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

 
 

Ikt.sz.: 218/7/2012. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 

Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 24-én tartott rendkívüli üléséről.  
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem, Bana, Jókai Mór utca 18. sz. 
 
Jelen vannak:  Sáhóné Horváth Márta polgármester, 

Bátisz Erzsébet, Bujáki Lászlóné és Járóka Márió Zsolt képviselők, Vizkeleti István 
alpolgármester 

 
Igazolatlanul távol: Ágoston Lászlóné, Szabó Árpád képviselők 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Szolga Emese jegyző 

 Nagyné Czigle Judit óvodavezető 
 Vincze Attiláné iskolaigazgató 
 Roxin Tünde védőnő 
 Szabóné Kovács Éva gazdasági főelőadó 
 Vári Lajosné adóügyi főelőadó 
 Bartal Krisztina szoc. főelőadó 
 Román Gyöngyi családgondozó, gyermekjóléti szolg. munkatársa 
 Nagy Sándorné lakos 
 Nagy Sándor lakos 

 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Köszöntötte a képviselő-testület rendkívüli ülésén a Képviselő-testület tagjait, a meghívott vendégeket, a kollégákat, 
valamint a megjelent lakosokat. Megállapította, hogy Képviselő-testületük határozatképes, mivel 7 képviselőből 5 fő 
jelen van. Ágoston Lászlóné és Szabó Árpád képviselők nem jelentek meg a testületi ülésen. Jegyzőkönyv vezetésére 
Sulyokné Kállai Mónika igazgatási előadót javasolta. 

 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
77/2012. (IV.24.) 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. Kiegészítette még három tárgyalandó ponttal, így a napirendek az alábbiak szerint 
alakultak.  
 

NAPIRENDI PONTOK: 

1. 2011. évi költségvetés módosításának elfogadása 
Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester 
 Dr. Szolga Emese jegyző, Szabóné Kovács Éva pénzügyi üi. 
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2. 2011. évi költségvetés zárszámadás elfogadása 

Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester 
 Dr. Szolga Emese jegyző, Szabóné Kovács Éva pénzügyi üi. 
 

3. Adóbevételek alakulása 
Előadó: Dr. Szolga Emese jegyző, Vári Lajosné adóügyi üi. 

 
4. Komárom Város Önk. Polg. Hiv. Belső Ellenőrzés belső ellenőrzési jelentésének elfogadása 

Előadó: Fiknerné Horváth Zita belső ellenőrzési vezető, Dr. Szolga Emese jegyző 
  

5. Átfogó értékelés megtárgyalása a gyermekjóléti és gyermekvédelemi feladatok ellátásáról 
Előadó: Dr. Szolga Emese jegyző, Bartal Krisztina gyámügyi üi. 
 Román Gyöngyi családgondozó 
 

6. Óvodavezetői pályázat kiírásának megbeszélése 
Előadó:  Sáhóné Horváth Márta polgármester, Dr. Szolga Emese jegyző 
 Nagyné Czigle Judit óvodavezető 
 

7. Várépítő pályázat megtárgyalása 
Előadó:  Dr. Szolga Emese jegyző, Védőnői Szolgálat 
 

8. Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásában meghatározó 
önrészt meghaladó önrész megfizetésének átengedésének megtárgyalása 
Előadó:  Sáhóné Horváth Márta polgármester, Dr. Szolga Emese jegyző 
 

9. A parkolásról szóló rendelet megtárgyalása 
Előadó:  Sáhóné Horváth Márta polgármester, Dr. Szolga Emese jegyző 
 

10. A közterület használat szabályairól szóló rendelet megtárgyalása 
Előadó:  Sáhóné Horváth Márta polgármester, Dr. Szolga Emese jegyző 
 

11. Víz és csatorna közművekre történő rákötések rendjéről szóló 5/2012. (II.14.) önk. rendelet hatályon kívül 
helyezése 
Előadó:  Sáhóné Horváth Márta polgármester, Dr. Szolga Emese jegyző 
 

12. Horus-Trans Kft. fellebbezése a behajtási engedély szempontjából  
Előadó:  Sáhóné Horváth Márta polgármester, Dr. Szolga Emese jegyző 
 

13. Nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos megbeszélés  
Előadó:  Sáhóné Horváth Márta polgármester, Dr. Szolga Emese jegyző 
 

14. E.ON Családi foci pályázat megtárgyalása 
Előadó:  Sáhóné Horváth Márta polgármester, Dr. Szolga Emese jegyző 
 

15. Az étkezés és a házi segítségnyújtással kapcsolatos tájékoztatás 
Előadó:  Sáhóné Horváth Márta polgármester, Dr. Szolga Emese jegyző 
 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Határozati javaslattal élt a napirendi pontok elfogadására. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
78/2012. (IV.24.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Napirendi pontokat. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 
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1. 2011. évi költségvetés módosításának elfogadása 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy itt rendeletet kell alkotniuk, melyhez minősített többség szükséges. Mindenki 
írásban megkapta az előterjesztést, mely az 1. mellékletben található. Megkérdezte a jegyző asszonyt, hogy kíván-e 
szóbeli kiegészítést tenni.  
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Néhány mondatban részletezte az 1. melléklet szerinti előterjesztést és a 2011. évi költségvetési rendelet módosítás 
tervezetét, valamint a mellékleteit. A szöveges részben Szabóné Kovács Éva segítségével leírták, hogy milyen 
előirányzat módosításokat hajtottak végre a rendelet kapcsán, illetve a fő számok is láthatóak. Amennyiben valakinek 
kérdése van, akkor mindenben a segítségükre vannak a testületi tagoknak. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Elmondta, hogy tulajdonképpen a normatívákban állami változások voltak. Szerepel a vis-maior támogatás, valamint az 
ÖNHIKI támogatások is, melyet két részletben kaptak meg. Először 5.833 eFt-ot, mellyel már módosították a 
költségvetési rendeletüket. Most pedig az 1.149 eFt-ot kellett betenniük. Itt említette meg, hogy megjelent az új rendelet 
az ÖNHIKI-vel kapcsolatban, és szeptemberben nyújtanák be idén is. Tavaly közel 7 MFt-ot nyertek. Megkérdezte, 
hogy van-e valakinek kérdése? Elmondta, hogy először az előirányzatot kell módosítaniuk. 
 

Bátisz Erzsébet képviselő: 
Megkérdezte, hogy amit most kaptak, azt már megkapták egyszer, vagy ez újabb? 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Elmondta, hogy az anyag kipostázása után észrevették, hogy az ő anyagából két táblázat kimaradt, és nem tudták, hogy 
a többiek megkapták, vagy nem, ezért most kiosztották a két táblázatot.  
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Most módosítják azt, amit a későbbiekben rendeletben el fognak fogadni. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Részletezte az 1. mellékletben csatolt dokumentumokat. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Javasolta a 2011. évi költségvetési rendelet módosításának az elfogadását. 

 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő rendeletet hozta: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelete: 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 22/2011. (IX.14.) 
2011. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról 

 
 

2. 2011. évi költségvetés zárszámadás elfogadása 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Részletezte a 2. mellékletben található fő számokat. Ezekkel a számokkal már év közben folyamatosan találkoztak, 
csak most van táblázatba foglalva. Elmondta, hogy a kolléganőknek sem volt egyszerű ezeket a számokat összehozni, 
ugyanis most az új törvények szerint már szakfeladatok szerint is meg kell bontani. Nem kis feladatot rótt rájuk, hogy 
ezeket a számokat így a Képviselő-testület elé tudják terjeszteni.  
 

Bujáki Lászlóné képviselő: 
Elismerését fejezte ki, hogy a lányok milyen nagy munkát végeztek. Szerinte ehhez nagyon nagy szaktudás 
szükségeltetik. Nagyon nagy munkát végeztek.  

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Tájékoztatta a testületet, hogy segítséget kellett kérniük a beszámoló benyújtásához. A Szabóné Kovács Éva elvégezte 
az iskolát, melyhez a Képviselő-testület hozzájárult. Azonban regisztrációs számot még nem kapott, ezért egy tárkányi 
kolléganőtől kértek segítséget a beszámoló benyújtásához. Szakmailag a Szabóné Kovács Éva és a Kovács Gabriella 
készítették el az anyagot. Átnézték a jogszabályi előterjesztést a törvényi háttér alapján, ezt kigyűjtötte a Képviselő-
testületnek is. Bízik benne, hogy minél előbb külső segítség nélkül is meg tudják oldani ezt a feladatot, és minél előbb 
kap regisztrációs számot a kolléganő is. Itt is látható, hogy van egy rendelettervezet. Végül is a költségvetés 
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végrehajtása az a 2011. évi költségvetésnek a teljesítését tartalmazza. Ez maga a zárszámadás és a pénzmaradványt 
mutatja még a rendelettervezet. Részletezte a 2. mellékletet. A beszámolót meg kell küldeni a Magyar Államkincstár 
felé, és a helyben szokásos módon is közzé kell tenni. Ez egy önálló, különálló rendelet, tehát nem módosítás. Viszont a 
számadatokat a tavalyi költségvetési rendelethez viszonyították. Részletezte a 2. mellékletben található előterjesztést is. 
Nagyon nehéz dolguk volt a lányoknak, mert nagyon friss az államháztartásról szóló törvény. Felhívta a figyelmet, a 
helyi adók alakulására. Megdicsérte Vári Lajosné kolléganőt, mert látható, hogy az adóbevételek milyen szinten folytak 
be. Megköszönte a kolleganők munkáját és segítségét, hiszen nem kis energia volt ezt az anyagot összeállítani. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
A tavalyi évnél egy picit jobban tudták zárni az évet. Az elég elkeserítő volt. Most egy kicsit javítottak a helyzeten, ami 
annak köszönhető, hogy a Képviselő-testület úgy döntött, hogy csak a legszükségesebb dolgokat lehet kifizetni, és 
ehhez az intézményvezetők is adták magukat. Teljes mértékben betartották a költségtakarékosságot. Megkérdezte, hogy 
van-e kérdés? Ezek tényszámok. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Egy dolgot mondott még el, hogy a rendelet 3. mellékletében látható, és itt az intézményvezetők is dicséretet 
érdemelnek, hiszen senki nem lépte túl a módosított összegeket. Sőt alatta sikerült mindenkinek megoldania. Óvoda és 
iskola is takarékos gazdálkodást folytatott. A jövőben is ezt kérték az intézményvezetőktől. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Elmondta, hogy tavaly már egyszer pluszosra fordult az önkormányzat bankszámlája, amit tudtak is tartani egészen 
2012. februárig. Akkor azonban az állami pénzek és az új folyószámlák nyitása miatt a 20 MFt-os hitelkerethez hozzá 
kellett nyúlniuk és azóta folyamatosan használják fel. 
 

Bátisz Erzsébet képviselő: 
Összegezte, hogy ezek kész tények szerinte, el kell fogadniuk. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Javasolta a rendelet elfogadását. 

 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő rendeletet hozta: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelete: 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi 
költségvetés zárszámadásáról 

 
 

3. Adóbevételek alakulása 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Elmondta, hogy az adók befizetésének határideje március 15-e volt és a kolléganő egy 2012. április 21. állapotot foglalt 
táblázatba. Szinte naprakész állapotot tárt a testület elé. Elmondta, hogy a magánszemélyek kommunális adóját most 
emelte meg a testület 5.000 Ft-ra. Örömmel tapasztalta és sokan már egy összegben befizették. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Ami látható, az az előző évi göngyölített és a tárgyévi hátralék összege. Már egyeztették a kolléganővel és a testület elé 
fogják majd tárni, hogy vannak behajthatatlan tartozások is. Részletezte a 3. melléklet szerinti táblázatot. Megköszönte 
az együttműködést a kolléganő részéről. Elmondta, hogy a végrehajtási eljárások folyamatosak. Nem csak az adókra 
vonatkozóan van ezzel munkájuk, hanem a szabálysértési bírságok, a helyszíni bírságok, a különböző végrehajtási 
eljárások, adó- és értékbizonyítványok kiállítása. Nagyon sok ügyirat van a napi rutinfeladatok mellett. 
 

Vári Lajosné adóügyi főelőadó:  
Elmondott már mindent a jegyző asszony. Az iparűzési adóval kapcsolatban jelezte, hogy 3 MFt körül van, ami 
túlfizetés sajnos, és két cég már jelezte is, hogy visszakérik. Most lesz az elszámolás május 31-én, és úgy néz ki, hogy 
elég sok túlfizetéses lesz.  
 

Járóka Márió Zsolt képviselő: 
Megkérdezte, hogy folyamatosak a gépjárművekkel kapcsolatos adóknál a behajtások? 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Elmondta, hogy sajnos vannak olyan tételek, amik már behajthatatlanná váltak. Ezeknek a kivezetését kell majd a 
testületnek jóváhagyni. 
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Vári Lajosné adóügyi főelőadó:  
Elmondta, hogy a NAV-nál is sajnos több olyan ügy van, amit nem tudnak behajtani.  
 

Bátisz Erzsébet képviselő: 
Megdicsérte a Vári Lajosné Juditot, mert, ha százalékosan nézik, akkor nagyon jók az eredményeik.  
 

Vári Lajosné adóügyi főelőadó:  
Szerinte már a lakosságnak is tudatosodott, hogy az önkormányzatnak is több lehetősége van a behajtásokra. Például a 
NAV, az Okmányiroda, végrehajtó, a munkahely. Rájöttek, hogy kénytelenek fizetni.  
 

Bujáki Lászlóné képviselő: 
Mint régi képviselők nagyon jól tudják, hogy többen vannak, akik nagy tartozást halmoztak fel, majd megszűntették, 
vagy új céget alapítottak, és így már nem tudták behajtani a tartozásaikat. Egyszerűen csináltak egy másik céget, és így 
kikerülték az adófizetési kötelezettségüket. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Határozati javaslattal élt. 

 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
79/2012. (IV.24.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az adóbevételek 
alakulásáról szóló tájékoztatót a 2012.04.21. –i állapot szerint. 
 
Felelős: Vári Lajosné 

 adóügyi főelőadó 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
 

4. Komárom Város Önk. Polg. Hiv. Belső Ellenőrzés belső ellenőrzési jelentésének elfogadása 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Az előző testületi ülésen elfogadták a Kistérségnek a 2011. évről szóló beszámolóját. Most pedig a belső ellenőrzési 
jelentést kellene elfogadniuk. A beszámolóban szerepel, hogy milyen ellenőrzéseket hajtott végre a Kistérség. 
Részletezte a 4. mellékletet. Soron kívüli vizsgálatok nem voltak. Van néhány vizsgálat, ami elmaradt, melyet az 
ütemtervük szerint fognak elvégezni. A jogszabály szerint ezt a zárszámadási rendelettel együtt kell tárgyalniuk és 
elfogadniuk. Mivel nem volt egyéb hozzászólás, kérdés, ezért határozati javaslattal élt. 

 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
80/2012. (IV.24.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Komárom-Bábolna Többcélú 
Kistérségi Társulás Városi-kistérségi Belső Ellenőrzése által készített 2011. évről 
szóló éves ellenőrzési, valamint éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a 4. 
melléklet szerint elfogadja. 
Megbízza a jegyzőt, hogy a jóváhagyásról szóló testületi határozatot a Belső 
Ellenőrzés számára megküldje.  
 
Felelős: Dr. Szolga Emese 
 jegyző 
 
Határidő:  azonnal 
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5. Átfogó értékelés megtárgyalása a gyermekjóléti és gyermekvédelemi feladatok ellátásáról 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Elmondta, hogy itt is kaptak írásbeli beszámolókat, melyeket az 5. mellékletben csatoltak. Itt van a köreikben Román 
Gyöngyi családgondozó, Bartal Krisztina gyámügyi ügyintéző. Megkérdezte, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni? 
Megkérdezte a jegyző asszonyt, hogy 2011-ben 8 fő ellen indult eljárás és 22 esetben. Ez azt jelenti, hogy vannak, akik 
notóriusosan visszatérnek? 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Elmondta, hogy igen végül is 8 családról van szó, és 2011-ben már 22 eset volt, ami kisebb hiányzásokat is számolva, 
jelzés érkezett róluk. Itt két részre kell bontani az eljárás menetét. Egyik a szabálysértési eljárás, a másik egy 
gyámhatósági eljárás. Mindkettőt le kell folytatni. Tehát nyolc olyan család van, akikkel nagyon sok probléma van ilyen 
szempontból. Vannak ennek kapcsán már védelembe vett gyermekek. Még egy dolgot szeretett volna tisztázni, hogy az 
előterjesztésnek tulajdonképpen mit kell tartalmaznia. A 7., 8. és 9. pont nem lett megfogalmazva. A jövőre vonatkozó 
javaslatok, célok meghatározása. Amennyiben itt a testületnek lenne javaslata, ajánlata, akkor azt még beleépíthetnék, 
tehát milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükségük a problémák hatékonyabb kezelése érdekében. Úgy 
gondolták, hogy még a jelenleginél többet, már nem is nagyon tudnának megtenni. A bűnmegelőzési program a 
településen még nem készült, de ha a testület úgy gondolja, akkor foglalkozhatnak vele. Azért nem készült eddig, mert 
nem jellemző szerencsére a gyermek és fiatalkorú bűnelkövetés. Tavaly egy ilyen esetük volt. A települési 
önkormányzat és a civil szervezetek között kimondottan gyermekvédelmi együttműködést nem alakítottak ki. Ezeket a 
jövő szempontjából előtérbe lehet majd helyezni. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Összegezte, hogy a gyermekjóléti és családsegítő szolgálatot Nagyigmánddal társulásban látják el, és a kolleganő négy 
órában dolgozik. Az utóbbi időben nagyon-nagyon sok feladata van. Sok probléma került felszínre, de a kolleganő ezt 
teljes mértékben tudja kezelni. Többször is érte őt vád, de mindig tisztázódott, hogy minden esetben jogszerűen és 
szakszerűen, a törvény alapján járt el. Nagyon sok családról gondoskodik, melyek notóriusosan visszatérőek. Általában 
ezekben a családokban történik meg az iskolakerülés is. Látható, hogy mennyi ingyenes étkezőjük van. Sok az 50 %-os 
is és sokan kapnak gyermekvédelmi kedvezményt is. Védelembe is kellett venni gyerekeket. Most megtörtént már a 
változás is, hiszen a múltkor döntöttek, hogy ki legyen az új védőnő. Ő is nagyon kemény feladat elé van állítva, 
figyelembe véve, hogy mely családokba születnek a gyerekek. Ez a védőnőnek is és a gyermekjóléti szolgálat 
munkatársának is sokkal több feladatot fog jelenteni, annak érdekében, hogy nehogy visszafordíthatatlan dolog 
történjen. Megkérdezte, hogy van-e kérdés? 
 

Nagyné Czigle Judit óvodavezető: 
Véleménye szerint az intézményvezetők ebben nagyon érintettek. Kérte, hogy máskor kapják meg ezt az anyagot, mert 
velük vannak ezek a gyerekek. Az óvodában és az iskolában is ott vannak a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek. 
Annyit tett hozzá, hogy mióta bevezették az óvodáztatási támogatást a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknél, 
azóta rendszeresebb lett az óvodába járás. Tudják ezek a szülők, nevelők, hogy mennyit hiányozhatnak ahhoz, hogy 
megkapják. Szerintük fontos lenne, hogy megkapják máskor az anyagokat. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Megköszönte az építő jellegű kritikát. 
 

Bujáki Lászlóné képviselő: 
Elmondta, hogy idáig még ilyen mélyen beható beszámolást és odafigyelést nem tapasztalt. Igyekeznek ugyanúgy 
segíteni képviselőként is a gyermek jólétis kolleganőnek. A családoknál nagyon jól tisztában vannak a gyerekek, hogy 
milyen kötelezettségei vannak az önkormányzatnak, gyermekjóléti szolgálatnak, Szoc. Bizottságnak. Azonban kérdéses, 
hogy ők mit tesznek annak érdekében, hogy minden rendben legyen. Szerinte nem csak mindig az önkormányzattól 
kellene kérni a segítséget, hanem nekik is be kellene tartani a jogszabályi előírásokat. Szerinte akik foglalkoznak 
ezekkel a gyerekekkel, azoknak is nyomatékosítani kellene, hogy a gyereknek joga van mindenféléket csinálni, de joga 
van az iskolába is elmenni, és ha nem teszi, akkor milyen hátrányokat szenved. Viszont ha a család nem figyel oda arra, 
hogy ezeket a dolgokat szem előtt tartsa, nem törődik vele, hogy lesz vagy nem lesz családi pótlék, ilyenkor gondolják 
úgy, hogy majd lesz valaki aki helyettük megoldja ezeket a feladatokat, problémákat. Ők is csináljanak valamit, annak 
érdekében, hogy ne mindig az önkormányzattól várják a segítséget. Nagyon sok pénzük elmegy ezekre a dolgokra, és 
akkor még nemtetszésüket fejezik ki ezek az emberek. Nagyon átfogó értékelést kaptak a beszámolóban. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Határozati javaslattal élt. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
81/2012. (IV.24.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 2011. évről szóló 
átfogó értékelést a gyermekjóléti és gyermekvédelemi feladatok ellátásáról. 
 
Felelős: Dr. Szolga Emese jegyző 

 Bartal Krisztina szoc. főelőadó 
 Román Gyöngyi családgondozó 

 
Határidő:  azonnal 

 
 

6. Óvodavezetői pályázat kiírásának megbeszélése 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Az előző testületi ülésen döntést hoztak arról, hogy az óvodavezetőt, negyven év szolgálat után, augusztus 31-vel 
felmentik. A törvény előírásainak megfelelően ki kell írni a pályázatot. A jegyző asszony előkészítette a pályázati 
kiírást, megkérte hogy ismertesse. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
A pályázati anyag javításra szorult, ezért újra kiosztásra került. Tegnap este vette észre, hogy hiába töltötték ki a 
rendszerben az adatokat, a nyomtatásnál a pályázat részeként benyújtandó iratok és igazolások rész lemaradt. A most 
kiosztott, 6. mellékletben csatolt pályázati kiírásban már az is benne van. Részletezte a 6. mellékletet. Elmondta, hogy 
még annyi a kérdés, hogy az Ügyrendi bizottság véleményezze-e a testületi döntés előtt a pályázatokat. 

 
Nagyné Czigle Judit óvodavezető: 

Véleménye szerint szakértői véleményeket kellene megkérdezni. Kérte, hogy hallgassák meg annak a véleményét is, aki 
ott dolgozott 40 évet. A jegyző asszony kérdésére elmondta, hogy szerinte felesleges még további bizottságokat 
létrehozni, hanem az óvodában dolgozókat kellene megkérdezni. Végül is ők fognak vele együttdolgozni. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Megkérdezte, hogy akkor ez így maradhat-e. Belekerül, hogy szakmai bizottság véleményezi, és amikor arra kerül a sor, 
akkor megtárgyalják. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Szerinte ennek akkor lesz jelentősége, ha már beérkeznek a pályázatok. Véleményezte, hogy a szolgálati lakás 
lehetősége jó, hogy belekerült, mivel ez még vonzóbb lehet. 
 

Nagyné Czigle Judit óvodavezető: 
Fontosnak tartotta megjegyezni, hogy szakvizsga megléte kell hozzá. Nem lehet akkor, ha csak elkezdte, ha már 
befejezte a tanulmányait. 2010-től csak az pályázhat, akinek már megvan a szakvizsgája. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Szerinte teljesen elfogadható, tehát határozati javaslattal élt. 
 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
82/2012. (IV.24.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 6. melléklet szerinti 
óvodavezetői állás pályázati kiírását. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 
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7. Várépítő pályázat megtárgyalása 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Üdvözölte Roxin Tündét és megkérte őt és a jegyző asszonyt, hogy ismertessék a napirendi pontot. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Elmondta, hogy a pályázati kiírást már sokszor megkapták a Képviselő-testületi tagok. Részletezte a várépítő pályázatot. 
Roxin Tünde felvette a kapcsolatot a Bau-System Kft.-vel, akik adtak is neki árajánlatot, melyet a 7. mellékletben 
csatoltak. Az anyagköltségekre lehet pályázni, viszont vannak olyan összegek, amik felmerülnének. Ismertette az 
ajánlatot is. 
 

Roxin Tünde védőnő: 
Vannak benne szerinte olyan költségek is, mint például a bontás, hogy el lehetne végeztetni akár a közmunkásokkal is. 
Mindenkit megdicsértek, hogy nagyon takarékosan gazdálkodott. Ezzel szemben meg lehet nézni, hogy nagyon rossz 
állapotban van a védőnői szolgálat. Nagyon régen költöttek rá felújítási összeget. Külső vakolat, meg tető, ami még 
fontos lenne, de mivel ez egy épület, ezért nem lehet csak a védőnőire koncentrálni. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Lényeges, hogy az építési tevékenységet 2012-re kell tervezni. A pénzügyi források szándéknyilatkozatát mellékelni 
kell. Tehát a testületnek hozni kell egy döntést, hogy a pénzügyi tervet elfogadja és a felmerülő költségeket bevállalja, 
finanszírozza. Szerinte hatósági engedély, építési engedély ezekhez a munkákhoz nem szükséges. A termékeket 
készpénzre nem lehet váltani és december 14-ig át kell venni. 
 

Nagyné Czigle Judit óvodavezető: 
Ha az önkormányzat pályázna ezekre az anyagokra, akkor a három intézmény esetében egyszerre lehetne beadni. 
Nagyon nagy szükség lenne a régi csoport műpadlójának a cseréjére.  
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Megoldható lenne, de lényeges, hogy május 9-én lehet az utolsó feladási dátum, mivel 11-re be is kell érkeznie a 
pályázatnak.  

 
Vincze Attiláné iskolaigazgató: 

Már elindította ezzel kapcsolatban az intézkedéseket. Már a felmérések megtörténtek, csak a hivatalos árajánlatra 
várnak. Bár akkor kell majd az iskola részére is egy szándéknyilatkozat a testülettől. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Viszont addig már nem lesz testületi ülésük. Szerinte akkor most hozzanak egy döntést, hogy megbízzák a Bau-System 
Kft.-t, hogy mérje fel az óvodában és az iskolában is, és csatolják a meglévő árajánlathoz. 
 

Vincze Attiláné iskolaigazgató: 
Megkérdezte, hogy más cégtől is lehet kérni. Az a fontos, hogy kell a testülettől egy nyilatkozat a felmerült költségekről. 
 

Bátisz Erzsébet képviselő: 
Véleménye szerint, ha a három intézmény egyben akar pályázni, akkor csak ez az egy kivitelező lehet. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Részletezte, hogy „az intézménynek, szervezetnek mellékelnie kell a beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi 
források szándéknyilatkozatait, illetve a pénzügyi tervet” 
 

Nagyné Czigle Judit óvodavezető: 
Szerinte addig is tiszta és szép, ízléses volt a védőnői szolgálat is, amíg még más volt. Lehet, hogy nem volt olyan 
pályázat, amire pályázni tudott volna az önkormányzat, de mindenki megteszi a maga területén, amit tud.  
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Azt kellene meggondolniuk, hogy mennyi a tartalékuk. Szabóné Kovács Éva megerősítésével megállapította, hogy 2 
millió Ft. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Jubileumi jutalmak lesznek aktuálisak az iskolában és az óvodában is. 
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Vincze Attiláné iskolaigazgató: 
Elmondta, hogy a Fekete Emília szólt, hogy neki jubileumi díjat kellene fizetnie. Utánanézett, és valóban így van. 2007-
ben távozott az iskolából és 2008-ban lett volna meg a 30 éve. Az előző vezetőség tavaly januártól felvette teljes 
állásban, kénytelen volt megtartani, mert a szerződése úgy szólt, hogy teljes állásban meg kell, hogy tartsa. Pont most 
telt le az egy év, ami még a 30 évhez hiányzott. A napokban jelezte neki. Az alkalmazotti jogviszonynak nem kell 
folyamatosnak lennie, az a lényeg, hogy meglegyen.  
 

Nagyné Czigle Judit óvodavezető: 
Elmondta, hogy nála pedig a Kállai Lászlóné lesz rá jogosult, mivel nyugdíjba ment. Igaz ez be lett tervezve a 
költségvetésbe. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Elmondta, hogy el tudja képzelni, hogy mivel védőnő váltás volt, ezért a védőnői szolgálattal kapcsolatban úgyis 
módosítaniuk kellene a költségvetési rendeletüket.  
Véleménye szerint nincs sok esélyük erre a pályázatra 
 

Bátisz Erzsébet képviselő: 
Szerinte, mivel a pályázat beadása nem kerül pénzbe, ezért mindettől függetlenül, meg lehetne pályázni, csak az a 
kérdés, hogy a saját részt tudnák-e biztosítani mindegyik beruházásnál? 
 

Vincze Attiláné iskolaigazgató: 
Azt meg valóban nem tudják, hogy mi lesz az iskola sorsa januártól, illetve a következő tanévtől.  
Ha már az anyagi dolgoknál tartanak, annyit még szeretett volna elmondani, hogy szeptember óta őt nagyon sok 
támadás éri, bizonyos dolgozók besorolása és egyéb dolgok kapcsán. A takarítónőt sok évvel ezelőtt A kategóriába 
vették fel és kiderült, hogy B-be kellett volna besorolni. Idén januártól ezt a B kategóriát megadta neki, úgy is tervezték 
a költségvetésnél. Ugyanakkor a Budapesti Szakszervezeti Ügyvédi Irodába írt a kolleganő, a szakszervezeti titkár, 
hogy ebben az iskolában nagyon sok törvénytelen dolog van. Többek között, hogy a takarítónő három évre 
visszamenőleg jogosult lenne erre a B kategóriára. Valóban a törvény lehetőséget ad rá, hogy visszamenőlegesen 
megkapja ezt a B kategóriát. A másik, hogy az egyik kolleganőnek bizonyos végzettségei után százalék járt volna már 
tavaly januártól, és az előző vezetés nem adta meg neki. Ő megadta neki szeptembertől, erre neki is követelik három 
évre visszamenőleg, holott ő 2007-től nem dolgozik az intézményben, csak 2010-től. Nem érti, hogy mi alapján kérik 
három évre visszamenőleg. Ezen kívül van munkaügyi perük is. Kovácsné Szemes Ibolya perli az iskolát, hogy az ő 
tanulmányi szerződését nem teljesítették. Olyan dolgokat kérnek számon tőle, amiket igazából nem ő nem teljesített, 
hanem visszamenőlegesen követelnek. Olyat is követelnek, hogy Mosonmagyaróvárról jár a kolleganő, és ő nem kapta 
meg az útiköltség térítését. Nos ő nem adott le semmiféle menetjegyet, vagy az autónak a forgalmiját, jogosítványát 
elszámolni. Nem tudtak mi alapján neki elszámolni. Szeptembertől mondták neki, hogy adjon le, azóta ad le, és azóta el 
is tudják neki számolni. Azonban 2009. szeptemberéig visszamenőlegesen követeli. Ezek mind olyan követelések, amik 
ha a bíróságra eljutnak, akkor nagyon nagy baj lesz. Fontosnak érezte ezt a helyzetet ismertetni a Képviselő-testülettel. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Határozati javaslattal élt. 

 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
83/2012. (IV.24.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Bana 
Község Önkormányzatának a 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.11.) 
önkormányzati rendeletében meghatározott általános tartalék terhére támogatja a 
2012. évre a Várépítő pályázat kapcsán felmerülő munkadíjak költségét a Bana 
Község Önkormányzatának Védőnői Szolgálatánál. 
Megbízza a jegyzőt a pályázat elkészítésével és annak benyújtásával. 
 
Felelős: Dr. Szolga Emese 

 jegyző 
 
Határidő:  2012.05.11. 

 
Roxin Tünde védőnő, Szabóné Kovács Éva gazdasági főelőadó, Vári Lajosné adóügyi főelőadó, Bartal Krisztina szoc. 
főelőadó távozott. 
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8. Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásában meghatározó önrészt 
meghaladó önrész megfizetésének átengedésének megtárgyalása 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Elmondta, hogy ebben az ügyben április 30-ig döntést kell hozniuk és tájékoztatniuk is kell a Társulást. Kérdezte, hogy 
sikerült-e áttanulmányozni a 8. mellékletben csatolt dokumentációt. 
 

Bátisz Erzsébet képviselő: 
Forgalomképes vagyon ez az egész? Azért kérdezte, mert ha nem az, akkor egyáltalán érdemes pénz belefektetni? 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Elmondta, hogy ez nincs benne a vagyonukba. 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Szerinte itt az a kérdés, hogy van-e 10 MFt-juk arra, hogy ebbe beleforgassák. Amit már elfogadtak 10 %-ot, arra is 10 
évre vették fel a hitelt. Most még egy 10 milliót hozzá kellene tenniük, hogy egy vagyonrészhez jussanak. Itt mondta el, 
hogy a Pannon-víznél is volt egy közgyűlési tájékoztatón, és ott mondták el, hogy ott is felmérik a vagyont. Ez most 
önkormányzati tulajdon, de úgy néz ki, hogy állami tulajdonba fog kerülni. 

 
Bátisz Erzsébet képviselő: 

Még az lenne a kérdése, hogy milyen feltételeket szabtak azok, akik átadták a vagyont. 
 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Több féle feltétel volt. Volt olyan, aki azt szabta, hogy nem ad át több részt, csak az önrész feletti vagyont adta át. Volt 
olyan is, aki kifizette ezt az összeget.  

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Mindenki a képességei szerint próbált dönteni. Az biztos, hogy ebben a társulásban 51 %-kal Győr városa van bent. A 
111 település osztozik a többi 49 %-on. 

 
Bátisz Erzsébet képviselő: 

Azt tudja, hogy itt is államilag lesz meghatározva a fizetés, azonban ha esetleg bármikor kiléphetnének, azt foglalják 
bele. Szerinte így nagyon megkötik magukat. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Elmondta, hogy a Társulásból való kilépést a Társulási Megállapodás tartalmazza. 
 
Bujáki Lászlóné képviselő: 

Véleménye szerint fölösleges dolog, hogy odafizetnek ilyen sok pénzt, aztán egy-két év múlva pedig azt mondják, hogy 
államosítják az egészet.  
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Szerinte onnan kellene elindulni, hogy van-e rá pénzeszközük, hogy ezt az önrészt megfizessék. Úgy gondolta, hogy 
nekik erre nincs forrásuk. Most ezt itt el kell dönteniük. Győr városnak van annyi pénze, hogy megvegye ezt a céget. 
Említették már, hogy ezt a 9 MFt-ot fizetik 10 éven keresztül. Kérte a jegyző asszonyt, hogy pontosan mondja az 
összegeket.  
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Elmondta, hogy kétszer kell fizetniük, egyszer 520.509 Ft a tőke, plusz a kamat, mely 3 havi BUBOR % alapkamat és 
2,5 % kamatrés. 2011-ben ez 8,35 % volt. Ezt kétszer fizetik meg, 06. hó 30-án és 12. hó 31-én. Ez is nagyon 
megterhelő lesz nekik. Polgármester asszony kérésére elkészített egy határozatjavaslatot. Ez a határozat a Győr 
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás kérésének megfelelően lett előterjesztve. Ezt lehet 
módosítani, de pénzük nincs ahhoz, hogy bizonyos részt megvásároljanak. Részletezte a határozati javaslatot. Szinte 
minden olyan alapvető dolgot átadnának, amit kérnek. Volt egy rész, amit már megfizettek, ez 9 MFt körül volt.  
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Április 30-ig dönteniük kell. Nem tudják tovább elhalasztani. Határozati javaslattal élt a 8. melléklet alapján.  
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
84/2012. (IV.24.) önkormányzati határozata: 
 
1. Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Győr 

és térsége hulladékgazdálkodási rendszer megvalósításához szükséges, a 8/a. 
és 8/b. mellékletben Bana viszonylatában meghatározott, a Győr 
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásában rögzített önrész és a támogatási szerződésben rögzített 
önrész Társulási Megállapodás szerinti hányada különbözetének megfelelő, 
valamint a hozzá tartozó támogatási részarány összegével megegyező 
társulási tulajdoni részarányt átadja Győr Megyei Jogú Város 
Önkormányzata részére. 

2. Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában meghatározott önrészt 
meghaladó önrész megfizetésének átengedéséről szóló, jelen jegyzőkönyv 
8/c. mellékletét képező Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatával – a 
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulása 
tudomásul vételével – kötendő megállapodást aláírja. 

 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  2012. április 30. 

 
Nagy Sándorné és Nagy Sándor lakosok megérkeztek.  

 
9. A parkolásról szóló rendelet megtárgyalása 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Folyamatban vannak egyeztetések ennek kapcsán a Kormányhivatallal. Most volt a Dr. Tolnai Szilviánál. Főleg 
rendeletek kapcsán, melyeket majd a következő testületi ülésen megtárgyalják. Ami a parkolásról szóló rendeletet 
tartalmazza, a 3,5 tonnás súlykorlátozó táblák kapcsán merült fel leginkább ennek a parkolásról szóló rendeletnek a 
felülvizsgálata. Akkor hatályon kívül helyeztették a Kormányhivatal észrevételével a 2009-es parkolásról szóló 
rendeletüket. Ennek kapcsán a Kormányhivatal észrevételezte azt, hogy ennek a feladatnak az ellátása kötelező feladata 
az Önkormányzatnak. Az önkormányzati törvény alapján feladata a parkolás biztosítása, valamint a közterületen történő 
megállását és várakozását is meg oldaniuk. Szerinte, ha ez meg lenne oldva, akkor több olyan konfliktus helyzetnek 
véget tudnának vetni, ha a parkolás miatt probléma merült fel. Ennek kapcsán a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 
tv., a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. és a 253/1997. Kormányrendelet felhatalmazása alapján ezeket 
a jogszabályokat áttekintve ki kellene jelölni azokat a járműveket, amiknek a hatályára ez a rendelet kiterjed. Illetve az 
1. §-ban, az 1. mellékletben meghatározott várakozási területeket. Úgy javasolta a Kormányhivatal kolléganője, hogy 
lehessen parkolni az övezetekben. A mellékletben meghatározott övezetekben lehetne parkolni a közigazgatási 
területeken belül. Elmondta neki, hogy a várakozási díj kikötése nem kötelező, ez csak egy lehetőség. Az biztos, hogy 
legalább egy területet ki kell jelölniük, ahol ez a parkolás biztosított. Tekintettel arra, hogy ez kötelező önkormányzati 
feladat. Javasolta, hogy a 4. §-ban és az 5. §-ban korlátozott várakozási övezetet, illetve parkoló- és rakodó várakozási 
helyet ne jelöljenek ki. Egy ilyen községben nem tudnák ezt megvalósítani a jelenlegi jogszabályok figyelembe 
vételével. Ha várakozási díjat állapítanak meg, akkor annak az eljárási szabályait is meg kellene határozni. Szerintük 
ennek a kivitelezése vitatott lesz. Ezt megelőzően 17 órától bejárták a lehetséges területeket. Ott volt a Sáhóné Horváth 
Márta, a Bujáki Lászlóné és a Járóka Márió Zsolt, valamint jómaga. A szabályozási tervüknek megfelelően tekintették 
meg a területeket. Azt javasolták közös megegyezés alapján, hogy a parkolási és várakozási övezetként a „Festő” előtti 
területet jelölje ki a Képviselő-testület. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Van egy szabályozási tervük, mely előírja, hogy hol lehet ilyet megoldani. Lakóövezetben nem lehet ilyet kialakítani. 
Önkormányzati területnek kell lennie, mellyel nagyon gyéren vannak ellátva. Végül is ezt a területet tartották 
alkalmasnak, hogy ott kialakítsák a parkolási lehetőséget. Szerinte a burkolatot sem kellene ott készíteni és mivel közút 
mellett van, ezért az útjaikra sem kellene beengedni őket. Ha változnak a jogszabályok, akkor feltételezhetően ezek is 
változni fognak, vagy jó, vagy rossz irányban. Ezt a témát is nagyon sok törvény és jogszabály szabályozza. Itt díjat 
sem kellene szedniük. 
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Bátisz Erzsébet képviselő: 

Aggodalmát fejezte ki, hogy bírni fogja az a terület az ilyen nehéz járműveket. 
 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

A másik terület, ami még felmerült, azért, hogy legyen másik alternatíva, az a Dr. Szakáll Gyula utca eleje.  
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Igaz, hogy ott pedig a nyugdíjas otthon van. 
 

Nagyné Czigle Judit óvodavezető: 
Szerinte az ott eredetileg azért lett kialakítva, hogy ott álltak meg a buszok. Akkor az még nem volt nyugdíjas otthon, de 
ők azt úgy vették meg, hogy akkor még ott álltak meg a buszok. Most még azt kellene felmérniük, hogy mennyi 
járművet érintene egyáltalán.  
 

Vincze Attiláné iskolaigazgató: 
Elmondta, hogy ő úgy tudja, hogy sokan vannak, akik saját területükön oldják meg. Ő is nagyon nagy problémának 
érezte, hogy ott az iskola mellett állnak a kamionok. Nagyon veszélyes szerinte. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Sokan valóban úgy oldják meg, hogy saját területen állnak meg. Az iskola mellett megálló vállalkozókat nem is 
kötelezhetik, mivel közúton van, és amíg nem akadályozza a forgalmi táblák láthatóságát, addig nem tehetnek semmit. 
A rendőr sem intézkedhet vele szemben. Akkor kötelezhető, ha ki van jelölve a parkolóhely, hogy a kijelölt területen 
kell állni. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Elmondta, hogy nem ért egyet azzal, hogy a rendőrség nem tud mit csinálni, hiszen azt írja elő folyamatosan, hogy ha 
nem belátható az útszakasz. Szerinte felelősségre lehetne vonni azt, aki ott parkol.  
 

Bátisz Erzsébet képviselő: 
Felvetette, hogy a régi TSZ előtti rész az nem önkormányzati terület. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Az a rész magánkézben van. Magánterületen nem lehet, csak közterületen lehet kialakítani. 
 

Bujáki Lászlóné képviselő: 
Már évekkel ezelőtt is ez téma volt. Az előző képviselő testület sem vette a fáradságot, hogy valamit kialakítson. 
Felvetése már annak idején is és most is az, hogy azokkal akiké az a terület a régi TSZ mellett, szerinte ezekkel az 
emberekkel le kellene ülni, meg kellene beszélni, hogy milyen részben tudnának segíteni. Nagyon fontosnak tartja a 
parlagfű irtását, és ha nem teszik meg, akkor büntethetőek lennének. Ennek a fejében átengedhetnék azokat a területeket, 
amiket amúgy sem gondoznak. Azokat a közmunkásaikkal ők rendbe tudnák tenni. Elmondta, hogy azok a kamion 
tulajdonosok vegyék tudomásul, hogy más településeken a saját pénzükön alakítottak ki területeket parkolásra. 
Egyébként ezen kívül ő sem lát kedvezőbbet, mint fent a „Festő” melletti területet.  
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Az elhangzottak alapján javasolta, hogy bízzák meg a polgármestert, hogy próbáljon meg egyeztetni a major 
tulajdonosaival, hogy esetlegesen egyezséget tudjanak kötni. Határozati javaslattal élt. 

 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
85/2012. (IV.24.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízta a polgármester 
asszonyt, hogy vegye fel a kapcsolatot a major tulajdonosaival, és próbáljon 
egyezséget kötni velük a parkoló kialakítása érdekében.  
Megbízták a polgármestert, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet az 
egyeztetések, tárgyalások eredményéről.  
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta, polgármester 
 
Határidő:  azonnal 
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10. A közterület használat szabályairól szóló rendelet megtárgyalása 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Az előző testületi ülésen megbízták a jegyző asszonyt, hogy a rendeletet vizsgálja felül és a törvényi előírásokat 
figyelembe véve készítse elő. A jegyző asszony készített egy előterjesztést, melyet a 9. mellékletben csatoltak, és 
megkérte, hogy ismertesse azt. Tehát nem kell most rendeletet alkotniuk, csak előkészíteni.  
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Részletezte a 9. mellékletet. Felhívta a figyelmet, hogy a májusi ülés közmeghallgatás lesz, ezért egy rendkívüli ülés 
keretében tárgyalják meg ezt a rendeletet.  
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Szerinte mindenki gondolja végig az elhangzottakat, és a májusi rendkívüli ülésen alkossanak róla rendeletet. Kérte, 
hogy addig próbálják a gyakorlatba átültetni. Határozati javaslattal élt.  
 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
86/2012. (IV.24.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízta a jegyző asszonyt, 
hogy készítsen előterjesztést a közterület használat szabályairól szóló rendelet 
megalkotása érdekében, és terjessze a testület elé 2012. május 31-ig.  
 
Felelős: Dr. Szolga Emese 

 jegyző 
 
Határidő:  2012. május 31. 

 
 
 

11. Víz és csatorna közművekre történő rákötések rendjéről szóló 5/2012. (II.14.) önk. rendelet hatályon kívül helyezése 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Mint már említették volt a jegyző asszony a Kormányhivatalban, és ott ezt a rendeletet is észrevételezték. Megkérte a 
jegyző asszonyt, hogy tájékoztassa a testületet.  

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Elmondta, hogy a Kormányhivatalban is észrevételt tettek és részletezte a 10. mellékletben csatolt rendelet tervezetet és 
törvényi hivatkozást. Emlékeztette a testületet, hogy nagyon hirtelen a testületi ülésen vetődött fel a téma. Akkor nem 
tudott erre felkészülni, utána nézni, viszont később jelezte, hogy lesznek gondok. A Kormányhivatalnál is segítettek 
neki, és azt javasolták, hogy ezt hatályon kívül helyezzék. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Összegezve az elhangzottakat, ezt a rendeletet hatályon kívül kellene helyezniük. Megkérték a jegyző asszonyt, hogy 
ezt a rendeletet is a szokásos módon hirdesse ki.  

 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő rendeletet hozta: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelete: 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 
tulajdonában lévő víz- és csatorna közművekre történő rákötések rendjéről szóló 5/2012 (II.11.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
 

 
12. Horus-Trans Kft. fellebbezése a behajtási engedély szempontjából  

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Megkérdezte a Nagy Sándoréktól, hogy nyílt vagy zárt ülést szeretnének? Tehát a jelenlévők maradhatnak-e? 
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Nagy Sándor lakos: 
Mondta, hogy természetesen maradhatnak a jelenlévők, tehát nyílt ülést szeretnének. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Elmondta, hogy a Horus-Trans Kft. kérelmet nyújtott be, hogy behajtási engedélyt adjon arra az útszakaszra. Ezt a 
behajtási engedélyt ő elutasította, mivel különböző problémák voltak. A törvény erre módot is adott neki, hogy a 
környezet védelme miatt elutasítsa, viszont a fellebbezés lehetőségét is biztosították ebben a határozatban. Ezt a 
határozatot megfellebbezte a Horus-Trans Kft. (11. melléklet) Ma kint voltak a bejáráson és ott a helyszínen is 
megnézték, de azért nem adta meg, mert az ingatlan megközelíthető a Petőfi utcáról is és a szomszéddal komoly 
problémák voltak. Ő jelezte is az önkormányzat felé, hogy kárt is okozott már a kamion az ő ingatlanában. Tehát ő ezt a 
kérelmet elutasította, azonban nekik pedig lehetőségük volt, hogy fellebbezzenek. Ők ezt a fellebbezést 15 napon belül 
meg is ejtették, tehát teljesen törvényes. Most a Képviselő-testületnek kell erről döntenie. Itt a fellebbezésnél lehetőség 
van arra, hogy új bizonyítékok kerüljenek felszínre. Az üggyel kapcsolatosan kérte a Képviselők véleményét, illetve a 
Horus-Trans Kft. ügyvezetője is megjelent, és neki is lehetőséget fognak biztosítani, hogy kiálljon az igaza mellett. 
 

Bátisz Erzsébet képviselő: 
Emlékezete szerint ők ezt az ügyet már egyszer tárgyalták. Akkor egy olyan határozatot hoztak, hogy senkit nem 
akadályozhatnak meg, hogy megközelítse a telephelyét, ezért akkor elvetették ezt az ügyet akkor is. Az, hogy a 
szomszédok között vita van, azt úgy jegyezték meg, hogy maguk között rendezzék akár Bíróságon, az Önkormányzat 
ebbe nem szól bele.  

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Ez akkor a jegyző asszony hatásköre volt. Vizsgálta a Kormányhivatal is, de az jött vissza, hogy szabályosan járt el. 
 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Két irányból indult ez az egész dolog. Volt egy panaszbeadvány, melyet a Kern Mihályné tett, ez kivizsgálásra került és 
le is zárult. Azt kivizsgálta a Kormányhivatal is és ennek kapcsán egy önkormányzati hatásköri ügy is indult. Akkor egy 
rendeletet kellett alkotniuk. A rendelet megalkotásra került, és a rendelet alapján két lehetőség van. A polgármester 
hatásköre alapján vagy elutasítja ezt a behajtási engedély kérelmet, vagy megadja. Akkor lehet megtagadni a behajtási 
engedélyt, és így döntött a polgármester asszony az 5. § (6) bekezdése alapján, hogy ha a közút teherbírása és állapota 
nem alkalmas arra, hogy a 3,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó jármű közlekedjék. Valamint a 33/3-mas 
részre hivatkozva, hogy a híd és a műtárgy teherbírása 20 tonnánál kevesebb. Azt írta a fellebbezésben a Horus-Trans 
Kft. képviselője, Nagy Sándor, hogy a környezet károsítása nem valósul meg, illetve a híd teherbírását szakember nem 
állapította meg. Egyébként a hídon havi 5 alkalommal haladnak át és a jármű 16 tonna, tehát a 20 tonnát nem haladja 
meg. Jelen pillanatban érvényben lévő rendeletet kell figyelembe venniük. Lényeges, hogy az átmenő forgalom részére 
megfelelő tehermentesítő utat kellene biztosítani. Itt azért gondolta a polgármester asszony, mert a Petőfi utcáról is 
megközelíthető ez az ingatlan. 
 

Vizkeleti István alpolgármester: 
Már nagyon sokat foglalkoztak ezzel a témával. Próbálják mindenképpen megoldani ezeket a problémákat. Ha jól 
megnézik, az ott nem is hivatalos út, hiszen a térkép szerint ott nincs út. A másik, hogy táblát nem is tehettek volna oda 
ki, hiszen útnak nem minősül, az csak szolgalmi útnak van ott. Az út használata a Szakál Ferenc birtokára neki is 
bejárást biztosít, ami szintén a 3,5 tonnát meghaladó járművel történik. Itt a probléma a két szomszéd közötti személyes 
probléma. Akkor is azt mondták, hogy oldják meg ezt ők, ebből szálljon ki az Önkormányzat. Viszont van egy olyan 
problémájuk is, hogy ő már az előző testületi ülésen is javasolta ezeknek a 3,5 tonnás tábláknak a visszavonását. Mikor 
ez szóba került kb. 3 évvel ezelőtt, ő akkor is ellene volt, hiszen ez alapján egy egyszerű mezőgazdasági gép sem mehet 
be. Itt legalább 10 tonnának kellene lenni. Most is azt mondta, hogy ezeket a táblákat vissza kellene vonni. Szerinte ez 
kiküszöbölné ezeket a vitákat, problémákat. Szerinte ez a sok engedély mind adminisztráció. Ennek a településnek a 
térképi helyzete sem olyan, hogy ez megoldható lenne. Szerinte minden jóhiszemű embernek, ha valami olyan 
problémája van, akkor bemegy, beviszi az árut, vagy ha bejelentett telephelye van, akkor azt is megközelíti. Véleménye 
szerint szedjék ki a táblákat, és ezek a problémák meg fognak szűnni. 
 

Bátisz Erzsébet képviselő: 
Szerinte sem kellene megakadályozni, hogy a telephelyre bejussanak. Igaz, hogy a Petőfi utca felöl is megközelíthető az 
a hely, de egy ekkora járművel ez nem lehet olyan egyszerű megoldás. Napi szinten biztosan nem járnak be oda. Tudja, 
hogy az a problémája a szomszédnak, hogy megrepedt a háza, de másé is megrepedt, és nem hiszi, hogy attól. Korábban 
is, hosszú évek alatt ott szállították a sertéseket, dupla kamionnal. Ott nagyon nagy forgalom volt. Szerinte nem csak 
most repedt meg. Ő is azt mondta, hogy ez egy személyes konfliktus a kettőjük között. Egy vállalkozót, aki ide fizeti az 
iparűzési adót, nem akadályozhatnak meg abban, hogy a telephelyét megközelítse.  
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Járóka Márió Zsolt képviselő: 
Egyetértett az előtte szólókkal. Szerinte is személyes konfliktusok vannak itt. Ki kellene szállniuk ebből az ügyből, és a 
két szomszéd intézze el egymás között.  
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Elhangzott az alpolgármester úr részéről ismételten, hogy ezeket a 3,5 tonnás táblákat amennyiben kiszedi, akkor abban 
a pillanatban okafogyottá vált ez a kérés. Igazából tényleg nem szoktak engedélyeket kérni, a táblákat mindenki 
figyelmen kívül hagyja. Amióta ő van itt, azóta két ember van összesen, akik ezt mindig megkérik. Szerinte sem 
váltották be ezek a táblák a hozzá fűzött reményeket, sőt inkább konfliktusra adott lehetőséget. Nem értett egyet senki a 
táblák kihelyezésével. Ha nincs tábla, akkor nincs probléma. Semmivel sem csökkent az autóforgalom. Ezeket az utakat 
nem ilyen nagy forgalomra tervezték már annak idején. Kirakták a táblákat, de nincs semmi értelme. Szerinte is vegyék 
ki a táblákat. 
 

Vizkeleti István alpolgármester: 
Mikor ezek a táblák kikerültek, akkor a Darling kisbolthoz is problémát okozott, hogy nem mertek bemenni az 
áruszállítók. Nem tudtak minden egyes alkalomra engedélyt adni nekik. Az lett a vége, hogy ugyanúgy bejárnak. A 
rendőrség nem foglalkozik vele, mert nem tudnak semmi mást csinálni. 
 

Bujáki Lászlóné képviselő: 
Azért, hogy az utaik állapotát megóvják, azért fogadták el a képviselő társuk javaslatát. Szerinte ez az ügy személyes 
jellegű. Véleménye szerint egy idős embernek már segíteni kellene és a házának az állagát megóvni. Oda ráfordulni 
kamionnal nem egyszerű dolog. Tett már javaslatot, hogy esetleg a tulajdonosnak a kertjéből kellene egy-két méteres 
területet elhagyni erre a célra. Nem lehet kellemes, mikor az épület mellett járnak fel nem csak 16 tonnás kocsival, 
hanem akár megrakodva 40 tonnás kamionnal is. Véleménye szerint ezt a konfliktus helyzetet nem tudják ők megoldani. 
Másként kellett volna hozzá állni a dolgokhoz. Most ott voltak kint, hogy azt a környezetet nem tudja elfogadni, hogy 
mindenféle roncs autó van az udvarban. Szerinte oldják meg a problémájukat, viszont ő nem tudja ezt elfogadni, amit 
már évekkel ezelőtt is jelzett. Szerinte, amit az emberek amit hosszú évek alatt megszereztek, azt jó lenne, ha nem 
tennék kockára. Megkérdezte, hogy ennek a bt.-nek a telephelye itt van?  

 
Nagy Sándor lakos: 

Helyeselte. 
 
Nagy Sándorné lakos: 

Hogyan gondolta a képviselő asszony, hogy ő nyújtson segítséget. Nem egyedül használják azt az utat, annyit csinál, 
hogy felmegy azon a néhány méteren és beáll a saját területére. Miért kell azon mindig vitatkozni és a legcsúnyább 
szavakkal illetni őket. Amikor disznó átvétel volt azon a területen 25 éven keresztül, akkor nagyon nagy kocsik jártak 
oda fel. Valamint mezőgazdasági képek is. Most gondolta úgy a szomszédjuk, hogy azért reped meg a fala, mert a Nagy 
Sanyi ott felmegy néha napján az üres kamionnal. Nagyon jó lenne, ha befejezné a mocskolódást. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Még 2011.12.14-én hoztak egy önkormányzati rendeletet, mely szabályozta ezt. Akkor meghatározták, hogy mely 
utcákba lehet behajtani, melyeknél kell kiegészítő táblákat elhelyezni. Lehetőségük van rá, hogy ezt a rendeletet 
visszavonják. Akkor ez a fellebbezés már nem aktuális.  
 

Nagy Sándor lakos: 
Annyit szeretett volna hozzáfűzni, hogy a Bujákiné képviselő asszonyt megnyugtassa, hogy ő oda rakottan soha nem 
megy fel, mert van egy állandó munkahelye, aki meg sem engedi azt, hogy megrakottan hazajöjjön. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Javasolta a rendelet hatályon kívül helyezését. 

 
A képviselő-testület 4 igen, 1 tartózkodás szavazattal a következő rendeletet hozta: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelete: 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelete a súlykorlátozással 
érintett helyi közutak behajtási rendjéről szóló 24/2011 (XII.14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Biztosította a Nagy Sándor urat, hogy megküldik nekik a döntésről szóló dokumentumokat. 
 

Távozott Nagy Sándorné és Nagy Sándor.  
 



D:\Dokumentumok\2012\JEGYZŐKÖNYVEK\2012.04.24\Jegyzőkönyv - 2012.04.24.doc oldal 16/19. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Annyit még elmondott, hogy most ha hatályon kívül helyezik a rendeletet, akkor a fellebbezés okafogyottá válik. Erről 
kellene döntést hozniuk, hogy a fellebbezésre való tekintettel is. Azzal, hogy a rendeletet hatályon kívül helyezik, még 
azt ki is kell hirdetni. Tehát ma nem lép még hatályba és a fellebbezést ma kell elbírálni. Hozni kell egy határozatot, 
hogy a fellebbezést okafogyottnak minősíti a testület, mivel a jelenlegi testületi ülésen hatályon kívül helyezte ezt a 
rendeletet. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Határozati javaslattal élt.  
 

A képviselő-testület 4 igen, 1 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
87/2012. (IV.24.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Horus-
Trans Kft. fellebbezését okafogyottnak minősíti, mivel a súlykorlátozással 
érintett helyi közutak behajtási rendjéről szóló 24/2011 (XII.14.) önkormányzati 
rendeletet a jelenlegi testületi ülésen hatályon kívül helyezte, így az eljárás 
folytatására okot adó körülmény már nem áll fenn (KET. 31.§ (1) e;). 
Megbízta a jegyző asszonyt, hogy erről tájékoztassa a Horus-Trans Kft. 
tulajdonosát is.  
 
Felelős: Dr. Szolga Emese 

 jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
 

13. Nyári gyermekétkeztetés 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
A 23/2009. (IV.18.) NEFMI rendelet előírásait kell figyelembe venni. Közben 23-án, tehát tegnap a Kormányhivatal is 
felhívta erre a rendeletre a figyelmét. Részletezte a 12. mellékletet. Javasolta a testületnek, hogy függetlenül attól, hogy 
pályáznak vagy nem, az igényfelmérést készítsék el. Ennek függvényében döntsék el, hogy pályáznak-e, vagy nem. Ők 
nincsenek benne a hátrányos helyzetű településekbe.  
Azt kell eldönteni, hogy mindenképpen javasolja az igényfelmérést, és annak függvényében pályáznak-e ezekkel a 
pályázati feltételekkel.  
 

Román Gyöngyi családgondozó: 
A tavaszi szünetben részt vett a gyermekétkeztetésnél, és 22-ből 8 fő jelent meg. A 22 reggelit, ebédet és uzsonnát 
tálalták, de nem volt kinek. Összeszedte a reggelit és az uzsonnát és kihordta a házakhoz, és azt mondták a szülők, hogy 
elfelejtették. A 22 főre biztosította az önkormányzat az ingyen ebédet és nem vették igénybe. Hiába fogják bejelenteni 
az igényt, de nem fognak megjelenni. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Tavaly is az volt a visszajelzés, hogy nem mindenkinek lehet adni. Kérheti, de nem biztos, hogy jogosult rá, hogy meg 
is kapja, mert ha az egyik szülő otthon van, akkor nem jogosultak rá. Tavaly is csak egyetlen egy gyerek volt, akinek 
járt. Már elfogadták, hogy nyáron egy hónapra bezár az óvoda.  
 

Román Gyöngyi családgondozó: 
Véleménye szerint igény van rá, de teljesítés nincs a gyerekek részéről. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Ha van rá igény, akkor beadnák a pályázatot, ha nincs, akkor nem. 
 

Bátisz Erzsébet képviselő: 
Amennyiben ötnél több lesz az igény, akkor adják be. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Határozati javaslattal élt. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
88/2012. (IV.24.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy megbízzák a 
jegyző asszonyt és a gyermekjóléti szolgálat munkatársát, hogy mérjék fel az 
igényeket, és amennyiben 5 főnél több jogosult igény van, akkor beadják a 
pályázatot. 
 
Felelős: Dr. Szolga Emese, jegyző 

 Román Gyöngyi gyj.szolg. munkatársa 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

14. Sportöltöző bővítésének megtárgyalása 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Ez az E.ON Pályázat, amire tavaly is beadták. 15 MFt van rá és 1,5 MFt-ot adnak, tehát összesen 10 pályázat nyerhet 
országosan. Szerinte ez építési engedély köteles. A munkálatokról készített rajzokat a 13. mellékletben csatolták. 

 
Bátisz Erzsébet képviselő: 

Véleménye szerint biztos, hogy építési engedély köteles lenne ez a beruházás. A meglévő építménnyel együtt kellene 
megterveztetni.  

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Volt róla szó, hogy összejönnek ezzel kapcsolatban egyeztetésre, de nem jött össze. Tervek nélkül be sem fogadnák a 
pályázatukat. Szerinte ez úgy lenne jó, ha lenne a fiókban egy tervdokumentációjuk, melyet bármikor elővehetnének. 
Ezt a pályázatot a fenntartónak kellene beadni. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Lényeges, hogy május 2-ig be is kellene érkeznie a pályázatnak. 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Határozati javaslattal élt. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
89/2012. (IV.24.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy nem adják be 
az E.ON Hungária Zrt. Családi Foci Programjának helyi megszervezéséhez és 
lebonyolításához kapcsolódó pályázatot. 
 
Felelős: Dr. Szolga Emese 

 jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
15. Az étkezés és a házi segítségnyújtással kapcsolatos tájékoztatás 
 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Délután két órakor kereste meg őket Nagyigmánd jegyzője Dr. Füles Zoltán. Részletezte a 14. mellékletben csatolt 
előterjesztés alapján a felmerült problémát. A társulási megállapodást át kellett volna tekinteni április 1-ig, ez most 
kerül napirendi pontra Nagyigmándnál. A társulási megállapodás alapján ők alkotják meg a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátások díjait. Ezt ők 26-án fogják tárgyalni. Viszont a térítési díjakat eddig is be kellett szedniük. Itt egy 
átfedés mutatkozott, mert nekik is volt egy rendeletük amit elfogadtak, és most alkotott meg Nagyigmánd egy másik 
rendeletet, ami a Társulási Megállapodás alapján rájuk kell, hogy vonatkozzon. Tehát itt a nagyigmándi rendelet 
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tervezet, ami rájuk is vonatkozni fog. Mégpedig úgy, hogy több terület kapcsán. Náluk nincs háromszori étkezés, 
azonban itt van. Ismertette a 14. mellékletben csatolt rendelet tervezetet. Ha elfogadja a nagyigmándi testület, akkor 
rájuk is vonatkozik.  
Ők eddig nem szedtek térítési díjat a házi segítségnyújtás kapcsán. Amennyiben azt szeretnék, hogy a házi 
segítségnyújtás továbbra is ingyenes maradjon, akkor a testületnek kell hoznia egy olyan határozatot, hogy a Képviselő-
testület átvállalja ennek a térítési díjnak a kifizetését Nagyigmánd felé, mert ők biztosítják ezt a szolgáltatást. Viszont 
ott van egy összeg, amit normatíva ként kapnak. Most ezt 14 fő veszi igénybe. Ebből kigazdálkodják a Vera bérét, a bér 
feletti részt pedig ők éves elszámolás keretében visszakapták eddig Nagyigmándtól. Most ezt az összeget nem fogják 
visszakapni, ha a testület úgy dönt, hogy ingyenesen vállalja ezt a szolgáltatást, viszont akkor ez a 14 fő nem fog elesni 
a házi segítségnyújtástól. Úgy is dönthet a testület, hogy innentől szigorúan szedjék be a térítési díjakat erre a 
szolgáltatásra is. Ha így dönt, akkor be kell szedni ennek a díját a jövedelemhatárok figyelembe vételével. Ez annyit 
jelentene, hogy egy kis jövedelmű nyugdíjasnak már 410 Ft-ot kellene fizetnie naponta. Erről viszont döntés kellene, 
mert fontos, ugyanis Nagyigmándnak ellenőrzése van. Azért jött a jegyző úr, hogy egyeztessék a térítési díjak 
felülvizsgálatát, és ezt véleményezzék, hiszen a rendelet elfogadása előtt minden érintettnek véleményeznie kellene. A 
másik pedig, hogy kifizetik-e ezt a támogatást.  
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Jobban mondva nem utalnák át az államtól kapott normatívát nekik. Viszont azoknak a kisnyugdíjasoknak nagyon 
megterhelő lenne ez az összeg kifizetése. Legalább éreznék, hogy gondoskodnak róluk. Egyébként sem egy olyan 
hatalmas összegről lenne szó. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Kellene egy véleményezés a kiosztott rendelettel kapcsolatban, hogy ezt elfogadhatónak tartja a testület. 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Határozati javaslattal élt. 
 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
90/2012. (IV.24.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyigmánd Nagyközség 
Képviselő-testülete elé 2012. április 25. napján tartandó ülésre előterjesztendő 
személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 
rendeletet - a Társulási Megállapodásban rögzítettek szerint – véleményezte és 
azt elfogadásra javasolja. Megbízza a jegyzőt, hogy a Nagyigmánd Nagyközség 
Önkormányzatát döntésükről értesítse.  
 
Felelős: Dr. Szolga Emese 

 jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
91/2012. (IV.24.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Bana Község 
Önkormányzata átvállalja a Nagyigmánd által megalkotott személyes 
gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 
rendeletben meghatározott térítési díj megfizetését. Az azt igénylő banai lakosok 
nem fizetik meg az Önkormányzat számára a térítési díjat, annak megtérítéséről 
Nagyigmánd Nagyközség részére Bana Község Önkormányzata gondoskodik. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 

Határidő:  azonnal 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő rendeletet hozta: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelete: 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzati 
intézményekben alkalmazandó térítési díjakról szóló 1/2012. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
 
Bujáki Lászlóné képviselő: 

Elmondta, hogy a bábolnai vérvétel nagyon nehézkesen megy, mert 50-100 vérvételt kellene megtenniük, ami lehetetlen. 
A környéken úgy oldották meg, hogy az asszisztencia leveszi a vért, és jönnek érte, elviszik. Ma felhívta a doktornőt, és 
megerősítette, hogy megoldható lenne. Akkor nem kellene utazniuk a betegeknek, levennék itt a vért, és akkor itt 
felvenné egy autó. Fontosnak tartotta, hogy a lakosság felé jelezzék, hogy képtelenség emberileg ennyi vért levenni 
ilyen rövid idő alatt. Ő is helyt adott a lakosság felháborodásának, viszont a türelmüket kérte. Szerinte helyi 
viszonylatban meg kellene oldani, hogy itt levennék a vért. 

 
 

 
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: 
 
 
 
  
 Bátisz Erzsébet Bujáki Lászlóné 
 képviselő képviselő 
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