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BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Bana, Jókai Mór utca 18. 
 
Ikt.sz.: 311/16/2011. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott rendkívüli üléséről.  
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme, Bana, Jókai Mór utca 18. sz. 
 
Jelen vannak:  Sáhóné Horváth Márta polgármester, 

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

 
Igazoltan távol: Bátisz Erzsébet képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Szolga Emese jegyző 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Köszöntötte a képviselő-testület rendkívüli ülésén megjelenteket, megállapította, hogy az határozatképes, mivel 7 
képviselőből 6 fő jelen van. Elmondta, hogy Bátisz Erzsébet képviselő asszony jelezte, hogy egészségügyi okok miatt 
nem tud megjelenni a testületi ülésen. Jegyzőkönyv vezetésére Sulyokné Kállai Mónika igazgatási előadót javasolta. 

 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
169/2011. (XI.30.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Sulyokné Kállai 
Mónika jegyzőkönyvvezető személyét. 
 
Felelős: Sulyokné Kállai Mónika 

 jegyzőkönyvvezető 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Elmondta, hogy a napirendi pontokat mindenki megkapta. Annyi kiegészítést tenne, hogy az 5. pontban az egyebekben 
tárgyalna, és ismertetne még néhány dolgot.  

 

NAPIRENDI PONTOK: 

1. Helyi adókról szóló rendelet megtárgyalása 
Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester 
 Dr. Szolga Emese jegyző 

 
2. Bérleti díjakról szóló rendelet megtárgyalása 

Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester 
 Dr. Szolga Emese jegyző 
  

3. Behajtási engedélyekről szóló rendelet megtárgyalása 
Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester 
 Dr. Szolga Emese jegyző 
  

4. 2012. évi belső ellenőrzési munkaterv megtárgyalása 
Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester 
 Dr. Szolga Emese jegyző 
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5. Egyebek 
Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester 

 
 

ZÁRT ÜLÉS: 
 

6. BURSA Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása 
Előadó: Dr. Szolga Emese jegyző 
  

7. Dr. Néma Andrea háziorvos ingatlan bérleti szerződés felmondásának megtárgyalása 
Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester 
 Dr. Szolga Emese jegyző 
 

8. Nagy Sándor fellebbezésének megtárgyalása 
Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester 
 Dr. Szolga Emese jegyző 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Határozati javaslattal élt a napirendi pontok elfogadásáról az említett kiegészítéssel. 
 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
170/2011. (XI.30.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Napirendi pontokat. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
1. Helyi adókról szóló rendelet megtárgyalása 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Elmondta, hogy úgy döntöttek, hogy mielőtt a december 13-i testületi ülésen ezt a rendeletet elfogadnák, előtte tartanak 
egy rendkívüli ülést, melyen megtárgyalnák a részleteket. Át kell beszélniük majdnem úgy, mint a költségvetést, hiszen 
költségvetési tételeket érint. Megkérte a jegyző asszonyt, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan ismertesse a 
lehetőségeket.  

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Már az előző testületi ülésen is szó volt a helyi adókról szóló törvény részeiről. Itt vagyoni típusú adók közül építmény 
adó és telekadó bevezetésére van lehetőség. A kommunális jellegű adó az pedig a magánszemélyek kommunális adója, 
ami jelenleg is a településükön van. Szerinte a mértéke nagyon alacsony, erre hívta fel a figyelmet, hogy mérlegeljék 
ennek emelését. Ennek mértéke 1.500 Ft éves szinten, viszont maximum összege 12.000 Ft lehet. Még számításba jöhetne 
a telekadó, melyet megvizsgáltak a polgármester asszonnyal és az adóügyi főelőadóval. Elmondta, hogy van néhány telek 
a településen. Ez is szintén vagyoni típusú adó, mértékét is meghatározza a törvény, mely 200 Ft/m2, vagy pedig a 
forgalmi érték 3 %-a.  
Szabó Árpád képviselő úr kérésére, aki kérte a segélyek kifizetésének a kimutatását, elkészítették az 1. mellékletben 
csatolt táblázatot, melyet mindenki megkapott. Ez alapján ismertette a 2011. évi kifizetéseket.  
Tehát az önkormányzat közel kétmilliót fizetett ki segélyekre, azonban ezt ki is kell valamiből gazdálkodni. Ez az összeg 
nem is túl magas, hiszen a tavalyi évben ennél jóval nagyobb összeg volt kifizetve. A lakosság is fel volt szólítva a 
takarékosságra, így kevesebben adtak be segély kérelmeket. Ez egy visszaszorított összeg, viszont még így is nagyon 
magasnak mondható. Az ápolási díj, az egy meghatározott, évek óta folyósított kifizetés. Az aktív korúak rendszeres 
szociális juttatása, az a bérpótló juttatás, vagy foglalkoztatást helyettesítő juttatás, illetve a rendszeres szociális segély. Itt 
nagyon sok embert próbáltak, és szerettek volna munkába állítani. Ezért nem is olyan magas ennek az összegnek a 
kifizetése. A lakásfenntartási támogatást a jogszabály már változtatta, ott korlátozták az összeget. A gázár-támogatás 
helyett lett megállapítva, itt szintén kisebb a kifizetés, mint az eddigi években volt. A rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény, illetve a kiegészítő gyermekvédelmi, mozgáskorlátozott-, és az óvodáztatási támogatások pedig 100 %-ban 
finanszírozottak az állam által. Tehát ha kérik, akkor az önkormányzatnak nem jelent plusz kiadást. 
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Nem rendszeres segélyek növekedése várható esetleg a következő évre vonatkozóan, ha az önkormányzat úgy alakítja a 
dolgokat, hogy betervez a költségvetésébe erre vonatkozó összegeket. Nagyon nehéz, mert nem látni előre a költségvetést, 
azonban szerinte a segélyek kifizetésére a jövőben sem tudnak nagyobb összeget fordítani.  
Ha megvizsgálják a magánszemélyek kommunális adóját, akkor látható, hogy 557 ingatlan van a településükön, ennek a 
kivetett adója 853.500 Ft volt éves szinten. Itt lenne érdemes utána számolni, hogy ezt az összeget akár két vagy 
háromszorosára is lehetne emelni, és akkor nagyobb bevétele lenne az önkormányzatnak. Mondta, hogy érdeklődjenek is 
róla, hogy a környező településeken mekkora összegeket tesz ez ki. 
A telekadóknál is kb. 500-600 ezer forint folyhat be. Szerinte mérlegelni kell ezeket a dolgokat is. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Megköszönte a tájékoztatást. Elmondta, hogy van az iparűzési adójuk, melyet 1997-ben vezettek be, és először volt 1 %, 
1,3 %, 1,7 %, majd 2003-ban lett 1,9 %, és azóta nem változtattak rajta. A törvény előírása szerint maximum 2 % lehet. 
Korábban elhangzott, hogy nézzék meg az adózóikat. Készítettek is egy kimutatást. 10 millió felett van egy adózójuk, egy 
és két millió között van három adózó, 500 ezer és 1 millió között van 4 adózó, 200 és 500 ezer között van hét, 100 és 200 
ezer között pedig öt adózó van. Tehát 21 aki 100.000 Ft felett adózik. Egy cég, aki egy és két millió között adózott, az el 
fog menni jövőre. Az egyetlen 10 millió feletti adózónak bábolnai a székhelye, tehát az adóját megbonthatja. Az egyik 
vállalkozó jelezte, hogy két kamionjától megvált az idén, tehát ez is 1.000.000 Ft-os kiesést eredményez a gépjármű 
adókban is.  

 
Vizkeleti István alpolgármester távozott a helyiségből. 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Az adóbevételeik nagy mértékben csökkeni fognak. Idáig sem dúskáltak a bevételekben, de szeptemberre sikerült elérni, 
hogy a bankszámlájuk pozitív egyenlegű legyen. A mai fordulónapon még tudták tartani a pozitív oldalt, azonban a 
holnapi bérkifizetések után ismét mínuszba megy át a bankszámlájuk. Ebben a hónapban is éppen annyi állami 
támogatást kaptak, hogy éppen hogy fedezni fogja a béreket. Decemberben pedig körülbelül a bérek 60 %-át fogják 
megkapni az állami támogatásként. 
A kommunális adó mértéke náluk 1.500 Ft. Kocs településen ez az összeg 15.000 Ft, amit nem tudnak hogyan lehet.  
Azon kell gondolkozniuk, hogy miből lehetne ezt a bevételi oldalt pótolni. A jegyző asszony is már említette a telekadót, 
mely egy vagyoni eredetű adó. A településen 34 telekre akadtak most, mely nincs beépítve. El lehet mondani, hogy ezek 
mind közművesített telkek, tehát építési telkek, és funkcionálnak. Amikor a fiatalok nem tudnak építkezni, mert nincs 
telek, akkor mezőgazdasági művelés folyik rajta, vagy meg sincs művelve, ami további problémákat okoz. Panaszkodnak, 
hogy nincs telek, nem tudnak építkezni a fiatalok, és itt meg 34 telek van. Ebből egy millió forint körüli forrást lehetne 
biztosítani az önkormányzatnak.  

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Ha ez az adóteher megterhelő lenne annak, akinek a nevén van a telek, akkor ha értékesíti, akkor újabb lakosokat vonzana 
a faluba. Nagyon nehezen találtak olyan telket, amit értékesítettek volna.  
Nagyon fontos lenne azon elgondolkozni, hogy hogyan lehetne bevonzani lakosokat a településre. Milyen ösztönző 
rendszerrel lehetne segíteni a letelepedést. Nem elsősorban olyanokra kellene gondolni, akik plusz terhet és kiadást 
jelentene a falunak, hanem olyanokat, akik plusz bevételt jelentenének az önkormányzatnak. Nagyon nehéz kérdés, de 
szerinte ilyenben is kellene gondolkodniuk.  

 
Szabó Árpád képviselő: 

Szerinte elég szomorú a helyzet. Ezzel összefüggésben kérte ezt a kimutatást. Segélyre rászorulók száma várható. Ebből 
is látszik, hogy a lakosság nem terhelhető. Nagyon óvatosan kell bánni ezzel a kérdéssel. A polgármester asszony 
említette az iparűzési adót. Szerinte is felvihető a 2 %-ra, hiszen az a 0,1 %-os emelés nem számottevő. Szerinte, ha 
valaki picit még terhelhető, akkor ők még igen. A telekadóval kapcsolatban elmondta, hogy annak idején nem véletlenül 
alkottak olyan rendeletet, melyben záradékként szerepeltetni kell, amikor eladják a telket és nem építenek rá, akkor 
szankcionálják. Kérdés hogy hogyan szankcionálják. Körülbelül ez öt éve volt, ez idő alatt volt telek eladás, volt 
szankcionálás? A jegyző asszonynak mondta, hogy hivatalból kellene eljárni.  

 
Vizkeleti István alpolgármester úr visszajött a terembe. 
 
Szabó Árpád képviselő: 

Például a Szakáll Istvánék megvették a telket a Németh Rolandtól. Záradékolva kellett, hogy legyen, hogy amennyiben 
nem épít rá, szankcionálják. Az önkormányzat vett még telkeket a Vakom Zrt.-től, hogy telkeket tudjanak kialakítani. 
Eladásra került a telek. Megint hoznak rendeletet, aztán megint nincs semmi. Mikor bajban vannak, akkor gondolkodnak 
ilyenben. Szerinte az egy forint büntetés senkit nem terhelt volna meg, viszont a pénz meg hiányzik.  
Véleménye szerint a kommunális adóval kapcsolatban nem kellene a környező településekre hivatkozni. Náluk ilyen 
problémák vannak, másik településen meg másmilyen bevételek vannak. 
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A rendeleteikkel kapcsolatban megkérdezte, hogy hány büntetést szabtak ki, hiszen azt is leírták, hogy szankcionálhatóak. 
A kommunális adóval kapcsolatban kérdezte, hogy konkrétan mire használják az abból befolyt pénzt. Mire szedik a 
kommunális adót? 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Válaszolt, hogy a település működésére. Ismerik a költségvetésüket. A kötelezően ellátandó feladatok elvégzésére 
fordítják. Nem tudnak belőle egy méter járdát készíteni. Úgy ahogy a temetőket rendbe tudják tartani. 
 

Szabó Árpád képviselő: 
Ezt akarta hallani. Elmondta, hogy még nem hallotta, hogy olyan embereket, akik nem tartják rendbe a telküket, vagy 
nem irtják a parlagfüvet, szankcionálva lettek volna. Akkor már nem önkormányzat által ellátandó feladatként keletkezne, 
hanem a lakosságnak meg kellene oldani. Elmondhatnák, hogy azért kell megemelniük a kommunális adót, mert nem 
tartják rendben az ingatlanokat. Már korábban is elmondta, hogy szerinte már nem terhelhető ez a lakosság. Az 
elmondottak szerint a telekadóval kapcsolatos dolgokat el tudja fogadni. Ez a 34 telek között van olyan is, aki csak azért 
nem tudott építeni, mert nem volt megfelelő anyagi forrása. Viszont a több része azért, mert építési telket vettek meg más 
céllal. Ennél a két adónemnél kívül egyéb dolgot nem tudott támogatni. Szomorúnak tartotta, hogy az iparűzési adó 
kapcsán ilyen bevételektől esnek majd el. Megköszönte a figyelmet.  

 
Bujáki Lászlóné képviselő: 

Véleménye szerint a kommunális adót meg lehetne emelni, ha nem is a maximális összegre. A telekadóval kapcsolatban 
helyt adott Szabó Árpád képviselő úr észrevételének. Már korábban is jelezte, hogy mennyi parlagfüves, elhanyagolt 
telek van, ami olyan rondán néz ki. Ha fizetési kötelezettsége lenne, lehet hogy inkább el is ajándékozná, csak ne kerüljön 
perpatvarba. Szerinte vezessék be, mert jó pár olyan telekrész van. Még sok helyen van ilyen, például a Kossuth L. 
utcában is. Akár a Pikótán is ki lehetne alakítani kis parcellákat, mint máshol a kiskert tulajdonosok, vagy akár horgász-
stéget bérelhetnének. Tehát ő ennek helyt ad. Kevesebb az a lakos, aki nem figyel a környezetére. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Megköszönte és elmondta, hogy most nem fognak döntést hozni, csak a rendelet tervezetet fogják előkészíteni a 
december 13-i testületi ülésre. 

 
Vizkeleti István alpolgármester: 

Elmondta, hogy az előtte szóló két képviselő társának valahol igaza van. Vannak hanyag emberek, vannak szorgalmas 
emberek. Azonban a jegyző asszony elmondta, hogy amíg senki nem tesz bejelentést, hogy valakinek az ingatlanja nincs 
rendben tartva, vagy bármi más dologról, addig nem tud szabálysértést indítani. Általában bejelentés nem történik, csak 
maguk között beszélgetik. Innentől kezdve hiába van rendeletük, ez így nem megoldódott. Véleménye szerint minden 
hónapban egyszer végig kellene járnia vagy a testületnek, vagy a jegyzőnek valakivel az ilyen területeket. Megnézni, 
felírni, felszólítani és megbírságolni. Építési céllal megvett ingatlanokon van, aki gépparkot alakított ki, van, aki parlagon 
hagyja, erre ezt a megoldást tudná ajánlani. Néhol ahol laknak, ott is ösvényen megy be a házba, akkora gaz van. Szerinte 
ezt nem bejelentésre kellene elintézni. Telekadóval kapcsolatban elmondta, hogy szerinte is ki lehetne vetni rájuk a 
telekadót, és még bírságolni is lehetne őket. 
A kommunális adó más településeken jóval több. Szerinte most olyan padhelyzetben vannak, hogy ha emelik is, csak kis 
mértékben. Olyan megszorítások vannak a lakosság számára a szolgáltatók részéről, hogy nem lehetne terhelni őket. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Megköszönte és elmondta, hogy 1997 óta nem lett emelve a kommunális adó. Tudomása szerint azért nem lett emelve, 
mert a szennyvíz hozzájárulás 10 évig volt. Ez már 2008. évben letelt, azonban nem lett hozzányúlva. Már 13 éve 1500 
forint. Mindig hivatkoznak a kisnyugdíjasokra, viszont ők azok, akik általában már január, februárban befizetik.  

 
Vizkeleti István alpolgármester: 

Itt van az, hogy szorul a hurok, és valamit most már mindenképpen tenni kell. 
 
Ágoston Lászlóné képviselő: 

Azon gondolkodott, hogy a telekadó csak 34 darab lenne. Nem biztos, hogy azt kellene, hanem valóban megbüntetni őket, 
ha olyan az udvar. Ahhoz, hogy hozzá tudjanak járulni a falu életéhez inkább egy építmény adót vezetne be, de 
minimálisat. Nem nagy összegre gondolt, viszont akkor több jönne be. Szerinte a kommunális adót is duplájára 6.000-re 
emelhetnék meg.  

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Véleménye szerint az építmény adót ne vessék ki, mert minden embernek a magánvagyonát adómentessé kellene tenni. 
Esetleg kivethetnék a kereskedelmi egységekre, azonban az minimális bevételt jelentene. Nem vezetne be egy új 
adónemet, hanem az iparűzési, a kommunális és a telekadóban gondolkodna. Szerinte el kell gondolkodni, hogy a 
kommunális adót mennyire emeljék meg. Az 1.500 forintból nagyon sok elmegy az adminisztrációra. Általában nem a 
kisnyugdíjasoknak mennek ki a felszólítások. 
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Járóka Márió Zsolt képviselő: 

Elmondta, hogy egyetért a telekadó bevezetésével. Az előtte szólók már sok mindent elmondtak. Véleménye szerint a 
kommunális adót meg lehetne emelni 5-6 ezer forintra, valamint az iparűzési adót is a 2 %-ra. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Összegezte, hogy egyetértettek abban, hogy az iparűzési adót emeljék meg a max. 2 %-ra, a kommunális adót 5.000 Ft-ra. 
A telekadót pedig 200 Ft/m2 áron határozták meg.  

 
Szabó Árpád képviselő: 

Szerinte nagy probléma, hogy nem lehet differenciáltan adóztatni. Arra nincs mód és lehetőség, hogy az általuk kivetett 
adót, aki olyan szociális helyzetben van, az ne fizesse meg. Elmondta, hogy az építmény és a telekadó mennyire eltér 
egymástól.  

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

A korábban elhangzottak alapján határozati javaslattal élt. 
 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
171/2011. (XI.30.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízta a jegyző asszonyt, 
hogy dolgozza ki a helyi adórendelet módosítását a következő testületi ülésre az 
alábbiaknak megfelelően: 
- iparűzési adó 2% 
- kommunális adó 5.000 Ft/év 
- telekadó 200 Ft/m2 
 
Felelős: Dr. Szolga Emese 

 jegyző 
 
Határidő:  2011. december 13. 

 
 
2. Bérleti díjakról szóló rendelet megtárgyalása 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Már az előző testületi ülésen is beszéltek róla. Keresik a forrásokat, milyen bevételekre tudnak szert tenni, hiszen az 
áremelések nem csak a lakosságot, hanem az önkormányzatot is terhelni fogja. Jelenleg van a művelődési ház, ahol a 
nagytermének a díja 33.000 Ft, illetve 28.000 Ft. Véleménye szerint nem számottevő, ezért nem is nagyon van értelme 
emelni. Ezen kívül még ott van az önkormányzat birtokában lévő mezőgazdasági ingatlanok és hasznosítási területek. Itt 
a külterületi szántóra 5 illetve 3 Ft/m2 van meghatározva. Nagyságrendileg ez sem számottevő. Nem is beszélve arról, 
hogy az elmúlt években ezeket alig tudták művelni, mert víz alatt voltak. Van még az önkormányzatnak két földrésze, 
melyeket egységáron adnak bérbe. Az egyik a HÁDÉSZ területe, a másik a virágbolt területe. Mindegyik egységesen 
13.000 Ft-ért van bérbe adva.  

 
Szabó Árpád képviselő: 

Megkérdezte, hogy hány éve. Szerinte volt olyan szerződésük, hogy minden évben felülvizsgálják. Legalább az infláció 
mértékével meg kellene emelni. Szerinte ezeket a szerződéseket elő kellene szedni és megnézni. Meg lehet nézni azt is, 
hogy mennyi kárt szenvednek miatta. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Valóban egyszer emelni akartak, és akkor került a kezükbe a szerződés.  
 
Járóka Márió Zsolt képviselő: 

Elmondta, hogy ő is az egyháztól bérli a helyét. Még ekkora sincs az a terület, de jóval többet fizet érte éves szinten.  
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

A Ficzek Attilánéval már ők írták meg ezt a szerződést egy összegről, azonban szerinte ez a szerződés módosítható. 
Abban a 13.000 Ft egy évre lett meghatározva, melyet most módosítani kell. (Jegyző asszony egyetértett az 
elhangzottakkal.) 
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A másik bevételi forrás az önkormányzati bérlakások bérleti díjai. Kettő összkomfortos bérlakásuk van, egy 68 és egy 
120 m2-es. Valamint egy komfortos 55 m2-es. Az egyiknek 439 Ft/m2 az ára. Elmondta, hogy az árak Bábolna, mint város 
viszonylatában is nagyon magasak. Bábolnán 390 Ft/m2, Nagyigmándon pedig 250 Ft/m2 áron adják ki a szolgálati 
lakásokat. A környező települések jóval olcsóbban adják ki. Bőnyön egy épületük van, melyet 6.000 Ft-os általány áron 
adnak ki.  
Náluk az egyik 52.000 Ft, és van egy 30.000 Ft-os, valamint egy 22.000 Ft-os. Véleményük szerint ezt nem lehet tovább 
emelni. Ezeknek a behajtása már alakul.  

 
Bujáki Lászlóné képviselő: 

Megjegyezte, hogy korábban született egy olyan határozatuk, hogy a Vadásztársaság használatba veheti a területüket, 
azonban ők nem tartottak rá igényt. Szerinte azt a határozatot ebben az esetben vissza kell vonni. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Egyetértett a képviselő asszonnyal és biztosította, hogy a határozat visszavonását előkészíti.  
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Határozati javaslattal élt. 
 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
172/2011. (XI.30.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy nem 
emelik meg a bérleti díjakat, azonban a két egységáron bérbe adott terület 
szerződéseit és díjait felülvizsgálják. 
 
Felelős: Dr. Szolga Emese 

 jegyző 
 
Határidő:  2012. január 01. 

 
 
3. Behajtási engedélyekről szóló rendelet megtárgyalása 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Elmondta, hogy az előző testületi ülésen már megbeszélték, hogy hoznak majd egy ilyen rendeletet. Mindenki megkapta 
ezzel kapcsolatban az előterjesztést és a rendelet tervezetet. Megkérte a jegyző asszonyt, hogy a napirendi ponttal 
kapcsolatban ismertesse a Képviselő-testülettel a lehetőségeket. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Elmondta, hogy részletesen kidolgozta a 2. mellékletben csatolt előterjesztést és rendelet tervezetet, azonban mielőtt 
részletezné, fontosnak tartaná megbeszélni, hogy a 2. § (2) bekezdésben kipontozta az utakat. Kérdés, hogy hova 
lennének ezek a „3,5 tonnás” táblák kihelyezve. Ez pont azért maradt el, mert a jogszabály alapján nagyon sok esetben 
meg van határozva, hogy alternatív útvonalat kell biztosítani ezek kapcsán. Részletezte az előterjesztés 3. oldalán a 10/A. 
§-ban leírtakat. Ebben szerette volna a segítséget kérni, hogy van-e olyan rész, ahol kint van a „3,5 tonnás” tábla, és az 
elhangzottakat tudják biztosítani. A rendeletben ezeket az utakat kellene felsorolni. 

 
Szabó Árpád képviselő: 

Alapvetően ennek a rendelet megalkotásának a lényege az útjaik védelméről szól. Az önkormányzat tulajdonában lévő 
utaknál, ritka esetet kivéve, semmi nem indokolja, hogy 3,5 tonnát meghaladó járművek közlekedjenek. Az 
engedélykiadás arról szól, hogy ezekben a ritka esetekben az engedélyek ki legyenek adva. Az alternatív útvonallal 
kapcsolatban, igen elkerülhető, mert végig lehet menni a főutcán. A teherforgalomnak szerinte nem a mellékutcákban 
kellene folyni. Abban az esetben, amikor indokolt egy 3,5 tonnás vagy annál nagyobb teherbírású jármű behajtása, ez az 
engedély kötelező. Például ha Melkovics felől jön egy 20 tonnás autó, akkor az nem a József Attila utcának megy be, 
mert ott legyen kitiltva, hanem tessék neki a főutcán végig menni. Előszeretettel csinálták azt, hogy bementek a József A. 
utcába és gyorsan végig mentek, mert a főúton a rendőröket kikerülték.  

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Éppen ezért kérdezte, hogy melyek azok az útvonalak, amik kikerülhetőek. Szerinte nem biztos, hogy mindegyik út, ahol 
kint vannak a táblák jelenleg, az ennek a feltételnek megfelel.  
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Szabó Árpád képviselő: 

Számtalan olyan jogszabály van, mely előírja, hogy ha az út teherbírása, szerkezete nem teszi lehetővé, hogy ott 3,5 
tonnát meghaladó járművel közlekedjenek, akkor nem kitiltható, hanem ki kell tiltani. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Elmondta, hogy ez is benne van a csatoltak szerinti jogszabályban. 
 
Szabó Árpád képviselő: 

Azt a lehetőséget biztosítják, hogy ha szükség szerint egy nagy járműnek be kell menni, csak ezt engedélyhez kötik. 
Nyilvánvaló, hogy ha akár a József Attila utcába be kell mennie, akkor kiadják az engedélyt, és bemehet. Itt erről szól a 
dolog, nem másról. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Elmondta, hogy ott van, hogy „megfelelő korlátozást, tilalmat minden esetben el kell rendelni, ha híd, vagy egyéb 
műtárgy (itt nincs ilyen jellegű dolog) 20 tonnánál kevesebb, úttest felett akár egyetlen ponttal is az elhaladásához 
rendelkezésre álló szabad magassággal 4,2 méter vagy ennél kevesebb, forgalmi sáv szabad szélessége lakott területen 
belül 3 méter, lakott területen kívül 2,75 méternél kevesebb. 

 
Szabó Árpád képviselő: 

Szerinte igenis vannak ilyen műtárgyak, például a József A. u. végén, a Petőfi S. utcánál az átereszek. Már nagyon 
sokszor el lett mondva, hogy a Nagy Sanyiék a 40 tonnás járművükkel beszakították az átereszt, mert az az áteresz nem 
bír ki 40 tonnát. Náluk ezek az útszélességek nincsenek meg, mivel a teljes útszélesség nincs 5 méter 40 centiméter. A 
padkáikat szétgyúrják, a vízelvezető árkok ezért nem működnek. Ezek a szabályok alapján a 3,5 tonnát meghaladó 
járműveket ki lehet tiltani.  

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Elmondta, hogy csak annyit nem ért, hogy annak idején, amikor ezek a táblák kihelyezése kerültek, akkor azt milyen 
határozat, vagy rendelet alapján tették meg. Szerinte ezek teljesen jogszerűtlenül lettek kihelyezve.  

 
Szabó Árpád képviselő: 

Véleménye szerint a jogszerűséget nem a Képviselő-testületnek kell biztosítani. Egyébként azért lettek a táblák 
kihelyezve, mert meg akarják óvni az útjaikat. Senki nem akar kitiltani egy vállalkozót sem onnan, ahol életvitelszerűen 
tartózkodik. Ha végig járják a falut, akkor lehet látni, hogy hol melyik útszakaszon milyen teherforgalom zajlott. 
Mindenki tudja, hogy baj lesz az útjaikkal, mert folyamatos karbantartást igényelnek.  

 
Ágoston Lászlóné képviselő: 

Elmondta, hogy a József Attila utcában, ahol ő lakik, előttük szó szerint járhatatlan volt az út. Az ott lakók téglákat 
hordtak bele, megcsinálták. Azonban megint tönkre fog menni, mert arra járnak a nagy teherautókkal, pedig ott van vele 
párhuzamosan a főút. Még az autóbusz is ott szokott elmenni. Rengeteg traktor megy el ott. A bábolnaiak hordják a fát, és 
nem mennek ki a főútra. Az az út teljesen tönkre fog menni.  

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Elmondta, hogy a 20/1984. (XII.21.) KM rendelet 34.1. pontja alapján az út állapotának megóvásának indoklásával lehet 
ezt a rendeletet megalkotni. Kimondja, hogy „behajtási tilalom elrendelését teszik indokolttá, de nem célszerű megtiltani 
azoknak a járműveknek a forgalmát, amelyek úti célja az érintett úton van, a járművek behajtását kiegészítő táblák 
alkalmazásával kell lehetővé tenni.” Például „kivéve célforgalom”, „engedélyhez kötötten”, amit bele írt a rendeletbe is. 
A 34.1. pont szerint „az elrendelt korlátozás alól a közút kelezője eseti behajtási hozzájárulással felmentést adhat a 
korlátozással érintett területen lakó, ott telephellyel rendelkező, vagy oda (onnan) áruszállítást végző természetes személy, 
jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság részére.” 

 
Szabó Árpád képviselő: 

Hozzátette, hogy ilyenkor kivétel az engedéllyel rendelkezők, ugyanis a „célforgalom” nagyon rafinált dolog. 
 
Vizkeleti István alpolgármester: 

Szerinte ez nagyon kacifántos dolog, mert ha kiírják, hogy „kivéve engedéllyel”, akkor a vállalkozók megkérik. Ha 
valakinek fát hoznak, akkor engedélyt kell kérni, ami valamilyen illetékkel fog szerinte járni. Áruszállításnál is, nem 
tudják előre a kocsi rendszámát. Amennyiben nem rendszámra szóló az engedélye, akkor a rendőr már meg is bünteti.  

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Elmondta, hogy ez szerepel is a rendelet tervezetben. Idáig ez úgy volt megoldva, hogy amikor jött az autó, akkor 
kiszóltak telefonon a Hivatalba, hogy milyen rendszámú autó fog érkezni, és már rögtön csinálták is rá az engedélyt.  
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Vizkeleti István alpolgármester: 

Kitért rá, hogy a másik nagy problémát okozzák a buszok. Mindenképpen ki kellene rá találni valamit, mert így mindenki 
folyamatosan hazajár a buszokkal. Ki kellene alakítani parkolóhelyeket, melyeken szerepelne a busz rendszáma, hogy 
más ne álljon oda.  

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Válaszolt, hogy ez egy más jellegű probléma, ezt egy másik alkalommal kellene megtárgyalniuk. Körbe fogják járni ezt a 
témát is.  

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Összegezte a napirendi pontban elhangzottakat, hogy a 20/1984.(XII.21.) KM rendelet alapján az út állapotának 
megóvása érdekében behajtási tilalmat vezethetnek be, de az átmenő forgalom részére tehermentesítő utat kell biztosítani. 
Az a kérdés, hogy hol fognak tehermentesítő utat biztosítani? Szerinte lehet, hogy nem véletlen, hogy annak idején nem 
sikerült a rendelet megalkotása és táblák kihelyezésre kerültek. Elképzelhetőnek tartja, hogy a Kormányhivatal 
törvényességi észrevételt tenne a rendelettel kapcsolatban.  

 
Szabó Árpád képviselő: 

Szerinte minden esetben lehetne tehermentesítő út a Jókai út, és ha be szeretne menni, akkor pedig kapna rá engedély, ha 
megkéri. Nem tiltanák ki, hanem engedéllyel bemehetne. A „kivéve engedéllyel” táblákat kellene kitenni. 

 
Vizkeleti István alpolgármester: 

Véleménye szerint a Kormányhivatal majd szól, ha valami gondja van a rendelettel. 
 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Annyit kért, hogy ha a rendeletet átnéznék most. Ő megbeszélte a Kormányhivatal törvényességi osztályán a kolleganővel, 
hogy ha összeáll a rendelettervezet, akkor átküldik neki, és ő véleményezi. Vártak azzal, hogy ez a tervezet már úgy 
menjen oda a referensükhöz, hogy azt tudja mondani, hogy a következő testületi ülésre ez már egy a Képviselő-testület 
által megbeszélt anyag. És az ő észrevételében leírtakat arra az ülésre ő már tudja javítani. Ez lenne a cél. 
Amit még kipontozott, hogy a behajtási engedélynek legyen-e plusz díja. Jelenleg meghatározott egy olyat, hogy Ft/hó, 
vagy egy hónaptól egy évig terjedően, vagy napi szintű. A napi szintűnek nincs díja, viszont leginkább a havi, vagy éves 
már olyanok, akik ebből profitálnak is valamit. Szerinte ebből lehetne egy plusz bevételi forrást biztosítani az 
önkormányzat részére.  

 
Szabó Árpád képviselő: 

Onnantól tudják ezt támogatni, hogy akik ebben ellenérdekeltek, és akik ezeket a táblákat kihúzzák, tönkreteszik, akkor 
ez az összeg legalább ezeknek a helyrehozatalát fedezze. Vannak táblák, amik már hónapok óta az utcán fekszenek. 
Egyetért vele, hogy akik ebből profitálnak, azoknak tábla helyreállítási díjként kellene megfizetniük. 

 
Vizkeleti István alpolgármester: 

Helyreállítási költségek fedezésére szerinte éves díjat kellene fizetniük járművenként.  
 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Minden egyes járműre külön kell beadni a kérelmet. Igaz, hogy ez jelentősen megnöveli az adminisztrációt. 
 
Vizkeleti István alpolgármester: 

Tehát, ha ő, aki a főúton lakik és be akar valamit vinni a szülői házhoz, akkor be kell jönnie engedélyt kérni. 
 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Ha valaki legalább havi szintű engedélyt kér, akkor kellene fizetnie.  
 
Szabó Árpád képviselő: 

Véleménye szerint elképzelhető, hogy több lesz az adminisztráció ezzel az egésszel, mint maga a bevétel belőle. 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Összegezte, hogy tehát kiegészítve a „kivéve engedéllyel”, „célforgalom” táblák kihelyezésével. 
 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Pontosított, hogy csak a „kivéve engedéllyel” tábla kihelyezésével egészítenék ki, nem „célforgalom”. Leegyeztették, 
hogy a 2.§ (2) bekezdésbe az összes utca felsorolásra került, kivéve a Petőfi Sándor u., Jókai Mór u. és a Mártírok u. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

A fentebb elhangzottak alapján határozati javaslattal élt. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
173/2011. (XI.30.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízta a jegyző asszonyt, 
hogy készítse el a behajtási rendeletet a megtárgyalt kiegészítésekkel, és 
egyeztessen a Kormányhivatallal. 
 
Felelős: Dr. Szolga Emese 

 jegyző 
 
Határidő:  2011. december 13. 

 
 
4. 2012. évi belső ellenőrzési munkaterv megtárgyalása 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Megkérte a jegyző asszonyt, hogy ismertesse a napirendi pontot.  
 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Tájékoztatta a jelenlévőket a 3. mellékletben csatolt 2012. évi ellenőrzési tervről.  
Végül is itt egy elmaradt dolog van, ami a 2011. év harmadik negyedévéről a belső ellenőrzési tervbe nem fért be. A 
pénzügyi elszámolások, számviteli nyilvántartások, belső szabályzatok, illetve a FEUVE, költségvetési gazdálkodás 
ellenőrzése. Ezt március elejére tervezték volna a belső ellenőrök, de tekintettel arra, hogy költségvetési rendeletet kell 
készíteni februárra, illetve beszámolók vannak , ezért kérték a második negyedévre áttenni, és ezt támogatták is. Itt 
szerette volna elmondani a Képviselő-testületi tagoknak, hogy a szabályzatok felülvizsgálata megtörtént, kaptak hozzá 
segítséget, mely be is volt tervezve a költségvetésbe. Nagymértékben áttekintették. Vannak még olyan szabályzatok, mint 
például az önköltség számítási szabályzat, melyet még el kell készíteniük. Az alapvető szabályzatok elkészültek, ezért 
ennek a feltételnek remélhetőleg szabályszerűen meg fognak felelni. A másik része, amit a negyedik negyedévben 
vizsgálnának az pedig a közoktatási intézmények normatív támogatásának igénylése. Itt nem a 2012. évet, hanem a 2011-
et. A vizsgálandó időszak pedig a 2010. lesz az önkormányzati gazdálkodásnál. Itt kérték a térítési díjak beszedésének a 
vizsgálatát mind a szociális és óvodai étkezésre vonatkozóan. Ezen kívül még a statisztikai és tanügyi nyilvántartásoknak 
a vizsgálata, tehát nagyon fontos, hogy az iskolai dokumentumok is teljes mértékben rendbe legyenek. Ennek átvizsgálása 
folyamatban van. Nagy munka lesz a jövő évben az elfogadott ÖMIP alapján az iskolánál és az óvodánál ezeknek a 
dokumentumoknak az áttekintése, hogy mire az ellenőrzés jön, ne találjanak hiányosságot. Szeretnének felkészülni úgy rá, 
hogy a belső ellenőröknek minél kevesebb munkája legyen. Tehát a Hivatal is ellenőrizve lesz, az óvoda is és az iskola is, 
így két ellenőrzési fázist építettek be. Ezek olyan átfogó vizsgálatok, hogy úgy gondolták, hogy nem négy kisebb 
ellenőrzést tartanak, hanem kettő nagyobbat. Ezt a tervet november 15-ig el kellett volna fogadni, azonban november 28-
án kapták meg ők is.  

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Határozati javaslattal élt az ellenőrzési terv elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
174/2011. (XI.30.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3. mellékletben szereplő 
2012. évre vonatkozó ellenőrzési tervet jóváhagyja. Megbízza a jegyzőt, hogy a 
jóváhagyott ellenőrzési tervet Komárom város Polgármesteri Hivatal Városi-
kistérségi Belső Ellenőrzés részére küldje meg. 
 
Felelős: Dr. Szolga Emese 

 jegyző 
 
Határidő:  azonnal 
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5. Egyebek 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Elmondta, hogy még kiegészítették az 5. ponttal a napirendi pontokat. Itt tárgyalnák a Győri Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás megkeresését, melyben jelezték, hogy delegálni kellene egy személyt. Friderics Cecília 
Nagyszentjános polgármesterét javasolták delegáló tagnak, melyet a Képviselő testületnek is el kell fogadni határozattal.  
Határozati javaslattal élt. 
 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
175/2011. (XI.30.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – érdemeinek és eddigi 
munkájának elismerése mellett – elfogadja Király Péter, Öttevény Község 
polgármesterének lemondását a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Társulási tanácsi tagságáról és helyette Friderics Cecíliát, 
Nagyszentjános Község polgármesterét delegálja Győr 1. régió képviseletében. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
Járóka Márió Zsolt képviselő távozott az ülésről. 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy bementek a CKÖ által használt helyiségbe. Kritikán aluli állapotokat találtak. 
Mindent dokumentáltak, jegyzőkönyvet vettek fel, a ruhákat áthozták a hivatalba. A közhasznú munkásokkal 
kimeszeltették a helyiséget. A múlt héten már használták is, mert egy nevelőszülő itt tudta biztosítani a szülőnek a 
láthatást. A CKÖ elnökét tájékoztatta róla, hogy bementek. Erre ő jelezte, hogy ennek lesz még folytatása. 
A következő téma, hogy panasz érkezett a jegyző asszonyhoz a Petőfi Sándor utcai buszmegállóval kapcsolatosan. 
Lakossági bejelentés volt, ki is ment és megtekintette, megkérte a jegyző asszonyt, hogy erről tájékoztassa őket. 

 
Szabó Árpád képviselő: 

Az előző témához visszatérve elmondta, hogy nem örül neki, hogy itt mondták el. Elég sok vitát generált a településen is 
ez a téma. Megkérte, hogy rendes ülésen is mondja majd el, mert nagyon eltorzult hírek vannak a faluban a CKÖ-vel 
kapcsolatban. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Biztosította róla, hogy a két ülés közötti eseményeknél el fogja mondani. Egyébként elmondta, hogy felhívta a kisebbségi 
referens, akivel a jövő héten fognak beszélni. Ki fog jönni, és itt a helyszínen fog meggyőződni a dolgokról, mert idáig 
hihetetlen dolgokat hallott. Eddig csak egy véleményt hallott, és most a másik felet is meghallgatja.  
Ezután tértek rá a buszmegállóra.  

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Ez már egy régebb óta húzódó ügy. A bejelentő a buszmegálló melletti lakásban lakik, és a buszmegállóról folyamatosan 
a víz az ő házának a falára folyik rá. A vakolat lemállott, bement hozzá és valóban be van ázva az oldalfal. Szerinte nem 
megoldás, hogy azt a buszmegállót felújítsák, vagy megoldják a csapadékvíz elvezetést. Eleve a település képét rontja, és 
nincs is olyan állapotban, hogy a funkcióját be tudná tölteni. Meghallgatta viszont azt is, akinek a telkén van, mert az 
építésügyi hatóság is furcsán fogadta a dolgot, hogy magánterületen van elhelyezve a buszmegálló. Annyit kért a hölgy, 
és írásban adta, hogy hozzájárul a bontáshoz, viszont ragaszkodna ahhoz, hogy olyan jellegű kerítés legyen ott felállítva, 
ami az ő kerítésével passzol. Ez nagyon magas összeget jelentene az önkormányzat részére, ezért kellene körbejárni a 
témát és újra felvenni vele a kapcsolatot. Lebontanák, és a bontott téglából építenének fel egy kerítést. Felvette az 
építésügyi hatósággal is a kapcsolatot, nem kell hozzá semmilyen bontási engedély, vagy bejelentési kötelezettség. Az 
önkormányzat saját hatáskörében megteheti, annyi a lényeg, hogy kellett az írásbeli hozzájárulása a hölgynek. Ugyan 
ilyen van egy másik területen is, de ott még semmilyen bejelentés nem érkezett. Most itt tőlük várja a megoldást a panaszt 
benyújtó hölgy. Abban kérte a testület segítségét, hogy mit tudnának ott csinálni, pótolható lenne-e a kerítés, vagy 
próbáljanak vele egyességre jutni, és a téglát felhasználva falat húzni.  
A panaszt benyújtó hölgy már azzal fenyegetőzik, hogy az önkormányzat ellen fog benyújtani olyat, ami szankciót fog 
eredményezni. 
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Szabó Árpád képviselő: 

Megkérdezte, hogy milyen buszmegálló lesz ott a továbbiakban? 
 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Elmondta, hogy nincs jogszabályi kötelezettség erre vonatkozóan. 
 
Szabó Árpád képviselő: 

Megkérdezte, hogy arra van-e jogszabály, hogy kötelesek oda kerítést építeni? 
 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Kell hozzá a hozzájárulása, melyet meg is adott, viszont azzal a kikötéssel, hogy pótolják a kerítést.  
 
Szabó Árpád képviselő: 

Szerinte Piroskával kellene megegyezni.  
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Megkérte a képviselő urat, hogy egyeztessen az ügyféllel, mert ő jobban meg tudná megbeszélni vele ezt a témát. 
Egyeztessenek a jegyző asszonnyal, valamint az ügyféllel. 
A következő téma, hogy szóbeli megkeresés érkezett a sportkör részéről, hogy szeretnének egy új pályát építeni. Arra a 
részre, amit most a Zsidi Ferenc bérel. Egy 100x150 méteres pályát szeretnének csinálni azon a részen, mert most van 
lehetőségük, hogy földet szerezzenek fuvarral együtt. Az önkormányzatnak pénzébe nem kerülne, tudják, hogy kiadták 
bérbe a területet a Zsidi Ferencnek. Ugyanolyan fekvése lenne, mint a mostaninak. Beszélték a jegyző asszonnyal, hogy 
annak a területnek egy vízgyűjtő szerepe is van.  

 
Szabó Árpád képviselő: 

Megfontolandó, hogy az a terület sokszor került már víz alá. Még felhívta a figyelmet, hogy ha a Zsidi Ferenccel 
szerződés újra aláírásra kerül, akkor vegyék bele, hogy abban az esetben, ha nyer a pályázat, akkor ezt a területet 
visszaadja.  

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Ő is arra gondolt, hogy a Vízi Társulattal és a sportosokkal körbejárnák a területet és átnéznék ennek a lehetőségét. A 
testület ettől nem zárkózik el, viszont járják körbe a témát. 

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

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 Sáhóné Horváth Márta Dr. Szolga Emese 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
A jegyzőkönyvet hitelesítették: 
 
 
 
 
 
 Bujáki Lászlóné Szabó Árpád 
 képviselő képviselő 
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