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BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Bana, Jókai Mór utca 18. 

 
 

Ikt.sz.: 218/5/2012. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. március 13-án tartott rendes üléséről.  
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Polgármesteri iroda, Bana, Jókai Mór utca 18. sz. 
 
Jelen vannak:  Sáhóné Horváth Márta polgármester, 

Bujáki Lászlóné és Járóka Márió Zsolt képviselők, Vizkeleti István alpolgármester 
 
Igazoltan távol: Bátisz Erzsébet, Ágoston Lászlóné képviselők 
 
Igazolatlanul távol: Szabó Árpád képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Szolga Emese jegyző 

 Nagyné Czigle Judit óvodavezető 
 Vincze Attiláné iskolaigazgató 
 Szemes Sándor RNÖ alelnök 
 Dr. Néma Andrea háziorvos 
 Dr. Vámos Gábor fogorvos 
 Roxin Tünde védőnő 
 Lázár Zsolt r. őrnagy kapitányságvezető 
 Baracskai Lajos falugazdász 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Köszöntötte a képviselő-testület rendes ülésén a Képviselő-testület tagjait, a meghívott vendégeket, a napirendi pontok 
előadóit, valamint mindazokat, aki a televízió képernyője előtt figyelik a testület munkáját. Megállapította, hogy 
Képviselő-testületük határozatképes, mivel 7 képviselőből 4 fő jelen van. Bátisz Erzsébet és Ágoston Lászlóné 
képviselők jelezték, hogy betegek. A Szabó Árpád képviselő úr pedig ismételten nem jelent meg a testületi ülésen. 
Jegyzőkönyv vezetésére Sulyokné Kállai Mónika igazgatási előadót javasolta. 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
39/2012. (III.13.) 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:  

Ismertette a napirendi pontokat, majd javasolta azok elfogadását.  
 

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

 
2. Az egészségügy helyzete községünkben. 

Előadó: Dr. Néma Andrea háziorvos 
 Dr. Vámos Gábor fogszakorvos 
 Roxin Tünde védőnő 
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3. Közrend és közbiztonság helyzete a községben.  
Előadó: Lázár Zsolt r. őrnagy kapitányságvezető 

  Vizkeleti István polgárőrség vezetője 
 
4. Falugazdász tájékoztatója 

Előadó:  Baracskai Lajos falugazdász 
 
5. Parkolásról szóló rendelet megtárgyalása 

Előadó: Dr. Szolga Emese jegyző 
 

6. Alapító okiratok módosítása 
Előadó: Dr. Szolga Emese jegyző 
 

7. Aktuális pályázati lehetőségek megtárgyalása 
Előadó: Dr. Szolga Emese jegyző 

 
8. Különfélék 

- Haszonbérleti szerződések megtárgyalása 
- KEM Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási szervének megkeresése kapcsán tett intézkedések 
- Járóka Sándor kérelmének megtárgyalása 
- „Pannon-Víz” Zrt. tájékoztatója 
- Jegyző teljesítmény értékelésének tárgyalása 
- Győr-Szol Zrt.-vel kapcsolatos tájékoztatás 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
40/2012. (III.13.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat 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:  
Elmondta, hogy erre az ülésre nincs lejárt határozatuk, ezért csak a két ülés közötti eseményekről tud beszámolni. 
Ismertette az 1. mellékletben csatolt beszámolót. Mivel egyéb hozzászólás nem volt, így határozati javaslattal élt a 
beszámoló elfogadására. 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
41/2012. (III.13.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 1. melléklet 
szerinti beszámolót a két ülés közötti eseményekről. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

2. Az egészségügy helyzete községünkben. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Megkérte a Dr. Néma Andrea háziorvost, aki írásban is megküldte a beszámolóját, hogy a lakosság tájékoztatása 
érdekében ismertesse azt egy kicsit szóban. 
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Dr. Néma Andrea háziorvos: 

Elmondta, hogy mi szerepel a beszámolójában, mely a 2. mellékletben található. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Megköszönte és elmondta, hogy 2011. május körül kaptak egy megkeresést, hogy változni fog az ügyelet rendje. 
Pénteken 13-tól lenne, akkor erről tájékoztatta is a doktornőt. Nem tudták konkrétan, hogy hogyan változott. 
 

Dr. Néma Andrea háziorvos: 
Elmondta, hogy akkor valószínűleg fel kellene venni velük a kapcsolatot, hogy küldjenek hivatalos értesítést erről a 
változásról.  
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Összegezte, hogy jó fél éve tájékoztatták őket, hogy fog alakulni, és ehhez képest is változott az ügyeleti rend. 
Betegforgalommal kapcsolatban szerette volna jelezni, hogy kicsit tudatosítani kellene, hogy van lehetőség 
bejelentkezésre is. Mindenki éljen ezzel a lehetőséggel, és nem kell kellemetlen helyzetbe hozni sem azt aki 
bejelentkezett, sem azt aki ott várakozik. Gondolta, hogy meg van szabva, hogy melyik az az intervallum amikor 
lehetőség van a bejelentkezett betegek ellátására. Megkérdezte, hogy melyik ez az időpont? 

 
Dr. Néma Andrea háziorvos: 

Elmondta, hogy minden egész órában van a bejelentkezési lehetőség. Korábban ez nem így volt, hanem az utolsó egy 
órában volt lehetőség időpontra jönni, viszont az volt a tapasztalat, hogy olyankor jött mindenki. Délelőtt nem volt 
senki, akkor meg a rendelési idő elhúzódott, ezért változtatta úgy, hogy minden órában lehet időpontra bejelentkezni.  

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Megköszönte, megkérdezte, hogy van-e kérdése valakinek? 
 

Bujáki Lászlóné képviselő: 
Szerinte is ennek tudatosodnia kellene az emberekben, hogy aki bejelentkezik, annak elsőbbsége van. Kérte, hogy 
legyenek türelmesek egymással a betegek. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Elmondta, hogy az akadálymentesítés megoldása évek óta visszatérő téma. Megérti a kérést is, hogy az orvos beteg 
közti találkozást is meg kellene négyszemközt oldani. Folyamatosan figyelik a pályázatokat, és amennyiben önerő 
nélküli lesz, akkor ezt a témát előtérbe fogják helyezni. A doktornőnek volt egy saját kezdeményezés az 
eszközbeszerzési pályázattal kapcsolatban. Megkérdezte, hogy most hogyan áll ez az ügy? 

 
Dr. Néma Andrea háziorvos: 

Válaszolt, hogy folyamatban van, melyhez a jegyző asszony sok sikert kívánt. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Határozati javaslattal élt a doktornő beszámolójának elfogadására. 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
42/2012. (III.13.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta Dr. Néma Andrea 
háziorvos 2. mellékletben található beszámolóját az egészségügy helyzetéről. 
 
Felelős: Dr. Néma Andrea 

 háziorvos 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

Dr. Néma Andrea háziorvos távozott. 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Köszöntötte Dr. Vámos Gábor fogszakorvost. Elmondta, hogy ő is benyújtott egy komoly beszámolót a 2011. évi 
fogászati helyzetről. Megkérdezte, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést is tenni? 
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Dr. Vámos Gábor fogszakorvos: 

Megköszönte a lehetőséget, és mivel a lakosság is élőben látja az ülést, ezért szóban is tájékoztatta őket a 3. 
mellékletben csatolt beszámolójáról. Elmondta, hogy ő heti 30 órában végzi ezt a tevékenységet, kollégájával Dr. 
Szathmáry Ákos fogszakorvossal, aki heti 27 órában. Részletezte beszámolóját. 
Végezetül annyit szeretett volna kiemelni, hogy a fogászatnál bizonyos dolgokért fizetni kell. A fogtömések teljesen 
ingyenesek, minden formában. Az elvégzett munkákért járó díjról csekket adnak a betegeknek, tehát készpénzforgalom 
a készített munkáknál nincs. Megköszönte a figyelmet, és várta a kérdéseket. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Annyit szeretett volna megkérdezni, hogy a beszámolójában említette, hogy az elmúlt két hónapban nem csökkent a 
betegforgalom. 
 

Dr. Vámos Gábor fogszakorvos: 
Elmondta, hogy ennek valószínűleg két oka lehet. Egyik, hogy már több mint 25 éve dolgozik itt Bábolnán, és már 
nagyon sokan vannak, akik ragaszkodnak hozzá. A másik pedig, hogy a kollégához nem nagyon mernek menni még a 
betegek. Sajnos ezáltal hiába van segítsége, mégis a várakozási idő 3 hét is lehet fogtömésre. Részletezte, hogy náluk 
volumenkorlát van, mely szerint nekik meghatározza a biztosító, hogy egy hónapban mennyi beteget láthatnak el. 
Jelenleg ő már 51 %-nál van, és még csak a 9. munkanapnál tartanak. Volumenkorlát miatt a hónap végén nem nagyon 
vannak időpontjaik. Sajnos azt látja, hogy kicsit lassabban indul be a kollégának a praxisa. 
 

Bujáki Lászlóné képviselő: 
Elmondta, hogy azért egy-két nemzedék már felnőtt nála. A gyerekek ragaszkodnak hozzá. 
 

Dr. Vámos Gábor fogszakorvos: 
Elmondta, hogy az iskolafogászatot is felosztották egymás között, tehát hozzá tartozik Bábolna és Tárkány. Banai 
iskolafogászat a Szathmáry doktorúrhoz tartozik. Úgy tudja, hogy már ő is megkezdte az iskolások vizsgálatát. Ő maga 
a bábolnaiakat már befejezte, és már a tárkányiaknál is a végén jár. 
 

Bujáki Lászlóné képviselő: 
Annyi megjegyzést tett, hogy nagyon kidolgozott munkát adott le. Jelenleg minimális rálátása van a lakosságnak az ő 
munkájukra. Az egészségügyben mindenhol előjegyzéseik vannak. Sajnos pénz nélkül dolgozni nem lehet, ezek mind 
finanszírozási dolgok. A szájsebészettel kapcsolatban mondta, hogy az emberek keresik a kiskapukat, ide-oda 
bejelentkeznek. Viszont ez nem megoldás, azonban Budapest és Bana között nagyon nagy a távolság. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
A doktorúr említette, hogy a sürgőségi fogászati ellátást a Lieczer-Majer utcában végzik. Erről a Képviselő-testület úgy 
döntött, hogy kifizeti, amennyiben banai lakosokról van szó. Jelezte, hogy a héten megérkeztek az első számlák, 
melyekhez csatolták a banai lakosok által aláírt formanyomtatványt. Ezt a szolgáltatást az önkormányzat még külön 
finanszírozza a lakosságnak.  
Egyéb kérdés nem volt, ezért határozati javaslattal élt. Megköszönte a doktorúr munkáját.  
 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
43/2012. (III.13.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta Dr. Vámos Gábor 
fogszakorvos 3. mellékletben található beszámolóját az egészségügy helyzetéről. 
 
Felelős: Dr. Vámos Gábor  

 fogszakorvos 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
 

Dr. Vámos Gábor fogszakorvos távozott. 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Elmondta, hogy Dr. Szathmáry Ákos fogszakorvost is felkérték a beszámoló elkészítésére. Még ma is próbálták elérni, 
de nem sikerült. A képviselő társai is megkaptak a testületi anyaggal együtt egy megkeresést Bábolna Város 
Polgármesteri Hivatalától, melyben ennek a feladatátvállalási szerződésnek a módosítását kérték. (4. melléklet) 
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Ugyanis eddig Dr. Szathmáry Ákossal 30 órára volt megkötve a szerződés, azonban most az OEP finanszírozás miatt le 
kell venniük 27 órára. Ahhoz kérik a Képviselő-testület támogatását, hogy aláírhassa ezt a szerződésmódosítást a 3 
órával csökkentett szolgálati idővel. Határozati javaslattal élt. 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
44/2012. (III.13.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta Dr. Szathmáry Ákos 
fogszakorvos 4. mellékletben található szerződésmódosítását, és megbízta a 
polgármester asszonyt annak aláírásával. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Köszöntötte Roxin Tünde védőnőt és megkérte, hogy tartsa meg beszámolóját az egészségügy helyzetéről.  
 

Roxin Tünde védőnő: 
Megköszönte a lehetőséget és részletesen ismertette az 5. mellékletben csatolt beszámolóját. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Megköszönte a teljes körű tájékoztatást. Megkérdezte, hogy van-e kérdésük? 
 

Bujáki Lászlóné képviselő: 
Szerinte a szülők meg lehetnek elégedve a védőnő munkájával. Bármikor kereshetik és segít nekik. Figyelembe 
vehetnék itt is a bejelentkezés lehetőségét. Nagyon nagy munkát fektet a pályázatok figyelésére, és benyújtására is. 
További jó munkát kívánt neki, és sok boldogságot, egészséget a születendő kisbabájához.  
 

Roxin Tünde védőnő: 
Megköszönte, és elmondta, hogy előre láthatóan húsvétig dolgozik, utána pedig Galambosné Sohár Anikó fogja 
helyettesíteni heti két napban. A pontos helyettesítési napok meghatározása még folyamatban van.  
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Tájékoztatni is akarta a lakosságot és a Képviselő-testületet is, hogy ezzel kapcsolatban tárgyalásokat folytatnak. Még 
nem írtak ki pályázatot a védőnő helyére. Hamarosan a védőnő anyai örömök elé néz és az ő gyeden lévő idejére nem 
vennének fel védőnőt, hanem helyettesítéssel oldanák meg. Március 22-én fognak találkozni a védőnővel, és előre 
láthatóan heti két alkalommal, csütörtök és péntek fogja Banát ellátni. Amennyiben a régi védőnő visszatér a munkájába, 
akkor ezt a helyettesítést meg lehet szüntetni. Ezt az OEP is támogatja. Idei évben 12 kismamájuk van. Április 4-én egy 
Baba-mama Klub találkozó keretében egy nyuszi simogatós délelőttöt szervez a védőnő a gyerekeknek, melyen az új 
védőnő is jelen lenne, és már megismerkedhetne a szülőkkel. Megköszönte a védőnőnek a 2011. évi munkáját. Ahogy 
már említette írt egy pályázatot. Az ÁNTSZ előírta az Önkormányzat számára, hogy gondoskodniuk kell egy 
hallásvizsgálóról. A pályázatnak köszönhetően ez megoldódott, így nem terhelte a költségvetésüket. Megköszönte 
mindannyijuk nevében a munkáját, és az elkövetkezendő időszakra egészséges kisbabát és jó időtöltést kívánt. Kérte, 
hogy aki elfogadja a beszámolót kézfeltartással jelezze és határozati javaslattal élt. 
 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
45/2012. (III.13.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta Roxin Tünde védőnő 
5. mellékletben található beszámolóját az egészségügy helyzetéről. 
 
Felelős: Roxin Tünde 

 védőnő 
 
Határidő:  azonnal 
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3. Közrend és közbiztonság helyzete a községben.  
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Köszöntötte Lázár Zsolt rendőr őrnagy, kapitányságvezetőt, aki írásban is benyújtotta beszámolóját a közrend és 
közbiztonság helyzetéről a községben a 2011. évben. Megkérte, hogy egy kis szóbeli kiegészítéssel tájékoztassa a 
lakosságot is.  
 

Lázár Zsolt rendőr őrnagy:  
Elmondta, hogy élni szeretne azzal a lehetőséggel, hogy szóban is ismertesse a 6. mellékletben csatolt beszámolóját. 
Ebben a dokumentációban próbálta bemutatni a Komáromi Rendőrkapitányság munkáját, helyzetét. A 
jogszabályváltozások miatt sajnos nagy volt az elvándorlás. 
A részletes tájékoztatás után megköszönte a figyelmet és várta a felmerült kérdéseket. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Megköszönte, és megkérdezte, hogy van-e kérdés? Elmondta, hogy a tavalyi évben tapasztalták, hogy a Győri 
Készenléti Rendőrség is a településükre látogatott. Ők nem csak autóval, hanem gyalogosan is mentek a településükön. 
Többen jelezték nekik. 
 

Lázár Zsolt rendőr őrnagy:  
Mindenkit kért, hogy bizalmat szavazzanak az idegen, győri rendőröknek is. Nem kell félni tőlük sem. Amennyiben 
bárkinek észrevétele, problémája, panasza van, vagy esetleg információkkal rendelkezik, akkor bizalommal forduljanak 
az idegen rendőrhöz is. El fog jutni Komáromba is. Pontosan az a cél ezekkel az intézkedésekkel, hogy a lakosságnak is 
bizalommal kellene fordulnia feléjük. Nem csak az a cél, hogy szankcionáljanak, hanem hogy biztonságban érezzék 
magukat a lakosok. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Annyi tűnt fel neki, hogy 34 %-kal több esetben kellett az alkohol szondákat használniuk, viszont 10 %-kal kevesebb 
lett az alkoholos befolyásoltság.  

 
Lázár Zsolt rendőr őrnagy:  

Ez alapján úgy gondolta, hogy jogkövetők az állampolgárok és tisztában vannak azzal, hogy ha rendőri intézkedésre 
kerül a sor, akkor az mindenképpen megállapítható. Egyébként az öt esetből itt Bana viszonylatában egy alkalommal 
ittasan követte el a jogsértő cselekményt az intézkedés alá vont személy. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Megköszönte, a tavalyi évben nyújtott segítségüket, amikor egy családnál a kiskorú gyerekek elhagyták a családi 
fészket, és a rendőrség azonnal intézkedett. Sajnos erre több alkalommal is sort kellett keríteni.  
 

Bujáki Lászlóné képviselő: 
Sajnos részese volt, hogy amikor a garázsából a készenléti táskáját elvitték, akkor betelefonált, és egyből ki is jöttek 
hozzájuk. Igaz, hogy nem egy nagy érték volt, ennek ellenére kijöttek és megnézték, hogy mi történt. Megköszönte ő is. 
Sokszor látja, hogy ellenőrzik este is a területeket, ugyanúgy mint a polgárőrség is.  
 

Nagyné Czigle Judit óvodavezető: 
Megköszönte a biztonságuk érdekében tett intézkedéseiket. Nagyon sok egyedülálló van, nem merik ott hagyni a 
lakásaikat üresen, meg éjszaka is félnek. Szeretnék, ha ezek az intézkedések olyanok lennének, hogy a biztonságérzetük 
még jobb lenne, hogy az idősebbek se féljenek annyira. Szerinte nagyon fontos dolog, hogy a szomszédok figyeljék és 
segítsék egymást. Megköszönte az eddigi munkájukat. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Határozati javaslattal élt. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
46/2012. (III.13.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta Lázár Zsolt r. őrnagy 
kapitányságvezető 6. mellékletben található beszámolóját a közrend és 
közbiztonság helyzetéről. 
 
Felelős: Lázár Zsolt 

 r. őrnagy, kapitányságvezető 
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Határidő:  azonnal 

 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Megkérte Vizkeleti Istvánt mint a Polgárőrség elnökét, aki egyben az alpolgármester is, hogy a 7. mellékletben csatolt 
beszámolóját ismertesse a testülettel és a lakossággal. 

 
Vizkeleti István alpolgármester: 

Részletesen ismertette a polgárőrség munkáját a 7. mellékletben csatolt beszámoló alapján. Kiegészítette, hogy 
általában változó időpontokban tartják a járőrségeiket. Megpróbálják, hogy sikerüljön eredményesen végezni a 
munkájukat. Ellenőrizték az időseket is a hideg idő miatt. Figyelik a fiatalokat és jelzik a szülőknek is, amennyiben 
lehetséges. Van olyan is, hogy elmennek üdülni a lakosok, akkor többször megjelennek ott. Eltelt hét évben kocsi 
feltörés , egyéb ilyen eset nem történt. Ennyit kívánt kiegészítésként elmondani. Az egyéb rendfenntartó szervekkel a 
környéken tartják a kapcsolatot.  
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Megkérdezte, hogy van-e kérdésük ezzel kapcsolatban? Elmondta, hogy ezt a beszámolót már egyszer tárgyalták a civil 
szervezetek beszámolójánál. Kiegészítette, hogy nem csak az említett feladatokat látják, el, hanem a település életében 
is aktívan kiveszik a részüket. Az iskolánál iskolakezdéskor biztosítják a gyerekek biztonságos átkelését. Most van 
folyamatban, hogy az iskolások kerékpárjára fényvisszaverő matricákat fognak szerelni. Nem csak személyautóval 
járnak, néha gyalogosan is, meg kerékpárral is. Megköszönte a munkájukat. 
 

Vizkeleti István alpolgármester: 
Még elmondta, hogy a volt polgárőr autójukat a Skoda Favoritot lecserélték. Beadták egy kereskedésbe, onnan hoztak 
ki egy Suzuki Swift-et. Kölcsön kaptak 250.000 Ft-ot egy helyi vállalkozótól. A megyei Polgárőr Szövettséghez adtak 
be pályázatot. Bíznak benne, hogy ezzel biztonságosabban tudják elvégezni a munkájukat. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Megköszönte és határozati javaslattal élt. 
 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
47/2012. (III.13.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta Vizkeleti István 
polgárőrség elnöke 7. mellékletben található beszámolóját a közrend és 
közbiztonság helyzetéről. 
 
Felelős: Vizkeleti István 

 alpolgármester, polgárőrség elnöke 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

Lázár Zsolt rendőr őrnagy távozott.  
 
 

4. Falugazdász tájékoztatója 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Üdvözölte Baracskai Lajos falugazdász urat, megköszönte, hogy jelenlétével megtisztelte őket. Megkérte, hogy tegye 
meg szóbeli beszámolóját a 2011. évről.  
 

Baracskai Lajos falugazdász: 
Megköszönte a meghívást, és elmondta, hogy számára megtiszteltető, hogy itt lehet. Magáról néhány szót elmondott, 
hisz nem mindenki ismeri. Ő Baracskai Lajos ácsi lakos 62. éve. Nagyon büszke rá, hogy tiszteletbeli banai, mivel úgy 
érzi, hogy a banai gazdák és a Polgármesteri Hivatal dolgozói elismerik, és ez neki nagyon jó érzés. 
Ismertette a Falugazdász hálózatot és munkáját. 1993 március elsején hozták létre ezt a falugazdász hálózatot. Ő kisebb 
megszakítással azóta falugazdász. Komáromban van a központjuk, ahol jelenleg 3 falugazdász és egy adminisztrátor 
teljesít szolgálatot. 10 településük van, ahova meghatározott időszakonként kijárnak. Arra törekszenek, hogy minél 
kevesebbet kelljen a gazdáknak utazniuk. Legfontosabb tevékenységük, mely most van folyamatban, az őstermelői 
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igazolványok megújítása. Erre január 1-től március 20-ig tart a határidő, tehát legkésőbb jövő héten meg kell csinálni. 
Akik még nem hosszabbítatták meg, azok kedden keressék meg itt a Hivatalban, vagy pedig ácson szerdán és pénteken. 
Sokan megkeresik Bábolnán is, ahol szerdánként ügyel az okmányiroda egyik helyiségében.  
Érdekességként elmondta, hogy ’97 óta csinálják az őstermelői igazolványokat, ezeket nagy részben ő csinálta. 743 
darabot gyártottak le, ezek nagy része már sajnos nem érvényes. A legsajnálatosabb az, ha azért kell visszavonniuk, 
mert meghalt az ingatlan tulajdonosa. Sok idős, de sajnos fiatal gazda is már elhunyt. Az idei évben körülbelül 200 
körül várják az igazolványokat. Az igazolvány megújítása 1.000 Ft-ba kerül, melyről számlát adnak és postán kell 
csekken befizetni. Az új igazolvány kiadása 2.000 Ft-ba kerül. Jövő év második felétől be akarják vezetni az 
igazolványok elektronikus megújítási lehetőség, mely nem egy, hanem három évre lenne érvényes. Továbbá azt is 
említették a NAV munkatársai, hogy aki három éven keresztül nem újítja meg az igazolványt, annak automatikusan 
törlődik.  
A következő fontos feladatuk, melyet szeretnének is, ha lenne benne részük, az a fiatal gazda pályázat. Ezt tavaly 
szeptemberre kellett volna kiírni, azonban pénzhiányra hivatkozva nem írták ki. Két évente szokták kiírni. 2009-ben 
írták ki utoljára, 20 MrdFt állt rendelkezésre és a beérkező pályázatokon 60 MrdFt igény lett volna. Tavaly ezzel 
szemben 1,5 Mrd lett volna a rendelkezésre álló összeg. Azt mondták, hogy helyette majd a gazdaság átadása történik. 
Mely azt jelenti, hogy családi gazdaságon belül az idősebb szülők átadják a gyereknek a gazdaságot, és ez némi 
pénztámogatással is jár. Ezen gépet, eszközt, földet és egyebet lehetne vásárolni. Legszebb reményeik szerint idén mind 
a kettő kiírásra kerül, de ez nem biztos, hogy így lesz.  
A következő tevékenységük, ami szintén pénzzel jár, az a gázolaj jövedéki adó visszaigénylésnek a lehetősége. Ez 
folyamatos, nincs határideje. 5 évre visszamenőleg meg lehet igényelni a minden évben aktuálisan meghatározott 
összegig. Ez azt jelenti, hogy az éppen aktuális jövedéki adó 80 %-ig lehet visszaigényelni. Jelenleg a tavalyi 
igényléseket csinálják, az első 10 hónapban 77,88 Ft volt, az utolsó két hónapban pedig 90,487 Ft volt. Kerekíteni nem 
lehet. Aki még nem csinálta meg ezt az elszámolást, annak nagyon szívesen segít. Minden gazdának meg kell, hogy 
jelenjen nála, ugyanis iktatószámot, meg bélyegzőt, aláírást, dátumot kell tenniük arra a papírra, melyet aztán 
Tatabányára az FM hivatalba kell megküldeni. Ott szintén leigazolják, és csak a következő körben lehet benyújtani. 
Ajánlják, hogy elektronikus úton küldjék be a NAV-hoz.  
A következő már várható nagy feladat, az a területalapú támogatásnak a benyújtása. Ez minden évben március elejétől 
május közepéig történne. Ezzel kapcsolatban tavaly némi kellemetlenség érte őket, hiszen már nagyon régóta Bana 
őhozzájuk tartozott. Most valamilyen osztozkodás révén a kamarai kollégák megkapták Banát. Ettől függetlenül tavaly 
mintegy 80 gazda vette a fáradságot és elment Komáromba a Városházára és velük csináltatták meg a területalapú 
támogatásigénylést. Idén is várják őket, hiszen mindenkinek addig van munkája, amíg van mit csinálnia.  
Két fiatal kollégájuk van. Az egyik a Szilágyi Norbert, aki már szinte mindent tud a szakmáról és nagyon ügyes. A 
másik fiatalabb Kiss Tamás ácsi kolléga, akinek szintén nagyon jó a hozzáállása, vélhetően ő is jól bele fog jönni. 
Végül is fő vonalakban ennyi a tevékenységük. Vannak még egyéb adatszolgáltatási, adat nyilvántartási tevékenységük 
is. Minden gazdától azt kérte, hogy akár a segítségükkel, akár önállóan adják be a területalapú támogatást, hogy a 
parcelláknál legyenek nagyon pontosak. Elektronikus úton végzik a területek meghatározását, azonban egy adott 
blokkban csak azokat látják, aki éppen jelen van. Ha esetleg téves adatot kapnak, akkor rossz helyre jelölik be. Ősszel 
szoktak két hetet adni az adategyeztetésre, amikor mindenkinek felnyílik az adatbázisa, és mindent látnak. Néha minden 
irányban vannak rajzok. Sajnos az MVH könyörtelen, és ha valakinél indokoltnak látják, komolyan megbüntetik. Akár 
évekre is kizárhatják, ha hibás adatot közölt. Úgy tűnik, hogy most hektáronként 60.000 Ft lesz a támogatás.  
Ha valaki új belépő, vagy szerez legalább 1 ha-nak megfelelő birtokot, akár négy parcellában is állhat, ugyanis már 0,25 
parcella is bevihető a támogatási lehetőségbe. A lényeg az, hogy az összbirtok nagyság legalább 1 ha legyen. Ha valaki 
új belépő, akkor forduljon hozzájuk, mert nagyon sok dolgot el kell intézni. Megköszönte a figyelmet. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Megköszönte a beszámolót. Nagyon sok érdekes dolgot hallottak. Remélte, hogy a lakosság is sok kérdésére választ 
kapott. Amennyiben még további kérdés vetődött fel, itt is kérdezhetnek a falugazdásztól. Továbbiakban keddenként itt 
van a hivatalban és várja a lakosokat a kérdéseikkel.  
 

Baracskai Lajos falugazdász: 
Annyit hozzátett, hogy amíg a területalapú támogatások benyújtása folyik, addig nem biztos, hogy minden kedden itt 
lesz, azonban bent Komáromban is várják a lakosságot Banáról is. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Megköszönte a tájékoztatást és határozati javaslattal élt. 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
48/2012. (III.13.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta Baracskai Lajos 
falugazdász szóbeli beszámolóját a 2011. évről. 
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Felelős: Baracskai Lajos 

 falugazdász 
 
Határidő:  azonnal 

 
Baracskai Lajos falugazdász távozott. 

 
 

5. Parkolásról szóló rendelet megtárgyalása 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
A képviselő társai tudják, hogy már többször is tárgyalták ennek a parkolásnak a problémáját. Megkérte a jegyző 
asszonyt, hogy a Képviselő-testületet tájékoztassa az előkészített anyagról. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Köszöntött mindenkit. Elmondta, hogy a 2009. évi parkolási rendeletükkel kapcsolatban egy törvényességi észrevételt 
kaptak, mely ennek a rendeletnek a hatályon kívül helyezéséhez vezetett. Ez abból indult el, hogy olyan 
szabályozásokat tartalmazott a rendelet, amit egy későbbi jogszabály már magasabb szinten szabályozott, ezért 
feleslegessé vált az önkormányzati rendeletük, hatályon kívül kellett helyezni. Viszont a Kormányhivatal jelezte azt is 
feléjük, hogy nem elég hatályon kívül helyezni azt, hanem ez önkormányzati feladat. Ezért rendeletet kell alkotniuk róla 
és ez mellett fizikailag is meg kell oldaniuk a településen a parkolási lehetőségeket. A parkolásról szóló rendelet 
törvényi indoklását gyűjtötte ki, melyet a Képviselő-testület is megkapott és a 8. mellékletben került csatolásra. Erről 
tájékoztatta szóban is a megjelenteket.  
Kiemelte, hogy itt az a lényeg, hogy szerinte kizáró dolog, hogy intézményt, vagy gazdasági társaságot tudjanak ilyen 
célra létrehozni, ezt a költségvetésük zárja ki. Nincs rá anyagi forrásuk. Így két lehetőség biztosított, hogy vagy a helyi 
önkormányzat önmagában oldja meg ezt a feladatot, vagy társulnak más önkormányzattal, és segítséget kérnek ahhoz, 
hogy ezt a feladatot meg tudják oldani a jövőben. Ezt a Képviselő-testületnek kellene eldönteni. Amennyiben úgy dönt, 
hogy társulás útján, akkor megbízhatják őt, hogy vegye fel a kapcsolatot a környező településekkel, és megnézzék 
ennek a lehetőségeit. 
Ismertette a kiemelt jogszabályokat. 
Megtekintették polgármester asszonnyal a szabályozási tervüket, átnézték, hogy hol vannak olyan részek, amik például 
közlekedési és közmű terület, hiszen az összes többi területen, mint például falusias lakóövezet, ezeknek a kialakítása 
tilos. Ilyen közlekedési és közmű terület például a festő előtti terület, valamint a sport telep melletti terület. A járművek 
elhelyezésére a 42. § ír elő szabályozásokat. Ezeknek a feltételeknek meg kell felelni. Itt két lehetőség van, hogy vagy 
parkolóházat lehet kiépíteni, vagy gépjármű várakozóhelyek szerinti parkolót. Itt is vannak előírások és a közlekedési 
területeken megvalósuló várakozó helyek esetében, legkésőbb egy éven belül biztosítani kell az önkormányzatnak a 
feltételek meglévő fenntartását és használhatóságát.  
Ezek alapján ez költséggel fog járni az önkormányzatnak, és kötelezően ellátandó feladata is egyben. Foglalkozniuk kell 
ezzel a problémával, meg kell alkotniuk ezt a rendeletet, viszont a rendelet előkészítése előtt ténylegesen át kell 
gondolni, hogy hol és milyen anyagi forrásból fogják ezt megvalósítani. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Megköszönte és megkérdezte, hogy ezzel az előterjesztéssel kapcsolatosan kinek van kérdése. Összegezte, hogy 
komoly feltételei vannak egy parkoló kialakításának. Ők már az alpolgármester úrral is körbejárták, hogy hol lehetne 
egy ilyen parkolót kialakítani. Olyan előírások vannak, hogy ha 10 gépjárműnél nagyobb, akkor minimum négy fát kell 
ültetni, hatalmas lombkoronával. Ezek olyan komoly előírások, melyekhez az önkormányzatuk nincs felkészülve. 
Javasolta, hogy bízzák meg a jegyzőt, hogy még alaposabban járja körül. Jó lenne, hogy ne kelljen a szabályozási 
tervüket módosítaniuk, hiszen ez több százezer forintba kerülne. Dolgozza ki és járja körül, hogy ennek a kötelezően 
ellátandó feladatnak hogyan tudnának eleget tenni. Problémát okoznak a lakosság részére a főúton megálló teherautók. 
Konkrétan az iskola előtt állnak meg, nem csak a szerelvénnyel, hanem a pótkocsi is és néha napokon keresztül. A 
közútkezelőnél ő már eljárt, és mondták, hogy amíg a jogszabályt nem sérti, és nem táblát takar, addig nincs intézkedési 
jogkörük. Már jelezte a jármű tulajdonosának is, hogy főleg ott az iskola körül ez nagyon rossz, és félő, hogy nehogy 
egy tragédia bekövetkezzen. Sajnos a napokban is tapasztalta, hogy továbbra is ott parkoltatják az autókat. 
Mindenféleképpen meg kell találniuk a megoldást erre a helyzetre. Komoly költségvonzata is van. Javasolta, hogy most 
hozzanak egy olyan határozatot, hogy a jegyző asszonyt bízzák meg, hogy ennek a törvényi háttérnek teljes mértékig 
meg tudjanak felelni, és azt a Képviselő-testület felé az áprilisi ülésre terjessze elő. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Arra kérte a testületet, hogy arról hozzon testületi döntést, hogy önállóan, vagy társulás formájában kívánják ellátni ezt 
a feladatot. Ha úgy gondolja a testület, hogy járják körül mindkét lehetőséget, akkor azzal bízzák meg, hogy a 
következő ülésre kidolgozni két féle változatot, hogy ha önállóan, vagy ha tárulásban látják el ezt a feladatot. Illetve azt, 
hogy hol alakítsák ki ennek a feltételét és milyen anyagi forrásból. Amennyiben javaslatok vannak azokat szívesen 
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fogadja, és az áprilisi ülésre térjenek vissza rá, ha nem is már egyből rendelet alkotással, de foglalkozzanak vele, hogy 
minél előbb kialakítsák ezeknek a minimális feltételeit.  
 

Járóka Márió Zsolt képviselő: 
Megkérdezte, hogy pályázati lehetőségek nincsenek erre a kialakításra? Már volt róla szó, hogy ha valaki fuvarozik, 
akkor az ő bevonásával lehetne megoldani. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Elmondta, hogy még idáig nem találkozott ilyen jellegű pályázati kiírással. Továbbra is figyelni fogja.  
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Elmondta, hogy a jegyző asszony folyamatosan figyeli a pályázati lehetőségeket. Határozati javaslattal élt. 
 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
49/2012. (III.13.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízta a jegyző asszonyt, 
hogy az áprilisi testületi ülésre készítse el és terjessze elő a parkolásról szóló 
rendeletet. 
 
Felelős: Dr. Szolga Emese 

 jegyző 
 
Határidő:  2012. április 10. 

 
 
 

6. Alapító okiratok módosítása 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Elmondta, hogy a februári testületi ülésen már kaptak előterjesztést ezzel kapcsolatban a jegyző asszonytól, hogy a 
2012. január elsejétől az államháztartásról szóló törvény alapján a helyi önkormányzat költségvetési szerv létrehozására 
jogosult továbbra is. Jelenleg az iskoláról, óvodáról és a Polgármesteri Hivatalról beszéltek. Az alapító okiratok 
módosítása és egységes szerkezetbe foglalása továbbra is a helyi önkormányzat, azaz a Képviselő-testület hatáskörébe 
tartozik. Ezek az Alapító okiratok a bejegyzés napjával válnak hatályossá. Az előző testületi ülésen megbízták a jegyző 
asszonyt, hogy a három Alapító okiratot foglalja egységes szerkezetbe, melyet maguk előtt is tartottak. Megkérdezte a 
jegyző asszonyt, hogy szeretne-e ehhez még szóbeli kiegészítést tenni? 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Elmondta, hogy a jelenlévők is tudják, illetve az intézményvezetőknek lesz ez egy új dolog. Jogszabályi változások 
tették szükségessé az Alapító okiratok módosítását. Kimondottan a Polgármesteri Hivatalnak voltak nagyobb feladatai 
itt. Lényeges volt, hogy a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó 
szakfeladatok a jövőben nem szerepelhetnek az önkormányzati hivatal, illetve a Polgármesteri Hivatal alapító 
okiratában. Hanem ezeket külön szabályzatban, mind a Nemzetiségi Önkormányzatnak, mind a nagy önkormányzatnak 
szabályoznia kell a rá vonatkozó szakfeladatokat. Az alapító okirat módosításával töröltetni is kell ezeket a 
Polgármesteri Hivatalnál az önkormányzatra vonatkozó szakfeladatokat. A Törzskönyvi nyilvántartás felé pedig be kell 
jelenteni. Az önkormányzat nem rendelkezik alapító okirattal, hanem ezekkel a belső szabályzatokkal kell a 
tevékenységét lerögzíteni. A Törzskönyvi nyilvántartási bejelentéshez változás-bejelentési nyomtatványt kell kitölteni 
és csatolni kell hozzá a Képviselő-testület döntését az Alapító okirat módosításának elfogadásáról. Az Alapító 
okiratokban látható, hogy főleg a szakfeladati besorolások számok alapján vannak feltüntetve, ezen kívül fel kell 
tüntetni a nevét az intézményeknek. Ezen kívül meg kell jelölni a felügyeletet ellátó szervet, illetve a létrehozó 
szerveket. Mindhárom esetben ez Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozta létre. Itt mondta el, hogy 
külön vált az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal, ennek az intézését már megoldották. A Nemzetiségi 
Önkormányzatnak is változott a neve január 1-től. Az Államkincstártól már megkapták hivatalosan is, hogy bejegyezték 
az új név alapján. Megkapták a megfelelő bankszámlaszámot, adószámot. Az intézmények is külön megkapták a 
bankszámlaszámokat. Voltak változások, amiket igyekeztek folyamatosan nyomon követni, és a megfelelő 
intézkedéseket elvégezni. Lényeges, hogy az Alapító Okirat módosítását, egységes szerkezetbe kell foglalni. Ezt meg 
kell küldeni a Magyar Államkincstárnak, aki ezt bejegyzi, és a bejegyzéstől válik hatályossá. Onnantól a törzskönyvi 
kivonat az amit a vezetők megkapnak, és ez alapján lehet a létjogosultságot igazolni.  
A módosításokban újak a szakfeladat számok, tehát az ezt szabályozó jogszabály is változott. Az intézmények közül 
egyedül a Polgármesteri Hivatal lát el önállóan gazdálkodó és működő feladatot. A másik két intézmény 
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vonatkozásában csak önállóan működő jogkört biztosít a törvény, ami azt jelenti, hogy a gazdálkodási jogkört továbbra 
is Bana Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala biztosítja. Ami még lényeges, hogy nem kell már név 
szerint megjelölni az intézményvezetőket. Ez azért is lényeges, mert ha valamilyen személyi változás történik, akkor azt 
nem kell bejelenteni. Ha van kérdés, akkor szívesen válaszol. Az intézményvezetőknek pedig megküldik a már aláírtat. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Három határozati javaslattal élt. 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
50/2012. (III.13.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Jókai Mór Általános 
Iskola alapító okiratának módosítását a 9/A., és az alapító okiratát a 9/B. 
melléklet szerint. 
Megbízza a testület a jegyzőt az Alapító okirat Magyar Államkincstár felé és az 
intézményvezető felé történő megküldésével. 
 
Felelős: Dr. Szolga Emese 

 jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
51/2012. (III.13.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az Egységes Óvoda 
Bölcsőde alapító okiratának módosítását a 10/A., és az alapító okiratát a 10/B. 
melléklet szerint. 
Megbízza a testület a jegyzőt az Alapító okirat Magyar Államkincstár felé és az 
intézményvezető felé történő megküldésével. 
 
Felelős: Dr. Szolga Emese 

 jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
52/2012. (III.13.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Polgármesteri 
Hivatal alapító okiratának a módosítását a 11/A., és az alapító okiratát a 11/B. 
melléklet szerint. 
Megbízza a testület a jegyzőt az Alapító okirat Magyar Államkincstár felé 
történő megküldésével. 
 
Felelős: Dr. Szolga Emese 

 jegyző 
 
Határidő:  azonnal 
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7. Aktuális pályázati lehetőségek megtárgyalása 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Elmondta, hogy már a februári testületi ülésen is több pályázati lehetőséget is eléjük tárt a jegyző asszony. Konkrétan 
két pályázat van folyamatban, amelynél a pénzeszköz átutalása is megtörtént.19-ig az egyik az már beadásra is fog 
kerülni. Megkérte a jegyző asszonyt, hogy tájékoztassa a testületet az éppen aktuális pályázatokról. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Először arról a folyamatban lévő két pályázatról szólna, amit a polgármester asszony is említett. Tekintettel arra, hogy 
most van rendes testületi ülés, melyet közvetít a kábeltelevízió. Az előző testületi ülésen elfogadásra került a falunapi 
pályázattal kapcsolatosan egy összművészeti találkozó. Ez lesz a neve is a pályázatnak, tekintettel arra, hogy 
információi alapján kimondottan falunapokat nem támogatnak ezzel. A május 1-ről a falunapról és a mikulásról 
beszéltek. Tehát amire beadják, az egy összművészeti találkozó a falunappal megegyező időpontban. A másik pedig egy 
informatikai pályázat, amit bárki benyújthat. Március 31. a határideje, számítástechnikai eszközökre lehet pályázni. A 
Polgármesteri Hivatal és az intézmények is be fogják adni. 
Elmondta, hogy térjenek rá az aktuális pályázati lehetőségekre. Először a Könyvtári pályázat – tudásdepó expressz, 
melyről beszélni szeretne, mely a TIOP-2.1.1. Ennek kapcsán együttműködési megállapodást is küldött a Goodwill Kft. 
Ők vállalnák ennek a pályázatnak az elkészítését, már két éve megállapodtak, hogy sikerdíj fejében, tehát ennek a díját 
beépítenék a pályázatba. Már egy együttműködési megállapodást is megküldtek, mely a 12. mellékletben került 
csatolásra. Ez a pályázat, amiről itt szó van, 100 %-ban finanszírozott, és több komponens is van. Ismertette a 13. 
mellékeltben csatolt pályázati kiírást. 
Elmondta, hogy itt végül is két döntést kellene hozni, hogy benyújtják a pályázatot, és megbízzák a polgármester 
asszonyt, hogy írja alá a megállapodást a Goodwill Kft.-vel. A szerződésben szereplő éves díjat már évekkel ezelőtt 
kifizették, azóta folyamatosan hosszabbították a szerződést, és sohasem kértek plusz összeget. Mivel nem volt nyertes 
pályázat, ami a segítségükkel megírásra került. Most sem kérnek pénzt, hanem ebbe a TIOP pályázatba a pályázatírás 
díját beépítenék, és azt csak akkor kérnék, ha nyer a pályázat. Ez viszont a pályázat költségei között elszámolható. Az 
éves tagsági szerződésnél pedig a sikerdíj, ami egyáltalán felmerül náluk, viszont nem igen szoktak 10 MFt-nál 
nagyobb összegre pályázni. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Megköszönte, és összegezte, hogy először arról kellene dönteniük, hogy a Goodwill Kft.-vel megkötik-e a 
megállapodást és kötnek-e szerződést? A jegyző asszonynak már régebb óta kapcsolata van ezzel a céggel, de sajnos 
sikeres pályázatuk nem volt. Ez a szerződéskötés az önkormányzatnak pénzébe nem fog kerülni, semmi rizikó és 
kockázati tényező nincs. Profi cégről van szó, naprakészek minden információ birtokában vannak. Egyéb észrevétel 
nem volt a Képviselő-testület részéről, ezért határozati javaslattal élt. 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
53/2012. (III.13.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Goodwill 
Kft.-vel pályázatkészítés céljából megkötik a megállapodást, valamint megbízták 
a polgármester asszonyt a szerződés aláírásával, a 12. mellékletben találhatók 
szerint. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Határozati javaslattal élt, hogy a benyújtják a TIOP pályázatot a 13. melléklet alapján.  
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
54/2012. (III.13.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot 
nyújt be a TIOP-1.2.3-11/1. számú, Könyvtári szolgáltatások összehangolt 
infrastruktúra-fejlesztése – „Tudásdepó Expressz” (Konvergencia régiók) 
megnevezésű 13. mellékletben található pályázati kiírás szerint. 
 
Felelős: Dr. Szolga Emese 

 jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Ismertette a következő pályázati lehetőséget, melyet szintén a Könyvtárra lehetne benyújtani. Itt legfeljebb 100 % lehet 
a támogatás. Amennyiben döntést hozna a Képviselő-testület, akkor a két pályázatot egyszerre tudnák elkezdeni. A két 
témakör nem üti egymást, ezért két különböző dologra lehet pályázni. Itt sokkal több minden beépíthető. Az előző, a 
TIOP pályázatnál garantált a 100 %-os finanszírozás, itt viszont legfeljebb lehet annyi. Amennyiben kevesebb 
támogatást kapna az önkormányzat, akkor van lehetősége visszalépni. Ismertette a 14. mellékletben található pályázati 
kiírást, mely a TÁMOP – 3.2.4. Vannak olyan költségek, melyek csak 25 % körül pályázhatóak meg. Február 17-től 
április 30-ig lehet benyújtani. Ha a testület úgy látja jónak, hogy mindkét pályázatot megpályázzák, akkor erre is 
megfelelő a Goodwill Kft. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Megköszönte, és mivel nem volt ellenvetés, ezét határozati javaslattal élt. 
 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
55/2012. (III.13.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot 
nyújt be a TÁMOP-3.2.4. A-11/1. számú, A könyvtári hálózat nem formális és 
informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében 
(Konvergencia régiók) megnevezésű 14. mellékletben található pályázati kiírás 
szerint. 
 
Felelős: Dr. Szolga Emese 

 jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Annyiban kért segítséget, hogy április 15-től május 15-ig nyújtható be az Iskolai tehetséggondozásról szóló pályázat. Ez 
szintén 100 %-ban finanszírozott, és minimum 5 MFt-tól 20 MFt-ig terjedő összeggel lehet pályázni. Célcsoport a 
pedagógus, tanulók és a gyerekek. Ismertette a 15. melléklet szerinti pályázati lehetőséget. Arról kellene dönteniük, 
hogy még áttanulmányozza ezt a testület és a következő testületi ülésen tárgyalják, vagy döntenek róla, hogy be 
kívánják adni. Az iskolában biztosan nagy segítséget jelentene, ez a pályázati lehetőség kihasználása.  

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Javasolta, hogy előtte még egyeztessenek az igazgatónővel, hogy van-e olyan célcsoport, akit ezzel meg tudnának 
segíteni. Tájékozódjanak, még ebben az ügyben.  
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Felvetette, hogy akkor bízzák meg őt és az igazgatónőt, hogy járják körül a pályázati feltételek meglétét, hogy tényleg 
be tudják adni. 
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Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Nézzék meg, hogy van-e olyan tehetséges gyerek, meg a pedagógusokra is nagy terhet tennének. Határozati javaslattal 
élt. 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
56/2012. (III.13.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízta a jegyző asszonyt és 
az iskolaigazgató asszonyt, hogy a TÁMOP-3.4.3-11/1-2. számú, Iskolai 
tehetséggondozás megnevezésű 15. mellékletben található pályázatot terjessze a 
testület elé. 
 
Felelős: Dr. Szolga Emese 

 jegyző 
 Vincze Attiláné 
 iskolaigazgató 

 
Határidő:  következő testületi ülés 

 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Amit csak figyelemfelhívás miatt osztott ki, azt majd a következő testületi ülésen tárgyalják. Az egészségre nevelő, 
szemléletformáló életmód programok lokális színterek, ami április 23-tól nyújtható majd be. Bölcsődét, óvodát, 
egységes óvoda-bölcsődét nem érinti, nem pályázhat. Ezt a pályázatot is célszerű lesz majd együtt áttekinteni. 
Van egy várépítő pályázat, aminek a határideje május 9. Itt épület felújításra lehet pályázni. Több területre lehet 
pályázni, építőipari dolgokra. Ha magát az anyagot megnyeri az önkormányzat, akkor a kivitelezési módja lesz kérdéses. 
Nem rossz lehetőség, mert legalább az anyag meglenne. Beépítést nekik kellene megoldani. Itt is egyeztetnének az 
intézményvezetőkkel.  
A testvérvárosok találkozóival kapcsolatban már beszéltek rendkívüli ülés keretében. Itt a 2013-as évben megvalósuló 
falunapot tudnák megpályázni. Segítséget szeretnének kérni, mert itt még egy testvérvárosra lenne szükség. Elmondta, 
hogy várja ezzel kapcsolatban a javaslatokat. A Goodwill Kft.-vel már adtak be egy ilyen pályázatot az idei évre, de 
sajnos az sem nyert, mivel két testvérváros legalább szükséges lett volna. 
Óvoda fejlesztés, ami még megjelent, viszont ez még csak tervezet. Remélte, hogy minél hamarabb kiírják. 100 %-ban 
finanszírozható, és egy millió forint a minimum, a maximum pedig 5 MFt. 
Nagyon sok pályázati lehetőség jelent meg, egyenlőre ezek, amik szóba jöhetnek és 100 %-os finanszírozásúak.  
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Megköszönte a jegyző asszonynak, hogy ilyen szorgalmasan figyelemmel kíséri a pályázási lehetőségeket. Kiemelte, 
hogy testületi döntésük van róla, hogy csak olyat nyújtanak be, amelynél 100 %-os a finanszírozottság.  
 
 

8. Különfélék 
- Haszonbérleti szerződések megtárgyalása 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

A Képviselő-testület tagjai tudják, hogy két ingatlanról van szó. Az egyik a virágboltnak az épülete, a másik a Hádész 
büfének a területe. Járóka Márió Zsolt képviselő úr és a jegyző asszony kint voltak és felmérték az épületek területeit. 
Az volt az érdekes, hogy mindegyik szinte egyforma épület. A virágbolt az 98 m2, míg a másik 91 m2. Arról kellene 
most dönteniük, hogy milyen bérleti díjat állapítanak meg. Eddig egységesen volt mindegyiknél egy szerződés. 
Felmerült a testületben, hogy erről módosítani kellene. Lehetne úgy, hogy vagy egy egységárat szabnak meg, vagy 
pedig négyzetméter árat állapítanak meg. Ott ahol utána érdeklődött, 1.000 Ft/m2 árra jött ki, míg náluk idáig ez 130 
Ft/m2 árra jött ki. Ezzel kapcsolatban kérte a képviselők véleményét, hogy milyen bérleti szerződéseket írjanak alá. 

 
Járóka Márió Zsolt képviselő: 

Elmondta, hogy felmérték az ingatlanokat. Sok ismerőse van, aki bérel területet, ő maga is az egyháztól béreli, de 
sokkal többért bérlik. Véleménye szerint legalább egy 500 Ft-os bérleti díjat kellene megállapítaniuk m2-re, ami még 
mindig nagyon baráti ár. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Megkérdezte, hogy van-e másnak javaslata?  
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Bujáki Lászlóné képviselő: 

Elmondta, hogy elfogadja az 500 Ft-ot, azonban felhívta rá a figyelmet, hogy a parkolást is meg kell oldaniuk a 
bérlőknek. Akkor is az önkormányzati területet használják, például a Kultúrház mellett. Szerinte vagy külön fizessenek 
a parkolásért, vagy foglalják bele ezt a területet is. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Ez az épületre vonatkozó díj, hiszen ennyi területet foglal el az épület az önkormányzati területből. 

 
Vizkeleti István alpolgármester: 

Szerinte is a parkolási lehetőséget is meg kellene oldani. Vagy a négyzetméter árat kellene megemelni, vagy külön a 
parkolásért is díjat megszabni. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Kimondottan parkolási díjat ott nem szedhetnek, mert nincs kialakított parkoló. Azt a területet, ami a szerződésben bent 
van, azt növelni lehet, viszont, akkor azt a területet át kell adniuk nekik. Ebben az esetben már nem adhatnak rá 
közterület használati engedélyt, pedig abból is van bevétele az önkormányzatnak. Volt már belőle probléma korábban is, 
hogy az árusok oda pakoltak. Akkor elmondták, hogy nincs biztosítva az a terület a Hádész részére. Két lehetőség van, 
hogy vagy beleírni a szerződésbe, hogy parkolásra X m2-t biztosítanak, viszont akkor ott már vásárosok nem 
pakolhatnak ki. Akkor már ő kérhetne rá bérleti díjat, akár egy falunapi kipakolás esetén is. Ezt mérlegelni kellene a 
testületnek.  

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Szerinte határozzák meg az épületek bérleti díját, viszont a szerződésbe fogalmazzák bele, hogy a közvetlen környezetét 
és amit igénybe vesz az áru kirakodásához, parkoláshoz azt tartsa tisztán. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Elmondta, hogy mindkét helyen mikor kint voltak felmérni a területet tájékoztatták a bérlőket, hogy a fűnyírás 
megoldása az ő feladatuk továbbra is. A Hádész tulajdonosa jelezte, hogy kicsi neki ez a terület, mivel nem tudja 
megoldani a szemét tárolását. Ezt neki kell megoldani.  

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Nem volt egyéb észrevétel, ezért határozati javaslattal élt. 
 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
57/2012. (III.13.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
négyzetméterben határozza meg a bérleti díjat, melynek mértéke 500 Ft/m2, és 
kötelezi a bérlőket arra, hogy a bérlemények közvetlen környezetének 
karbantartásáról gondoskodjanak.  
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
 

- KEM Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási szervének megkeresése kapcsán tett intézkedések 
 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

A KEM Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási szerve egy panasz kapcsán kereste meg őket. A panasz 
szerint patkányinváziót észleltek a Dr. Szakáll Gyula utca területén. Ez magánszemély által tett panasza kapcsán került 
felszínre. Felszólították az önkormányzatot, hogy tegyen egy intézkedési tervet, melyet már meg is küldtek. Ezek 
szerint a Bábolna-Bio Kft.-t megkeresik és árajánlatot kérnek tőlük. Tekintettel arra, hogy a testület úgy döntött, hogy a 
Festő rendbe tételét előtérbe helyezik, ezért kérni fogja, hogy ismételten jöjjenek ki a Népegészségügyi Szervtől 
helyszíni szemlét tartani. Nézzék meg a területet, hiszen a körülményekben változás állt be. Amennyiben újra azt 
mondják, hogy még mindig szükségessé válik a patkányirtás, akkor felmérik ennek az anyagi vonzatát. Addig nem 
tartotta célszerűnek, hogy a Bábolna-Bio Kft.-t bármilyen kéréssel megkeresse. Így a testületi határozatot nem tudta erre 
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a testületi ülésre végrehajtani, az árajánlatot nem tudja beterjeszteni. Kérte, hogy mérlegelje a testület, hogy ha jól 
döntött, és úgy látja a testület is, hogy a Festő rendbetételének leírása és benyújtása a Szakigazgatási szervhez 
megoldható lenne. Leírnák egy levélben, hogy ezt a határozatot hozták, milyen intézkedések történtek, eltávolítottak 
mindenféle hulladékot. Úgy gondolta, hogy türelmesek a Népegészségügyi Intézetben, folyamatosan tartják a 
kapcsolatot telefonon és már tudnak róla, hogy milyen munkálatok vannak folyamatban. A lakosokat arra kérte, hogy ha 
másnak is van ilyen panasza, akkor előbb hozzájuk forduljanak, nem egyből egy felettes szervhez, hiszen általában 
önkormányzati szinten megoldják a problémákat. 

 
Bujáki Lászlóné képviselő: 

Véleménye szerint megint jöjjenek ki és nézzék meg, hogy mekkora változások vannak. Érdemes lenne megkérdezni az 
ott dolgozókat, hogy találkoztak-e patkánnyal egyáltalán. Szerinte nem onnan mehetnek a patkányok, mert akkor ahogy 
megmozgatták a szemetet, úgy szét kellett volna szaladniuk. Nagyon fontos szerinte, hogy amit most kitisztítottak, azt 
próbálják meg megőrizni. Hosszú éveken keresztül szóba sem került ez a terület. Megköszönte az ott dolgozók 
munkáját, és követendő példának tartotta. Egyetértett azzal, hogy jelezzék a változásokat a Népegészségügyi Szerv felé. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Elmondta, hogy mindenki tapasztalhatta, hogy egy magánszervezés következtében milyen rendet tettek ott. A falunak 
egy színfoltja lesz. Kérte, hogy őrizzék most már meg ezt. Körülbelül a munka felénél járnak, nagyon nagy munka van 
ott. Nagyon szép lett a kitisztított terület. Határozati javaslattal élt. 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
58/2012. (III.13.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízta a jegyző asszonyt, 
hogy a KEM Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási szervét keresse 
meg és hívja ki, hogy tekintsék meg ismételten a munkálatok elvégzése után, 
hogy milyen változások következtek be ahhoz az állapothoz képest, amit ők 
korábban láttak.  
 
Felelős: Dr. Szolga Emese 

 jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

- Járóka Sándor kérelmének megtárgyalása 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Elmondta, hogy a kérelem benyújtója lehet, hogy követendő példának tekintve az előző megmozdulást adta be kérelmét. 
Ezek szerint az Ady Endre utca végében található Agyag gödör megnevezésű területet szeretné feltárni és kitisztítani.  
Megkérte a jegyző asszonyt, hogy tájékoztassa a jelenlévőket. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Nagyon jó kezdeményezésnek tartotta ezt a dolgot, mindaddig míg a sok segítség és sok jogszabály áttanulmányozása 
után tudatosodott benne néhány dolog. Erről tájékoztatni kell mindenkit. Itt egy magánszemély kezdeményezéséről van 
szó, mely az Ady utca végében lévő terület felásásáról és az ott található hulladék feltárásáról szól. A területi 
hulladékgazdálkodást 2009-ig kellett megoldani. Ez pályázatok keretében történt meg. 
Ez a hulladék, amiről itt szó van nem volt legális, illegális. 
Részletesen tájékoztatta a jelenlévőket a 16. mellékletben található törvényi hivatkozásokról, jogszabályokról. 
Támogatná, ha nem lenne jogszabályellenes. Itt ez a tevékenység a hulladék begyűjtésére, anyagi haszon szerzésére 
vonatkozik. Ezt hulladékgazdálkodási tervek keretében lehetne elvégezni, melyet a társulástól kellene beszerezni. Ha 
végig is járják ezt a folyamatot, akkor is csak gazdasági társaság, vagy vállalkozó végezheti.  
A fentiek alapján ezt a kérelmet el kell utasítaniuk. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Megköszönte, hogy a jegyző asszony lefestette a lehetőségeiket. 
 
Bujáki Lászlóné képviselő: 

Szerinte azok az emberek akkor is ki fognak menni, és ki fogják ásni a vasat. 
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Szemes Sándor RNÖ alelnök: 
Elmondta, hogy nagyon szigorúan ellenőrzik, és ha hulladékot szállít, akkor megállítják a rendőrök. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Határozati javaslattal élt, hogy nem tudja támogatni a kérelmet, mert a jogszabályi feltételeknek nem felelnek meg. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
59/2012. (III.13.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem tudja támogatni a Járóka 
Sándor kérelmét a 16. melléklet szerint, mivel a jogszabályi feltételeknek nem 
felelnek meg.  
 
Felelős: Dr. Szolga Emese 

 jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

- Jegyző teljesítmény értékelése 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Elmondta, hogy az előző testületi ülésen megbízta a Képviselő-testület, hogy a jegyző asszony teljesítmény értékelése is 
kerüljön megtárgyalásra. A képviselő társai maguk előtt is tartják a 17. melléklet szerint. Ezzel kapcsolatosan kérte a 
véleményeket. Mivel nem volt hozzászólás, ezért határozati javaslattal élt. 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
60/2012. (III.13.) önkormányzati határozata: 
 
1. Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat polgármesteri hivatala 2012. 

évre vonatkozó kiemelt céljai megvalósítását rendeli közvetlenül a jegyző (közvetve a 
köztisztviselők) teljesítménykövetelménye alapjának, ami jelen határozat 1. számú mellékletét 
képezi. 

2. Bana Község Önkormányzata Képviselő-testülete utasítja Sáhóné Horváth Márta polgármestert 
arra, hogy jelen határozat mellékletében meghatározott teljesítménykövetelmények alapján 
gondoskodjon Dr. Szolga Emese jegyzőre vonatkozó teljesítménykövetelmények betartásáról és a 
jegyző részére írásos dokumentumként való átadásáról, majd a jegyző teljesítményértékelését 
végezze el és arról tájékoztassa a testületet.  

 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  jegyzőnek átadása: 2012.03.20. 
 teljesítményértékelésre: folyamatos 
 testület tájékoztatása: 2012. decemberi ülés 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Tájékoztatta a lakosságot és a testületet is, hogy a Pannon-Víz Zrt. egy tájékoztatót küldött a 2012. évi viziközmű 
szolgáltatási díjakról. Tavaly decemberben elfogadták a viziközmű díjait, a februári ülésükön pedig ezt hatályon kívül 
kellett helyezniük, mert a Kormány ezt szabályozta január 1-től. Ismertette a 18. mellékletet.  
Továbbra is megmaradt az állattartási és locsolási kedvezmény. Amennyiben a fogyasztó a saját költségén felszereli, 
akkor a vízmérő fogyasztása alapján biztosítják. A május 1-től augusztus 31-ig terjedő időszakra pedig 10%-kal 
csökkentett. Számos állatokra is igénybe lehet venni a kedvezményt. Ennek az a feltétele, hogy április 15-ig kell 
benyújtani a szolgáltató felé ezt az igényt tartalmazó kérés. Annak a fogyasztónak adható, aki rendelkezik szolgáltatási 
szerződéssel és ez majd az elszámoló számlában fog jóváírásra kerülni. 
Még a Győr-Szol Zrt. levelét tartják a kezükbe a képviselő társak, melyet a 19. mellékletben csatoltak. Határoztak róla, 
hogy április 30-ig módosítják. Ismertette a megküldött dokumentumot. Kérte, hogy a képviselők ezt tanulmányozzák, és 
a következő testületi ülésen ezt tárgyalni fogják. 
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Bejelentette, hogy a Március 15. ünnepség 2012. március 15-én 10 órakor lesz. Kifüggesztésre kerültek a meghívók, és 
minél nagyobb létszámmal várják a lakosságot. Megkérte a lakókat, hogy amennyiben lehetőségük van rá, akkor 
díszítsék fel a házaikat nemzeti színű zászlókkal. 
A következő testületi ülés a munkatervnek megfelelően Április 10. kedden 18.00 órakor lesz. A napirendi pontok 
szintén a munkatervnek megfelelőek.  
 

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: 
 
 
 
 Bujáki Lászlóné Vizkeleti István 
 képviselő alpolgármester 
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