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

 
 

Ikt.sz.: 218/9/2012. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. május 30-án tartott rendkívüli testületi ülésen. 
 
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 
 
Igazoltan távol: Ágoston Lászlóné képviselő és Vizkeleti István alpolgármester 
 
Igazolatlanul távol: Szabó Árpád képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Szolga Emese jegyző 

 Vincze Attiláné iskolaigazgató 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Köszöntötte a rendkívüli testületi ülésen a Képviselő-testület tagjait és a meghívott vendégeket, valamint mindazokat, 
akik megjelentek. Megállapította, hogy Képviselő-testületük úgy lett határozatképes, hogy fél órával később kezdtek, 
mivel Járóka Márió Zsolt képviselő urat megvárták. Ez után 7 képviselőből 4 fő megjelent. Szabó Árpád képviselő nem 
jelent meg. Ágoston Lászlóné képviselő és Vizkeleti István alpolgármester jelezte, hogy egészségügyi okok miatt nem 
tudott megjelenni. Jegyzőkönyv vezetésére Sulyokné Kállai Mónika igazgatási előadót javasolta. 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
96/2012. (V.30.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Sulyokné Kállai 
Mónika jegyzőkönyvvezető személyét. 
 
Felelős: Sulyokné Kállai Mónika 

 jegyzőkönyvvezető 
 
Határidő:  azonnal 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Ismertette a napirendi pontokat.  
 

NAPIRENDI PONTOK: 

1. Az egyes helyi önkormányzati rendeletek szabálysértési tényállásai hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet 
megtárgyalása 
Előadó:  Dr. Szolga Emese jegyző 

 
2. A kirívóan közösségellenes magatartásról szóló rendelet megtárgyalása 

Előadó:  Szolga Emese jegyző 
 

3. A közterület használat szabályairól szóló rendelet megtárgyalása 
Előadó:  Dr. Szolga Emese jegyző 
 

4. Komárom Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosítása 
Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester 
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5. Bana Község Önkormányzata és Bana Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata között kötendő 

Együttműködési megállapodás megtárgyalása 
Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester, Dr. Szolga Emese jegyző, Baranyai Ernő elnök 
 

6. Törvényességi észrevétel megtárgyalása 
Előadó:  Dr. Szolga Emese jegyző 
 

7. Jókai Mór Általános Iskola előterjesztésének megtárgyalása 
Előadó:  Dr. Szolga Emese jegyző 
 

8. Rendeletek felülvizsgálata és időbeni ütemezése 
Előadó:  Dr. Szolga Emese jegyző 
 

9. KÜLÖNFÉLÉK 
a. A parkolásról szóló rendelet megtárgyalása 

Előadó:  Sáhóné Horváth Márta polgármester 
 
b. Várépítő pályázat megtárgyalása 

Előadó:  Dr. Szolga Emese jegyző, Védőnői Szolgálat 
 
c. Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyei kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 

Előadó:  Sáhóné Horváth Márta polgármester, Dr. Szolga Emese jegyző 
 
d. 2012. évi Bécs-Pozsony-Budapest Ultramaraton megtárgyalása 

Előadó:  Sáhóné Horváth Márta polgármester, Dr. Szolga Emese jegyző 
 
e. Zsolnai Aladár és Aladárné által benyújtott panaszok megtárgyalása 

Előadó:  Sáhóné Horváth Márta polgármester, Dr. Szolga Emese jegyző 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
97/2012. (V.30) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Napirendi pontokat. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
1. Az egyes helyi önkormányzati rendeletek szabálysértési tényállásai hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet 

megtárgyalása 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Megkérte a jegyző asszonyt, hogy ismertesse a napirendi pontot. Felhívta a figyelmet, hogy minősített többség 
szükséges a rendelet elfogadásához. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző:  

Ismertette az 1. mellékletben csatolt előterjesztést és rendelet tervezetet. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Az elhangzottak alapján javasolta a rendelet elfogadását. 

 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő rendeletet hozta: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete: 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete az egyes helyi 
önkormányzati rendeletek szabálysértési tényállásai hatályon kívül helyezéséről 



D:\Dokumentumok\2012\JEGYZŐKÖNYVEK\2012.05.30\Jegyzőkönyv - 2012.05.30.doc oldal 3/12. 
 

 
2. A kirívóan közösségellenes magatartásról szóló rendelet megtárgyalása 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Megkérte a jegyző asszonyt, hogy ismertesse a napirendi pontot.  
 

Dr. Szolga Emese jegyző:  
Ismertette a 2. mellékletben csatolt előterjesztést és rendelet tervezetet. 
A hulladék tároló edények tárolásával kapcsolatosan jelenleg is egy panasz ügyük van a Kormányhivatal előtt. A mai 
napig nem vette át a hulladéktároló edényét, most már végrehajtási kifogással élt az illető, nem fogadja el a behajtási 
összeget, amit a Győri Kommunális Szolgáltató követel rajta. Ő azt mondja, hogy soha nem volt olyan rendeletük, és 
nem volt olyan szerződése soha, ami kötelezte volna őt a hulladéktároló edények átvételére és arra, hogy azt a saját 
ingatlanán belül tárolja. Most már ez is benne lesz, hogy meg lehet bírságolni, ha az ürítési napok kivételével ott fogja 
tárolni azt utcán.  
A Kormányhivatal több esetben már jelezte, hogy a Képviselő-testület nem ruházhat hatáskört a jegyzőre. Kérdés, hogy 
ez a rendelet mikortól lépjen hatályba. Várjanak egy hónapot, vagy a kihirdetése után közvetlenül? Minden 
rendeletükkel kapcsolatos területet érinti a rendelet tervezet, egyedül a temetővel kapcsolatos szabályokat nem. Nem 
tudta, hogy ezzel kapcsolatosan esetleg miket lehetne szabályozni.  

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Neki is felmerült a temető karbantartása, de végül is az is közterületnek számít, így minden magába foglal ez a rendelet. 
Szerinte a 6. oldalon a 24 óra rövidnek tűnik. Ha esetleg egy idős néninek fát hoznak, és az utcán tudták leborítani, 
akkor ez nagyon kevés idő a tárolásra. Szerinte ne büntessék azért, hogy ha esetleg csak a hétvégén jönnek hozzá a 
gyerekek, és csak akkor tudják behordani. Véleménye szerint legyen legalább egy hét türelmi idejük.  

 
Bujáki Lászlóné képviselő:  

Az építési anyagokkal kapcsolatosan is rövid az egy nap, hiszen ha olyan időjárási viszonyok vannak, akkor tovább kint 
van a kavics, vagy a homok. Felhívta a figyelmet, hogy fokozottan figyeljenek a járdára behajló ágakra, mert komoly 
problémát okoznak. Szerinte fontos, hogy lehessen közlekedni a járdán. 
 

Bátisz Erzsébet képviselő: 
Elvileg idáig sem önthették le a kavicsot, a homokot a füves területre. Igaz, hogy le szokták önteni, és akár már a fű, gaz 
is benőtte, de nem tehették volna. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző:  

A 2.§ (5) bekezdés d. pontjában az építési törmeléknél is nem egy napra, hanem egy hétre legyen meghatározva a 
tárolási idő. 
 

Bátisz Erzsébet képviselő: 
Szerinte is ez a 24 óra valóban nagyon kevés. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Véleménye szerint július 1-től lépjen hatályba a rendelet. 
 

Bujáki Lászlóné képviselő:  
Felhívta a figyelmet, hogy a gyerekek is ne bántalmazzák a közterületen lévő fákat, növényeket. A jegyző asszony 
megerősítette benne, hogy a gyerekek károkozásáért teljes mértékben a szülők, törvényes képviselők vonhatók 
felelősségre. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Javasolta a rendelet elfogadását a megbeszélt módosításokkal, és azzal, hogy július 1-től kerüljön hatályba. Megbízták a 
jegyző asszonyt a rendelet kihirdetésével. 

 
 
 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő rendeletet hozta: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete: 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete a kirívóan 
közösségellenes magatartásról 
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3. A közterület használat szabályairól szóló rendelet megtárgyalása 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Megkérte a jegyző asszonyt, hogy ismertesse a napirendi pontot.  
 

Dr. Szolga Emese jegyző:  
Ismertette a 3. mellékletben csatolt előterjesztést és rendelet tervezetet. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Javasolta, hogy ez a rendelet is július 1-től lépjen hatályba. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző:  
Elmondta, hogy a díjtételekkel bajban volt.  
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Szerinte majd meglátják, hogy az élet mit hoz, hogy mire lesz igény. Később bármikor tudják majd módosítani. 
Megállapították, hogy a rendelet 2. mellékletének 15. és 16. pontjának díjtételeit cseréljék fel. 
 

Bátisz Erzsébet képviselő: 
Megkérdezte, hogy a 15. pont arra is vonatkozik, ha valaki megáll az üzlete mellett? 
 

Dr. Szolga Emese jegyző:  
Elmondta, hogy ez hosszabb ideig tartó várakozást, megállást jelent. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Változtatásokkal együtt elfogadásra javasolta a rendeletet. 
 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő rendeletet hozta: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete: 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete a közterület 
használat szabályairól 

 
 

4. Komárom Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosítása 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Ismertette a napirendi pontot. Mindenki tudja, hogy náluk is meg kellett szakfeladatok szerint bontaniuk a tételeket, és 
most ezt kell megtennie a Társulásnak is. A Képviselő-testület egyhangú szavazata szükséges, hogy ezt a technikai 
változtatást meg tudják tenni, és a polgármesterek alá tudják írni a módosítást. Megkérdezte, hogy a 4. mellékletben 
csatolt előterjesztésben található módosítással kapcsolatban felmerült-e további kérdés. Mivel nem volt észrevétel, ezért 
határozati javaslattal élt.  

 
 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
98/2012. (V.30.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta, a Komárom-
Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa által 25/2004. (IX.14.) 
számú határozatával jóváhagyott, többször módosított, egységes szerkezetű 
Társulási megállapodás módosítását jelen jegyzőkönyv 4. mellékletében 
foglaltak szerint. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert ezen határozat megküldésével és 
a módosítás aláírásával. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 
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5. Bana Község Önkormányzata és Bana Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata között kötendő Együttműködési 
megállapodás megtárgyalása 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Ismertette a napirendi pontot. Elmondta, hogy meghívták az elnököt is, de nem jeleztek semmit a távolmaradással 
kapcsolatban. Egyszer már tárgyalták ezt az együttműködési megállapodást, de akkor a Kisebbségi Önkormányzat nem 
fogadta el. Azóta egyéb jogszabályok is megváltoztak, ezért is kell újból tárgyalniuk. Megkérte a jegyző asszonyt, hogy 
tájékoztassa a Képviselő-testületet a változásokról. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző:  
Ismertette az 5. mellékletben csatolt előterjesztést. Elmondta, hogy beszélt a Roma Nemzetiségi Önk. elnökével, aki 
mondta hogy dolgozik, ezért nem tud jönni. Nagyon bízik benne, hogy most már megszületik a megállapodás, mivel a 
jelenleg hatályban lévő 2007-es megállapodás már nagyon elavult. Mindenképpen realizálniuk kell a jelenlegi 
jogszabályoknak megfelelően.  
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Mint már említette a jegyző asszony a 80. §-t, mely szerint kimondja egyértelműen a törvény, hogy a székhelyén kell 
helyet biztosítani nekik. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat székhelye a Bana, Jókai M. u. 18., mely megegyezik a 
nagy önkormányzat székhelyével. Ennek megfelelően itt három helyiséget is tudnak nekik biztosítani. Egyben a 
személyi feltételek is itt adottak lennének, hogy mindenben a segítségükre tudjanak lenni. Egyébként is a jegyzőnek 
minden egyes Nemzetiségi Testületi ülésen itt kell lennie. Ezeknek a törvényi feltételeknek ez az együttműködési 
megállapodás tervezet mindenben megfelel véleménye szerint. Megkérdezte, hogy van-e kérdésük ezzel kapcsolatban? 
 

Bátisz Erzsébet képviselő: 
Megkérdezte, hogy lehet, hogy még mindig nem tudtak megegyezni a helyiségen. Azon az egy termen megy még a vita, 
ragaszkodnak ahhoz az egy teremhez a Művelődési Házban? 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Sajnos nem értik ezt meg. A múltkor felvetődött, hogy akkor esetleg a tűzoltószertárba menjenek, de ott nem akart senki 
közösködni. Ezeket a személyi és tárgyi feltételeket máshol nem tudják biztosítani nekik, csak itt a székhelyen. 
Határozati javaslattal élt. 
 
 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
99/2012. (V.30.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja és elfogadásra 
javasolja a Bana Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
számára az 5. mellékletben szereplő Bana Község Önkormányzata és Bana 
Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata között kötendő együttműködési 
megállapodást. 
Megbízza a polgármestert, hogy az együttműködési megállapodást 
haladéktalanul küldje meg a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének, majd 
a Nemzetiségi Önkormányzat elfogadása után azt aláírásukkal lássák el, illetve a 
jegyzőt megbízza annak ellenjegyzésével. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta polgármester 
 Baranyai Ernő Roma Nemzetiségi Önk. Elnöke 
 Dr. Szolga Emese jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

6. Törvényességi észrevétel megtárgyalása 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Elmondta, hogy ennek a napirendi pontnak az előadója Dr. Szolga Emese jegyző asszony, így megkérte, hogy 
ismertesse a Képviselő-testülettel. 
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Dr. Szolga Emese jegyző:  
Május 25-ig kaptak haladékot, hogy ezt a törvényességi észrevételt megtárgyalják, viszont egy kérelmet nyújtott be, így 
május 31-ig meghosszabbította a Kormányhivatal a jogszerű állapot helyreállításához szükséges döntést. Ismertette a  
6. mellékletben csatolt törvényességi észrevételt. Elmondta, hogy annak idején ő volt bent személyesen a 
Kormányhivatalnál és megvitatták az esetet. Kérte, hogy írják is le, hogy akkor ott azt mondták neki, hogy jól látja a 
dolgokat, és úgy jó ahogy csinálták. Most ezzel ellentétben jött egy törvényességi felhívás, pedig úgy ítélték meg 
először, hogy ez nem lesz gond. Ezt a határozatot nem fogadhatta volna el az idézett tartalommal a testület. Annak 
idején Ágoston Lászlóné képviselő is jelezte, hogy véleménye szerint a nem szó még szükséges a határozat szövegébe. 
Most azt kellene meghatározni, hogy ezt a törvényességi felhívást megtárgyalta a Képviselő-testület, és úgy dönt, hogy 
a törvényességi felhívás jogos, és a Szabó Árpád karbantartó és a Jókai Mór Általános Iskola között I. fokon lezárult 
munkaügyi perben állásfoglalása szerint fellebbezést nem kell benyújtani. Egyébként már a határidőből is kicsúsztak, 
így okafogyott ez az egész, de a törvényességet helyre kell állítani. Tehát aki szerint nem kell fellebbezést benyújtaniuk 
annak kell igennel szavazni, aki szerint pedig be kell nyújtaniuk, annak nemmel.  
 

Bátisz Erzsébet képviselő: 
Véleménye szerint, akkor aki idáig igennel szavazott, azt most nemre, aki nemmel szavazott, azt most igenre kell 
változtatniuk. Hozzátette, hogy a tartózkodás a nemet erősíti. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Elmondta, hogy most itt ennek a képviselő-testületnek kell ezt a törvényességi észrevételt korrigálni. Két határozati 
javaslattal élt a jegyző asszony által elmondottaknak megfelelően.  
 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
100/2012. (V.30.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 2012. április 20-án 
kelt XII-B-3/400-1/2012. hivatkozási számú törvényességi felhívásba foglaltakat 
és haladéktalanul gondoskodik a jogszerű állapot helyreállításáról. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  2012. május 31. 

 
 

A képviselő-testület 3 igen, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
101/2012. (V.30.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Szabó 
Árpád felperes, karbantartó és a Jókai Mór Általános Iskola alperes között I. 
fokon lezárult munkaügyi perben állásfoglalása szerint fellebbezést nem kell 
benyújtani. 
 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  2012. május 31. 

 
 

7. Jókai Mór Általános Iskola előterjesztésének megtárgyalása 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Elmondta, hogy megkapták a 7. mellékletben csatolt dokumentumot, mely szerint az iskolában az egyik alkalmazottat 
jubileumi pénz illeti meg. Ez nem lett betervezve a 2012. évi költségvetésbe, viszont ez az 564.000 Ft jár a 
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kolleganőnek. Ez rendeletmódosítással is jár, illetve a kifizetést is eszközölni kellene minél előbb, hiszen június 5-én 
lenne aktuális. Megkérdezte az igazgatónőt, hogy szeretne-e hozzátenni valamit.  
 

Vincze Attiláné iskolaigazgató: 
Annyit tett hozzá, hogy áttekintette a személyi anyagát, és 30 év közalkalmazotti jogviszonya megvan. Ez teljesen 
valós, ezt ki kell fizetni neki.  
 

Bujáki Lászlóné képviselő:  
Elmondta, hogy véleménye szerint már felháborító, hogy néhányan mennyire lehúzzák a falut. Megkérdezte, hogy 
miből fizetik ki ezt majd. Megállapították, hogy az általános tartalék terhére történne. Összegezte, hogy a mostani egyes 
pedagógusok nagyon lenyúlják az egész falut, és jobb lenne, ha inkább többet foglalkoznának az oktatással.  
 

Vincze Attiláné iskolaigazgató: 
Igaz, hogy nem tudták betervezni a költségvetésbe, de most merült csak fel számukra is. 
 

Bátisz Erzsébet képviselő: 
Véleménye szerint, ha a Szabó Árpádnak kifizettek 2.300.000 Ft-ot és úgy döntöttek, hogy nem fellebbeztek, pedig nem 
lett volna jogos a kifizetés. Akkor ezt az 564.000 Ft-ot egy pedagógusnak, aki ledolgozta ezt az időt, igenis ki kell neki 
fizetni. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Annyit hozzátett, hogy annál a munkaügy pernél a Szabó Árpád volt a felperes és az alperes volt a Jókai Mór Általános 
Iskola. Az alperes egyetlen egy tárgyaláson nem jelent meg. A bíróságon senki nem képviselte az iskolát már a kezdeti 
szakaszban sem. Határozati javaslattal élt a jubileumi jutalom kifizetéséről.  
 
 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
102/2012. (V.30.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Fekete 
Emília 30 éves közalkalmazotti jogviszonya után járó jubileumi jutalmát, mely 3 
havi alapilletmény, azaz bruttó 564.300 Ft, a Bana Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 3/2012. (II.11.) Bana Község Önkormányzatának 2012. 
évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében szereplő általános tartalék 
terhére kifizeti. Megbízza az iskolaigazgatót a jubileumi jutalom kifizetéséről 
szóló határozat elkészítésével és annak kifizetésével, illetve a jegyzőt a Bana 
Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.11.) 
önkormányzati rendelet módosításával. 
 
Felelős: 1. Vincze Attiláné iskolaigazgató 

 2. Dr. Szolga Emese jegyző 
 
Határidő:  1. 2012.06.05. 
 2. 2012.07.31. 

 
 

8. Rendeletek felülvizsgálata és időbeni ütemezése 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Elmondta, hogy itt is kaptak írásbeli előterjesztést a témával kapcsolatban. Megkérte a jegyző asszonyt, hogy ismertesse 
a jelenlévőkkel. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző:  
Elmondta, hogy volt a Kormányhivatalban egy egyeztetés miatt. A változó jogszabályi környezetre és a törvényi 
előírásokra hívták fel a figyelmét. Ismertette a 8. mellékletben csatolt előterjesztést. Összegezte, hogy erre vállalna 
kötelezettséget. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Elmondta, hogy nem kis feladat lesz ez a jegyző asszonynak, hogy minden rendeletet áttekintsen. Szóba került a 
hulladékszállítással kapcsolatosan, hogy április 17-vel már megjelent az új kormányrendelet is. Ezzel kapcsolatban volt 
Győrben egy értekezleten. Befagyasztották a szolgáltatásokat és április 17-én újra lehetőséget biztosítottak a számukra, 
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hogy emeljenek a szolgáltatások díján. Úgy néz ki, hogy ezen a szinten is emelésre fog sor kerülni. Május 31-től kb. 
havi 100 Ft-tal fognak emelni, csak a kukák ürítésének a díja lenne emelve.  
 

Bátisz Erzsébet képviselő: 
Aggodalmát fejezte ki, hogy ezzel az emelésnek a lehetőségével ezentúl majd nagyobb lesz a visszaélés.  
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Határozati javaslattal élt az ütemezés elfogadására. 
 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
103/2012. (V.30.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elfogadja a 8. 
melléklet szerint a rendeletek felülvizsgálatának az ütemezését. 
Megbízta a jegyző asszonyt az ütemezés betartásával és a rendeletek 
előkészítésével.  
 
 
Felelős: Dr. Szolga Emese jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

Dr. Szolga Emese jegyző:  
Ezzel kapcsolatosan lesz holnap egy előadás neki Budapesten, ahol Gyergyák Ferenc az Alkotmánybíróság jogi 
előadója fog az önkormányzati rendeletalkotással kapcsolatban konzultációt tartani. 
 
 

9. KÜLÖNFÉLÉK 
a. A parkolásról szóló rendelet megtárgyalása 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Elmondta, hogy az előző testületi üléseken már többször is foglalkoztak azzal, hogyan tudnák megoldani a parkolást. 
Legutoljára arra jutottak, hogy vegyék fel a kapcsolatot a volt TSZ melletti terület tulajdonosaival. Öt tulajdonos van 
azon a területen, melyből néggyel tudott beszélni, de egy tulajdonossal nem tudott egyeztetni, mivel kórházi kezelés 
alatt áll. Nem zárkóztak el ez elől, mindenki pozitív volt. Megállapodás tervezetet kellene elkészíteniük, és 
megtárgyalniuk a következő testületi ülésen. 
  

Bátisz Erzsébet képviselő: 
Véleménye szerint nagyon jó lenne, ha ott megtudnák oldani a parkolást és nem zavarnák a lakosságot. Egyben 
elmondta, hogy a tulajdonosokat mindenképpen értesítsék a rendelet alkotásról, és egyeztessenek velük is.  
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Elmondta, hogy most megbíznák a jegyző asszonyt, hogy készítse el a megállapodás tervezetét, melyet mindenképpen 
megtárgyalnának a tulajdonosokkal is. Határozati javaslattal élt.  

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
104/2012. (V.30.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy megbízza a 
polgármester asszonyt, hogy egyeztessen az ingatlan tulajdonosaival, valamint a 
jegyző asszonyt a megállapodás tervezet elkészítésével. 
 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta polgármester 

 Dr. Szolga Emese jegyző 
 
Határidő:  2012.06.30. 
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b. Várépítő pályázat megtárgyalása 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Elmondta, hogy ennél a napirendi pontnál a jegyző asszony az előadó. Korábban már beszéltek erről a pályázatról, mely 
a védőnői szolgálatnál merült fel. Megkérte a jegyző asszonyt, hogy tájékoztassa a jelenlévőket.  
 

Dr. Szolga Emese jegyző:  
A Várépítő pályázat feladási határideje május 9. volt. Aznap délelőtt kerültek letöltésre a pályázati anyag kiegészítő 
dolgai. Akkor egyeztetett a védőnő által megadott kivitelezővel. Több esetben kiderült, hogy azok a dolgok, amikre a 
költségvetés elkészült, azok a dolgok nem pályázhatóak. A pályázat kapcsán 100.000 Ft körüli összeget tudtak volna 
megnyerni, mellyel szemben az önkormányzatnak 4-500 eFt lett volna a kiadása. A polgármester asszonnyal úgy 
gondolták, hogy nem állnak fenn azok a feltételek, amiket a Képviselő-testület elfogadott ennek kapcsán. Így nem 
került sor a pályázat benyújtására. Abban állapodtak meg a kivitelezővel, hogy jövőre sokkal jobban odafigyelnek erre a 
dologra az iskola, óvoda bevonásával. Nagyon sok mindenre lehetett volna pályázni. 
 
 
c. Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyei kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Elmondta, hogy mindenki megkapta a KOMTŰZ Kft. tájékoztatóját, melyet a 9. mellékletben csatolták. Azzal kereste 
meg őket, hogy már ’49 óta ők végezték, ezt a tevékenységet a településen. Ezt a szolgáltatást most a megye 
megpályáztatta és több cég is jelentkezett, olyan is ami más megyéből való. Kaptak egy kaposvári cégtől is 
tájékoztatást. Ez most csak egy tájékoztatás.  

 
 

d. 2012. évi Bécs-Pozsony-Budapest Ultramaraton megtárgyalása 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Tájékoztatta a 10. mellékletben található levelet, mely szerint idén is 10. hó 21-én, vasárnap fogja a futás érinteni a 
településüket.  

 
 

e. Zsolnai Aladár és Aladárné által benyújtott panaszok megtárgyalása 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Elmondta, hogy két panaszbeadvány is érkezett a Képviselő testületnek. Megkérte a jegyző asszonyt, hogy ennek a 
törvényi hátterét ismertesse a testülettel.  
 

Járóka Márió Zsolt képviselő személyes érintettséget jelentett be. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző:  
Mivel Járóka Márió Zsolt képviselő érintettséget jelentett be, ezért először majd arról kell dönteniük, hogy kizárják-e a 
szavazásból, vagy hozzájárulnak ahhoz, hogy ő is szavazzon? Mivel panaszról van szó, ezért határozatban kell dönteni a 
panasz sorsáról, melyről a panasztevőt írásban értesíteni kell. Két panaszbeadvány érkezett, melyeket külön is kell 
választani.  
Először a 698-as, 11. mellékletben csatolt panaszt ismertette. Tájékoztatta akkor is őket, hogy ilyen esetben nem a 
Képviselő testületet kell zavarni, hanem rendőrséget kell kihívni. Jelenleg már ilyen ügyekben a kormányhivatal 
intézkedik. Viszont azért is ragaszkodott hozzá, hogy ezt így írják le, hogy amennyiben a bérleti szerződés fennmarad, 
akkor ő jelezte, hogy jogi útra fognak menni ennek kapcsán. Ebben az első panaszban a hatáskör hiányát állapíthatják 
meg, és javasolhatják, hogy más szervhez forduljanak a problémájukkal. 
 
A második panasz, mely a 800-as iktatószámú és május 29-én érkezett. Ez már a Képviselő-testület megítélésének a 
hatásköre. Bérleti területen, bérleti szerződés kapcsán jött egy észrevétel, hogy május 27-én rendezvényt tartottak. A 
rendezvényen 30 fő vett részt. Az észrevétel az, hogy az ilyen rendezvényeket nem kellene támogatnia a testületnek. Ez 
zavarta az ő nyugalmukat és kérték a bérleti szerződés felmondását. Itt is jelezték, hogy ellenkező esetben jogi útra 
terelik. Áttekintve a bérleti szerződést két pont volt, ami erre vonatkozott. A 7. pont ami előírja, hogy átadni az ingatlant 
egy harmadik személynek nem lehet. Az utolsó pontban pedig a mások nyugalmának a tűréséről van szó, tehát a 
szomszédok nyugalmát nem zavarhatja a bérlő. A bérleti szerződés felmondása kapcsán azt kellene megítélni, hogy 
volt-e olyan tényező, jelezték-e a településen mások is, hogy olyan magatartást tanúsított volna a bérlő, ami kihatással 
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lehetett arra, hogy a szomszédok nyugalmát is zavarná a Dr. Szakáll Gyula utcában. Felhívta a panasztevő és a 
Képviselő testület figyelmét, hogy a bérleti szerződésben van több jogszabály megemlítve. Ezek határozzák meg, hogy 
milyen szabadidős tevékenység során kibocsátott zaj tekinthető már zavarónak. 
Úgy tudja, hogy jelen pillanatban két területen van eljárás, hogy az egyik az építésügyi hatósági, mely kivizsgálás alatt 
áll. Illetve a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyeletnél is van egy panasz beadvány. Ők is 
tájékoztatták, hogy kivizsgálás alatt áll. Szerinte ez a panaszbeadvány, ami a bérleti szerződés felmondását is kéri, ez is 
az említett két hatósághoz tartozik. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Megköszönte a jegyző asszonynak és átadta a szót a panasztevő Zsolnai Aldárnénak. 
 

Zsolnai Aladárné panaszos: 
Szerinte, ha valaki vendéget hív, akkor hívja a házához, és ne egy bérelt területre. Ne tartsanak rendezvényt. Ne 
tegyenek megjegyzéseket, ha kimennek az udvarra. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Megkérdezte, hogy hányban vették meg ezt az ingatlant?  
 

Zsolnai Aladárné panaszos: 
2009-ben vették meg az ingatlant. Azért mindenki gondoljon bele, hogy milyen rossz, hogy direkt ott fogadják a 
vendégeket, teszik a megjegyzéseket. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Összegezte, hogy már mikor megvették az ingatlant akkor is ott volt a szomszédos telken a felépítmény. Ha jól tudja, 
akkor még a panaszos is részt vett ilyen rendezvényeken.  
 

Zsolnai Aladárné panaszos: 
Egyszer vettek részt náluk, de nem szeretnék ezt folytatni. Akkor is csak a Petőfi utcában voltak. Azóta nagyon sokat 
változott az ügy. Részéről ez elfogadhatatlan. Amit tud már mindent megtesz, jogi úton is. Ha más nem, akkor az 
önkormányzattal szemben is. Három évig elég volt nekik. Nem megy ki arra az önkormányzati területre, de akkor ott ne 
legyen senki.  
 

Bujáki Lászlóné képviselő:  
Véleménye szerint ilyet nem tehetnek. Például most szépen ki lett takarítva a „Festő” és a gyerekek oda járnak 
biziklizni. Ennyi erővel tiltsák ki őket onnan? Megkérdezte, hogy ez mikor volt, mert ő éjszaka dolgozott, és nem 
hallott semmilyen zajt. Ha nem éjszaka volt, akkor engedtessék meg. Végigmennének a falun, akkor ennyi erővel 
számtalan fiatalt lekapcsolhatnának, mert bömbölteti a magnót.  
 

Zsolnai Aladárné panaszos: 
Nem is annyira az, hogy olyan nagy zajt csináltak, hanem hogy megjegyzéseket tettek és kiröhögik az embert. 
 

Bátisz Erzsébet képviselő: 
Megkérdezte, hogy nem tudják ezt a problémát úgy megoldani, hogy ne menjenek bíróságra? 

 
Zsolnai Aladárné panaszos: 

Három éve nem beszéltek. Ő többször próbálta úgy, hogy a fiával beszélt, hogy mondja meg, hogy fejezzék ezt be. Nem 
reagált rá, pedig kétszer vagy háromszor szóltam valamelyik fiának.  

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Elmondta, hogy azonban nem ők a bérlők. Nem a fiának van szerződése az önkormányzattal. Ez csak nektek okoz 
problémát, a többi szomszédnak nem. 
 

Zsolnai Aladárné panaszos: 
Ez valóban csak nekik, azonban a patkányinvázió mindenkinek probléma. Az attól volt, hogy a halastavat oda engedték 
le a „Festőbe”. A Vöröséknek persze, hogy nem okoz problémát, mert ők is ott vannak és buliznak.   
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Lehet, hogy nektek sem okozna problémát, ha ti is ott lennétek ezeken a rendezvényeken? 

 
Zsolnai Aladárné panaszos: 

Elmondta, hogy ők nem szeretnének ebbe a társaságba tartozni.  
 

Bátisz Erzsébet képviselő: 
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Megkérdezte, hogy nem lehetne ezt úgy megoldani, hogy egy olyan magas palánkot tennének oda, hogy ne lássanak át 
az udvarba. Egy kompromisszumot szeretne találni közöttük, hogy ne kelljen pereskedniük. Segíteni próbálna nekik. 
 
 
 

Zsolnai Aladárné panaszos: 
Mindenhogyan odalátnak, de eleve nem így egyeztek meg. Szóban egyeztek meg, erről szó sem volt, amit most 
csináltak. Már továbbvitte az ügyeket máshova is, és vinni is fogja tovább. Három évig várta, hogy történjen valami, de 
nem történik semmi. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Határozati javaslattal élt figyelembe véve, hogy ilyen kis létszámmal vannak, hogy ne zárják ki Járóka Márió Zsolt 
képviselőt a szavazásból. 
 

A képviselő-testület 3 igen, 1 tartózkodott szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
105/2012. (V.30.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Zsolnai 
Aladárné panaszügyével kapcsolatban nem zárja ki a szavazásból a személyes 
érintettséget bejelentő Járóka Márió Zsolt képviselőt. 
 
 
Felelős: Járóka Márió Zsolt 

 képviselő 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
A képviselő-testület 3 igen, 1 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
106/2012. (V.30.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a május 2. 
beadott panasz kapcsán megállapította, hogy az abban foglaltakkal kapcsolatban 
a Rendőrséghez vagy pedig a Kormányhivatalhoz fordulhatnak.  
Írásban is megküldik a panaszosnak, hogy ebben az ügyben nem hoztak hatáskör 
hiányában döntést. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta polgármester 

 Dr. Szolga Emese jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
A képviselő-testület 3 igen, 1 tartózkodott szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
107/2012. (V.30.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a május 29. 
napján beadott panasz tekintetében a bérleti szerződés 7. pontját nem sértette 
meg a bérlő és a 9. ponttal kapcsolatban pedig az illetékes hatóságokhoz kell 
fordulnia a panasztevőnek.  
Döntésüket írásban is megküldik a panasztevőnek.  
 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta polgármester 

 Dr. Szolga Emese jegyző 
 
Határidő:  azonnal 
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Bátisz Erzsébet képviselő: 
Elmondta, hogy a kilences ponttal kapcsolatban nem ért egyet. Benne van, hogy nem zavarhatja a szomszédokat.  

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Valóban, de a jegyző asszony által felsorolt jogszabályok alapján van meghatározva, hogy milyen tevékenységek azok, 
amik, és amikor zavaróak lehetnek.  

 
Zsolnai Aladárné panaszos: 

Végezetül elmondta, hogy a rosszindulat nem náluk indult, ők kezdték, és azóta is tart részükről.  
 
 
 

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

K.m.f. 
 
 
 
 
 Sáhóné Horváth Márta Dr. Szolga Emese 
 polgármester jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyvet hitelesítették: 
 
 
 
 
 Bátisz Erzsébet Járóka Márió Zsolt 
 képviselő képviselő 
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218/9/2012. sz. JEGYZŐKÖNYV 
MELLÉKLETEI 

 
 
 
 

1. AZ EGYES HELYI ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK SZABÁLYSÉRTÉSI TÉNYÁLLÁSAI HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE – 
ELŐTERJESZTÉS, RENDELET TERVEZET 

2. A KIRÍVÓAN KÖZÖSSÉGELLENES MAGATARTÁSRÓL SZÓLÓ RENDELET – ELŐTERJESZTÉS, RENDELET TERVEZET 

3. A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET – ELŐTERJESZTÉS, RENDELET TERVEZET 

4. KOMÁROM BÁBOLNA TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA 

5. BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS BANA KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÖZÖTT KÖTENDŐ 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS – ELŐTERJESZTÉS, TERVEZET 

6. TÖRVÉNYESSÉGI ÉSZREVÉTEL 

7. JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA ELŐTERJESZTÉSE 

8. RENDELETEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS IDŐBENI ÜTEMEZÉSE – ELŐTERJESZTÉS 

9. TÁJÉKOZTATÓ A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖTELEZŐ KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL 

10. TÁJÉKOZTATÓ A 2012. ÉVI BÉCS-POZSONY-BUDAPEST ULTRAMARATONRÓL 

11. ZSOLNAI ALADÁR ÉS ALADÁRNÉ ÁLTAL BENYÚJTOTT PANASZOK 

 


