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BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Bana, Jókai Mór utca 18. 
 
Ikt.sz.: 311/5/2011. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. május 10-én tartott rendes nyílt üléséről.  
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme, 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 intézményvezető 
Kovácsné Szemes Ibolya iskolaigazgató-helyettes 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Köszöntötte a képviselő-testület rendes nyílt ülésén megjelenteket, megállapította, hogy az határozatképes, mivel 7 
képviselőből 7 fő jelen van. Jegyzőkönyv vezetésére Sulyokné Kállai Mónika igazgatási előadót javasolta. 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2011. (V.10.) KT. határozata: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a jegyzőkönyvvezető személyét. 
 
Felelős: Sulyokné Kállai Mónika 

 jegyzőkönyvvezető 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Elmondta, hogy mindenki időben megkapta a meghívót, mely tartalmazta a napirendi pontokat, azonban jelezte, 
hogy a 3. pontban kellene tárgyalni és elfogadni az Egységes Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési 
Szabályzatát, valamint a különfélékben a Jókai Mór Általános Iskola fennmaradásával kapcsolatos észrevételeket 
kellene tárgyalniuk, így 15 pont lenne. Ezek alapján a napirendi pontok a következők szerint alakultak. 

 

NAPIRENDI PONTOK: 

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

 
2. Bana-Bábolna csatorna szennyvízelvezetési problémáinak megtárgyalása 

Előadó: Dr. Horváth Klára Bábolna Város polgármestere  
 Szakács Kornél Bábolnai Szennyvízkezelő és Szolgáltató Kft. képviselője 
 

3. Egységes Óvoda és Bölcsőde SZMSZ-nek elfogadása 
Előadó: Nagyné Czigle Judit óvodavezető 

 
4. Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

Előadó: Bartal Krisztina igazgatási főelőadó 
Román Gyöngyi családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat munkatársa 
Dr. Szolga Emese jegyző 
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5. Pályázati kiírás a 2011. évi IX. Banánfesztivál, Falunap rendezvényhez kapcsolódó vendéglátásra 

Előadó: Dr. Szolga Emese jegyző 
 

6. Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló 
önkormányzati rendeletének elfogadása  
Előadó: Dr. Szolga Emese jegyző 

 
7. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételeinek megtárgyalása és Bana 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének vagyonról szóló önkormányzati rendeletének elfogadása  
Előadó: Dr. Szolga Emese jegyző 

 
8. Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Fák és cserjék ültetési, telepítési távolságának 

szabályairól szóló önkormányzati rendeletének elfogadása  
Előadó: Dr. Szolga Emese jegyző 

 
9. Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Helyi népszavazás és népi kezdeményezésről 

szóló önkormányzati rendeletének elfogadása  
Előadó: Dr. Szolga Emese jegyző 

 
10. Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Állattartásról szóló önkormányzati 

rendeletének elfogadása  
Előadó: Dr. Szolga Emese jegyző 

 
11. Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Települési szilárd hulladékok kezelésével 

kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadása  
Előadó: Dr. Szolga Emese jegyző 

 
12. A Házaló kereskedelemről szóló állásfoglalás megtárgyalása 

Előadó: Dr. Szolga Emese jegyző 
 

13. Nagyigmánd-Bana-Csém-Szákszend intézményfenntartó társulás Társulási megállapodás 
módosításának, valamint a Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati 
intézményekben alkalmazandó térítési díjakról szóló 1/2011.(II.16.) sz. önkormányzati rendelet 
módosításának elfogadása  
Előadó: Dr. Szolga Emese jegyző 
 

14. A nyári szociális gyermekétkeztetés megtárgyalása 
Előadó: Dr. Szolga Emese jegyző 

 
15. Különfélék 

a. Jókai Mór Általános Iskola fennmaradásával kapcsolatos megbeszélés 
 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2011. (V.10.) 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, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről. 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Tájékoztatta a Képviselő-testületet a lejárt határidős feladatokról, valamint a két ülés között történt eseményekről. 
A teljes beszámoló az 1. sz. mellékletben csatolva. Vélemény, észrevétel nem volt, ezért határozati javaslattal élt 
annak elfogadására. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 61/2011. (V.10.) KT. határozat: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az 1. sz. melléklet szerinti 
tartalommal a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről 
szóló beszámolót. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
2. Bana-Bábolna csatorna szennyvízelvezetési problémáinak megtárgyalása 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Üdvözölte Dr. Horváth Klárát Bábolna Város polgármesterét és Szakács Kornélt a Bábolnai Szennyvíztisztító és 
Szolgáltató Kft. képviselőjét. Már korábban beszéltek róla, hogy már rég óta a focipálya használhatatlan, és ezért 
az előző testületi ülésen megegyeztek, hogy meghívják a Bábolnai Szennyvíztisztító tulajdonosát és képviselőjét. 
Arra kérte a jelenlévőket, hogy nyíltan és őszintén tegyék fel a kérdéseiket, szemtől-szembe, és a meghívottak 
egyenesen válaszolják meg azokat. Kérte, hogy tegyék fel kérdéseiket a képviselő társak. Összegezte, hogy már 
egy éve használhatatlan a focipálya, és ez nagyban betudható annak, hogy a tavaszi esőzések miatt a Bakony-ér 
visszaduzzadt, és ezen keresztül a Bana-Bábolna csatorna is. Korábban elhangzott olyan is, hogy tisztítatlan 
szennyvíz folyik ide, megkérdezte, hogy a Szakács úrnak van-e ezzel kapcsolatban valami hozzáfűzni valója. 
 

Szakács Kornél Bábolnai Szennyvízkezelő Kft. vezetője: 
Előzetesen annyit tudott hozzászólni, hogy a Bana-Bábolna csatornába tisztítatlan szennyvíz a bábolnai 
szennyvíztelepről nem mehet ki. A Bana-Bábolna csatorna a megtisztított szennyvíz befogadására szolgál. 
Egyébként a vízfolyás körül található rengeteg mezőgazdasági szántó terület, melyet rendszeresen műtrágyáznak, 
illetve a korábbi években hígtrágyázás is volt. Nem utolsó szempontként tartotta fontosnak megjegyezni, hogy a 
Bana nyugati határában található egy sertéstelep, melynek a hígtrágya elvezetése nem megoldódott. Tehát 
összefoglalva annyit tudott elmondani, hogy a szennyvíztelepről tisztítatlanul szennyvíz nem áramolhatott ki.  
 

Szabó Árpád képviselő: 
Tisztelettel köszöntötte a meghívott vendégeket. Elmondta, hogy meg kell cáfolnia a korábban elmondottakat, 
hiszen komoly iszap átfolyás volt a Bana-Bábolna csatornából a Bakony-érbe. Nem egy alkalom volt, hogy a 
tisztítatlan szennyvízkibocsátás miatt megbüntették Önöket. Nem szeretne vádaskodni, de kb. egy hónappal ezelőtt 
a Környezetvédelmi Felügyelőségnek betelefonált, illetve írt egy levelet. A Környezetvédelmi Felügyelőség 
rendszeresen méréseket végez, melyek alapján többször kiderült, hogy iszapkifolyás volt a bábolnai 
szennyvíztelepről. Sőt a beadványára tartottak is egy helyszíni bejárást, melyen ott volt a polgármester asszony és 
a Környezetvédelmi Felügyelőség megbízottja is. Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőségtől kaptak egy tájékoztatást a tárgyi panaszbejelentéssel kapcsolatban. A 2. sz. mellékletben 
lett csatolva az a két levél, melyet felolvasott. Az egyik a panaszbejelentésre adott tájékoztatás, a másik a 
bejárással kapcsolatos észrevételek. 
Szerinte maradjanak a tényeknél, már régóta húzódó dolog ez. Elmondta, hogy ő nem szakember, ezért kért 
segítséget, de joggal elvárhatja a banai lakosság, hogy ilyen szennyvizet ne engedjenek Banára. Igaz, hogy van 
némi túlzás is, mert a szakemberek szerint sem veszélyezteti a vízbázisukat, de ez nem ok arra, hogy minden így 
maradjon. Azt kérte, hogy most már rendezzék ezt a dolgot. Tisztelettel meghívta őket, hogy helyszíni bejárás 
során nézzék meg ezt a kanálist, és az ottani iszaplerakódást. Hosszú évek eredménye, mert tavaly, mikor óriási 
vízmennyiség jött, még akkor az sem tudta megtisztítani ettől a lerakódástól. Elmondta, hogy Tőlük várja a 
megoldást, senki más ebbe nem bocsát be szennyvizet, arra kérte Őket, hogy ezt megnyugtató módon oldják meg. 
 

Bátisz Erzsébet képviselő: 
Mivel Ő a Fiorács Kft.-nél dolgozik, és azok a telepek vannak itt Bana szélénél, ezért elmondta, hogy szerinte a 
sertéstelepen vízzáró réteg van, és ott tisztítják a szennyvizet. 

 
Szabó Árpád képviselő:  

Szerinte sincs a sertéstelep összeköttetésben a kanálissal. 
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Vizkeleti István alpolgármester: 
Tavaly szintén volt bejárás, és ott minden féle szennyeződés volt, érdemes volna végigmenni. A szakemberekkel 
nézték, tele van náddal, mind a nád megfogta, tavaly is le lett zúzva a nád, és ott maradt, azt ki kellene takarítani. 
Szerinte mindenképpen kellene vele valamit csinálni, az ottani utcákban nagyon büdös van. 
 

Ágoston Lászlóné képviselő: 
Ő is csatlakozott, hogy amikor jó idő van, akkor nem lehet elviselni az ottani bűzt, valamit javítani kellene ezzel 
kapcsolatban. Nap mint nap lehetetlen elviselni.  
 

Dr. Horváth Klára Bábolna polgármestere: 
Köszöntött mindenkit, és elmondta, hogy örültek a meghívásnak. Ez idáig egyszer sem jelezték feléjük írásban ezt 
a problémát, hivatalosan ez ügyben nem érkezett megkeresés. Írásos megkeresést ezzel kapcsolatban sem Bábolna 
Városa, sem a szennyvízkezelő üzemeltetője nem kapott. Folyamatosan szájhagyomány útján terjedő hírek voltak 
ezzel kapcsolatban. Nagyon szívesen részt vettek volna a bejáráson, de nem hívták meg őket egyszer sem. Az 
hogy az elmúlt években mik kerültek oda, azt nem tudja, továbbra is állítják, hogy az elmúlt időszakban nekik 
tisztított szennyvíz folyik oda. Mindezt bizonyítani tudják vízmintákkal, hatósági bizonyítvánnyal. A nádnak a 
problémáját sem Bábolna Önkormányzata, sem a szennyvízkezelő nem tudja megoldani, ez a Komáromi 
Vízitársulathoz tartozik. A külterületen lévő vízfolyások a helyi Önkormányzatok bejelentése alapján az illetékes 
Vízitársulathoz tartoznak. Kérte, hogy feléjük jelezzék a problémát. Korábban is iszapkiemelés és nádtalanítás már 
folyt, és ezt kell kérni, hogy továbbra is tegyék meg. 
Ennek a vízfolyásnak az is a problémája, hogy nagyon kicsi az esése, megpang, sokszor visszaduzzasztja a 
Bakony-ér is a vizet. Elmondta, hogy tény, hogy március-április hónapban, nagyon nagy szennyezés érkezett a 
szennyvíztisztítóba, ennek kezelését és kiküszöbölését a telep megoldotta, és azon vannak, hogy máskor ilyen ne 
legyen szorosan együttműködve az érintett céggel. Elmondta, hogy annak ellenére, hogy Bábolnán megszűntek a 
sertéstelepek, viszont a hígtrágya tárolók továbbra is ott vannak, továbbra is szivárog a trágyalé a talajba. Nem 
kívánják a szőnyeg alá seperni a problémát, azért vannak itt, hogy beszéljenek róla. Véleménye szerint bármennyi 
erőfeszítést is tesznek annak érdekében, hogy a szennyvíztisztító szabályosan működjön, akkor is lesznek mindig 
olyan megnyilvánulások, amik a kritikát fogják megfogalmazni. Ígéretet tett, hogy mindent meg fognak tenni 
annak érdekében, hogy a működés helyreálljon. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Megköszönte, és annyit kívánt elmondani, hogy a 2002-2006-os ciklusában már volt egy kezdeményezés, és 
helyszíni bejárást is tartottak. Akkor még nem a Szakács Kornél úr volt a vezető, azonban a korábbi vezető itt volt. 
Tehát már jelezték Bábolnának ezt a problémát, és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnál is tudnak erről. 
Állami ígéretet is kaptak arra, hogy a Cuhai Bakony-eret meg fogják kotorni az idei évben, azonban a jelenlegi 
információik alapján erre a megfelelő pénzösszeg nem áll rendelkezésre. Ő már említette ezt a helyzetet az 
országgyűlési képviselő asszonynak is és szerinte annak érdekében, hogy megtalálják a megfelelő megoldást, 
lehetne ismét közösen egy helyszíni bejárást tartani az illetékesek meghívásával. Valószínűleg az sem lenne a 
legmegfelelőbb megoldás, hogy ezt az iszapot kiraknák a szélére, mert jelentős bűzhatása lenne, és a jegyző 
asszony is tudja bizonyítani, hogy milyen sok lakossági bejelentés érkezett ilyen témában. 
 

Szabó Árpád képviselő: 
Valóban talán most kezdődött el a párbeszéd ezzel kapcsolatban, azonban ez a jelenlegi állapot csak úgy 
alakulhatott ki, hogy ez a szennyvíz Bábolnáról jött. Összegezte az elhallottakat, és kijelentette, hogy ez a kanális 
a jelenlegi állapotában a Bábolnáról érkező szennyvíz elvezetésére nem alkalmas. Akkor lenne alkalmas, ha a 
lakosság részére különböző szennyeződéseket, szaghatásokat nem okozna. Javasolni fogja a testületnek, hogy a 
Vízitársulás felé is jelezzék, hogy ez nem alkalmas. Ki kellene valakinek tisztítani. Egyébként ő már elmondta, 
hogy ez abszurd, mert Bábolna kifizeti a kiszabott büntetéseket, Banán meg itt marad a szennyvíz. Szerinte a 
büntetések fizetése helyett megoldást kellene keresni. Egyetért azzal, amit a Dr. Horváth Klára elmondott, de nem 
hallotta a megoldást. Fel van háborodva, mert a Vízitársulat nem csinál semmit, egyébként mivel elnöke is volt, 
ezért konkrétabb megoldást szeretett volna hallani. 
 

Dr. Horváth Klára Bábolna polgármestere: 
Két dolgot szeretett volna hozzáfűzni. Határozottan kijelentette, hogy nem szennyvizet bocsátanak ki, hanem 
tisztított vizet. A másik pedig csak egy kiegészítés, hogy a Vízitársulat már nem szed semmilyen hozzájárulási 
díjat, tehát az, hogy hogyan fogja megoldani a feladatait, az még kérdéses. 
 

Toma Richárd lakos: 
Miután a meghívottak asztalára tette a vízmintával teli üveget elmondta, hogy ez folyik itt. Véleménye szerint ez a 
víz olyan messze van a tisztított víztől, mint Makó Jeruzsálemtől. Ez az, ami itt folyik. Elmondta, hogy hamarosan 
meg kell újítani ennek a Bana-Bábolna csatornának a vízjogi engedélyét, és akkor ezt a Képviselő-testületnek meg 
kell majd szavaznia. Kérte, hogy akkor figyeljenek oda nagyon, és jól gondolják meg. 
 



5. oldal, összesen: 20 
D:\Dokumentumok\2011\Jegyzőkönyvek\Képviselő-testületi-2011\2011.05.10\Jegyzőkönyv - 2011.05.10.doc 

Szabó Árpád képviselő: 
Szerinte várják meg a labor eredményt, mert akkor lesz egyértelmű, hogy honnan milyen minőségű víz származik. 
Meg kell nézni, hogy ez az ottani kibocsátott víz lehet-e? Szakaszonként változik, de van még, ahol rosszabb, de 
ez akkor mérvadó, ha hivatalos mintavétel történt. Végezetül lezárta azzal, hogy kicsit csalódott, mert ennél többet 
várt, sajnálja, hogy nem tudják ezt itt lezárni. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Szerinte már azzal elértek valamit, hogy leültek megbeszélni ezt a problémát, mert ez nem egy most keletkezett 
probléma. Egyetértett a Szabó képviselő úr javaslatával, hogy fogalmazzanak meg egy megkeresést, melyben egy 
helyszíni bejárást kezdeményeznek.  
 

Vizkeleti István alpolgármester: 
Annyival egészítené ki, hogy a mai mintavételezést meg kellene várni, hiszen az is befolyásolná az egész menetet. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Határozati javaslattal élt a közös helyszíni bejárás kezdeményezésére. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2011. (V.10.) KT. határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy kezdeményeznek egy 
helyszíni bejárást a Bana-Bábolna csatorna szennyvízelvezetési problémáinak megoldása 
érdekében, a Komáromi Vizitársulat, a Környezetvédelmi Felügyelőség, a Bábolnai 
Szennyvízkezelő és Szolgáltató Kft., valamint a bábolnai Polgármesteri Hivatal képviselőivel. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

A meghívott vendégek, Dr. Horváth Klára és Szakács Kornél távoztak. 
 
 

3. Egységes Óvoda és Bölcsőde SZMSZ-nek elfogadása 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Megkérdezte az intézményvezetőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? 
 

Nagyné Czigle Judit intézményvezető: 
Elmondta, hogy nem szeretne, mert mindent részletesen tartalmaz, amit át is olvashattak. A korábbiaknak 
megfelelően egységes szerkezetbe foglalta, és a hatályos jogszabályok figyelembe vételével készítette el, és most 
kérte a Képviselő-testületet, hogy fogadják el. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Elmondta, hogy a 11. pontban az alaptevékenységek már az alapító okirat szerint lettek meghatározva. 
Véleménye szerint nagyon jól összefogott munka, tételesen tartalmazza a nevelési, oktatási intézmények 
működéséről szóló 11/1994.(VI.08.) MKM rendeletben meghatározott és hivatkozott pontokat. Egységesen 
összefoglalja az óvoda működésére vonatkozó összes kitételt. Egy kérdése lenne ezzel kapcsolatban, mely szerint 
tartalmazza, hogy a gondozó munkaideje egyik héten 7-14 óráig, a másik héten 8-15 óráig tart, míg az óvoda 16 
óráig van nyitva. Ezt a fennmaradó időt az óvodapedagógusok látják el? 

 
Nagyné Czigle Judit intézményvezető: 

Igen, mert így van meghatározva, és kérték, hogy a bölcsisek így dolgozzanak, mert így jobban tudnak találkozni 
a szülőkkel. Mivel a fennmaradó időben az óvónők vannak a gyerekekkel, ezért kell a többieknek is elvégezni a 
csecsemőgondozói képzést. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Örömmel látta, hogy az ünnepek megemlékezésének rendje is meg lett említve. Az intézményvezető munkaköre 
teljes mértékben lefedi azt amit a törvény is előír, sőt még ki is van bővítve. Mindent nagyon alaposan részletez, 
és örömmel látta, hogy a közalkalmazotti képviselő is meg lett nevezve. Köszönte szépen a munkát, és 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
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Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Megköszönte, és elmondta, hogy nagyon örül neki, hogy az egész óvoda területén tilos a dohányzás. Mivel nem 
volt több kérdés, ezért határozati javaslattal élt az óvoda szmsz-nek elfogadására. 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2011. (V.11.) KT. határozata az 
Egységes Óvoda – Bölcsőde Egységes Szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete 
szerinti tartalommal az Egységes Óvoda - Bölcsőde egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és 
Működési Szabályzatát. 
 
Felelős: Nagyné Czigle Judit 

 óvodavezető 
 
Határidő:  azonnal 
 
 

Nagyné Czigle Judit intézményvezető távozott. 
 

 
4. Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Az előterjesztést mindenki megkapta, megkérdezte a napirendi pont előadóit, hogy szeretnének-e szóbeli 
kiegészítést tenni? 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Néhány dolgot szeretne részletezni, azért hogy a lakosság is egy kicsit képet kapjon a munkájukról. A 4. sz. 
mellékletben csatolt részletes előterjesztést és beszámolót ismertette. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Elmondta, hogy egy szép beszámolót tartanak a kezükben. Elmondta, hogy nagyon sok pénzt adnak a 
családoknak, és főleg a lakásfenntartási támogatás látható, hogy megkapják a pénzt, és sajnos nem arra fordítják. 
Megköszönte a családsegítőnek és a jegyzőnek is a munkáját, és hogy egy ilyen szép beszámolót állítottak össze. 
Megkérdezte, hogy van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 
 

Ágoston Lászlóné képviselő:  
Szerinte annyira kiterjedt ez az előterjesztés, hogy ami érdekelhetné őket, az minden benne van, ezért nincs 
kérdésük ezzel kapcsolatban. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Határozati javaslattal élt az átfogó értékelés elfogadására és annak megküldésére. 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2011. (V.10.) KT. határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 4. sz. melléklet szerinti Átfogó 
értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót. Megbízta a 
jegyzőt a beszámoló KEM Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala felé történő 
megküldésével. 
 
Felelős: Dr. Szolga Emese 

 jegyző 
 
Határidő:  2011. május 31. 
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5. Pályázati kiírás a 2011. évi IX. Banánfesztivál, Falunap rendezvényhez kapcsolódó vendéglátásra 
 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Elmondta, hogy az előző testületi ülésen bízták meg azzal, hogy a 2011. évi IX. Banánfesztivál, Falunap 
rendezvényhez kapcsolódó vendéglátás kizárólagos jogát pályáztassák meg. A tevékenységi kört a közterület 
használattal kibővítve ajánlaná, valamint a rendezvényen megjelenő állampolgárok kiszolgálásának kizárólagos 
jogát tartalmazná. Már az előző testületi ülésen is megbeszélték a részleteket, ez alapján kizárólag Bana Község 
területén székhellyel rendelkező, vendéglátásra működési engedéllyel rendelkező vállalkozó, vagy gazdasági 
társaság jöhet szóba. A pályázáshoz szükséges adatlapot csatolta a pályázati kiíráshoz az 5. sz. mellékletben. Zenés 
táncos rendezvények szabályozásáról szóló Kormányrendelet nem vonatkozik a falura, mivel csak a 300 főnél 
nagyobb vendéglátó egységekre, valamint az 1000 főt meghaladó szabadtéri rendezvényekre vonatkozik. Ez 
valószínűleg a korábbi éveknek megfelelően, most sem fog ennyi főt megmozgatni. 
Itt a közterület szabályozásáról szóló 4/2007. (II.15.) sz. rendeletre hívta fel a figyelmet, mely szerint 
négyzetméterre van meghatározva a közterület használat, illetve minden esetben egy közterület használati 
engedély kiadását kell kérelmezni. 
Ezúton megköszönte a Képviselő úrnak, hogy felvetette korábban, hogy a közterület használatot folyamatosan 
ellenőrizzék. Az elmúlt időszakban kiadták az engedélyeket a 2007-es rendeletnek megfelelően, nagyon sok 
kérelem megfelelt az előírásoknak, feltételeknek.  
Visszatérve a pályázathoz, a benyújtás módja személyesen, vagy postai úton lett meghatározva, és javasolta a 
benyújtás határidejét 2011. június 7-ben meghatározni, mivel az elbírálás határideje legkorábban 2011. június 14-
ére van meghatározva. A szerződéskötés határideje 2011. július 1, ami vonatkozik a Bana Község Önkormányzat 
és a nyertes vendéglátó egység közötti szerződésre, valamint a pályázó és az általa hozott műsorra vonatkozó 
szerződésre is. Ezt a szerződés tervezetet csatolnia is kell a pályázathoz, hiszen nekik valamilyen garanciát kell 
kérniük. Végezetül pedig a Képviselő-testület hatásköre a döntést meghozni, hogy ki lesz az aki ezt a 
tevékenységet végezheti a Banánfesztiválon.  

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Megkérdezte, hogy van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Nagyon jónak találta a pályázatot, javasolta, hogy ezt a 
helyben szokásos módon is hirdessék ki. Határozati javaslattal élt, hogy a pályázati kiírást fogadják el. 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2011. (V.10.) KT. határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 5. számú melléklete szerinti 
tartalommal pályázati kiírást tett közzé a 2011. évi IX. Banánfesztivál, Falunap rendezvényhez 
kapcsolódó vendéglátás és büfészolgáltatás jogára. 
 
Felelős: Képviselő-testület 

  
Határidő:  2011. június 14. 
 
 

 
6. Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló 

önkormányzati rendeletének elfogadása  
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Megkérdezte, hogy tesz e kiegészítést a jegyző asszony? 
 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Elmondta, hogy azért néhány szóban részletezné, mert ez a rendelet elsősorban a lakosoknak szól. A 6. sz. 
mellékletben csatoltakat részletesen ismertette.  
Kérte a polgárőrség és a lakosok segítségét, hogy a rendeletben foglalt ellenőrzést sikeresen alkalmazni tudják. 

 
Szabó Árpád képviselő: 

Elmondta, hogy ezt a rendeletet rugalmasan kell alkalmazni, a lakosság érdekeit képviselve, viszont nem a 
vendéglátó egységek ellen. Szerinte tisztázni kell, hogy a panaszbejelentés nem lehet szóbeli, hanem írásban kell 
benyújtani. Csak jegyzői megbízással lehet ezt az ellenőrzést a polgárőröknek elvégezni, vagy pedig a 
polgárőrökkel együtt kell megtenni. 
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Ágoston Lászlóné képviselő: 
Elmondta, hogy egyszer már ezt megalkották. Annyit szeretett volna hozzáfűzni, hogy főleg a kisgyerekes 
családokat nagyon zavarják a záróra után az utcán vonuló fiatalok. Nagyon hangosak, éjjel kettőkor hangoskodnak 
az utcákon, nagyon jó lenne ha bírságolnák Őket, vagy a polgárőrök rendre utasítanák őket. Akár még azzal is meg 
lehetne ijeszteni őket, hogy akkor az adott szórakozó hely nem kap nyitvatartási hosszabbítást. Véleménye szerint 
nagyon fontos lenne, hogy a hétközbeni nyitvatartást szigorúan tartsák be. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Elmondta, hogy bízik benne, hogy visszatartó ereje lesz a pénzbírságnak, hiszen 50.000 Ft-ig is büntethető lesz. 
 

Bátisz Erzsébet képviselő: 
A zenegép használatát nem látta beszabályozva. Sajnos az a tapasztalata, hogy nagyon sokszor hangosan szólnak a 
zenegépek is. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

A zajhatárértéket ott is be kell tartani. A hangerő vizsgálata csak szakszerű eljárással történhet. 
 
Vizkeleti István alpolgármester: 

Elmondta, hogy a polgárőrség jelenlegi szolgálati beosztása 23-tól 03 óráig szól. Az ellenőrzésekről annyit, hogy 
már korábban is volt, hogy kimentek ellenőrizni a jegyző asszonnyal. Tisztában van vele, hogy vannak gondok, 
problémák, tapasztalja, hogy hangoskodnak. Sajnos a törvény olyan, hogy még szabálysértésnek sem minősül, ha 
a lakott területen kívül hangoskodnak. Mire kiér a rendőrség, akkorra már nincsenek a faluban. Amennyiben lakott 
területen megfognák őket, akkor lehetne csendháborításért előállítani. Mindent dokumentálnak, és elmondta, hogy 
működik, csak nem olyan hatékonyan, ahogy kellene. Mindent korrekten, diszkréten próbálnak kezelni. Köszönte. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Elmondta, hogy eddig ez úgy működött, hogy pénteken délután beesett a kérelemmel a vendéglátó, viszont most 
már 8 nappal korábban be kell jelentenie. Helyeselte, hogy a büntetés az Önkormányzat bevételét növeli. 

 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő rendeletet hozta: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011. (V.11.) önkormányzati rendelete: 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(V.11.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai 
nyitva tartási rendjéről. 
 
 
7. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételeinek megtárgyalása és Bana Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének vagyonról szóló önkormányzati rendeletének elfogadása 
 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Elsőként az Önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendelettel kezdené. Bekérte a törvényességi osztály a 
jelenlegi 2003-as rendeletüket, melyet felülvizsgáltak és javaslatokkal is éltek a módosításával kapcsolatban. 
Azóta voltak törvényi változások, melyeket véghez kellett vinniük. Részletesen ismertette a 7. sz. mellékletben 
csatolt rendelet-tervezetet. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Megköszönte, és felhívta a figyelmet, hogy amennyiben így elfogadják, akkor a törvényességi felhívásnak is 
eleget tesznek. 

 
Szabó Árpád képviselő: 

Véleménye szerint a vagyonrendelet a törvényi előírások alapján lett elkészítve, tehát ez így elfogadható. 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Határozati javaslattal élt, hogy a vagyonrendeletet elfogadják. 
 

 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő rendeletet hozta: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (V.11.) önkormányzati rendelete: 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (V.11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól. 
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Dr. Szolga Emese jegyző: 
Elmondta, hogy a Kormányhivatal törvényességi észrevételt küldött a hitelfelvétel fedezetéül felajánlott 
ingatlanokkal kapcsolatban. Ezek a felmerült hiányosságok részben betudhatóak annak, hogy a vagyonrendeletet is 
aktualizálni kellett. Részletesen bemutatta a 8. sz. mellékletben található törvényességi észrevételt. 
Felhívták a figyelmüket, hogy könyvvizsgálói jelentés is szükséges, viszont ezt jelezte a törvényességi osztálynak, 
hogy eleget tettek ennek, és elkészült a könyvvizsgálói jelentés. 
A fő probléma az volt, hogy a likvid vagyon felajánlása csak éven belüli hitelre terjed ki, éven túlira nem, 
valamint, hogy önkormányzati törzsvagyon lett feltüntetve hitel fedezetéül. 
Javasolta, hogy a 28. hrsz. gazdasági épület és udvar ingatlant, és a 766. hrsz. Kultúrház ingatlant, melyek a 
törzsvagyon körébe tartoznak, a Pannon Takarék Bank megkeresésével az éven túli hitel fedezetéből vonják ki és 
azokat a likvid hitel fedezeteként ajánlják fel. 
 

Bátisz Erzsébet képviselő: 
A 28-as hrsz-ú gazdasági épület és udvar az a Táncsics utcai szolgálati lakás, mely bérbe van adva. 
 

Szabó Árpád képviselő: 
Elmondta, hogy mivel már a könyvvizsgáló is látta ezt, és a testület a jelentés alapján döntött a hitelfelvétel 
feltételei mellett. Véleménye szerint a törvényességi észrevételre reagálni kell, ez az egyetlen lehetőség, nem érti, 
hogy a könyvvizsgáló miért nem hívta fel erre a figyelmet. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
28. hrsz. korlátozottan forgalomképessé van nyilvánítva, a kultúrház törvény szerint nem felajánlható, tehát vagy 
valami vagyon kiváltással, vagy valami más megoldással lehet. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Az Önkormányzatnak már nincs hitelképes vagyona, amivel kiválthatná a Kultúrházat. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
A szolgálati lakásra van javaslata, viszont a Kultúrházzal kapcsolatban megkeresik a pénzintézetet. 
 

Bátisz Erzsébet képviselő: 
Szerinte meg van kötve a kezük ezzel kapcsolatban. Mindenképpen olyan döntést kell hozniuk, ami a 
törvényességi osztály felhívásának is megfelel. 
 

Szabó Árpád képviselő: 
Könyvvizsgálói jelentéssel a bank elfogadta a felajánlást, viszont észrevételt tett a törvényesség, mi lesz ha a 
törvényességi javaslat ellenére is így marad? 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Kérte, hogy a törvényességi felhívásnak megfelelően fogadják el a vagyonrendeletet, valamint a 28. hrsz., és 766. 
hrsz. ingatlanról döntsenek, és vegyék fel a kapcsolatot a pénzintézettel is. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Javasolta, hogy a 28. hrsz. gazdasági épület és udvar ingatlant, és a 766. hrsz. Kultúrház ingatlant, melyek a 
törzsvagyon körébe tartoznak, a Pannon Takarék Bank megkeresésével az éven túli hitel fedezetéből vonják ki és 
azokat a likvid hitel fedezeteként ajánlják fel. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Két határozati javaslattal élt. 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2011. (V.10.) KT. határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 28. hrsz. gazdasági épület és 
udvar ingatlant, mely a törzsvagyon körébe tartozik, a Pannon Takarék Bank 
megkeresésével az éven túli hitel fedezetéből kéri kivonni és azt a likvid hitel 
fedezeteként felajánlja. 
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Felelős: Dr. Szolga Emese 

 jegyző 
 
Határidő:  2011. május 20. 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 67/2011. (V.10.) KT. határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 766. hrsz. Kultúrház ingatlant, 
mely a törzsvagyon körébe tartozik, a Pannon Takarék Bank megkeresésével az éven túli 
hitel fedezetéből kéri kivonni és azt a likvid hitel fedezeteként felajánlja. 
 
Felelős: Dr. Szolga Emese 

 jegyző 
 
Határidő:  2011. május 20. 

 
 
 
 

8. Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Fák és cserjék ültetési, telepítési távolságának szabályairól 
szóló önkormányzati rendeletének elfogadása Következő pont 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Elmondta, hogy az elmúlt időszakban megnövekedtek a lakossági panaszok a különböző fa áthajlások miatt, ezért 
vált szükségessé a rendelet megalkotása. Részletezte a 9. sz. mellékletben csatolt előterjesztést. Nagyon szívesen 
várta a javaslatokat. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Amennyiben nincs kérdés, akkor határozati javaslattal élt, hogy elfogadják a rendeletet az ültetési távolságokról. 

 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő rendeletet hozta: 
 
Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (V.11.) önkormányzati rendelete: 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(V.11.) önkormányzati rendelete a fák és cserjék 
ültetési, telepítési távolságának szabályairól. 

 
 

9. Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Helyi népszavazás és népi kezdeményezésről szóló 
önkormányzati rendeletének elfogadása 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Korábban ez a rész az SZMSZ-ükben volt szabályozva, viszont úgy gondolta, hogy érdemes ezt is konkrétan 
leszabályozni. Tehát a népszavazás, népi kezdeményezés leszabályozható, így részletesen ismertette a 10. sz. 
mellékletben csatoltakat. 
Úgy gondolta, hogy a szóbeszédek alapján tudomására jutott, hogy aláírásokat gyűjtenek, és ezért is járta körül 
ezt a rendeletet. Elmondta, hogy egy ilyen kezdeményezésnek költsége van, tehát a mérlegelés az f, és g, pontra 
eshet, a többi pedig a törvényi előírások alapján készült. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Megköszönte a tájékoztatást, és miután értelmezték Bátisz Erzsébet és Ágoston Lászlóné képviselőkkel az f, és g, 
pontot elmondta, hogy az abban részletezettek most a Képviselő-testület hatáskörébe tartoznak. 
 

Szabó Árpád képviselő: 
Véleménye szerint egy rendelet nem engedhet többet, nem is tilthat többet, a törvényi előírásoknak megfelelően. 
Maga részéről vannak kétségei, mivel azért ez több rétegű dolog. 
 
 



11. oldal, összesen: 20 
D:\Dokumentumok\2011\Jegyzőkönyvek\Képviselő-testületi-2011\2011.05.10\Jegyzőkönyv - 2011.05.10.doc 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Amennyiben nincs kérdés, akkor határozati javaslattal élt, hogy elfogadják a rendeletet a helyi népszavazásról. 

 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő rendeletet hozta: 
 
Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (V.11.) önkormányzati rendelete: 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V.11.) önkormányzati rendelete a helyi 
népszavazásról és népi kezdeményezésről. 

 
 

10. Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Állattartásról szóló önkormányzati rendeletének elfogadása  
 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Szintén lakossági bejelentések alapján került sor ennek a rendeletnek a megalkotására. Általában a 
védőtávolságok, valamint a szag- és bűzhatások miatt kaptak észrevételeket. Részletezte a 11. sz. mellékletben 
csatolt rendelet tervezetet. 
A hallottak alapján kérte a testület tagjait, hogy segítsék javaslataikkal.  
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Kiegészítette, hogy ez a rendelet június 1-től lépne hatályba. 
 

Vizkeleti István alpolgármester: 
Szerinte a haszonállatként tarthatónál lévő számokat meg kell emelni, mivel falu helyen élnek. Véleménye szerint 
ezek a számok nagyon alacsonyak, ezt felül kell bírálni.  
 

Szabó Árpád képviselő: 
Szerinte is nagyon látszik, hogy nem falusi lány a jegyző asszony. Az állattartás a mai napig nagyon sok embernek 
megélhetést jelent, például ha elad 50 tojást. Egyetlen elfogadható dolog van, hogy a mennyiség és egyéb 
szempontok alapján úgy kell elfogadni, hogy annyit tarthat, amennyi nem zavarja a szomszédokat.  
Ezt a rendeletet így elveti, nem fogja megszavazni. Szerinte még az állattartás az, amivel a legkevesebb probléma 
van. Véleménye szerint csak az irigy szomszédoknál van probléma. A darabszámokat kellene kivenni, a többit el 
lehet fogadni így ahogy van. 
 

Ágoston Lászlóné képviselő: 
Véleménye szerint a kormány is arra törekszi, hogy állattartásból tudják pótolni a bevételeiket, fenntartani 
magukat. Szerinte sem szabad korlátozni. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Úgy látta, hogy a darabszámokat kellene átgondolni, módosítani.  
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Véleménye szerint az ebeket és a macskákat is le lehet szabályozni. Kérte, hogy szavazzák meg, hogy a következő 
testületi ülésen tárgyalják újra a most megbeszélteknek megfelelően. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Határozati javaslattal élt az elhangzottak szerint. 
 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2011. (V.10.) KT. határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az állattartási rendeletet 
a következő Képviselő-testületi ülésen tárgyalják. 
 
Felelős: Dr. Szolga Emese 

 jegyző 
 
Határidő:  következő testületi ülés 
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11. Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos 

közszolgáltatásról szóló 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadása 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Elmondta, hogy megkereste levélben (12. sz. melléklet) a Győr-Szol Kft., az alapján, hogy a rendeletükben 
negyedéves számlázást fogadtak el, javasolták a kéthavonkénti számlázást. A lakosság részéről is jött ilyen 
jellegű jelzés. Kizárólag csak ezt érinti a rendelet módosítása, melyet a Győr-Szol már május 1-től így 
alkalmazná. Elmondta, hogy a végrehajtását is jegyzői hatáskörbe tették, tehát akik elmaradnak a befizetéssel, 
azok jegyzői felszólító levélre és végrehajtás elindítására is számíthatnak. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Szerinte csak technikai dolog. Kérte, hogy aki a rendelet módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze. 

 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő rendeletet hozta: 
 
Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (V.11.) önkormányzati rendelete: 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(V.11.) önkormányzati rendelete a települési 
szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 4/2011.(II.16.) sz. önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 
12. A Házaló kereskedelemről szóló állásfoglalás megtárgyalása 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Elmondta, hogy már többször felmerült a kérdés ezzel kapcsolatban, ezért most ennek megfelelően tájékoztatást 
nyújt a jegyző asszony. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

A házaló kereskedelemmel kapcsolatban voltak aggályai, és nem szerette volna addig a Képviselő-testület elé 
terjeszteni, amíg egy állásfoglalást nem kap a Kormányhivataltól. Levélben kért véleményt, állásfoglalást, és a 
megkapott választ kiosztották, csatolták a testületi anyaghoz. Ismertette szóban is a 13. sz. mellékletben csatolt 
észrevételt. 
Kiemelte, hogy ha nem banai lakos az illető, akkor ők jelezhetik a székhely szerinti jegyzőnek. A település 
lakóinak kellene jelenteni a házaló kereskedelemmel kapcsolatos észrevételeiket. Nem lehet szankcionálni, nem 
lehet korlátozni, hiszen csak külön törvény és kormányrendelet korlátozhatja, vagy megtilthatja. 
Mivel már többször felmerült ezért, tájékoztatás kapcsán érdemes beszélni róla. Kérte a testület tagjait, lakókat, 
hogy figyeljenek és jelentsék, ha bármi ilyet látnak. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Köszönte szépen a tájékoztatót. 
 

 
13. Nagyigmánd-Bana-Csém-Szákszend intézményfenntartó társulás Társulási megállapodás módosításának, valamint 

a Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati intézményekben alkalmazandó térítési 
díjakról szóló 1/2011.(II.16.) sz. önkormányzati rendelet módosításának elfogadása 

 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Megkérte a jegyző asszonyt, hogy tegyen szóbeli kiegészítést a napirendi ponthoz.  
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Elmondta, hogy ezzel kapcsolatban jelenleg van hatályban lévő rendelete az Önkormányzatnak, a 1/2011. (II.16.) 
sz. rendelet az önkormányzati intézményekben alkalmazható térítési díjakról. Már ennek az elfogadásánál kiküldte 
az ide vonatkozó törvényi előírásokat, mely szerint amennyiben társulásról van szó, akkor a Társulási 
megállapodásban az erre kijelölt Önkormányzat alkot rendeletet. Tekintettel arra, hogy ezzel kapcsolatban 
Nagyigmánd nem kereste meg őket, és április 1. lett volna ennek a határideje, és addigra kellett volna a Társulási 
megállapodást módosítani és a rendeletet megalkotni. A Bana Község Önkormányzata már februárban elfogadott 
egy rendeletet az inflációra való tekintettel, és utána alkotott csak Nagyigmánd egy rendeletet. Április 19-én 
küldtek ezzel kapcsolatban egy levelet (e-mail), majd április 20-án módosították a Társulási megállapodást, 
melyben kijelölték magukat, és megalkották a rendeletet. 
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Részletezte a rendeletek közötti eltérést a 14. sz. mellékletben csatoltak szerint. Kiemelte, hogy szerinte a házi 
segítségnyújtás díja nagyon magas, és szerinte jobb lenne, ha a 70 év felettieknek nem kellene ezért fizetni. 
Nem kötelező elfogadni a rendeletet, amit Nagyigmánd megalkotott, viszont a társulási megállapodás módosítását 
el kellene fogadni, mely szerint a fizetendő térítési díjakkal kapcsolatban a 3. pontban megjelölt önkormányzat, 
tehát a Nagyigmánd hozna rendeletet. Szerinte tehetne egy észrevételt ennek kapcsán a Képviselő-testület, mert 
szerinte itt ezek nagyon magasak, és viszonylag sokan igénybe is veszik ezt a szolgáltatást. 
Elmondta, hogy a Tolnai Szilvia a Kormányhivataltól szintén küldött egy anyagot, ami azt írja, hogy a személyes 
gondoskodás nyújtó ellátásokról, és azok igénybe vételéről és fizetendő térítési díjakról Nagyigmánd alkot 
rendeletet. Viszont a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, fizetésre kötelezettek körét (ide 
lehetne a 70 éven felülieket), térítési díjainak csökkentésének, esetleg elengedésének a feltételeit rendeletben lehet 
szabályozni. Tehát meg lehetne kérni a Nagyigmándiakat, hogy bírálják felül, és módosítsák az általuk készített 
rendeletet. Ő ezt javasolná. Április 1-ig kellett volna ezt felülvizsgálni, és április 19-én kapták meg a kidolgozott 
anyagot, és ők már április 20-án elfogadták. Tehát Bana nem is volt igazán megkérdezve ezzel kapcsolatban. 
Illetve van egy olyan lehetőség, hogy étkeztetés esetén ha a fenntartó azt több főzőhelyről biztosítja, akkor a 
térítési díjat főzőhelyenként is meghatározhatja. Tehát nem is kellett volna ennek megfelelően módosítaniuk a 
rendeletüket. Beépíthették volna az ő rendeletükbe a mi térítési díjainkat. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Elmondta, hogy amennyiben elfogadják a Társulási megállapodás módosítását, akkor felhatalmazzák a 
Nagyigmándi Önkormányzatot a térítési díjra vonatkozó rendelet elkészítésével. Amennyiben így történne akkor, a 
Banai Önkormányzat 2011. február 16-án elfogadott rendeletét is módosítani kellene. Ennek a tervezetét 
elkészítette, és most került kiosztásra. Összegezte, hogy Társulási megállapodás módosításának elfogadása esetén 
mindenképpen ennek megfelelően kellene módosítaniuk a rendeletet, és esetlegesen utána határozattal kérhetnék a 
rendelet további módosítását, hogy a Banai Önkormányzatot érintő javaslatok is bekerüljenek. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Összegezte, hogy akkor most gyakorlatilag el kell fogadniuk a Társulási Megállapodás módosításáról szóló 
határozatot, majd a saját rendeletüket módosítani kellene a Nagyigmándi rendeletnek megfelelően, azonban 
határozati javaslatot tehetnek a rendelet felülvizsgálatára. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Elmondta, hogy itt kellene eldönteni, hogy pontosan kik is lehetnének a kedvezményezettek, és utána egy konkrét 
javaslattal kellene élni, hogy a Nagyigmánd Önkormányzata pontosan hogyan módosítsa a rendeletét. A 
rendeletben szereplő díjak olyan magasak, hogy nem fogják tudni az emberek igénybe venni, semmilyen 
normatívát akkor nem kapnának utána, és meg is szűnne ez a szolgáltatás a településen, holott kötelezően 
ellátandó feladat. Szerinte egyébként ilyen szempontból Banát és Nagyigmándot nem lehet összehasonlítani. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Összegezte, hogy akik ezt a kötelezően ellátandó szolgáltatást igénybe veszik, azok mind idős, magatehetetlen 
emberek, akiknek segítségre van szüksége. 
 

Bátisz Erzsébet képviselő: 
Szerinte nagyon szomorú, hogy az ő véleményezésük nélkül elfogadta a Társulás a megállapodás módosítását, és 
kinevezte Nagyigmándot a rendelet elkészítésére. Meg lehetne reklamálni, hogy részükre lehetőséget sem adtak, 
hogy döntést, vagy javaslatot tegyenek. 
 

Szabó Árpád képviselő: 
Elmondta, hogy van egy társulási megállapodásuk, amiben le lett írva egy döntési mechanizmus. Ezt kellene 
megnézni, hogy mi az amiben kérhetnek, mi az amiben dönthetnek, és mi az amiben javaslatot tehetnek. 
Lényeges, hogy van-e lehetőségük a térítési díjat meghatározni, vagy csak annyi jogosultságuk van, hogy 
elfogadják az általuk készített rendeletet. Olyan magas díjakat állapítottak meg, hogy ezt banai viszonylatban nem 
tudnák kifizetni a lakosok. A banai és a nagyigmándi viszonylatok nem ugyanolyanok, és ezt figyelembe kellene 
venni. Erre kell felhívni a figyelmüket. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

A Társulási megállapodás módosításában benne van, hogy a társulás résztvevőinek véleményezése szükséges. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Elmondta, hogy van lehetőségük rá, hogy nem fogadják el a Társulási megállapodás módosítását, és így az általuk 
készített rendeletet sem, arra hivatkozva, hogy nincs véleményezésük a Bana Község Önkormányzat Képviselő-
testületétől. Valószínűleg törvényességi észrevételt fog kapni Nagyigmánd. 

 
 



14. oldal, összesen: 20 
D:\Dokumentumok\2011\Jegyzőkönyvek\Képviselő-testületi-2011\2011.05.10\Jegyzőkönyv - 2011.05.10.doc 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Összefoglalva az elhangzottakat szerinte a következő határozatot kellene hozniuk: Bana Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Társulási megállapodás módosítását nem fogadja el, mivel a 
véleményezési eljárás elmaradt, javasolja a rendelet az irányú módosítását, hogy a házi segítségnyújtás kapcsán a 
kedvezményezettek köre meg legyen határozva, úgy hogy ne fizessenek térítési díjat a 70 éven felettiek, illetve az 
egyedülállók. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Szerinte is így kell eljárniuk, ezért az előbbiek szerinti határozati javaslattal élt. 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2011. (V.10.) KT. határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 14. mellékletben 
szereplő Társulási megállapodás módosítását nem fogadja el, mert a véleményezés joga nem volt 
biztosítva számára. A házi segítségnyújtásra vonatkozóan javasolja a térítési díj elengedését a 70. 
éven felüliek és az egyedülállók vonakozásában. 
 
Felelős: Dr. Szolga Emese 

 jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
14. A nyári szociális gyermekétkeztetés megtárgyalása 
 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

A kormányhivataltól kaptak egy tájékoztatást, hogy megjelent a rendelet április 29-én, tehát aktualitása van. Az 
igénylés és folyósítás, elszámolás rendje nagyon megváltozott, ez a rendeletből is kiderült. Illetve most már 
pályázati rendszer lett bevezetve, és központosított előirányzatként vannak utalva ezek az összegek. A támogatást 
azok az Önkormányzatok kaphatják, akik vállalják, hogy a nyári időszakban, június 16-tól augusztus 31-ig 
folyamatosan legalább 45, legfeljebb 55 munkanapon keresztül napi egyszeri meleg étkeztetést biztosítanak a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára. Pont aktuális az Átfogó értékelés a 
gyermekvédelmi munkáról, és 98 fő ilyen gyermek van. Az igényelhető támogatás összege egy rászoruló 
gyermekre jutó napi összege, viszont legfeljebb napi 370 Ft. Az elfogadott rendeletük szerint a napi háromszori 
étkezés díja az Önkormányzatnak 420 Ft/nap. A települési önkormányzat jegyzőjének kell a gyermekjóléti 
szolgálat közreműködésével 2011. május 16-ig felmérni a nyári gyermekétkeztetés iránti igényeket. 
A tavalyi évek tapasztalatai alapján, áttekintette a családsegítő munkatársa (akkor még Fekete Emília) és által 
készített jegyzőkönyveket, és a legtöbb esetben két család gyermekei voltak akik ezt a támogatást igénybe vették, 
és nem is jelentek meg az étkezésnél. Kifizette az Önkormányzat feleslegesen a pénzt, és nem mentek el étkezni. 
Véleménye szerint nagyon jó lenne ez a dolog, ez egy jó kezdeményezés, csak nem azok veszik igénybe, akiknek 
ténylegesen kellene. Szerinte főleg azoknak kellene igénybe venni, akik dolgoznak, és nem tudják megoldani a 
szabadságolást. Tényleg jó kezdeményezés, csak nem működött a tavalyi év folyamán. 

 
Kovácsné Szemes Ibolya iskolaigazgató-helyettes:  

Megjegyezte, hogy tavaly nyáron, akik igénybe vették, nekik kötelező volt bejönni, ebédelni is, mert védelembe 
vett családok voltak. Az önkormányzat kötelezve van, hogy ezekről a védelembe vett családokról gondoskodjon. 

 
Román Gyöngyi családsegítő: 

Elmondta, hogy nincs kötelezve ilyenre az Önkormányzat, nincs ilyen törvény. 
 
Kovácsné Szemes Ibolya iskolaigazgató-helyettes:  

Részletezte, hogy tavaly úgy volt, hogy a Polgármesteri Hivatal levélben kérte az iskolát, hogy mérje fel, hogy 
hány gyerek szorul erre a szolgáltatásra. Visszaküldték a gyereklétszámot, és utána a Hivatal felkérte őket, hogy 
gondoskodjanak a gyerekekről, és ők az étkezésen kívül a felügyeletet is megoldották. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Igen, mivel a felügyelet megoldása kötelezően ellátandó feladat, viszont az a gond, hogy ez nem működött. 
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Kovácsné Szemes Ibolya iskolaigazgató-helyettes:  

Elmondta, hogy most a tavaszi szünetben az étkeztetést körülbelül 30 gyerek vette igénybe. 
 

Ágoston Lászlóné képviselő: 
Elmondta, hogy négy évvel ezelőtt volt már egy ilyen, augusztusban vihették haza az ebédet a gyerekek. Igaz, 
hogy akkor nem volt napközi, és 8 főre kapták meg, nem kapott 98 gyerek. Akkor az a 8 fő minden nap elment, és 
elvitte az ebédet. 

 
Kovácsné Szemes Ibolya iskolaigazgató-helyettes:  

Ezeknek a gyerekeknek a napi étkeztetése nincs megoldva, az a gyerek csak akkor eszik, ha ott van az iskolában. 
Ezt az ellátást mindenképpen biztosítani kell a számukra. 

 
Szabó Árpád képviselő:  

Véleménye szerint annyit lehetne tenni, hogy felmérjék, hogy van-e igény erre egyáltalán. Jegyzőtől kérdezte, 
hogy van-e mód szankcionálni, hogyha feliratkozik, aztán meg nem megy el, és nem veszi igénybe. Javasolná, 
hogy mérjék fel az igényeket, és kérdezzék meg a szülőket, valamint járjanak utána, hogy ha igény van rá, akkor 
honnan tudnák ezt biztosítani. 

 
Román Gyöngyi családsegítő: 

Elmondta, hogy a pályázat szerint minimum 45 napig folyamatosan kell biztosítaniuk az étkeztetés. Utána nézett, 
hogy tavaly 8 gyerek vette igénybe, és 8-ból 2-3 gyerek jelent meg rendszeresen. Ezek olyan gyerekek voltak, 
akiknek a szülei otthon vannak, nem dolgoznak. A pályázat a támogatást maximálhatja, de lehet, hogy csak 32-%-
át adja csak. Lehet, hogy Bana nem annyira hátrányos helyzetű település, hogy mind a 370 Ft-ot meg is kapja. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Elmondta, hogy korábban mikor ezt igénybe vehették a szülők, volt olyan, hogy hat alkalommal egyetlen egy 
gyerek sem jelent meg, és akkor is el kellett készíteni az ételt, és egy személynek ott kellett lenni várni a 
gyerekeket. 
 

Szabó Árpád képviselő:  
Valóban, az elhangzottak alapján nem állja meg a helyét. Így nincs értelme. Javaslatát visszavonta. 
 

Kovácsné Szemes Ibolya iskolaigazgató-helyettes:  
Javasolta, hogy bízzák meg az iskolát, és mérjék fel az igényeket, kérdezzék meg a szülőket is, és csak utána 
döntsenek. 
 

Román Gyöngyi családsegítő: 
Elmondta, hogy a támogatás összege gyerekenként naponta 90-100 Ft-ra jönne ki. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Véleménye szerint figyelembe véve az Önkormányzat anyagi helyzetét, nem áll módukban ezt igénybe venni. 
Határozati javaslattal élt, hogy nem kívánnak pályázni a nyári szociális étkeztetésre. 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 70/2011. (V.10.) KT. határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy nem kíván pályázni a 15. 
mellékletben található szociális nyári gyermekétkeztetés támogatására. 
 
Felelős: Dr. Szolga Emese 

 jegyző 
 
Határidő:  azonnal 
 

 
15. Különfélék 

a.) Jókai Mór Általános Iskola fennmaradásával kapcsolatos megbeszélés 
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Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Elmondta, hogy 05.05-én érkezett jegyző asszonyhoz egy levél az iskolából, melyet már nem tudtak a testületi 
anyaggal kiküldeni, ezért most csatolták. A levél az iskola fennmaradásával kapcsolatos aláírásgyűjtő ív átadását, 
valamint egy pályázati anyagot tartalmaz. Írásos előterjesztés nincs, szóbeliről sincs értesülése. Megkérdezte a 
jegyzőasszonyt, hogy szeretné-e kiegészíteni. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Az aláírásgyűjtő ív átadása megtörtént a mai nap folyamán délelőtt. Tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, 
hogy az aláírásgyűjtő ívet 492 fő írta alá, és 2011.05.09-i dátum van rajta átadásnak, viszont csak ma 05.10-én 
került a birtokába. Az iskola önálló fennmaradását támogatják ezek az aláírók. Felolvasta a kezdeményezés teljes 
szövegét. Az aláíróív 2011.04.29-i dátumú, és tartalmazza a nevet, a lakcímet, és az aláírást. Elmondta, hogy volt 
egy fórum, az intézmény fenntarthatóságával kapcsolatban. Ott ő azokat a törvényi rendelkezéseket mondta el, 
ami a normatíva figyelembe vételével plusz bevételt jelenthetne az Önkormányzat számára. A mai ülésen ez a 
téma nem volt a napirendi pontok között felsorolva, a különfélékben szerették volna megemlíteni. Szeretné kérni 
a Képviselő-testület észrevételeit az elmondottakhoz. 
Tekintettel arra, hogy a fórumon felmerült egy intézmény-társulási gondolat, illetve egy változás a fenntartásban 
a jövőre nézve, ezért szeretné javasolni egy határozat kidolgozását, azzal kapcsolatban, hogy a testület hogyan 
gondolja, az iskola további működését. Megkérdezte, hogy van e valamilyen véleménye a testületi tagoknak. 
 

Szabó Árpád képviselő: 
Már a fórumon is elmondta, de szerinte egy ilyen ügyben nyilatkozni, hogy mi legyen az iskolából, egy határozat 
alapján lehetne. Megkérdezte az iskolaigazgató-helyettestől, hogy milyen információk alapján kerestek meg 492 
embert? Véleménye szerint ez egy hisztériakeltés volt. Döntést ilyennel kapcsolatban csak a Képviselő-testület 
hozhat rendeletként, de ilyen rendelete, határozata a Képviselő-testületnek nem volt. A magatartását elítéli, mert 
egy felelőtlen lépésnek tekinti, mert egy szakmailag elismert embernek nem lenne szabad így viselkedni. Tudva 
azt, hogy az iskolának milyen gondjai vannak, mindent megtesznek, keresik az utat, ebben kellene tanácsokat adni, 
segíteni. Az iskola részéről is annak az okát kellene megkeresni, hogy miért vittek el ennyi gyereket. Inkább a 
segítséget kellene nyújtaniuk, nem a hisztéria keltést kellene csinálni. Olyanokhoz is odamentek akik nincsenek 
teljesen informálódva ezzel kapcsolatban. Nem így kellene kezelni a dolgokat. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Elmondta, hogy nagyon örül neki, hogy összefogott a falu, de egy okafogyott dologgal kapcsolatban. Az aláírás 
gyűjtés célja nem létezik, hiszen sehol nem hangzott el olyan dolog, hogy meg akarják szüntetni az iskolát. 
Megkérdezte, hogy miért nem keresték meg Őt, mint a falu polgármesterét a problémájukkal, terveikkel és az 
aláírásgyűjtéssel kapcsolatban. Felvetette, hogy amikor az a sok pedagógus el lett küldve, akkor miért nem 
mozdult meg a falu? 
 

Kovácsné Szemes Ibolya iskolaigazgató-helyettes:  
A Szabó úr beszédére reagálva elmondta, hogy nem egyszer hangzott el, az a szó, hogy hisztéria. Szerinte nem 
hisztéria volt, hiszen a fórumon Önök a szülőkkel beszéltek, mint partner. Önök is elmondták a gondolataikat, a 
pedagógusok is, és a szülők is. Ez az aláírás nem a polgármester asszony, és nem a Képviselő-testület ellen 
irányult, ez arról szólt, hogy önálló intézményként működjön továbbra is az iskola. Az történt, hogy a szülők is 
szerették volna így jelezni a polgármester és a testület felé, hogy mit szeretnének. Nem nagyon ismeri még Bana 
történetét, de azok a szülök, akik itt éltek régen is, azok elmondták, hogy milyen sokat küzdöttek annak idején is 
az iskoláért. Úgy gondolta, hogy neki, mint jelenleg az iskola igazgatójának az a feladata, hogy megtartsa a 
településnek az iskolát. Nem hisztéria keltés történt, hanem jó szándékkal írták alá a szülők az iskola 
megmaradásáért. 

 
Ágoston Lászlóné képviselő: 

Ő is szerette volna azzal kezdeni, hogy szerinte sem hisztéria keltés volt, mert a szülők kérdezték ezt konkrétan. 
Mindenkire gondolnak, hisztérikus felnőttekre, egyedül a gyerekre nem. A gyereknek joga van a saját falujában 
iskolába járni. Nem bírja elviselni, hogy már évek óta ez a hisztériakeltés folyik az iskolában. A régi időkben is 
sok probléma ellenére fenn tudták tartani. Nem tudja, hogy miért éppen az iskolával van ennyi probléma. Ha nem 
lesz iskola, akkor hogyan lesznek a műsorok megtartva a faluban. Hogyan lesz akkor a hitoktatás? Polgármester 
asszonyt emlékeztette, hogy volt 8 évvel ezelőtt egy gyűlésük, és ott ő azt mondta, hogy ha kell az ördöggel is 
cimborál a falu érdekében. Hát most kérte meg arra, hogy tegye meg. A falu java az, hogy az iskola megmaradjon. 
Azt is kérdezték tőle már hatodikas szülők, hogy nézzenek-e a gyerekeiknek másik iskolát. Lesz-e hetedik, 
nyolcadik osztály. Erre ő azt mondta nekik, hogy december 31-ig meg van a költségvetésük, majd utána meg 
meglátják, hogy mi következik. Kérte, hogy lépjenek túl a dolgokon, hiszen elsősorban az a feladat, hogy tartsák 
meg az iskolát. 
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Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Vissza szeretett volna kérdezni, hogy mikor volt arról szó, hogy megszüntetnék? Nem mondott senki ilyet. 
Elmondta, hogy az igaz, és még most is fenntartja, hogy az ördöggel is cimborál a falu érdekében. Részletezte, 
hogy annak idején más volt a helyzet, 2006-ban az állami finanszírozás 65 %-os volt. Most pont fordítva van, és ez 
országosan így van. Most vannak hírek róla, hogy a kormány változásokat tervez. 
A problémák megoldása érdekében hozták össze azt a fórumot, senki nem is beszélt ilyenről, nem kezdeményezte 
senki napirendi pontban sem. Nem bánt senkit, a véleményét elmondta. Nem kereste meg senki ezzel az 
aláírásgyűjtéssel kapcsolatban. Elmondta, hogy mindenük jelzáloggal terhelt, december 31-ig valóban meg van a 
költségvetésük. Próbál lobbizni, lement az óvodába, fordult a szülőkhöz is, próbálta a szülőket is rávenni, hogy ide 
írassák a gyerekeket. Szerinte a problémát itt helyben kell megoldani, és szorosabb együttműködést kér az iskola 
és a fenntartó között.  

 
Ágoston Lászlóné képviselő: 

Elmondta, hogy már nagyon sokszor elhangzott, hogy az iskola a hibás, de megkérdezte, hogy tudják-e mit jelent, 
hogy fenntartó, nagyon sok olyan dolog van, ami nem rád tartozik. Szerinte az órarend összeállításához nincsen 
semmi köze. Az óvoda vezető is későn adta le az anyagot, és neki nem lett szólva. A szülők mondták el neki, hogy 
a hatodikas lányok bejönnek hozzá, és itt beszélgetnek, kifaggatja őket. Megkérdezte, hogy a nagycsoportos 
óvodásokat miért nem hívja be. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatal intézménye van a lakókért. Az ő irodájába, ha nyitva van az ajtó, 
mindenki bemehet. Nem érti, hogy miért hibaként róják fel neki, hogy megpróbálja a jó viszonyt ápolni. 

 
Kovácsné Szemes Ibolya iskolaigazgató-helyettes:  

Megköszönte a polgármester asszonynak, hogy monitorokat, asztalokat szerzett az iskolának. Látja, hogy a 
polgármester asszony mindent megtesz az iskoláért, és ez az aláírásgyűjtés jó szándékkal történt. 

 
Szabó Árpád képviselő: 

Nem hiszi, hogy a Kovácsné Szemes Ibolya jobban meg szeretné tartani az iskolát mint ők. Nem Őket kell 
meggyőzni arról, hogy meg akarják tartani az iskolát. Senkiben sem kérdőjelezné meg, hogy meg akarják tartani. 
Nem ám azt akarja mondani, hogy önnek többet jelent vagy fontosabb ez az iskola, mint nekik. Nekik vannak itt 
gyökereik. 

 
Vizkeleti István alpolgármester: 

Sajnálta hogy nem volt ott a fórumon. Elhangzott, hogy május 31-ig lehet jelenteni a szándékot az iskolával 
kapcsolatban. Úgy tudja, hogy ezért lett a fórum összehívva. A környező településeken kérdezték tőle, hogy be 
akarják zárni az iskolát, mert a falu gyűjtést szervez ellene. A Képviselő-testület egyetlen tagja sem mondott ilyet, 
hogy be akarják zárni az iskolát. Szerinte ez a polgármester és a Képviselő-testület lejáratása. Botránynak tartja ezt 
az egészet, és az Ő szavazata nem lesz ott, hogy az iskolát be akarják zárni. Elképzelhető, hogy ez egy jó 
gesztusnak indult, de nem így kellett volna ezt elkezdeni. Nagyon sok hitelük van, és ezt is a Képviselő-testületnek 
kell felvállalni, de hogy mi lesz januárban, még nem lehet tudni. Rengeteg törvénymódosítás, különböző hírek 
vannak a levegőben. Köszönte szépen, de nagyon fel volt háborodva. 

 
Kovácsné Szemes Ibolya iskolaigazgató-helyettes:  

A Szabó úr is a faluért van. Ő meg pedagógus, aki a gyerekeket nagyon szereti, és már két éve itt lakik közöttük. 
Elmondta, hogy szeretne örömhírt mondani, mely szerint az intézmény pályázatát a Tempus Közalapítvány 
Kuratóriuma elfogadta, mely szerint pedagógus aszisztenst fognak kapni a 2011-2012-es tanévre. Ez az intézmény 
költségvetését nem terheli, az EU fogja fizetni. Ezen kívül még van Tempus Közalapítványos pályázatuk, ott még 
várják a döntést, melyből több millió forintra számítanak. 
Ismertette, hogy van még egy közalapítványos pályázatuk, mely szerint a 7. és 8. osztályosok a 2011/2012-es 
tanévben négy vagy öt napi, a „Kárpát-medencei utazások” projektben részt vehetnek. Gyerekenként 33.000 Ft-ot 
kapnak. Tehát ilyen kis sikereik vannak. 
Kérte a Képviselő-testületet, mert a szülőkkel is megbeszélték már, és csak az Önök engedélye szükséges. Az 
előző testületin jelen volt a pályázatíró hölgy és akkor ismertették azt a pályázatot, amihez kérte most a 
hozzájárulást. Ez a projekt az iskolai rendezvények megszervezésére, egy évre, tehát a 2011/2012-es tanévre szól. 
Három millió forintot szeretnének megpályázni. Elmondta, hogy nagyon sokféle programra, kapcsolat teremtésre, 
minőségfejlesztésre lehetne elkölteni. A benyújtásához kb. 150.000 Ft szükséges, amit egyébként is elköltenének 
az iskolára. Minél később adják be annál kisebb rá az esély, hogy megnyerjék. A szülők is támogatják. A 
költségvetésben látható, hogy az alsó épület felújítására kapott 1.000.000 Ft-ot, amennyiben pályázni tudna, akkor 
ezzel az önerővel akár 20.000.000 Ft-ot is kapnának, és már az alsó épületben megindulna a fejlődés. Feltétlenül 
szeretné, ha az iskolai programok megvalósulhatnának. 
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Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Megkérte a jegyzőasszonyt, hogy nézzen utána az elhangzottaknak, és kéri, hogy tájékoztassa őket róla, mivel már 
korábban is felmerült ez a lehetőség, csak akkor még 100 %-os támogatottságról volt szó. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Gratulált a megnyert pályázathoz és nagyon örült a sikereiknek. Elmondta, hogy kinyomtatta a pályázati kiírást, 
ami elég nagy terjedelmű anyag. Az elején a célmeghatározásnál a részcélokat határozza meg, majd a 
célcsoportokat, és ott található a rendelkezésre álló forrás, illetve hogy vissza nem térítendő támogatás. Az A. és 
B. komponens keretében is 95 %-ban finanszírozható. Az A-ban minimum 3 maximum 5 millió forint, a B-ben 
pedig min. 10, max. 50 millió forint igényelhető. A pályázók körének meghatározásánál, kiemelte, hogy 
amennyiben az iskola nem önálló intézmény, akkor csak a fenntartó pályázhat. A szakmai korlátozó tényezők 
között található, hogy a projekt pénzügyi feladatai (pénzügyi költségvetés, teljes pénzügyi menedzsmentjét) 
legalább három éves szakmai tapasztalattal bíró szakirányú felsőfokú végzettségű, felsőfokú képesítésű pénzügyi 
szakember közreműködésével végezhetőek el. Önkormányzatoknak kizárólag abban az esetben ítélhető oda 
támogatás, ha az Önkormányzat a benyújtás időpontjában hatályos környezetvédelmi programmal rendelkezik. Ő 
kijelentette, hogy nem tud róla, hogy lenne ilyen az Önkormányzatnak. Valamint az Önkormányzatnak legkésőbb 
a pályázat benyújtásának határidejéig létre kell hoznia egy Környezetvédelmi Alapot. Tehát, ha egy alapot 
létrehoznak, akkor azt működtetni is kell. Feltételezi, hogy az A komponensre pályáznának, melyben a 
következőek finanszírozhatóak: rendezvényen vetíthető filmek, terjeszthető kiadványok, bemutatható internetes 
oldalak, rendezvényt követően megrendezhető vetélkedők. A Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság oldalán 
közreadott listából választhatók. Ezen kívül még szükséges, hogy el kell készíteni egy Megvalósíthatósági 
tanulmányt is, viszont ennek szintén költsége van. 
 

Kovácsné Szemes Ibolya iskolaigazgató-helyettes:  
A pályázatíró hölgy adott egy ajánlatot ezekre a díjakra és ha nem nyer a pályázat, akkor ő nem kér semmit. Az 
EU-Suli-nak az igazgatónője, aki minden féle pénzügyi szakemberrel rendelkezik, és Ők biztosítanák a szakmai 
hátteret. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Nem értette, hogy korábban ez a hölgy miért nem említette, hogy környezetvédelmi program kell, és 
környezetvédelmi alapot kell létrehozni. Elmondta, hogy a rendezvényeken pedig jogtiszta anyagokat lehet csak 
bemutatni. Benne felmerült az is, hogy melyik pontban van az épület felújítási projekt, melyet az alsó tagozatnál 
említett. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Felvetette, hogy a Képviselő-testület nem tud dönteni, ha a konkrét feltételeket nem ismeri. Szerinte előbb 
biztosítsák a feltételeket, utána pályázzanak. 

 
Szabó Árpád képviselő:  

Szerinte mindenképpen sikerdíjasan pályázzanak, és ha a feltételeknek megfelelnek, és a költségeit tudják 
biztosítani, akkor mindenképpen szeretnének pályázni. De nagyon körül kellene járni a dolgokat.  

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Szerinte ne egy kétoldalas kivonatból induljanak ki, hanem a komplett pályázati kiírással együtt dolgozzák ki az 
anyagot. Nagyon körül kell járni a pályázati kiírást. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Szerinte is alaposan járják körbe, hogy megfelelnek-e a feltételeknek. Határozati javaslattal élt, hogy a jegyző és 
az igazgató-helyettes asszony, valamint az EU-Suli igazgatónője közösen tanulmányozzák át a pályázatot, és utána 
terjesszék elő a Képviselő-testületnek. 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2011. (V.10.) 
KT. határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt 
és az iskolaigazgatót, EU-Suli igazgatóját a KEOP-6.1.0/a/09-11 pályázat 
rövid átfogó ismertetésével, előterjesztés elkészítésével. 
 
Felelős: Dr. Szolga Emese 
 jegyző 
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 Kovácsné Szemes Ibolya  
 iskolaigazgató-helyettes 
 
Határidő:  köv. KT ülés 

 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Tájékoztatta a lakosságot és a jelenlévőket, hogy a bio-hulladéktároló edények mosása megkezdődik a településen 
és az első mosás május 16-án lesz. A szolgáltatóval kötött szerződés szerint éves szinten 4 alkalommal lesz a 
hulladéktároló edények mosatása elvégezve. 
Tájékoztatta továbbá a lakosságot, hogy május 12-én véradás lesz az Iskola alsó épületében. 
Következő Képviselő-testületi ülés az SZMSZ szerint június 14-én (kedden) lesz  
 

Ágoston Lászlóné képviselő: 
Jelezte, hogy korábban megszavazták, hogy lesznek jegyzőkönyv hitelesítők, és nem lettek tájékoztatva, hogy kik 
lesznek azok. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Még egy dologgal kapcsolatban szerette volna tájékoztatni a Képviselő-testületet, mely szerint az igazgató-
helyettes asszony 2011. február 24-i dátumozással rágalmazás miatt feljelentette Szabó Árpád képviselő-testületi 
tagot. Az iskola igazgatói felhívásra ő is beadta a pályázatát, és nehezményezte, hogy a Szabó úr is jelen kíván 
lenni az igazgató választásnál. Kijavította az igazgató-helyettes asszony levelét, mely szerint nem „jelen kíván 
lenni”, hanem a Képviselő-testületi tagsága miatt kötelessége jelen lenni a pályázatok elbírálásánál. A levélben 
található, hogy az ügyvédje szerint nem lehet jelen, viszont nincsen mellé semmi konkrét törvényi hivatkozás 
csatolva. Ő nem talált semmi olyan törvényi előírást, mely szerint nem lehet jelen a szavazásnál. A levélben 
kérteknek megfelelően tájékoztatta a testületi tagokat. 

 
Ágoston Lászlóné képviselő: 

Megkérdezte, hogy amikor a fórum volt, akkor volt ott egy szándéknyilatkozat, és hogy be lett-e hozva, és hogy 
alá lehet-e írni. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Nem vették fel napirendi pontba, ezért nem is hozta be. Egyébként a most elfogadott helyi népszavazási rendelettel 
okafogyottá is vált. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Elmondta, hogy az ÖNHIKI pályázat hiánypótlása kapcsán szükségessé vált a határozat újbóli megtárgyalása, és 
határozati javaslattal élt. 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 72/2011. (V.10.) 
KT. határozata: 
 
Bana Község Önkormányzata 72/2011. (05.10.) határozata az önhibájukon 
kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására 
vonatkozó igény benyújtásáról 

 
1. Bana Község Önkormányzata Képviselő-testülete (Közgyűlése) a Magyar Köztársaság 2011. 
évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján 
(továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. 

 

2. Bana Község Önkormányzata Képviselő-testülete (Közgyűlése) az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a 
következő nyilatkozatot teszi:  

I. a) A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő, vagy a feletti. 
 

b) a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő alatti, és a székhelyű 
körjegyzőséghez tartozik.  

c) A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő alatti és 



20. oldal, összesen: 20 
D:\Dokumentumok\2011\Jegyzőkönyvek\Képviselő-testületi-2011\2011.05.10\Jegyzőkönyv - 2011.05.10.doc 

körjegyzőséghez nem tartozik és a 6. számú melléklet 2.1.1. pontja szerint felmentéssel 
rendelkezik. 

 

d) Megyei önkormányzat esetében a lakosságszám és a körjegyzőségi feltétel nem releváns. 
 

II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen jogcímen 
31 973 ezer forint összegű bevételt tervez.  

b) Megyei önkormányzat esetében a helyi adóbevételre vonatkozó feltétel nem releváns. 
 

III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét 
7 114 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.  

IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az Ötv. 88. § 
(2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát.  

V. a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett. 
 

b) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.  
 

c) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló 
elfogadta.  
d) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló 
elutasító záradékkal látta el.  

 
Felelős: Dr. Szolga Emese 

 jegyző 
 
Határidő:  2011. május 31. 

 
 

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

K.m.f. 
 
 
 
 Sáhóné Horváth Márta Dr. Szolga Emese 
 polgármester jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyvet hitelesítették: 
 
 
 
 
 
 
 Ágoston Lászlóné Bátisz Erzsébet 
 képviselő képviselő 


