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BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Bana, Jókai Mór utca 18. 
 
Ikt.sz.: 311/4/2011. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. április 12-én tartott rendes nyílt üléséről.  
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Bana, Jókai Mór utca 18. 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 
Nagyné Czigle Judit óvodavezető 
Kovácsné Szemes Ibolya iskolaigazgató-helyettes 
Fiknerné Horváth Zita belső ellenőr 
Kozenkowné Boros Éva belső ellenőr 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Köszöntötte a képviselő-testület ülésén megjelenteket, megállapította, hogy az határozatképes, mivel 7 
képviselőből 7 fő jelen van. A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Sulyokné Kállai Mónikát, kérte a Képviselő-
testületi tagokat az elfogadására. 
 

 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

42/2011. (IV.12.) 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 a napirendi pontok közül a meghívóban kimaradt az első pont, a lejárt határidejű 
határozatokról szóló beszámoló, így a napirendi pontokat át kell sorszámozni. Ezek után a napirendi pontok a 
következőek. 

 
NAPIRENDI PONTOK: 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti eseményekről 
Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester 
 

2. Bana Község Önkormányzatának a 7/2010. (IX.28.) sz. és a 9/2010. (XI.10.) sz. rendelettel 
módosított 1/2010. (II.15.) sz. Költségvetési rendeletének módosítása 
Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester 

 
3. 2010. évi zárszámadás elfogadása 

Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester 
 

4. 2010. évi Belső ellenőrzési jelentés elfogadása 
Előadó: Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzésének vezetője 
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5. Adóbevételek alakulása 
Előadó: Dr. Szolga Emese jegyző 

 
6. Május 01-i rendezvény előkészületei  

Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester 
 

7. Különfélék  

a. Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodásának, valamint Szervezeti és 
működési szabályzatának módosítása 
Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester  
 Dr. Szolga Emese jegyző 

 
b. Tájékoztatás a 2011. januári földrengés megyei károsultjainak támogatásáról 

Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester 
 

c. Csanda Szilvia műsorajánlata a IX. Banánfesztiválra 
Előadó: Dr. Szolga Emese jegyző 
 

d. Szakáll Ferenc bérleti szándékának bejelentése a Jókai M. u. 58. szám alatti raktárhelyiségre 
Előadó: Dr. Szolga Emese jegyző 

 
e. Ficzek Attiláné kérelme a Jókai M. u. 7. szám alatti földterület megvásárlására 

Előadó: Dr. Szolga Emese jegyző 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
43/2011. (IV.12.) KT. határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 
Napirendi pontokat. 
 
 Felelős: Sáhóné Horváth Márta  

  polgármester 
 
 Határidő:  azonnal 
 

 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti eseményekről 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Felolvasta az 1. sz. mellékletben csatolt beszámolót, majd megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése ezzel 
kapcsolatban. Nem volt hozzászólás, így megköszönte a figyelmet, és határozati javaslattal élt. 

 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
44/2011. (IV.12.) KT. határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés 
közötti fontosabb eseményekről tartott beszámolót. 
 
 Felelős: Sáhóné Horváth Márta  

  polgármester 
 
 Határidő:  azonnal 
 

 
2. Bana Község Önkormányzatának a 7/2010. (IX.28.) sz. és a 9/2010. (XI.10.) sz. rendelettel módosított 

1/2010. (II.15.) sz. Költségvetési rendeletének módosítása 
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Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi törvény 
rendelkezése értelmében a jóváhagyott költségvetési rendeletét testületi döntéssel megváltoztathatja. 2. sz. 
mellékletben csatolva a teljes előterjesztés, ezt ismertette a jelenlévőkkel.  
Elmondta, hogy mindenki megkapta, áttanulmányozta, ezért nem olvassa fel az egészet részletesen. A 
pályázatokkal nyert összegeket ismertette. Elmondta, hogy törvény szerint módosítani kell, mielőtt 
elfogadják, és már többször is módosították. Miután megkérdezte, hogy van-e valakinek észrevétele ezzel 
kapcsolatban, utána elmondta, hogy minősített szavazás szükséges egy rendelet módosításához. Szavazásra 
bocsátotta. 

 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő rendeletet hozta: 

 
Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (IV.13.) önkormányzati rendelete: 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 6/2011. (IV.13.) önkormányzati rendeletét 
a 7/2010. (IX.28.) sz. és a 9/2010. (XI.10.) sz. rendelettel módosított 1/2010. (II.15.) sz. Költségvetési 
rendeletének módosítását. 
 
 
3. 2010. évi zárszámadás elfogadása 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

A lakosság tájékoztatása érdekében ismertette a 3. sz. mellékletben csatolt 2010. év zárszámadását. 
Elmondta, hogy a Képviselő-testületi tagok megkapták és áttanulmányozhatták az írásos anyagot. Elmondta, 
hogy nagyon nehéz lesz az idei év is, mert nagyon sok minden fogja terhelni a 2011-es költségvetést. 
Véleménye szerint fogadják el a mellékletben szereplő összegekkel a 2010. év zárszámadását. Megkérte, 
hogy az elhangzottakkal kapcsolatban ismertessék a véleményüket a Képviselő társai. 

 
Szabó Árpád képviselő: 

Elmondta, hogy valójában ezek már tényadatok. A zárszámadás 1. mellékletében az adóbevételeket látva 
megkérdezte, hogy miért vannak ilyen nagy eltérések. Vajon ennyire nem tervezhető előre? 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Elnézést kért, mivel fel lett cserélve két sor, a technika ördöge játszott velük. A helyi adók és az átengedett 
központi adók sorai fel lettek cserélve. Biztosította, hogy javításra fog kerülni. 
 

Szabó Árpád képviselő: 
Elmondta, hogy a zárszámadás 2. mellékleténél is a működési bevételeknél talált elég nagy eltérés. 
Megkérdezte, hogy ezek szerint ennyire nem tervezhető? Feltette a kérdést, hogy nem lehetne-e pontosabban 
tervezni? 

 
Szabóné Kovács Éva pénzügyi előadó: 

Válaszolt, hogy sajnos ennél jobban nem lehet, amennyire lehetett, annyira betervezték. 
 
Szabó Árpád képviselő: 

A zárszámadás 2. mellékletében található a korábban nyújtott kölcsönök visszafizetése. Ezek akkor mindig itt 
fognak maradni? 

 
Szabóné Kovács Éva pénzügyi előadó: 

Ez még a vízügyi társulásnak a még fennálló tartozása 
 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Elmondta, hogy ezek végrehajtás alatt vannak, mindent megpróbáltak a behajtás érdekében 
 

Szabó Árpád képviselő: 
Kérte a tájékoztatást, hogy mi a helyzet a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, hogy hogyan és miért szűnt 
meg. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Elmondta, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat még nem szűnt meg. Ott tart az ügy, hogy a 
Kormányhivatal kezdeményezi a megszüntetését, de ezzel kapcsolatban még nem kaptak semmilyen 
tájékoztatót vagy információt. Sem a Kormányhivataltól, sem a Minisztériumtól. A Kisebbségi 
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Önkormányzat korelnöke nem vette fel vele a kapcsolatot már jó ideje. Ülést nem tartottak. Jelen pillanatban 
még mindig arról kellene tárgyalni, hogy az elnök és az elnök helyettes személyét kellene megválasztani. 
Amennyiben ez megtörténne, akkor működhetne. Azonban amíg nem tud működni a jogszabályoknak 
megfelelően, addig azt a pénzt, amit a Kisebbségi Önkormányzat maradványként áthozott az idei évre, 
valamint az ebben az évben kapott támogatást nem lehet elkölteni, mert valószínűleg visszafizetésre fog 
kerülni a sor, amennyiben a CKÖ megszüntetését kimondják. Illetve a megválasztásuktól eltelt hat hónap 
után feloszlathatják magukat. 
 

Szabó Árpád képviselő: 
Észrevételezte, hogy akkor ez a költségvetés ezek szerint az CKÖ-é is lenne. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Természetesen, és valószínűleg törvényességi észrevételt is fognak kapni ezzel kapcsolatban, mivel a CKÖ 
nem ült össze, nem fogadta el a költségvetést, zárszámadást. Azonban Ők beépítették a CKÖ-re vonatkozó 
számokat is a költségvetésbe, annak ellenére, hogy a CKÖ nem ült össze, és nem fogadta el a költségvetést. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Erről annyit kell tudni, hogy a CKÖ pénze teljesen elkülönítve, az ő bankszámlájukon található, nincs 
elköltve. Kérte, hogy amennyiben egyéb kérdés nincs, akkor szavazzanak a 2010. évi zárszámadás 
elfogadásáról. 
 
 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
45/2011. (IV.12.) KT. határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az 
Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolóját. 
 
 Felelős: Sáhóné Horváth Márta  

  polgármester 
 
 Határidő:  azonnal 
 
 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő rendeletet hozta: 
 

Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (IV.13.) önkormányzati rendelete: 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 7/2011. (IV.13.) sz. 2010. évi 
Költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletét 

 
 
4. 2010. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Köszöntötte Fiknerné Horváth Zita és Kozenkowné Boros Éva belső ellenőröket, és elmondta, hogy nagyon 
örül neki, hogy elfogadták a meghívást. Mindenki megkapta a jelentésüket, és amennyiben kérdése van 
valakinek ezzel kapcsolatban bizonyára válaszolnak rá. Megkérdezte, hogy szóbeli kiegészítést kívánnak-e 
tenni az írásos anyaghoz? 

 
Fiknerné Horváth Zita belső ellenőr: 

Nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni annyit kért, hogy amire felhívták a figyelmet a jelentésben, azokat a 
mindennapi, folyamatban lévő ügyeknél már alkalmazzák, és annak megfelelően járnak el, valamint bíznak 
benne, hogy a hibák javításai folyamatban vannak. 

 
Szabó Árpád képviselő: 

Elmondta, hogy örömmel látja itt a belső ellenőröket, mivel a korábbi években még nem találkoztak. Ez a 
tájékoztatás sok hibát tartalmaz, de örömteli, hogy javaslatot is tettek a javításokra. Neki csak annyi lett volna 
a kérése, főleg a jegyző asszony és a polgármester asszony felé, hogy a megtett javaslatokat alkalmazva 
minél előbb kiküszöböljék a hibákat. Mivel leírták, így könnyebben is lehet javítani. Mindenképpen meg kell 
tenni a megfelelő lépéseket. 
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Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Elmondta, hogy minden évben el kell fogadnia a belső ellenőrzési jelentést a Képviselő-testületnek. Ennek 
megfelelően idén is, 2011-ben is ellenőrzéseket fognak végezni, és el fogják készíteni a jelentésüket. 

 
Ágoston Lászlóné képviselő: 

Elmondta, hogy ő is nagyon örül neki, hogy írásban látja, hogy milyen hiányosságok vannak. Nagyon tetszett 
neki az, hogy a belső ellenőrzés feladata, hogy az ellenőrzésével, a hibák feltárásával, ajánlásokkal, 
tanácsokkal hozzájáruljon a hivatal és az intézmények törvényes, hivatalos működéséhez. Nagyon tetszett 
neki, és köszöni szépen. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Határozati javaslattal élt, hogy a belső ellenőrzési jelentést fogadják el, és a benne található javaslatokat 
alkalmazzák az intézményvezetők, a polgármester és a jegyző. 

 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
46/2011. (IV.12.) KT. határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az 
Önkormányzat 2010. évi Belső ellenőrzési jelentését. Egyben 
utasította az intézményvezetőket, polgármestert és jegyzőt a Belső 
ellenőrzési jelentésben található javaslatok szigorú betartására, 
valamint betartatására. 
 
 Felelős: Sáhóné Horváth Márta,polgármester 
 Dr. Szolga Emese, jegyző 
 Nagyné Czigle Judit, óvodavezető 
 Kovácsné Szemes Ibolya, iskolaigazgató-helyettes 
 
 Határidő:  folyamatos 
 

 
5. Adóbevételek alakulása 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Korábban már többször felmerült, hogy a Képviselő-testület szeretne tájékoztatást kapni az adóbevételek 
alakulásáról. Ennek a kérésnek eleget téve, megkérte Dr. Szolga Emese jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi 
pontot. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Ez egy új dolog, hogy külön pontként került a munkatervbe, hogy tájékoztatást adjanak az adóként befolyt 
összegekről. Ezek nem éves adatok, hanem a 3. hó 31-i állapot szerint befolyt összegek. Részletesen 
ismertette az 5. sz. mellékletben csatolt táblázatot. 
Elmondta, hogy a talajterhelési díj feldolgozása folyamatban van. Ismertette, hogy ha megnézik a 
befizetéseket, akkor látható, hogy elég szépen folytak be az összegek. Sokkal több kintlévőséget tudtak 
behajtani, mint korábban. Remélik, hogy ez az adófizetési morál a jövőben is így folytatódik, és itt ragadná 
meg az alkalmat, hogy felhívja a lakosság és a nézők figyelmét, hogy a határidőkre fokozottan figyeljenek 
oda. Fontos, hogy ne kerüljön sor a pótlékok kiszabására, mivel ezek behajtása szokott problémát okozni. 
Kérte, hogy ne legyen félreértés abból, hogy ha nem tudja befizetni az aktuális adót, akkor forduljon inkább a 
Hivatalhoz, adjon be kérelmet. Ha bármi észrevétel vagy kérdés van, mindenben állnak a lakosok segítségére. 
Kéri a testületet, hogy az adóbevételek alakulását fogadja el és nyomatékosan kéri, hogy a jövőben is bízzák 
meg azzal, hogy minél erősebb behajtást kezdeményezzenek. Van néhány olyan hátralék, ami már nem 
biztos, hogy be fog folyni, mivel felszámolás alatt áll. Még nem tudják azonban kivezetni a behajthatatlan 
adótartozások jogcímre, mert még nem kaptak végleges döntés. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Megköszönte a beszámolót, és kérte, hogy tegyék fel esetleges kérdéseiket. 
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Szabó Árpád képviselő: 
Igaz, hogy ő előttük ott van a táblázat, viszont kérte, hogy a lakosságot tájékoztassák legalább 
nagyságrendileg az összegekről, mivel ők nem látják a tételeket. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Részletesen elmondta a táblázatban szereplő összegeket. Ezek után tájékoztatta a lakosságot, hogy akinek az 
adóhátraléka az egy évet meghaladja, akkor már kezdeményezhetik a gépjármű forgalomból történő 
kivonását. A vállalkozók kommunális adóját hatályon kívül helyezték a jogszabály módosítások miatt, 
viszont ezzel nem is terveztek. Így az összesen sorokat is ismertette. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Megköszönte, és elmondta, hogy már korábban is említették, hogy annak érdekében , hogy a januári béreket 
ki tudják fizetni az iparűzési adó egy részét már akkor el kellett kérni. Elmondta, hogy információi szerint 
tervezik, hogy összevonják a gépjármű és iparűzési adót, és központosítják, tehát elvonják az 
Önkormányzatoktól, de még konkrét döntés nem született ez ügyben. Olyan tervek is vannak, hogy az 
Önkormányzatok füst adót, és ebadót vethetnek majd ki. 
A gépjármű adó tartozásokkal kapcsolatban nagyon hatékonynak tűnt az a lépés, melyet a megalakulásakor 
döntött el a Képviselő-testület, mely szerint az egy éven túli adótartozást felhalmozóknál elindítják a 
gépjármű forgalomból történő kivonását. Az adófizetők folyamatosan bejöttek és befizették a tartozásokat, 
mert a kivonással együtt felmerülő egyéb költségek komoly visszatartó erőnek nyilvánultak, és véleménye 
szerint továbbra is élniük kell ezzel a törvény adta lehetőséggel. 

 
Járóka Márió Zsolt képviselő: 

Megkérdezte, hogy amennyiben eltörlik az iparűzési adót, akkor a hátralékokkal mi lesz, azt még majd be 
lehet hajtani? 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Természetesen az változatlanul az Önkormányzaté marad. 
Mivel több kérdés nem merült fel, ezért határozati javaslattal élt az adóbevételek alakulásának elfogadására. 

 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
47/2011. (IV.12.) KT. határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az 
Önkormányzat adóbevételeinek alakulásáról szóló beszámolót. 
 
 Felelős: Dr. Szolga Emese 

  jegyző 
 
 Határidő:  azonnal 
 

 
6. Május 01-i rendezvény előkészületei  
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Elmondta, hogy már korábban is megbeszélték, hogy a civil szervezetekkel együtt szervezik meg. Korábban 
már olyan is felmerült, hogy idén elmaradna a Majális, mivel teljesen használhatatlan a focipálya, és nem 
lehet ott megtartani. Idén nagyon sok ünnep vasárnapra esik, így például a Május első vasárnapja is az anyák-
napjára esik. Szerinte április 30-án, szombaton kellene megtartani, az iskola területén és egyben egy nyitott 
napot is tarthatnának az iskolában. Mindenki megtekinthetné a pályázat keretében felújított épületet. Erről 
már korábban beszélt az igazgató asszonnyal. Amennyiben ezt most elfogadják, akkor elkezdik a szervezést.  
Megkérdezte, hogy mit szól ehhez a testület? 

 
Szabó Árpád képviselő: 

Véleménye szerint semmiképpen nem kellene elhalasztani. Szerinte a focistákkal kellene egyeztetni, hogyan 
lehet megoldani egy pályán a kispályás mérkőzéseket. A rendezvény alatt mindenképpen a mellékhelységet 
biztosítani kellene, és valóban a focipályán nem lehet megoldani. Elmondta, hogy mindenképpen meg kell 
tartani ezek alapján. 

 



7. oldal, összesen: 17 
D:\Dokumentumok\2011\Jegyzőkönyvek\Képviselő-testületi-2011\2011.04.12\Jegyzőkönyv - 2011.04.12.doc 

Vizkeleti István alpolgármester: 
Ő is osztotta a képviselő úr javaslatát, és nem szabad elhalasztani, mindenképpen meg kell tartani. Lehet 
hogy nem olyan körülmények között lehet megrendezni, de sok jó ember kis helyen is elfér. A főzéssel 
kapcsolatban is elmondta, hogy legfeljebb nem olyan nagy főzés lesz. Mindenképpen meg kell szervezni ezt 
a falunapot. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Kiegészítette, hogy a szombati időpont és a helyszín is jó lesz szerintük. 

 
Ágoston Lászlóné képviselő: 

Szerette volna kijavítani, hogy nem falunapról van szó, hanem Majálisról. Elmondta, hogy véleménye szerint 
nem kellene ingyen ebédet adni a lakosoknak, mert a nincsből nem lehet adni. Egyébként szerinte is igen, 
meg kell tartani. 

 
Járóka Márió Zsolt képviselő: 

Szerinte, ha a nőnapot is megtudták szervezni, akkor ezt is megtudják. 
 
Szabó Árpád képviselő: 

Elmondta, hogy aki korábban is kijárt, az nagyon jól tudja, hogy az önkormányzat szokott ilyenkor a 
legkevesebbet hozzátenni anyagilag. Szerinte is nem minden pénz kérdése. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Elmondta, hogy a szervezők és a civil szervezetek segítségével hozzálátnak a szervezéshez, amennyiben a 
fentiek alapján elfogadják, így határozati javaslattal is élt a Majális megszervezésével kapcsolatban. 

 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
48/2011. (IV.12.) KT. határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az 
Önkormányzat Majálisának programját, és annak időpontját, 
helyszínét az alábbiak szerint: 

- Jókai Mór Általános Iskola udvara 
- 2011. április 30. 

 
 Felelős: Sáhóné Horváth Márta  

  polgármester 
 
 Határidő:  azonnal 

 
 
 
7. Különfélék  

a.) Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodásának, valamint Szervezeti és működési 
szabályzatának módosítása 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Ismertette az előterjesztést, mely nyomtatott formában a 6. sz. mellékletben van csatolva. Elmondta, hogy a 
törvény értelmében meg kell tárgyalniuk, és mindenki megkapta az anyagot. Csak abban az esetben lehet 
módosítaniuk, ha a társulás minden tagja minőségi többséggel azt elfogadja. Törvényi kötelezettségnek kell 
eleget tenniük és megkérdezte, hogy a Képviselő-testületnek van-e észrevétele? 
Mivel nem volt, ezért határozati javaslattal élt, és kérte, hogy szavazzanak. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
49/2011. (IV.12.) KT. határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Előterjesztés 
1. sz. mellékletében foglaltak szerint módosítja a Komárom-Bábolna 
Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodást.  
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta  
 polgármester 
 Dr. Szolga Emese  
 jegyző 
 
Határidő: 2011.04.28. 

 
 

b.) Tájékoztatás a 2011. januári földrengés megyei károsultjainak támogatásáról 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Elmondta, hogy mindenki megkapta az ezzel kapcsolatos anyagot, melyben Popovics György a Komárom 
Megyei Önkormányzat elnöke fordult a Képviselő-testülethez, hogy a földrengés károsultjainak 
adományokat gyűjtenek. Komárom is csatlakozott egy millió forinttal, és kérik, hogy ők is támogassák. 
Elmondta, hogy mindenki ismeri az önkormányzat helyzetét, és inkább még ők is támogatásra szorulnak. 
Ezzel kapcsolatosan elmondta, hogy az ő véleménye szerint egyértelmű, hogy anyagi helyzetükre hivatkozva 
nincs rá lehetőségük, hogy támogatást nyújtsanak.  
Mivel mindenki egyetértett ezzel, és nem kívántak egyebet hozzáfűzni, ezért határozati javaslattal élt. 

 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
50/2011. (IV.12.) KT. határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a szűkös anyagi helyzetükre való tekintettel, nem tudja 
támogatni a 2011. januári földrengés megyei károsultjait. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta  
 polgármester 
 
Határidő: azonnal 

 
 
c.) Csanda Szilvia műsorajánlata a IX. Banánfesztiválra 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Mindenki megkapta az írásos anyagot, mely egy komplett ajánlatot tartalmaz. A Szervezeti és Működési 
Szabályzatukban benne van, hogy minden év augusztus utolsó szombatján rendezik meg a Banánfesztivál 
nevű ünnepségüket. Ez az idei évben már a kilencedik lesz. A költségvetésükben elkülönítve is van erre egy 
kis pénz. Ez az ajánlat három műsorszámot takar. Felkérte a jegyző asszonyt, hogy tegyen egy kis 
kiegészítést. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Csanda Szilvia személyesen nyújtotta be az ajánlatát a falunap megszervezésére. Ő személy szerint kicsit 
sokallja az árakat, valamint utánanézett és nem tartotta a zenekart olyan színvonalas zenekarnak, aki 
tömegeket vonzana, viszont a költsége meg elég magas. A polgármester asszonnyal leültek és tanakodtak, 
hogy 400.000 Ft lett a költségvetésben a rendezvényekre elkülönítve, és ez az ajánlat már majdnem most 
eléri azt. Kérik a javaslatokat, hogy a Képviselő-testületi tagok, valamint az intézményvezetők is 
mozgósítsák a kapcsolataikat, ismerőseiket, és akkor lehet, hogy olcsóbban is meg tudnák oldani a 
rendezvényt. Mivel a Csanda Szilvia beadta az ajánlatát, ezért a Képviselő-testületnek kellene döntenie, hogy 



9. oldal, összesen: 17 
D:\Dokumentumok\2011\Jegyzőkönyvek\Képviselő-testületi-2011\2011.04.12\Jegyzőkönyv - 2011.04.12.doc 

elfogadja-e azt és őt megbízzák, vagy esetleg úgy dönt, hogy saját hatáskörben kíván eljárni a falunap 
megszervezésében. Idáig a bizottság tárgyalta ezt, de most már nincs erre külön bizottság. 

 
Bátisz Erzsébet képviselő:  

Véleménye szerint is olcsóban meglehetne csinálni helyi viszonylatban. 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Javasolta, hogy saját hatáskörben szervezzék meg a IX. Banánfesztivált költséghatékonyabb módon. 
 
Bujáki Lászlóné képviselő:  

Véleménye szerint is helyben oldják meg, mert a nőnapon is egy nagyon színvonalas jó műsort adtak elő. A 
környékbeli településeken is vannak olyan csoportok, akik nagyon szórakoztatóak lehetnek. 

 
Ágoston Lászlóné képviselő: 

Szerinte az óvodások is felléphetnének, mert nagyon jók. Az iskolai szavalóversenyen jó eredményt elért 
tanulók is szerepelhetnének. Őket is megnézhetné a falu. A Vörös tanár úr említette már korábban, hogy 
voltak Tatabányán fellépni, akkor a cigányok is előadhatnák a műsorukat, és legalább értesülne róla a falu, 
hogy nekik ilyen is van. Szerinte a rokonok nagyon örülnének. Mindenképpen próbálják meg maguk 
megoldani. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Összegezte, hogy mindenkinek az a véleménye, hogy ne fogadják el a Csanda Szilvia ajánlatát. Viszont neki 
még lenne egy olyan javaslata, hogy írjon ki az Önkormányzat egy olyan pályázatot, hogy ki kapja meg a 
kizárólagos vendéglátás jogát. Szerinte ez egy fontos kérdés, és még idejük is van rá, hogy megbízzák a 
jegyző asszonyt egy ilyen pályázat kiírására, és csak banaiakra vonatkoztatva. Ezek alapján két határozati 
javaslattal élt. 

 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
51/2011. (IV.12.) KT. határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy nem támogatja Csanda Szilvia ajánlatát a IX. Banánfesztiválra, 
hanem saját hatáskörben szervezik meg. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 
 polgármester 
 
Határidő: azonnal 

 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
52/2011. (IV.12.) KT. határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy megbízza Dr. Szolga Emese jegyzőt egy pályázati kiírás 
elkészítésére a IX. Banánfesztivál kizárólagos vendéglátás és 
büfészolgáltatás jogára vonatkozóan. 
 
Felelős: Dr. Szolga Emese  
 jegyző 
 
Határidő: köv. testületi ülés 

 
 

 
d. Szakáll Ferenc bérleti szándékának bejelentése a Jókai M. u. 58. szám alatti raktárhelyiségre 
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Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Elmondta, hogy korábban is érkezett igény erre a raktárhelyiségre, viszont a GM-Cargo Kft. visszavonta az 
ajánlatát és Szakáll Ferenc egy újabb igényt nyújtott be. Megkérdezte és terménytárolásra, traktortárolásra 
használná, és már korábban is nyújtott be ilyen igényt. Most ezt kellene eldönteniük. 
 

Vizkeleti István alpolgármester: 
Mivel a korábbi igénylő visszalépett, ezért szerinte adják ki a Szakáll Ferencnek. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Tehát elmondta, hogy jelenleg 35.000 Ft bruttó árról van szó. 
 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Szerinte célszerű egy évre kötni a szerződést és évente felülvizsgálni, mert akkor lehet a bérleti díjjal az 
inflációt követni. 

 
Szabó Árpád képviselő: 

Szerinte mivel hogy mezőgazdasági célra szeretné használni, akkor egy naptári éven átnyúlna. Lehetne egy 
hosszabbat is kötni, ha benne lenne, hogy infláció követő a bérleti díj. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Elmondta, hogy véleménye szerint határozatlan időre kellene megkötni, minden egyéb kikötéssel kiegészítve. 
Mindegyik fél 60 napos felmondási határidővel rendelkezzen, valamint 35.000 Ft bruttó bérleti díj ellenében, 
mely minden évben felülvizsgálatra kerülne az inflációnak megfelelően. 

 
 
A képviselő-testület 7  igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
53/2011. (IV.12.) KT. határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy a Jókai M. u. 58. szám alatti raktárhelyiségre vonatkozóan 
bérleti szerződést kötnek Szakáll Ferenccel határozatlan időre az 
alábbi feltételekkel: mindegyik fél 60 napos felmondási határidővel 
rendelkezzen, valamint 35.000 Ft bruttó bérleti díj fejében, mely 
minden évben felülvizsgálatra kerül az inflációnak megfelelően. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
e.) Ficzek Attiláné kérelme a Jókai M. u. 7. szám alatti földterület megvásárlására 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Felkérte a jegyző asszonyt, hogy ismertesse a napirendi pontot a Képviselő-testülettel. 
 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Megelőzően két dologról szerette volna tájékoztatni a jelenlévőket. Korábban Szabó János bérelte ezt a 
területet az Önkormányzattól, és a Ficzek Attiláné és a Szabó János között történt egy adás-vétel. Ennek 
kapcsán kereste meg az Önkormányzatot Ficzek Attiláné azért, hogy szeretné ezt a földterületet megvásárolni 
500.000 Ft-ért. Mellékelten csatolták az ajánlatát és a tulajdoni lapot. Ez egy 1.139 m2-es terület. Mint ahogy 
az ajánlatában is szerepel, elsődlegesen az lenne az indoka, hogy konyhát és raktárt szeretne kialakítani, az 
elmondások szerint meleg étkezést szeretne itt kialakítani. Ez nem megosztható telek, ezt a mérete és az 
elrendezése is tükrözi. Mert egyébként felajánlotta, hogy ha telekmegosztás szükséges, akkor ő a költségeket 
is felvállalná. Illetve ha a testületnek nincs szándékában eladni ezt a területet, akkor most ő kötné meg a 
bérleti szerződést a Szabó úr helyett. Tehát itt azt kell mérlegelni, hogy vagy az egész terület értékesítésre 
kerüljön, vagy bérbeadás történjen. Véleménye szerint nem biztos, hogy reális ez a felajánlott összeg, és 
szerinte a későbbiek folyamán több vitát is keltene ennek a területnek a hasznosítása. 
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Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Elmondta, hogy amikor a Ficzek Attiláné megvásárolta az ott található épületeket, akkor neki alá kellett írnia, 
hogy az Önkormányzat nem kíván élni az elővásárlási lehetőségével. Figyelembe véve, hogy az 
Önkormányzatnak van egy rendelete, mely szerint szabályozva van, hogy adott földterületnek hány százaléka 
lehet beépítve, ezért még ha eladásra is kerülne az ingatlan, akkor sem lehetne nagy mértékben bővíteni az 
építményt. Az Önkormányzatnak pedig arra nincs módja, hogy abból a kicsi közösségi területből, ahol a 
rendezvényeiket is szokták tartani, még több területet adjanak bérbe. Az Ő javaslata, hogy az eladást ne 
támogassák, viszont a bérleti szerződést változatlanul meg kellene kötni. 

 
Bátisz Erzsébet képviselő: 

Szerinte semmiképpen nem kellene eladni. Megkérdezte, hogy hogyan árusíthat szeszes italt, ilyen közel az 
óvodához? Véleménye szerint a nyitvatartási időket sem megfelelően tartja be Ficzek Attiláné. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Elmondta, hogy ezzel kapcsolatban volt is egy kivizsgálás az adott helyen, viszont semmilyen értesítést vagy 
tájékoztatást nem kapott az Önkormányzat az eredményekről. 
 

Ágoston Lászlóné képviselő: 
Ő is csatlakozott a képviselő társa véleményéhez, mely szerint ne adják el. Szerinte is már sokszor kérték, 
hogy tartsák be a nyitvatartási rendet, és soha nem teszi. Elmondta, hogy nem szabad eladni, viszont azzal 
egyetért, hogy tőle kérjék a bérleti díjat. 

 
Bujáki Lászlóné képviselő: 

Ő megemelné a bérleti díjat is, mert az Önkormányzat parkolóját használják, és nagyon szennyezik és 
károsítják az önkormányzati tulajdonokat. Véletlenül sem támogatja az eladást, viszont javasolja a bérleti díj 
felemelését. 

 
Szabó Árpád képviselő: 

Véleménye szerint legyenek azért vállalkozásbarátok, de valóban meg kell nézni, hogy egy adott vállalkozó 
milyen tevékenység után mennyit fizet be az Önkormányzatnak. Elmondható, hogy az ő tevékenysége talán 
még kárt okoz. Azt is elmondta, hogy már többször felmerült a nyitvatartási idő problémája, viszont szerinte 
ez az önkormányzat gyengesége. Arra kérte a jegyző asszonyt, hogy az erre vonatkozó törvényi előírásokat 
kő keményen be kell tartatni velük szemben is, mivel nekik az egész lakosságot kell képviselniük. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Annyit szeretett volna elmondani, hogy a rendelet alapján van mód a nyitvatartási idő hosszabbításának a 
kérelmére alkalomszerűen. Többen is szoktak beadni ilyen kérelmeket. Valamilyen szempontból pontosítani 
kellene ezt a rendeletet, hogy mikor, hányszor adható meg ez a hosszabbítási engedély. Jelenleg nincs 
beleírva, hogy meddig és milyen alkalomra adható meg. Befizetik az engedélyeztetési illeték díját, akkor ő 
nem megy oda, hogy az engedélyt hogyan tartják be. Viszont ezt ellenőrizheti a rendőrség is bármikor. 
Amennyiben a Képviselő-testület ezt a rendeletet megfelelően módosítaná, akkor neki is könnyebb lenne a 
dolga.  

 
Szabó Árpád képviselő: 

Megkérte a jegyző asszonyt, hogy nézzen utána ennek a jogszabályi hátterének a következő testületi ülésre. 
Véleménye szerint az csak jó, ha a fiatalok helyben szórakoznak, meg nem az a gond, hogy hosszabbítást 
adnak ki, hanem az a probléma, hogy ezzel a nyitva tartás hosszabbítással több embert zavarnak, mint akinek 
kedveznek. A másik szerinte, hogy ha van két botrányos rendezvény, akkor oda már harmadszorra is ne 
adjanak ki engedélyt. Az lenne a kérése, hogy jogszabályilag nézzen utána. Véleménye szerint a kiadott 
engedélyeket is ellenőriztetni kellene, akár a rendőrséggel együttdolgozva is. Szerinte keressék meg a 
megoldást, és ne a kifogást. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Elmondta, hogy most megjelent egy új Kormányrendelet a zenés rendezvények tartásával kapcsolatban. Mai 
napon volt ezzel kapcsolatban egy jegyzői konferencián, és nagyon örült volna neki, ha ez konkrétan 
szabályozta volna az itteni rendezvényeinket is. Azonban ennél 300 fő feletti befogadó képességű épületekről 
van szó, illetve ha nyilvános rendezvényt érint, akkor 1000 fő a meghatározott létszám, ami az eljárás alá 
tartozik. Tehát megint lehet találni majd kiskapukat, és a mi településünkre megint nem vonatkoztatható 
egyértelműen. Helyi rendeleti szinten kell ezt szabályozniuk, és ha a testület megbízza ezzel, akkor ő a 
következő rendes ülésre mindenképpen előkészíteni ennek a rendeletnek a módosítását.  
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Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Elmondta, hogy akkor az elhangzottak alapján két határozati javaslattal szeretne élni. 

 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
54/2011. (IV.12.) KT. határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy nem támogatja a Bana, Jókai M. u. 7. szám alatti földterület 
eladását Ficzek Attiláné részére, és egyben megbízza a polgármestert, 
hogy írja alá a bérleti szerződést a 7/2007. (II.14.) sz. KT. 
határozatnak megfelelően. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta   
 polgármester 
 
Határidő: azonnal 

 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
55/2011. (IV.12.) KT. határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy megbízza Dr. Szolga Emese jegyzőt az üzletek éjszakai 
nyitvatartási rendjéről szóló 15/2007. (VIII.03.) sz. rendelet 
módosításának elkészítésével és részletszabályainak kidolgozásával. 
 
Felelős: Dr. Szolga Emese  
 jegyző 
 
Határidő: köv. testületi ülés 

 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Elmondta, hogy még az egyebek napirendi pontban szeretné elmondani, hogy április 15-én polgári védelmi 
gyakorlat lesz, még ma volt egy egyeztetésük ezzel kapcsolatban. A lakosságot szeretné tájékoztatni, hogy 
pénteken 10 órakor meg fog szólalni a sziréna a településen. Ez egy a tavalyi évről áthúzódó pályázat volt, 
melyen Bana Község 1.070.000 Ft-ot nyert ennek a megrendezésére. Ez azzal is együtt jár, hogy útlezárások 
is lesznek az érintett területeken, melyet a Polgárőrség fog lekoordinálni. Kb. fél egy fele lesz a gyakorlatnak 
vége, és addig kérik a lakosság türelmét. Megkéri a Képviselő-társait is, hogy néhányan közülük is jelenjenek 
meg ezen a gyakorlaton. Tehát azt fogják szimulálni, hogy a Bercsényi utcát elöntötte a víz, és az ott lakókat 
meg kell menteni az eláradástól. 
Április 22-én a Föld napja alkalmából szemétszedési akciót tartanak a Közlekedési KHT közreműködésével. 
Itt az iskolás gyerekeket is lejelentették, viszont akkor derült ki, hogy ez az időpont a tavaszi szünetbe bele 
fog nyúlni. Megkérte az igazgató helyettes asszonyt, hogy valamilyen úton módon intézkedjen, hogy a 
gyerekek is részt tudjanak venni. Illetve itt is kérik a civil szervezeteket is, hogy aktívan vegyenek részt, 
hiszen szemét az van bőven sajnos. Pozitívum viszont, hogy kapni fognak láthatósági mellényeket, zsákokat, 
kesztyűket, és az összegyűjtött szemetet a Közútkezelő fogja elszállítani a következő nap. 
Még a jegyző asszony szeretne az iskolával kapcsolatosan kiegészítést tenni. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Érkezett egy beadvány az iskolaigazgató-helyettes asszonytól, melyet csatoltak a testületi anyaghoz, azonban 
akkor kapták meg, amikor postázták már az anyagot. Megkérte az iskolaigazgató-helyettes asszonyt, hogy a 
jövőben néhány nappal korábban jelezze, annak érdekében, hogy a napirendi pontok közé is fel tudják venni, 
és a meghívón is szerepelhessen az adott téma. 
Több levél is szerepel a beadványban, és két pályázati kiírás lenne, amit a testület elé szeretne tárni. Ezzel 
kapcsolatban meghívott vendége is van az igazgató helyettes asszonynak is. Ebből kifolyólag első ízben azt 
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kell eldöntenie a Képviselő-testületnek, hogy kívánja-e napirendi pontként tárgyalni a beadványt, minek 
utána nem szerepelt a Különfélékben sem. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület támogatta a beadvány és a pályázati lehetőség napirendi pont 
szerinti tárgyalását.  

 
Kovácsné Szemes Ibolya iskolaigazgató-helyettes: 

Ezúton köszöntötte és egyben bemutatta Farkasné Szakáll Klárát az EU-Suli vezetőjét, és az iskola 
pályázatíróját. Két projektet ajánl a Képviselő-testület figyelmébe. Az egyik az iskolai programok 
szervezésében nyújt segítséget, ami 3-5 millió forintot jelent. Előre láthatóan megfelelnek a pályázati 
feltételeknek és költségben sem okoz terhet az iskolának. A másik pályázat az alsó épületének felújítását 
célozza meg. Átadta a szót a pályázatíró asszonynak. 

 
Farkasné Szakáll Klára pályázatíró: 

Megköszönte a lehetőséget, és röviden bemutatkozott, mely szerint Ő korábban sokáig pedagógusként 
dolgozott, majd magán pályázatíró céget hoztak létre, és ebből kifolyólag került kapcsolatba a banai 
Általános Iskolával. Elmondta, hogy Ő azzal a szándékkal érkezett, hogy amennyiben szakmai kérdés 
merülne fel a pályázatokkal kapcsolatban, akkor megfelelő választ tudjon adni. Most konkrétan két 
pályázattal érkezett, amit már az igazgató-helyettes asszony felvázolt. Ezeknél a fenntartható életmód 
terjesztése a gyerekek között az elsődleges cél. Egyértelmű, hogy a gyerekek az a korosztály, amelyiknek 
nagyon fontos a megfelelő fejlesztése, nevelése, és bizonyára az iskolának is ez nagyon fontos, ezért is 
találták meg ezt a pályázatot. Ennél a pályázatnál arról van szó, hogy a Környezetvédelmi Igazgatóság 
meghatározott anyagaiból választhat az iskola, például filmvetítés, vetélkedők, ökolábnyomot készíthetnek, 
környezettudatos előadásokon vehetnek részt, internetes honlapokon böngészhetnek. Ez a pályázat Március 
1-től beadható, természetesen vannak előállítási költségei. Az igazgató-helyettes asszony kérésére már 
elkészítettek egy ajánlatot, melyben szerepel, hogy egy megvalósíthatósági tanulmányt kell készíteni, a 
pályázat beadásához pedig költségvetést és adatlapot kell benyújtani. Ez a pályázat 95 %-os támogatottságú, 
tehát mivel minimum 3 millió forint nyerhető el, ezért 300.000 Ft önerő minimálisan szükséges. Őszintén 
elmondta, hogy szerinte, főleg pedagógiai oldalról tekintve nagyon fontos pályázat. 
A másik pályázat keretében középületeket lehet energiatakarékosan felújítani. Erre is Március 01-től lehet 
beadni pályázatot, azonban ezek, attól függően, hogy melyiknél dönt a testület, 85-95-100 %-os 
támogatottságúak. Ezeknél az elvárás az, hogy 10-15 százalékot el kell érnie a megtakarításnak. Az ilyen 
energiatakarékossági pályázatoknál azt kérik, hogy fel kell mérni az épület jelenlegi energetikai állapotát, és 
ehhez képest milyen javulást, változást hoz az elvégzett felújítás. Ehhez képest bizonyos megfelelőségeket 
kell bemutatni. Mindkét pályázat március 1-től adható be, és biztosította a jelenlévőket, hogy amennyiben 
bármilyen jellegű szakmai kérdésük merülne fel, akkor szívesen megválaszolja.  

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Elmondta, hogy végül is Ő is pont ezeket szerette volna ismertetni a pályázati kiírás alapján. Kiemelte, hogy 
már mikor az igazgató-helyettes asszonnyal is beszéltek róla, akkor is felmerült, hogy milyen arányú a 
támogatottság. Most is 95 %-ról kaptak tájékoztatást, és szerinte kérdéses, hogy azt a bizonyos 5 %-ot 
hogyan tudnák biztosítani. Illetve nem ismerik az ajánlatot az elsődleges költségkalkulációkra. 

 
Kovácsné Szemes Ibolya iskolaigazgató-helyettes: 

Elmondta, hogy mivel kiderült, hogy 150.000 Ft terhet jelentene, megnézte a költségvetést, és a betervezett 
rendezvényekből, eszközökből ki lehetne gazdálkodni. Egyébként meg a 80-150 eFt visszaforgatható lenne. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Megköszönte a tájékoztatást, és elmondta, hogy ha jól értelmezi, akkor a beadási határidő tehát folyamatos. 
2013. december 31-ig nyitott, működőképes projekt, tehát annyira nem szorítja őket a beadási határidő. 
Felhívta a Képviselők figyelmét, hogy mindenki tudja, milyen problémák vannak az iskolával kapcsolatban, 
és megfogalmazódott benne, hogy minél előbb megoldást kellene találni, és ennek érdekében egy Fórumot 
kellene összehívni. Fontos lenne felmérni, hogy mik az igények. Mindenki tudja, hogy jelenleg 39 MFt-ot 
tettek hozzá, hogy működni tudjon, és ezt működési hitel felvételével tudták megoldani. Azt is tényként 
közölte, hogy a következő tanévben 17 gyerek fog elballagni, és csak 7 lett beíratva. Korábban a Kormány 
olyan ígéretet tett, hogy annak érdekében, hogy megmentsék az iskolákat a pedagógusok bérét ki fogja utalni. 
Rákérdeztek az országgyűlési képviselő asszonynál, és mondta, hogy az idén még ez nem fog megvalósulni. 
Az oktatási törvény szerint május 31-ig lehet dönteni az átszervezésről, tehát a törvény adta lehetőség, hogy 
most döntsenek. Szerinte nagyon fontos, hogy beszéljenek róla, hogyan tudják az iskolát megmenteni, 
működőképességét megtartani. A jövő évi költségvetés megtervezését már most meg kell alapozni, mert 
nagyon nehéz helyzetben lesznek. Közösen kell átbeszélniük, és döntést hozni, hiszen az idei évet 
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megoldották a 30 milliós hitellel, viszont a következő évben már nem tudják mi lesz. Ráadásul 10 évre 
eladósodott a falu. Kérte, hogy ismertessék ezzel kapcsolatosan a véleményeiket. 

 
Ágoston Lászlóné képviselő: 

Kérte azokat a szülőket, akik felelőtlen, meggondolatlan tettükkel elvitték a gyerekeket, hogy hozzák vissza 
őket és minden megoldódna tőle. Nagyon sok helyen hallotta, hogy az a falu, amelyik megszűnteti az 
iskoláját, akkor az önmagát is megszűnteti. Gondolják végig, hogy ha megszűnik az iskola, akkor utána meg 
fog szűnni az óvoda is, mert a fiatalok nem fognak itt maradni, hanem olyan helyre fognak menni ahol iskola 
is van. Ha megszűnik az óvoda is, akkor már semmilyen intézményük nem marad. Azokat a gyerekeket nem 
fogja semmi Banához kötni. Szerinte mindenképpen csak közösen tudnák ezt megoldani, ezért örül is a 
fórum ötletének. Úgy kell hozzáállni, hogy tartsák meg az iskolát. Szerinte mindenképpen ragaszkodni kell 
ahhoz, hogy a faluban megmaradjon az iskola. 
Felelőtlennek tartotta a szülőket, mert nem gondolnak arra, hogy a gyerekek ott fagyoskodnak reggelente a 
buszmegállóban, mikor az Ő kisunokája még a másik oldalára fordul. A másik szerinte, hogy megdöbbenten 
hallotta, hogy megint két kisgyerek meghalt az iskolabusz, tehát a buszos közlekedés miatt. Elmondta, hogy 
azt is hallotta, hogy 2012. január 1-től állami iskola lesz megint, és akkor nem az Önkormányzat feladata lesz 
a fenntartása. Szerinte akkor ezt a fél évet már próbálják meg kihúzni valahogy. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Szerinte nem csak egy fél évre kellene gondolni. Meg kell fontolni, hogy csak május 31-ig van lehetőség 
iskola átalakításra. Összefoglalta, hogy most arról kellene dönteniük, hogy tartsanak-e egy ilyen fórumot, és 
a részleteket akkor majd ott megtárgyalnák. 

 
Szabó Árpád képviselő:  

Véleménye szerint ezen előbb is el kellett volna gondolkodni. Szerinte két dolog van, hogy kénytelenek 
elgondolkodni, hogy a településen a hitelek visszafizetése gondot okoz, tehát a falut érintő beruházásra nem 
is mernek gondolni. Érdemes szerinte kizárólag gazdaságilag átgondolni, hogy az iskolába járó 107 gyerek 
révén ez a döntés hány családot érint, viszont az iskola működtetése érdekében 39 millió forint lett oda 
csoportosítva. A szülőknek valóban kell a fórum, hogy ekkora áldozatot miért hoz a falu, amit hozzátettek az 
iskola működéséhez. Fontos kérdés szerinte viszont, hogy mikor lesz akkor minden egyéb beruházás. 
Szerinte az ilyen dolgokon el kellene gondolkodni, és nem kellene megsértődni. Véleménye szerint ebben az 
állapotban nem fogják tudni megtartani az iskolát. Mindenképpen kell csinálni egy gazdasági számítást. Ha 
egyszer itt megszűnik az iskola, akkor még az élet megy tovább. Elmondta, hogy már döntöttek egyszer 
nagyon rosszul, de nem kellene a rossz döntések sorozatának következni. Egy fórummal nem veszítenek 
semmit, tehát javasolja a fórum összehívását, de kijelentette, hogy többről szól, mint csak az iskoláról. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Mostanában több polgármesterrel találkozott és kijelentheti, hogy egyetlen önkormányzat sincs, ahol 70 % -
ot tesz hozzá az önkormányzat és csak 30-at az állam. Még ott is nehézségek vannak, ahol ez az arány 50-50 
%, nem még ott ahol ilyen arányú az önkormányzati hozzájárulás. 

 
Kovácsné Szemes Ibolya iskolaigazgató-helyettes: 

Elmondta, hogy nagyon szeretné, ha megmaradna Banának az iskolája. Szerinte egyik falu sem tud önerőből 
fejlődni, mindenképpen pályázatokkal lehet előbbre jutni. Ennek a falunak a pályázatírásokra kell 
koncentrálnia. A fejlődő településeknek is első dolguk, hogy pályázatokból építkeznek, fejlesztik a 
településüket. Itt is ezt kellene csinálni, és akkor nem az iskolát kellene megszüntetni. Elmondta, hogy most 
hozott szintén két pályázatot, és bátran javasolja, hogy vágjanak bele. Szerinte ha az iskolát elviszik, akkor 
nem tudják később már visszahozni. 

 
 
Szabó Árpád képviselő:  

Itt is pályázatból lettek az utak felújítva, és több pályázatot is benyújtottak. Viszont ha a 150.000 Ft önerő 
előteremtése is gondot okoz, akkor már érdemes elgondolkodni.  

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Összegezte, hogy javasolt egy fórumot, melynek a dátumának április 20.-át javasolta. Addigra Ő meg tudna 
hívni minden érintettet. 

 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 



15. oldal, összesen: 17 
D:\Dokumentumok\2011\Jegyzőkönyvek\Képviselő-testületi-2011\2011.04.12\Jegyzőkönyv - 2011.04.12.doc 

Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
56/2011. (IV.12.) KT. határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy 2011. április 20-án lakossági fórumot hívnak össze a Jókai Mór 
Általános Iskola fenntartásával és működtetésével kapcsolatban. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta   
 polgármester 
 
Határidő: 2011. április 20. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Elmondta, hogy fontosnak tartja azért jelezni, hogy elfogadták a költségvetést, és megbeszélték a spórolást, 
és mégis milyen nagy telefonszámlák vannak az iskolában. Van ott olyan előfizetés, amihez 5 darab telefon 
tartozik. Igaz, hogy ez az 5 készülék ingyenesen beszél egymással, de mikor megkérdezte az igazgató-
helyettes asszonyt, hogy kinél vannak ezek a telefonok, akkor kiderült, hogy kettő a Biczóné Kőműves 
Krisztinánál volt, egy ennél a pályázatíró hölgynél, egy az igazgató-helyettes asszonynál, egy az egyik 
pedagógusnál.  
 

Szabó Árpád képviselő: 
Egyértelműen utána kell nézni, hogy be volt-e tervezve, volt-e rá jogosultságuk, hogy aláírják, vagy nem. Ha 
nem volt rá előirányzat, akkor szabálytalan volt. 
 

Bujáki Lászlóné képviselő: 
Előzőleg, annak idején ő is kezdeményezte, hogy legyen a képviselőknek kártyás telefonja, akkor nem 
szavazták meg a 3.500 Ft-ot sem. Megkérdezte, hogy miért nem tudott egy iskolaigazgató ennyit áldozni, és 
hogy egyáltalán a Képviselő-testület tudott arról, hogy ennyi telefon van? 

 
Szabó Árpád képviselő: 

Szerinte egyértelmű, hogy mindegyik intézménynek meg van a költségvetése, és csak arra költhet, ami abban 
elő van irányozva. Nem költenek annál többet, mert nincs rá jogosultságuk, amennyiben nincs rá előirányzat. 

 
Kovácsné Szemes Ibolya iskolaigazgató-helyettes: 

Elmondta, hogy mivel a telefonszámlák nagyon magasak voltak, ezért hozta ezt a döntést az igazgató 
asszony, és ez után a telefonszámlák drasztikusan lecsökkentek. 

 
Vizkeleti István alpolgármester: 

Annyit kért a falu lakosságától, hogy a Kossuth, a Dobi, és a Bercsényi utcában lakók pénteken fél tíztől 
legyenek szívesek és működjenek együtt a katasztrófavédelemmel, mivel a Bercsényi utca le lesz zárva. Kéri, 
hogy próbáljanak meg a Kovács köz felé közlekedni kb. 13 óráig. Mivel a rendőrség nem jön ki, ezért a 
polgárőrségnek joga van a forgalmat irányítani. Köszönte szépen a figyelmet és a segítséget.  

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Elmondta, hogy a következő testületi ülés az SZMSZ-üknek megfelelően május 10-re esik, és a 
munkatervnek megfelelően két napirendi pont lesz. Az egyik az átfogó értékelés a helyi önkormányzat 
gyermekvédelmi és gyermekjóléti munkájáról, és a most elfogadottak szerint a jegyző asszony által 
előkészített rendelet módosítást az üzletek éjszakai nyitvatartásáról.  
 

Nagyné Czigle Judit óvodavezető: 
Elmondta, hogy egy kicsit megkésve, de továbbította a jegyzőnek a kérelmét. A szülőket már korábban is 
tájékoztatni kellett volna február 15-ig, igaz ezt szóban meg is tették. A korábbi évek gyakorlatának 
megfelelően egy hónapos takarítási szünet engedélyezését kérelmezi, mert nem tudja máshogy megoldani a 
szabadságok kiadását. Az indokait részletesen is leírta a kérelmében. A szülők tudják, hiszen már évek óta 
így volt, de most is kiteszik, hogy okoz-e problémát valakinek a gyermek elhelyezése. Amennyiben több fő is 
jelezné, hogy nem tudja megoldani, akkor valamilyen ügyeletről kell gondoskodniuk. Elmondta, hogy sajnos 
a szülők is eléggé elhanyagolják ezt a kérdést, mert mikor szünet van, akkor is nem hozzák a gyereket, de 
nem is jelentik be előre. Kérte, hogy jól gondolják meg, és az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően 
engedélyezzék a július hónapban a leállást. 

 
Vizkeleti István alpolgármester: 

Elmondta, hogy el kell fogadni, idáig is így ment és a rendet ne bontsák meg. Szerinte szavazzák meg. 
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Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Határozati javaslattal élt az egy hónapos óvodai takarítási szünet elfogadására.  
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
57/2011. (IV.12.) KT. határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta, hogy 
az Egységes Óvoda Bölcsőde egy hónapos takarítási szünetet tartson a 
szokásos módon 2011. július 1-től július 31-ig terjedő időszakban. 
 
Felelős: Nagyné Czigle Judit  
 óvodavezető 
 
Határidő: 2011. július 01. – július 31-ig 

 
 
Szabó Árpád képviselő: 

Felvetette, hogy a kanális árok tisztításával kapcsolatban lenne kérdése. Miért a sportkörnek kellett azt a 
mocskot kitakarítani a kanálisból, mikor mindig olyan kevés pénzük van. Szerinte hosszú évek óta vitatott 
téma, hogy ide engedik a bábolnaiak a szennyvizet. Véleménye szerint érdemes lenne, hogy keressék meg a 
bábolnai Önkormányzatot, mivel ő miattuk használhatatlan a banai pálya, viszont mikor a banaiak átmentek a 
bábolnai pályán játszani, akkor a pálya kölcsönadásáért 30.000 Ft-ot kértek. Legalább díjmentesen engednék 
oda őket, vagy valami egyéb formában honorálni kellene az okozott kárért. Megkérte a polgármester és 
jegyző asszonyt, hogy ezzel kapcsolatban járjanak el.  

 
Ágoston Lászlóné képviselő: 

Valóban azért ment tönkre a sportpálya, mert oda engedték a szennyvizet, viszont nem csak a sportpálya 
ment tönkre. Azok akik azon a környéken laknak, azok tudják, hogy szinte elviselhetetlen az a bűz, amit ez a 
kanális okoz. Szerinte szinte már ihatatlan ez a víz, főleg kisgyereknek adni majdhogynem veszélyes is. 
Ezzel tönkre tették a falut is. Valamit csinálni kell Bábolnának mindenképpen. 

 
Vizkeleti István alpolgármester: 

Elmondta, hogy a napokban látott egy markolót a kanálisnál, ami valami imitált dolgot csinált, de nem tudja 
kinek a megbízásából. A Képviselő társa mondataihoz annyit szeretett volna hozzászólni, hogy ezek a 
mondatok nem fedheti a valóságot, mert ha ez a szennyvíz belekerülne az ivóvízbe, akkor már nem lenne 
iható víz itt Banán. Lehet, hogy van a víznek egy bizonyos szaga, nem vitatja, de szennyvíz biztos, hogy nem 
lehet benne. Minden hónapban visznek mintát az ivóvízből és laboratóriumban megvizsgálják.  

 
Szabó Árpád képviselő: 

Ő is azt mondta, hogy ne riogassák a lakosságot. Az ivóvíz 270 méter mélységből származik, és a talajvíz 
ilyen mélységekig nem szívódik le. Ettől függetlenül nagy kárt okozott ez a falunak. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

A kanális az önkormányzat tulajdona, és a fenntartása a Komáromi Vízitársulathoz tartozik. A 
vizitársulatokat a kormány január 1-től megszüntette, pénzeszközt nem biztosítanak nekik. Bizonytalan a 
Vízitársulat léte, tehát nem áll módjukban ezt a kanálist kitisztítatni. Mivel kaptak 1.000.000 Ft-ot a megyei 
közgyűléstől, ezért a sportkör úgy döntött, hogy rendbe teszik a sportpályát, és akkor a sportvezetés úgy 
döntött, hogy megpróbálják bevállalni saját hatáskörben a kanális kitisztítását is. Megpróbáltak erre 
valamilyen forrást is előteremteni, és Ő felvállalta, és beszélt a Popovics úrral a Megyei Közgyűlés 
elnökével, aki felkérte a Janák Emil urat, aki a Vízügyi igazgatóság igazgatója, hogy ebben szakmailag 
legyen a segítségükre. Pénteken Ő ki is küldte a Tatai Szakaszmérnökség vezetőjét a Molnár Andrást, aki 
jelen volt ennek a kotrásnak a megkezdésekor. Csütörtökön volt Ő maga kint, akkor még ott állt a víz, majd 
pénteken mikor a gép megkezdte a munkáját, akkor folyó víz lett belőle, megkezdte a lefolyását, és állítólag 
már a Bakony-érnél jár. Elmondta, hogy megkezdték a probléma megoldását, és hogy a Popovics úr, aki a 
Megyei Közgyűlés Elnöksége mellett a Bábolnai Képviselő-testületnek is a tagja, már tud a problémáról.  
Illetve még arról van néhány információja, hogy a helyi FIDESZ szervezet aláírásgyűjtésbe kezdett, és a 
Környezetvédelmi Államtitkár úrnak eljuttattak egy petíciót, melyet megkérdezett, hogy az önkormányzatnak 
nem kell-e az abban foglaltakat megerősíteni. Erre azt a választ kapta, hogy nem ezt ők fogják felvinni. Ezzel 
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kapcsolatban nincs információ, hogy hol tart az ügy. Végezetül a Popovics úr tud a problémáról, és jönni fog 
a pénteki gyakorlatra is és itt is beszélni fognak erről is.  
Az Ágostos Lászlóné felvetésével kapcsolatban elmondta, hogy ő rendszeresen jár a Pannon-Víz Zrt. 
értekezleteire, és ezt a problémát elsőként felvetette, és megnyugtatták, hogy a vízbázisba nem juthat bele ez 
a víz, nem mehet bele. Az elöregedett vízcsatornák miatt előfordulhat gond, de a vízbázisig nem juthat le.  

 
Ágoston Lászlóné képviselő: 

Annak idején nagyon sokan fizettek pénzt a Vízitársulatnak, megkérdezte, hogy akkor hova tették azt a sok 
pénzt. Semmit nem csináltak.  

 
Szabó Árpád képviselő: 

Felvetette, hogy ha a polgármester asszony azt mondta, hogy a miénk a kanális, akkor a bábolnaiaknak ne 
engedjék, hogy használják. Elmondta, hogy ha szabványos, rendesen megtisztított vizet engednének bele, 
akkor nem lenne ez. Addig nem lesz intézkedve ez ügyben, majd csak mikor már nagyon rossz állapot lesz.  
Szerinte az a szennyvíztisztító már kinőtte a várost. Valóban igaz, hogy ha megemelkedik a Bakony-ér 
szintje, akkor visszafolyhat. Annyit nem bocsátanak ki, hogy tisztítsa magát. Mindenképpen kezdeni kell 
valamit, egy egyeztetés szükséges. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Határozati javaslattal élt, hogy a májusi testületi ülésre vegyék fel napirendi pontnak, és hívják meg a 
szennyvízkezelő tulajdonosát és üzemeltetőjét is. 

 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
58/2011. (IV.12.) KT. határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy a májusi testületi ülésre meghívják a Bábolnai szennyvízkezelő 
és szolgáltató Kft. képviselőjét és tulajdonosát a szennyvíz 
elvezetéssel kapcsolatos problémák megoldása érdekében. 
 
 Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

  polgármester 
 
 Határidő:  köv. testületi ülés 

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

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


