Megállapította a könyvvizsgáló, hogy az Önkormányzat saját működési bevétele 60.840.000 Ft, melyet 
10.000.000 Ft tárgy évi törlesztés terhel, így az Önkormányzat által felvehető éven túli maximális hitelkeret 
35.588.000 Ft. Javasolta a könyvvizsgáló, hogy ezt a keretet lehetőleg ne merítsék ki teljes mértékben. 
Megállapította, hogy rendelkezésre áll jelzáloggal nem megterhelt forgalomképes ingatlan. 
Ezt kellett benyújtani a hitelintézethez, és a vélemény elfogadásához a Képviselő-testület döntése szükséges, 
illetve a hitelintézetnek is még el kell fogadnia.  
A könyvvizsgáló még felhívta a figyelmüket arra, hogy tegyenek meg mindent a saját bevételeik növelése 
érdekében, valamint a takarékos gazdálkodásra. 
A költségvetésből is kiderült, hogy nagyon sok tételt lehúztak, kiadásokat csökkentették a tavalyi évhez 
képest több millió forinttal. Áttekintette a könyvvizsgáló a költségvetési tervezetet, a vagyonmérleget, 
vagyonkatasztert, mérlegeket, főkönyvet és ez alapján adta ezt a véleményt. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Megköszönte és még hozzátette, hogy azért azt még tudni kell, hogy ez a hitelfelvétel plusz költségeket is 
jelent az Önkormányzatnak, hiszen ki kellett hívni az értékbecslőt, aki több mint 100.000 Ft-os díjért 
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készítette el az Értékbecsléseket. A könyvvizsgálót is ki kellett hívni és ki kellett fizetni, hiszen a mostani 
törvényi előírások szerint, ahhoz hogy az Önkormányzat hitelt vehessen fel ehhez megfelelő 
jogosultságokkal rendelkező könyvvizsgáló által készített szakvélemény szükséges. 
Korábban felvetődött már, hogy esetleg más hitelintézet is szóba jöhetne. Két pénzintézetet megkereste, 
beadták a mérlegeiket, és azt mondták, hogy ezekre a számokra, még a vállalkozásoknak sem adnának 
kölcsönt, főleg 10 évre. 
Most azért vesznek fel 10 éves futamidőre hitelt, hogy ezt az évet valahogy túléljék, de ezt a hitelt vissza is 
kell fizetni. A legjobb esetben, ha a Pannon Takarék mindent elfogad, akkor a jövő héten megkaphatják. 
Korábban felmerült, hogy az óvodát és az iskolát is megterheltetnék, azonban működő intézményt nem lehet 
jelzáloggal terhelni. 
Megkérte a képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a hitelfelvétellel kapcsolatban készített 
könyvvizsgálói jelentéssel, az kézfeltartással jelezze. 

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

 
24/2011. (II.15.) sz. KT. határozat: 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 
hitelfelvétellel kapcsolatos Könyvvizsgálói véleményt, beszámolót. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 
 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 
 

 
10/e.) Orsós Attila kérelme a MAHASZ díj kifizetésére 
 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Elmondta, hogy az előző testület már tárgyalta ezt a napirendi pontot, viszont akkor csak érintőlegesen, 
határozati javaslat nem készült. Orsós Attila végezte a hangtechnikai gépek kezelését, melyek nála vannak, és 
Ő lett megjelölve, hogy a településünkön ingyenesen kezelje a rendezvényeken a hangtechnikai 
berendezéseket. Tekintettel arra, hogy a MAHASZ fele jogvédő díjakat kell befizetni, és idáig ezt ő fizette, 
ezért most kérelmezte, hogy az Önkormányzat vállalja ezt át. Az ünnepeken, farsangon, iskolai és 
önkormányzati ünnepségeken Ő végezte a hangosítást, és ha kapnának egy ellenőrzést, akkor súlyos 
bírságokat kellene kifizetni. Jelezték neki, hogy a Szülői Munkaközösség is felkérte a farsangon a 
hangosításra, és nem szeretnék, hogy ebből probléma legyen. 
Ennek a díjnak az összege éves szinten kb. 150.000 Ft. Ezzel kapcsolatban kellene a Képviselő-testületnek 
elmondani a véleményét. Jelenleg van élő szerződésük, és valószínűleg ha ezt nem fizetik ki, akkor ez 
felbontásra kerül.  

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Megköszönte, és kérte az észrevételeket. 
 
Vizkeleti István alpolgármester: 

Elmondta, hogy azt tudni kell, hogy ennek a berendezésnek az értéke 3.000.000 Ft, ezért szerinte fontos a 
kezelését szakemberre bízni. Annak idején ezért kérték fel rá az Orsós Attilát, és akkor ígéretet adtak rá, hogy 
ezt a díjat kifizetik. Mivel egy összegben már januárban ki kellett volna fizetni, ezért nagyon nehéz ügy. 
Véleménye szerint, ha a berendezés nem megfelelően lesz kezelve, akkor komoly kárt okoznak benne. 
Szerinte meg kell próbálni valamilyen formában megegyezni és kifizetni. 

 
Bujáki Lászlóné képviselő: 

Elmondta, hogy akkor mikor annak idején valaki eldöntötte, hogy egy ilyen nagy értékű berendezést kell 
vásárolni, ő akkor is mondta, hogy miért kell ezt a saját lakásán tartani, holott az Önkormányzatnak van 
riasztóval ellátott helysége. Az Önkormányzatnak jelenleg van egy karbantartója, aki szerinte szintén tudná 
kezelni ezt a berendezést. Azt nem tudja, hogy kinek milyen papírja van, vagy kell-e ehhez valamilyen 
végzettség. Szerinte ennyi pénzt nincs miből kifizetni. Véleménye szerint az Attila is profitált ebből, mert 
máshol is csinált rendezvényt ezekkel a berendezésekkel. Lehet, hogy olcsóbb lenne, ha csak alkalmanként 
kellene fizetni, és egyébként is szerinte egy ilyen kis településnek nem biztos, hogy szüksége van egy 
3.000.000 Ft-os hangosító berendezésre. 
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Járóka Márió Zsolt képviselő: 
Annyit kérdez, hogy ha ezt a tevékenységet Takács Zoltán karbantartó végzi, akkor is be kell fizetni ezt az 
összeget? 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Mivel az Önkormányzat rendezvényein élőzene szokott lenni, és akkor csak az Artisjus-nak kell fizetni ezért 
a MAHASZ fele nem lenne szükséges. Határozati javaslatot tett. 

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

 
25/2011. (II.15.) sz. KT. határozat: 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy nem tudják teljesíteni a 2011. évi költségvetés terhére Orsós 
Attila kérelmét a MAHASZ díj megfizetésére. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 
 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait és a jelenlévőket, hogy hétvégén a Szülői Munkaközösség által 
szervezett Jótékonysági bál kerül megrendezésre. Mindenkit kér, hogy nem csak a belépő befizetésével, 
hanem a jelenlétükkel is tiszteljék meg a rendezvényt. A befolyt összeg az iskola gyermekeihez kerülne. 
 
A Képviselő-testület férfi tagjai úgy döntöttek, hogy március 5-én megrendezésre kerül az évek óta elmaradt 
Nőnap. Ez az Önkormányzatnak pénzébe, anyagi költségbe nem fog kerülni, mindent a férfiak intéznek. 
Szeretettel várnak minden női lakost március 5-én délután 16.00 órakor a Művelődési Házban. 
A testületi ülések időpontja az elfogadott munkaterv szerint minden hónap második keddjén lesznek, ennek 
megfelelően a következő Képviselő-testületi ülés március 8-án lesz. 
A most elfogadott munkatervnek megfelelően a Gazdasági program elfogadásáról, a Március 15-i ünnepség 
megszervezéséről, az Egészségügyi helyzet a községünkben beszámolóról, és a Közrend, közbiztonság 
helyzete a községünkben beszámolóról lesz szó. Amennyiben változás történik az időpontban, akkor időben 
értesítjük az érintetteket.  
Megkérdezte, hogy a képviselő társaknak van-e további észrevétele a különfélék napirendi ponthoz? Nem 
volt senkinek, így megköszönte a figyelmet. 

 
Fekete Emília lakos: 

Kiegészítést szeretett volna tenni, hogy az Idősek otthonában is volt a vezetésével egy műsora a gyerekeknek 
karácsonykor. rendezvény. Szerette volna megkérdezni, hogy azokkal az eltűnt dokumentumokkal 
kapcsolatban, amik az utcáról kelültek elő, amivel ő is tett panaszt, lesz-e valamilyen felelősségre vonás, 
tárgyalás? Valamilyen úton megtudják-e miért és hogyan kerültek ki hivatalos dokumentumok? 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Természetesen elindult az eljárás, folyamatban van. A köztisztviselői törvény előírásai alapján vizsgálja az 
ügyet, és tekintettel arra, hogy számítottak erre a kérdésre, a kolleganő is úgy gondolta, hogy ha van 
észrevétel, akkor Ő is kiegészíti a történteket. Ami lényeges, hogy itt egy olyan mulasztás történt, ami még 
ha véletlenül is történt, de következményekkel kell hogy járjon. Esetleg van-e konkrét kérdés? 
 

Fekete Emília lakos: 
Annyit szeretne megtudni, hogy miért és hogyan kerültek ki hivatalos dokumentumok az utcára? 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Mivel nincs mindenki tisztában vele, hogy milyen ügyről van szó, ezért felkérte a jegyző asszonyt, hogy 
ismertesse a jelenlévőkkel az esetet. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Az eljárás kapcsán több bejelentés is érkezett a banai lakosoktól. Meghallgatta az érintett ügyintézőt, aki 
elmondta, hogy ő az új bútorok pakolása kapcsán pakolta az iratokat az egyik szekrényből a másikba, ekkor 
az egyik iratcsomó összekeveredett a selejtezésre váró iratokkal. Ami valóban egy nagy és súlyos hiba. 
Ennek következtében ő megkérte a férjét, hogy szállítsa haza a kiselejtezett iratokat. Ő vitatja a mai napig, 
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hogy Bábolnára kerültek volna ezek az iratok, mert csak az Ady utcáig szállították. Ennek a tisztázása 
nagyon nehézkes lesz, azonban az ügy szempontjából nincs jelentősége. Mindegy hogy meddig jutnak el a 
papírok, azonban az a lényeg, hogy ezek olyan bizalmas adatokat tartalmaztak, ami az adatvédelmi 
szabályzatot, az iratkezelési szabályzatot is sérti. Ennyit tudott elmondani, ez volt a következmény, ez volt a 
folyománya. 2009-es papírok voltak, amiknek már az irattárban lett volna a helye. Néhány részletkérdés van 
még, amit majd tisztázni kell, és ezek jegyzőkönyvben lesznek rögzítve. 

 
Fekete Emília lakos: 

Megköszönte a választ, és elmondta, hogy szerinte ez az ügy a személyiségi jogokat sérti. 
 
Árnitsné Mohl Ágnes tanár: 

Megjegyezte, hogy a tanári kar azt szeretné kérni, hogy amikor lesz a következő iskola-igazgató választás, 
akkor valóban a jogot tartsák szem előtt. Többször jelezték az előző választásnál is, hogy a határidőkben 
voltak problémák, ezért most ezeket tartsák be, hogy ne legyenek olyan kellemetlenségek, amik voltak. 

 
Vörös Péter tanár: 

Jelezte, hogy a következő hét péntekén kerül megrendezésre a gyerekeknek az iskolai Farsang a Művelődési 
Házban, és megkérdezte, hogy lesz-e hangosítás, és ha igen, akkor hogyan lesz megoldva? 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Megnyugtatásként közölte, hogy mindenképpen lesz hangosítás, és meg lesz tartva a gyerekeknek a Farsang.  

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Elmondta, hogy mivel korábban a hangosítást az Orsós Attila végezte, és most az Önkormányzat fogja ezt 
kezelni, ezért mindenképpen utána fognak járni a lehetőségeknek, és felveszik a kapcsolatot a MAHASZ-szal. 
 

 
Több hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a jelenlévők aktív közreműködését és a rendes 
nyílt képviselő-testületi ülést bezárta. 
 
 

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


