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BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Bana, Jókai Mór utca 18. 
 
Ikt.sz.: 311/8/2011. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. július 05-én tartott rendkívüli nyílt üléséről.  
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme, Bana, Jókai Mór utca 18. sz. 
 
Jelen vannak:  Sáhóné Horváth Márta polgármester, 

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

 
Tanácskozási joggal meghívottak:  

Dr. Szolga Emese jegyző 
Nagyné Czigle Judit intézményvezető 
Kovácsné Szemes Ibolya iskola-igazgató helyettes, pályázó 
Dr. Füles Zoltán Nagyigmánd Nagyközség jegyzője 
Baranyai Ernő CKÖ elnök 
Vincze Attiláné pályázó 
 

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

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
84/2011. (VII.05.) sz. önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 
jegyzőkönyvvezető személyét. 
 
Felelős: Sulyokné Kállai Mónika 

 jegyzőkönyvvezető 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Ismertette a napirendi pontokat.  

NAPIRENDI PONT: 

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

 
2. Nagyigmánd-Bana-Csém-Szákszend intézményfenntartó társulás Társulási megállapodás 

módosításának elfogadása 
Előadó: Dr. Füles Zoltán Nagyigmánd Nagyközség jegyzője 
 Dr. Szolga Emese jegyző 

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

rendeletének elfogadása  
Előadó: Dr. Szolga Emese jegyző 
 Ágoston Lászlóné Ügyrendi Bizottság elnöke 
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4. Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Avar és kerti hulladékok égetéséről szóló 

önkormányzati rendeletének elfogadása  
Előadó: Dr. Szolga Emese jegyző 
 

5. Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Házasságkötés és a bejegyzett élettársi viszony 
engedélyezéséről és a szolgáltatási díjakról szóló önkormányzati rendeletének elfogadása  
Előadó: Dr. Szolga Emese jegyző 
 

6. Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Bana Község Cigány Kisebbségi 
Önkormányzatának Együttműködési Megállapodásának elfogadása 
Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester 
 Baranyai Ernő CKÖ elnök 

 
7. Jókai Mór Általános Iskola igazgatójának megválasztása 

Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester 
 Dr. Szolga Emese jegyző 
 

8. Különfélék 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Javasolta a napirendi pontok elfogadását. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
85/2011. (VII.05.) sz. önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 
Napirendi pontokat.  
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
Az első naprendi pont megtárgyalása előtt Vizkeleti István alpolgármester felköszöntötte névnapja alkalmából Dr. 
Szolga Emese jegyzőt. 
 
 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Ismertette az 1. sz. mellékletben található beszámolót. Megkérdezte, hogy van-e kérdés, vagy észrevétel ezzel 
kapcsolatban? Mivel nem volt, ezért határozati javaslattal élt. 
 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
86/2011. (VII.05.) sz. önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az 1. sz. 
mellékletben található a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló beszámolót és a tájékoztatót a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 
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2. Nagyigmánd-Bana-Csém-Szákszend intézményfenntartó társulás Társulási megállapodás módosításának 

elfogadása 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Üdvözölte, dr. Füles Zoltánt Nagyigmánd Nagyközség jegyzőjét. Megkérte, hogy a jegyző asszony terjessze a 
testület elé a napirendi pontot. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Korábban már tárgyalták a Társulási Megállapodás módosítását. Akkor hoztak egy Képviselő-testületi 
határozatot arról, hogy kedvezmények legyenek beépítve a rendeletbe. A 2. sz. mellékletben található törvényi 
indoklást gyűjtött ki, mely szerint ezt a rendeletet meg kell alkotni. A 92.§ (1) bekezdés b. pontja mondja ki, 
hogy „ha a fenntartó önkormányzati társulás vagy többcélú kistérségi társulás, akkor a társulási megállapodásban 
erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot”. A 
megkapott Társulási Megállapodás módosítási javaslatban benne volt, hogy kéri a Képviselő-testület 
véleményezését a rendelettel kapcsolatban. Ezt a rendelet tervezetet a múltkori ülésen meg is kapta a Képviselő-
testület. Egyeztetett Dr. Füles Zoltán Nagyigmánd Nagyközség jegyzőjével, és Ő kérte, hogy tűzzék napirendi 
pontra a Társulási Megállapodás elfogadását, mivel szorítja Őket a törvény által előírt határidő, mely április 1. 
volt. A továbbiakban megkérte a jegyző urat, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet, hogy van-e lehetőség, és 
milyen formában lehet esetleg aláírni a Társulási Megállapodást, azért hogy ne akadályozzák egymás munkáját. 

 
Dr. Füles Zoltán Nagyigmánd Nagyközség jegyzője: 

Szerinte messzebbről kell neki futni, nem egyből a térítési díjjal kapcsolatban. Jelenleg az a helyzet, hogy mivel 
Bana nem írta alá a Társulási Megállapodást a többi településsel ellentétben, így Ők jogszerűen fordulhatnak 
hozzájuk hogy bármilyen módosítást, más jogszabályt helyezzenek el a térítési díjjakról szóló rendeletben. 
Pillanatnyilag Bana még ezt a szabályozást nem fogadta el, tehát még nincs miről beszélni. Először az lenne a 
célszerű, ha továbbra is bent kívánnak maradni ebben a társulásban, hogy figyelembe kell venni, hogy ennek a 
társulásnak a központja Nagyigmánd, és ez a község jogosult a térítési díj rendeletet megalkotni mindegyik 
település vonatkozásában. A jegyző asszonynak is már jelezte, hogy magánszemélyként és jegyzőként is tudja 
méltányolni az igényeiket, ennek nincs is jogi akadálya. Ha nem tudják elfogadni, akkor nem tudnak tovább 
együtt dolgozni, ezt kellene pontosan tudni. Az intézményi térítési díj, az egy jogi kategória, mely arról szól, 
hogy mennyibe kerül az adott önkormányzatnak az a bizonyos szociális intézményi ellátás, amit biztosít. Ez egy 
objektív szám, a kiadásokból le kell vonni az arra kapott állami normatívát, és akkor kijön, hogy mennyibe kerül 
ez az ellátás. Ez nem elfogadás, vagy nem elfogadás kérdése. A társulás adataiból a pénzügyi beszámolók 
alapján kell április hónapban elkészíteni. Ami kijön ebből, az lesz a következő évre az intézményi szolgáltatási 
díj. Ez lesz az alap, és az hogy a személyi térítési díjakat ezen belül hogyan szeretnék mozgatni, hogyan lehet 
kedvezményeket egyéb szolgáltatásokat még hozzácsapni. Viszont azt nem szabad elfelejteni, hogy ha 
módosítanak, akkor azt mindenkinek el kell fogadni, mindegyik településre vonatkozna. Szerinte sokkal 
célravezetőbb, ha megpróbálják úgy megoldani ezt a banai kedvezmény kérdést, hogy az intézményi térítési díj, 
az annyi amennyi, tehát fix, viszont a fizetendő térítési díjnál van lehetőség kedvezményekre. Elmondta, hogy 
főleg az étkeztetésnél lát még több lehetőséget. Sajnos a házi segítségnyújtásnál nincs ilyenre lehetőség, azt 
globálisan lehet csak, viszont a törvény lehetőséget nyújt az étkeztetésnél az eltérésnek.  
Ha a fenntartó az étkeztetést több főzőhelyről biztosítja, akkor az étkeztetésért járó díjat külön, eltérően is 
meghatározhatja. Gyakorlatilag ez az étkezés szempontjából megoldhatja a közös problémájukat, viszont a házi 
segítségnyújtásnál nem látott ilyet, ezt globálisan kell kezelni. Abban az esetben, ha térítési díj kedvezményt 
kívánnak nyújtani a lakosaiknak, akkor ennek a kedvezménynek a mértékét az Önkormányzatnak kell majd 
kiegyenlíteni. Továbbra is azt kérte, hogy ha egyetértenek a társulásuk működésével, akkor lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy az alap megállapodást ezekkel a kötelező törvényi változásokkal történt módosítást 
szíveskedjenek megszavazni és utána majd lehet élni a véleményezéssel, kedvezményekkel. Még senki nem 
tudta véleményezni, mivel még nem lett elfogadva, és ennek is csak előre ható hatálya van, visszaható hatálya 
nincs. Elmondta, hogy ha van kérdés, akkor megpróbál válaszolni és megköszönte a figyelmet. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Szorította Őket a határidő, és erről a testület is tájékoztatva lett. Április 19-én kapták meg az anyagot e-mailben, 
és 20-án volt a testületi ülés Nagyigmándon. Tehát lehetetlen volt véleményezni azt a rendeletet. Mérlegelve a 
dolgokat, és ha a testület úgy dönt, hogy továbbra is fenntartja ezt a kedvezményre vonatkozó előírást, akkor 
tolmácsolnák a jegyző úr felé, hogy a Képviselő-testületüknek ezt továbbítsa. Szerinte egy módosított rendeletet 
dolgozzanak ki, és a módosított Társulási megállapodás aláírását követően tudják azt tárgyalni, azért hogy a 
törvényességi észrevételeknek eleget tegyenek.  
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Összefoglalta, hogy a Társulási megállapodás módosítását kell először aláírni, különben addig nincs joguk 
észrevételezni a rendelettel kapcsolatban hiszen az nem vonatkozik rájuk. Viszont mind a négy településnél 
akkor tud működni, ha ők is aláírják. 

 
Szabó Árpád képviselő: 

Az alapszerződést mind a négy társulási tagnak alá kell írnia, és az intézményi térítésnél tudnának kedvezményt 
adni, ha volna rá lehetősége az Önkormányzatnak. Szerinte az alapszerződést meg lehet kötni, viszont kérte, 
hogy a jövőben a határidő előtt adják át az anyagokat javaslatra, véleményezésre.  

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

A másik településeknél nem okoz ez nagy problémát, hiszen Szákszend és Csém is a nagyigmándi főzőhelyről 
kapják az ellátást, valamint ott nincs is házi segítségnyújtás. Itt viszont a banai Óvodában van a főzési hely. 
Mivel nem volt egyéb kérdés ezért határozati javaslattal élt, hogy a Társulási Megállapodás módosítását aláírják. 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
87/2011. (VII.05.) sz. önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 
Nagyigmánd-Bana-Csém-Szákszend intézményfenntartó társulás 
Társulási megállapodás módosítását, és megbízta a polgármester asszonyt 
annak aláírásával. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
Dr. Füles Zoltán Nagyigmánd Nagyközség jegyzője távozott. 
 
 
3. Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Állattartásról szóló önkormányzati rendeletének 

elfogadása 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Elmondta, hogy a május 10-i Képviselő-testületi ülésen már napirendi pontként tárgyalták, azonban akkor nem 
történt elfogadás. 2011. június 27-én az Ügyrendi Bizottság összeült a rendelet megtárgyalása érdekében. 
Megkérte Ágostos Lászlónét mint az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét, 
döntését. 

 
Ágoston Lászlóné képviselő:  

Elmondta, hogy kibővített ügyrendi ülést tartottak, és ismertette a rendeletet a 3. sz. melléklet ismertetésével. 
Végezetül arra kérte a jegyző asszonyt, hogy hirdessék ki, mindenki számára elérhető módon. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Megköszönte, hogy ismertette a rendeletet és így a lakosság teljes mértékben tájékoztatva lett, és elmondta, hogy 
a rendeleteket a helyben szokásos módon kell kihirdetni.  
Rendeletben van, hogy a kóbor kutyák befogásáról a gyepmester gondoskodik, viszont csak közterületekre 
vonatkozik, házakhoz nem mehet be. Felhívta a figyelmet rá, hogy a tulajdonosnak az eb kiszabadulását 
megakadályozó módon kell tartania azt, és ki kell helyeznie, hogy harapós kutya. A rendelet be nem tartása 
szabálysértést jelent és 50.000 Ft-ig büntethető. Megkérdezte, hogy van-e kérdés, szavazásra tette fel, és kérte a 
jegyző asszonyt, hogy a helyben szokásos módon hirdesse ki. 

 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő rendeletet hozta: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VII.06.) önkormányzati rendelete: 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(VII.06.) önkormányzati rendelete az 
Állattartásról. 
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4. Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Avar és kerti hulladékok égetéséről szóló önkormányzati 
rendeletének elfogadása 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Elmondta, hogy az előadó a jegyző asszony, megkérte, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg. 
 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Elmondta, hogy olyan hiányosságnak tesznek eleget, aminek már kellett volna lennie itt a településen. Egyre 
több a kerti hulladék, és annak égetése. Ismertette a 4. sz. mellékletben csatolt rendelet tervezetet, és 
előterjesztést. Várta a hozzászólásokat, javaslatokat. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Megköszönte és elmondta, hogy a jegyző asszony az élet által hozott problémákat vette figyelembe. Itt hívta fel a 
figyelmet, hogy tettenérésre is van lehetőség és helyszíni bírság kiszabására. Ez 10.000 Ft-ig terjedhet és az 
Önkormányzat bevételét növeli. Megkérdezte, hogy van –e kérdés ezzel a szépen kidolgozott, minden részletre 
kiterjedő rendelettel kapcsolatban? 

 
Szabó Árpád képviselő: 

Szerinte a szombatot ki kellene venni, mert főleg hétvégén dolgoznak a kertekben. Inkább legyen a szombat 
délelőtti tüzelés, mint a péntek délutáni. Szerinte a szombatot ki kellene venni a tiltásból. 

 
Vizkeleti István alpolgármester: 

Csatlakozik a Képviselő-társához. Már neki is jelezték, hogy nem tudják máshogy megoldani, csak hétvégén, 
hiszen hétközben dolgoznak az emberek. A szombati napot javasolná ilyen célra engedélyezni. 

 
Nagyné Czigle Judit intézményvezető: 

Megkérdezte, hogy nem lehet elégetni a lemetszett faágakat. Azokat nem tudja komposztálni, és ha el szeretné 
égetni, akkor még fizessen az engedélyért 2.000 Ft-ot.  

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Mint ahogy a jegyző asszony is elmondta ezt egy felsőbb szintű jogszabály szabályozza és egyébként a gallyakat, 
ágakat el is lehet vinni a hulladékgyűjtő udvarokba. 

 
Nagyné Czigle Judit intézményvezető: 

Elmondta, hogy Ő egyedül van, és nem tudná elvinni sehova a gallyakat. Szerinte sokan vannak még így. 
 
Vizkeleti István alpolgármester: 

Szerinte a törvénnyel szemben nem tehetnek semmit, mindegy hogy falun vagy városon él, országosan be kell 
tartani őket.  

 
Szabó Árpád képviselő: 

Véleménye szerint minden rendelet megalkotása annyit fog érni, amennyit betartatnak belőle. Egyébként szerinte 
rugalmasan kell kezelni. Tudomásul kell venni, hogy faluhelyen vannak és itt kicsit másak az életkörülmények. 
Nyilván, hogy oda kell menni, ha autógumit égetnek, de ha csak a lemetszett gallyakat, akkor szerinte nem.  

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Annyit tett hozzá, hogy a veszélyes hulladékokat törvény tiltja, itt a kerti hulladékokat rendelet szabályozná, 
elfogadná a testület. Ha nem fogadja el, akkor nem lesz ilyen rendelet, összeül az Ügyrendi Bizottság, 
átdolgozzák. Viszont ennek csak április 15-től október 15-ig terjedő időszakban keletkezhet illetéke. 
Voltak olyan rendelkezések, hogy ezeket az égetéseket az égetés megkezdése előtt 24 órával előbb be kellene 
jelenteni a Tűzoltóságnak. Ezekről például nem tudnak a lakosok, viszont szerepelnek a különböző 
jogszabályokba és be kellene tartani őket. Szerinte mindenképpen olyan rendeletet kell megalkotniuk, ami 
igazodik a falu szokásaihoz, az emberek számára elfogadható. igényeihez. Ha van más javaslat, akkor ő szívesen 
fogadja, itt lehet még igazítani. Volt már egy indítvány, hogy akkor a szombatot húzzák ki, a másik javaslat 
szerint csak a szombat délelőtt legyen engedélyezve, a délután legyen tiltott a tüzelés. Lehet egy szűkebb 
időintervallumot is megadni, hogy mikor legyen engedélyezés, és mikor legyen csak bejelentés. 

 
Szabó Árpád képviselő: 

Szerinte az ügyrendi bizottságot kellene előbb összehozni, és utána tárgyalni itt a rendelet tervezetet. 
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Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Szerinte mivel nagyon sok lakossági észrevétel volt már, ezért itt kellene ezt lezárniuk. Volt egy javaslat, hogy a 
szombatot vegyék ki, és akkor szombat, vasárnap és ünnepnap tilos az égetés. A dátumot meghagyhatják április 
és október közöttire? Maradhat. 

 
Bujáki Lászlóné képviselő: 

Szerinte az időjárás függvényében, megfelelő körülmények között kell a tüzelést is megcsinálni. Szerinte a 
levágott gallyak égetése még belefér az áprilisba. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Aki a rendeletet a kért módosítással, mely szerint vasárnap és ünnepnap tilos az égetés elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. 

 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő rendeletet hozta: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (VII.06.) önkormányzati rendelete: 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011.(VII.06.) önkormányzati rendelete az Avar és 
kerti hulladékok égetéséről szóló. 
 
 
5. Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Házasságkötés és a bejegyzett élettársi viszony 
engedélyezéséről és a szolgáltatási díjakról szóló önkormányzati rendeletének elfogadása 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Elmondta, hogy itt is a jegyző asszony az előadó, mindenki megkapta a rendelet tervezetet. Megkérdezte a 
jegyző asszonyt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Mondta, hogy mivel szintén lakosságot érintő dologról van szó, ezért szeretné kiegészíteni. Ismertette az 5. sz. 
mellékletben csatolt előterjesztést és rendelet-tervezetet. A testület tehet javaslatot, az összegekkel kapcsolatban. 
Mivel törvényi előírás, ezért nem lehet olyat csinálni, hogy nincs rendelet vagy nincsenek díjak. A lehető 
legegyszerűbbet próbálták megállapítani. Személyes véleménye, hogy szerinte oda fognak menni a házasulandó 
felek, ahol a házasságkötés díja olcsóbb.  

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Megköszönte, és kérte a javaslatokat. 
 
Szabó Árpád képviselő: 

Szerinte a banai házasulandóknak ingyenessé kellene tenni, vagy azt mondani, hogy csak banaiak köthetnek itt 
házasságot. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Éppen ez az, hogy ilyet nem lehet belevenni. 

 
Ágoston Lászlóné képviselő: 

Szerinte is ingyenessé kellene tenni, de ha nem lehet, akkor legalább csökkentsék le az összegeket. Szerinte aki 
nem a házasságkötő teremben szeretné tartani, az fizesse meg a magasabb összeget. Ő a 20.000 Ft helyett 5 vagy 
10 ezer forintot kérne, és ha valaki kivinné innen, nem a házasságkötő teremben tartaná, akkor lehetne a 20.000 
Ft-ot elkérni. Szerette volna megkérdezni ezt a „hivatali munkaidőn túl” részt, hiszen szombaton vannak 
általában az esküvők. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Igen, hiszen éppen a hivatalos munkaidőn túli munkavégzés elszámolása miatt találták ki a magasabb szintű 
jogszabályt. 
 

Bátisz Erzsébet képviselő: 
Amennyiben az Önkormányzatnak eddig is 10.000 Ft-ba került, akkor szerinte is csökkentsék legalább annyira le. 

 
Bujáki Lászlóné képviselő: 

Megkérdezte, hogy akkor az említett 20.000 Ft már tartalmazza az anyakönyvvezető díját is? 
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Dr. Szolga Emese jegyző: 

Elmondta, hogy amennyiben bruttó 20.000 Ft-ot fizetnek be, akkor abból 10.000 Ft az anyakönyvvezető díjazása, 
és a többi a közüzemi és egyéb díjakra kellene. Azonban a bruttó 10.000 Ft-ból nem tudnak kifizetni nettó 
10.000 Ft-ot. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Elmondta, hogy idén egy esküvőjük volt, és júliusban két esküvőre jelentkeztek be, tehát éves szinten 3 esküvő 
várható. Volt egy olyan változtatási kérvény, hogy a 3.§ 2 bekezdésében található 20.000 Ft helyett bruttó 12.500 
Ft szerepeljen. Kérte, hogy a rendelet 2011. augusztus 1-től lépjen hatályba, figyelembe véve, hogy a júliusi 
esküvőknél már megtörténtek az egyeztetések. 

 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő rendeletet hozta: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2011. (VII.06.) önkormányzati rendelete: 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2011.(VII.06.) önkormányzati rendelete az 
Házasságkötés és a bejegyzett élettársi viszony engedélyezéséről és a szolgáltatási díjakról szóló. 
 
 
6. Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Bana Község Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 

Együttműködési Megállapodásának elfogadása 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

A mostani Képviselő-testület által elfogatott SzMSz-ben már szerepel,hogy a Képviselő-testület a helyi 
közszolgáltatások szervezésébe a helyi társadalmi és gazdasági szervező munkában, ezek fejlesztése érdekében 
együttműködik és kapcsolatot tart fenn a Bana Község Cigány Kisebbségi Önkormányzattal. Elmondta, hogy 
Képviselő-társai megkapták az írásos előterjesztést ezzel a napirendi ponttal kapcsolatosan. Ez egy megállapodás 
tervezet. Megkérdezte, hogy a jegyző asszony szeretné-e kiegészíteni? 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Elmondta, hogy 2007. január 15-én volt a legutóbbi Együttműködési megállapodás a CKÖ és a Bana Község 
Önkormányzata között. Ez nagyon elavult, különböző határidőket nem rögzít, nincsenek leírva azok az alapvető 
dolgok, amik a Kisebbségi Önkormányzat részére a Bana Község Önkormányzata által biztosítandó, vagy 
biztosítható. A megállapodás a hatályos jogszabályok és a helyi viszonyok alapján felülvizsgálatra került még a 
múlt év végén, viszont tekintettel arra, hogy elnök és elnök-helyettes nem volt a CKÖ-nél, határozatképtelenek 
voltak az ülések, így a legutóbbi CKÖ ülésen tudták elfogadni.  
Tájékoztatta a lakosságot, hogy Baranyai Ernő lett a CKÖ elnöke. A testületi ülésen a jegyző nem volt ott, és ezt 
jelezte is a CKÖ felé. Tájékoztatta a lakosságot, és Bana Község Önkormányzatát is, hogy ez elmaradt, és 
megígérték, hogy mindenképpen oda fognak figyelni, hogy ő is megkapja a meghívót, mivel előírja a törvény. 
Törvényességi észrevételt nem kaptak ezzel kapcsolatosan. Ő jelezte, mivel tehet törvényességi észrevételt, hogy 
a jegyző jelenléte szükséges. Kérte, hogy legyenek a jogszabályokhoz hűek. A meghívót írja elő, a jelzéseket írja 
elő, hogy a megfelelő működést biztosítani tudják, ne legyenek törvénysértő határozatok a jövőben. Úgy 
gondolta, hogy Ő együtt tud működni CKÖ-vel, ha ők is együtt tudnak működni vele, akkor megoldható, hogy 
ott legyen ezeken az üléseken. 
Ismertette a 6. sz. mellékletben található előterjesztést. 
Az Áht. különböző határidőket ír elő, és ezeket építették bele a megállapodásba, hogy hogyan tudna Bana 
Község CKÖ-a és a Bana Község Önkormányzata együttműködni a koncepció, a költségvetés, zárszámadás 
megalkotásánál, hiszen ezek törvényi határideje nagyon szoros, gyorsan kell megalkotni. Ezzel kapcsolatosan 
kapott is törvényességi észrevételt a CKÖ. Ezt azért építették bele a megállapodásba, hogy a jövőben elkerülhető 
legyen. Tekintettel arra, hogy nem volt megválasztva még az elnök, nem volt kivel aláírni az Együttműködési 
megállapodást az adott határidőig. Január 15-ig nem tudták aláírni, mivel nem volt elnök és elnök-helyettes, így 
nem volt kivel aláírni. Minden évben eddig az időpontig lehet módosítani. A kormányhivatallal egyeztettek, azt 
javasolták, hogy legyen egy Együttműködési megállapodás, tehát kössék meg most. 
A helyi önkormányzat a település kisebbségi önkormányzata részére biztosítja a helyi kisebbségi önkormányzat 
képviselő-testületének működési feltételeit. Nem választható, hogy kap-e helyiséget, hanem biztosítani kell a 
helyet, ez törvényi előírás. Igaz, hogy ez nem szerepel a SzMSz-ban, de előbb az Együttműködési megállapodást 
kellene elfogadni, és utána lehetne módosítani az SzMSz-t. 
A testületi működés feltételeinek biztosításán és ezzel kapcsolatos teendőkön értendő a testületi működéshez 
igazodó helyiség használat biztosítása. Nem választható, hogy kap-e a CKÖ helyiséget, hanem egy konkrét 
helyiséget biztosítani kell. Az hogy pontosan ez melyik helyiség, azt a Bana Község Önkormányzat Képviselő-
testülete határozza meg. Postai kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátása, és ezzel járó költségek 
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viselése. Javasolta, hogy azért a költségvetés elfogadásakor tervezzen bele a Kisebbségi Önkormányzat például 
postaköltséget, mert merülhet fel. A Polgármesteri Hivatal, mint a Bana Község CKÖ-nak végrehajtó szerve 
több települési Kisebbségi Önkormányzata számára is elláthatja a gazdálkodási feladatokat. Ők, mint a Banai 
Polgármesteri Hivatal vállalják az együttműködést a Banai CKÖ-tal. Eddig is segítették a munkájukat, ez után is 
fogják, mind a jegyzőkönyvek megírásánál, sokszorosításánál, és kipostázásánál, megküldésénél a 
Kormányhivatal felé. Ez jegyzői feladat is, de egyéb tevékenységekre is vonatkozik, főleg ha olyan helyiséget 
biztosítanak a számára, ahol lehetőség van internet hozzáféréshez, számítógép használathoz. Ha a megkeresett 
állami szerv ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a Kisebbségi Önkormányzat jogosult a felettes 
szervet, a törvényességet ellenőrző szervet soron kívül értesíteni. Eredményről legkésőbb 30 napon belül 
tájékoztatni kell a kezdeményezőt.  
Felhívta a testület figyelmét, hogy ha olyan helyiséget adnak ki, ami más tevékenységhez is kapcsolódik, akkor 
az nem akadályozhatja ezt a területet. 
Az Együttműködési megállapodásból annyit emelt ki, hogy a költségvetési koncepciót november 30-ig 
véleményezi a helyi önkormányzat a költségvetési koncepció CKÖ-ot érintő részét. Illetve a költségvetési 
határozatok véleményezését. Lényeges lenne, hogy kijelölnének egy személyt a Bana Község Képviselő-
testületéből, aki a jegyzővel együttműködne. 
Felhívta a figyelmet, hogy az első féléves beszámoló augusztus 15-ig lesz esedékes. A költségvetési gazdálkodás 
bonyolítási rendjére az elnök úr kérésére lettek szabályozva olyan dolgok, hogy az ellenjegyzés, utalványozás és 
a teljesítés igazolások legyenek leszabályozva, és az ellenjegyzést a jegyző végezze el.  
Még lényeges, hogy a települési önkormányzat által használatba adott vagyonnal kapcsolatban. A Képviselő-
testület korábban hozott egy határozatot, hogy a kultúrházban található helyiség kulcsait visszakérjék, viszont 
erre nem került sor. Valószínűleg azért, mert május 14-én hozták meg a határozatot, május 15-én pedig 
megalakult a CKÖ. Igényt tartanak a helyiségre, illetve a közös használatú folyosóra és wc-re. Külön leltárban 
lennének feltüntetve a bútorok. A rezsi költséget a helyi önkormányzatnak kell állni, viszont a kisebbségi 
önkormányzatnak gondoskodni kell a helyiség karbantartásáról, állagmegőrzéséről. 
Ezt az Együttműködési megállapodást a Bana Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 25/2011. (VI.26.) 
számú határozatával elfogadta és jóváhagyta. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Elmondta, hogy a Képviselő-testületi ülésekkor minden alkalommal ismertette, hogy hány alkalommal próbált a 
CKÖ megalakulni. Sikertelenül. Mindenben próbáltak partner lenni, minden ülésen ott voltak, egyéb elfoglaltság 
miatt egy kivételével. Május 13-án érkezett egy észrevétel a törvényességi osztályról, hogy több pontban 
megszegte a törvényességet a CKÖ. Ő minden alkalommal megkapta a meghívót, minden alkalommal a jegyző 
asszony elkészítette az előterjesztésekkel együtt. Őt mindig meghívták, és most viszont nem hívták meg egy 
ülésre sem. Ő megpróbál együttműködni, de valami miatt még a megalakulásukból is kihagyták. A jegyző 
asszony sem tudott róla, csak kaptak egy információt, hogy megalakult a CKÖ, Tárkányban tartott ülésen. 
Megkérte az elnököt, hogy próbáljanak egy kicsit együttműködni. Bíznak benne, hogy profitálni fognak belőle. 
Szorosabb együttműködésnek kellene lenni a jegyző asszonnyal és a polgármesterrel.  
Több időpontban is megpróbálták már, de most szerencsére megalakultak. Már korábban is elhangzott, hogy volt 
a múltkori testületin egy határozat, melyben visszakérték a kulcsokat, és ezt végre kell hajtaniuk. Az elnök úr 
mondta, hogy vissza adja a kulcsokat, azért hogy örüljön. Nem azért kellene, hanem van egy testületi határozat, 
melyet be kell tartani.  

 
Baranyai Ernő CKÖ elnök: 

Többször voltak is már kint a Kormányhivatalból. Elmondták, hogy milyen körülmények között tudják 
feloszlatni a CKÖ-t. Esetleg csak az Alkotmánybíróság oszlathatná fel. Ő meg úgy tájékoztatta a Képviselő-
testületet, hogy feloszlatják őket, és így szavaztatta meg a kulcsok visszaadását. Nekik sértő volt és bántó ez a 
gondolat. Csodálkozik, hogy miért nem tudnak együttműködni. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Amikor a Kormányhivataltól kijöttek januárban, akkor is határozatképtelen volt a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete. Ők elmondták, hogy mik a lehetőségek. Utána május 13-án jött egy levél a 
törvényességi osztályról. Ő nem azt mondta, hogy feloszlatták, hanem, hogy kezdeményezni fogják, mivel a 
levélben is szerepel, hogy ilyen esetben kezdeményezniük kell a feloszlatást. Amennyiben május 31-ig nem 
szüntetik meg a törvénytelenségeket. Június 7-ig meg kellett volna küldeni a Kormányhivatalnak. Nem mondta, 
hogy feloszlatták, kezdeményezni fogják, de nem tájékoztatta félre a testületet. Viszont most már megalakult a 
CKÖ, és innentől kezdve együtt kell dolgozniuk. 

 
Baranyai Ernő CKÖ elnök: 

A törvényes kereteken belül együtt is fognak működni.  
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Bátisz Erzsébet képviselő: 
Gratulált, hogy sikerült megalakulniuk és elnököt választani, nagyon örül neki. 

 
Szabó Árpád képviselő: 

Ha hét hónap kellett, hogy megalakuljanak, akkor valami gond lehetett ott. Eddig is minden támogatást 
megkaptak. A jegyzőnő mondta, hogy a megállapodás törvényes jogszabályokon alakul, említette, hogy 
biztosítani kell sok mindent. Szerinte itt a hivatal épületében kellene biztosítani a helyet. A hivatali ügyek 
intézésére itt lenne hely. Sok vita volt annak idején, hogy a Kultúrházban volt a helyiség kiadva. Annyi javaslata 
lenne, hogy itt a Polgármesteri Hivatalban legyen meghatározva az iroda, ahol az ügyek intézésére adott minden, 
számítógép, internet hozzáférés, nyomtatás, másolás. Ugyanúgy, ahogy a nagy önkormányzatnál meg van itt is a 
munkaterv, hogy a testületi ülések mikor vannak. Neki ez a javaslata lenne. 

 
Ágoston Lászlóné képviselő: 

Elnézést kért a Bana Község Cigány Kisebbségi Önkormányzatától, hogy a múltkor igennel szavazott. Nem volt 
előtte világos, most már minden világos. Nagyon örül neki, hogy megalakultak, azóta bebizonyították, hogy 
léteznek és vannak. A további munkájukhoz nagyon sok sikert és erőt kívánt. Nem tartja helyesnek, hogy ebben 
a hivatali helyiségben legyenek, szerinte maradjanak ott külön. 

 
Bátisz Erzsébet képviselő: 

Szerinte is külön legyen egy helyiség, ahol ők dolgoznak. 
 
Baranyai Ernő CKÖ elnök: 

Ragaszkodnak ahhoz a helyhez, mert van egy tánccsoportjuk is. Előfordul, hogy délután gyakorolnak. 
 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

A próbákat tudnák tartani a Kultúrházban továbbra is, most sem az irodájukban tartják, mert kicsi ahhoz ott a 
hely. Jó ötletnek tartja, hogy olyan helyen legyenek, ahol gép és internet elérhetőség is van, viszont a testületi 
ülések megtartásának kicsi az a hely.  

 
Szabó Árpád képviselő: 

Véleménye szerint a testületi üléseket megtarthatják akár a Tanácsteremben, vagy a jegyzői irodában. Szerinte az 
ügyvitelhez itt van hely, itt adott minden. Minden technikai adottság meg van. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Szerinte is megoldható lenne, hogy ezt a helységet ügyviteli célokra biztosítsák, és a tanácskozáshoz 
javasolhatnának egy másik irodát. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Szerinte itt lehetne nekik biztosítani helyet. Itt minden adott, fűtött helyiségek, technikai adottságok. 
 
Bátisz Erzsébet képviselő: 

Szerinte ott van szekrény, amit le tudnak zárni, ha nekik megfelel az a helyiség, akkor hagyják úgy ahogy van. 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Határozati javaslattal élt. 
 
A képviselő-testület 2 igen, 5 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
88/2011. (VII.05.) sz. önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
nem támogatja, hogy a CKÖ rendelkezésére bocsássa a Jókai Mór u. 5. 
szám alatti irodahelyiséget.  
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 
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A képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
89/2011. (VII.05.) sz. önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzata és Bana Község Cigány Kisebbségi 
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás elfogadása 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Bana 
Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete által 
javasolt 6. sz. mellékletben szereplő Együttműködési megállapodást, 
azzal a módosítással, hogy a CKÖ rendelkezésére bocsátja a 
Polgármesteri Hivatal épületében található számítástechnikai és internet 
hozzáférési lehetőséggel ellátott irodát. Felkéri a jegyzőt és a CKÖ 
elnökét, hogy értesítse a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot a 
módosítási javaslatról. 
Megbízza a polgármestert és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökét, 
hogy amennyiben a CKÖ ezt elfogadja, az együttműködési megállapodást 
aláírják, a jegyző pedig azt ellenjegyezze. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta, polgármester 
 Baranyai Ernő CKÖ elnök 
 Dr. Szolga Emese jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 
Ágoston Lászlóné képviselő: 

Megkérdezte, hogy muszáj nekik eldönteni, hogy hol legyen a CKÖ irodája. Miért nem dönthetik el Ők, hogy 
hol szeretnének lenni? 

 
 
7. Jókai Mór Általános Iskola igazgatójának megválasztása 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Képviselő társak megkapták a három pályázó anyagát, melyeket a 7. sz. mellékletben csatoltak. Kiss Zoltán 
jelezte, hogy ő is jönni fog, azonban még idáig nem érkezett meg, idáig neki csak az írásos anyagát ismerhetik 
meg. Üdvözölte a két igazgató jelölt asszonyt, Kovácsné Szemes Ibolyát és Vincze Attilánét. Velük már egy 
alkalommal volt szerencséjük találkozni, illetve a beadott pályázatukat bírálni. A képviselőtársak megkapták a 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Szülői Munkaközösség, a Diákönkormányzat és a Jókai Mór Általános 
Iskola Nevelőtestülete által adott véleményezéseket. A CKÖ a Kovácsné Szemes Ibolyát, a SzMk. a Kiss Zoltánt, 
a DÖK szintén a Kovácsné Szemes Ibolyát, és a nevelő testület is Kovácsné Szemes Ibolyát javasolta az 
igazgatói állásra. Már gyakorlatuk van a pályáztatásban, mivel már egyszer pályáztattak. Mindenki tudja, hogy 
véleményezési joguk van az említett szervezeteknek, azonban a döntést a Képviselő-testület fogja meghozni. 
Megkérdezte, hogy a pályázók szeretnének-e szóbeli kiegészítést tenni, illetve a jegyző asszonytól, hogy mind a 
három pályázat megfelelt-e a törvény adta feltételeknek. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Mind a három pályázat megfelelt a pályázati kiírásnak. Felhívta a figyelmet, hogy Kiss Zoltán vezetői 
tapasztalattal nem rendelkezik, de nem feltételként lett ez megjelölve a pályázati kiírásban, hanem előnyként. 
Közoktatás vezetői végzettséggel mind a hárman rendelkeznek. 5 éves gyakorlati háttere, mindenkinek meg van. 
Ami lényeges, hogy törvényességi észrevételt azzal kapcsolatban, hogy a pályázat kiírásban a választás napja 
meghosszabbításra került, nem kaptak. Beszélt velük, és ezzel kapcsolatban nincs is szándékukban jelzést tenni. 
Szerinte minden rendben van. 
 

Ágoston Lászlóné képviselő: 
Szerinte ha a Kiss Zoltán úr nem jelent meg, akkor tegyék félre a pályázatát. Nem jelent meg, tehát őt már nem 
választhatják. Amikor a jegyző választás volt, akkor is két jelölt nem jelent meg, és nem is lehetett rájuk 
szavazni. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Elmondta, hogy attól még ugyanúgy választható. Nem kötelező a testületi ülésen a megjelenése.  
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Bátisz Erzsébet képviselő: 

Megkérdezte, hogy a pályázati kiírásban szerepel, hogy a „pályázat elbírálásánál előnyt jelent a helyi viszonyok 
ismerete és a vezetői tapasztalat”, és ezt figyelembe veszik? 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Mint ahogy korábban elmondta, figyelembe veszik, de nem feltétele a pályázásnak. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

A két ülés közötti események beszámolójánál már említette, hogy a Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi 
Társulás ülésén nem tudtak dönteni a vezető logopédus választásnál. Olyan anyagot kaptak meg a címzetes 
főjegyzőtől, amelyben a két pályázó közül egyik sem felelt meg a feltételeknek, mert nem volt meg az elvárt 
végzettsége. Mindez ott derült ki, annyira volt előkészített az anyag. Szerinte itt most teljes mértékben mind a 
három pályázat megfelel a kiírásnak, és nem kizáró ok, ha valaki nem jelenik meg a választásnál. Annyi történt, 
hogy nem tudnak neki kérdéseket feltenni, ezt a lehetőséget ő eljátszotta. 

 
Szabó Árpád képviselő: 

Véleménye szerint most már elég, hiszen a jegyzői állás azért van jogi végzettséghez kötve, hogy a jegyző 
ezekkel a jogi ismeretekkel, ami ennek a feladatnak az ellátásához szükséges, rendelkezzen. Mivel a mi jegyzőnk 
Dr. Szolga Emese, ezért a törvényesség szempontjából hagyatkozzunk rá. Jegyzőnőtől megkérdezte, hogy a 
pályázatok megfelelnek-e a kiírásnak? 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Válaszolt, hogy mindennek megfelel mind a három pályázat, és nem kizáró tényező ha nincs jelen a pályázó. 
Nincs ilyen előírás semelyik jogszabályban, hogy kötelező a személyes megjelenés a pályázat elbírálásánál, 
illetve a gyakorlat is azt diktálja nagyon sok esetben, hogy meg sem hívják különböző pályázatoknál. 

 
Árnitsné Mohl Ágnes pedagógus: 

Szeretett volna észrevétellel élni. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Közölte, hogy ő vezeti a testületi ülést, és ő adhat szót a megjelenteknek, de ő nem adott szót. Kérte a 
pedagógust, hogy észrevételét kulturált és hivatalos módon tegye meg. 
 

Árnitsné Mohl Ágnes pedagógus: 
Határozottan kijelentette, hogy ő mindenképpen el fogja mondani az észrevételét. Szerinte meg kell hallgatni a 
pályázókat, és ha a jelenléti ívet nem írják alá, akkor kizárják a pályázásból. Egyébként meg szerinte nem volt 
meg a minőségi többség a Szülői Munkaközösség véleményezésénél, hiszen 12 tagból áll és csak 6-an szavaztak. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Elmondta, hogy nagyon örül neki, hogy van egy jogi szempontú megközelítés a pedagógusok körében és 
általában kap egy észrevételt a pedagógus körből. Viszont a minősített többség nem előírás a Szülői 
Munkaközösségnél, sőt nemhogy nem előírás, nem is kötelező, hanem véleményezheti, törvényi lehetősége van. 
Egyébként az említett számok sem megfelelőek. Egyébként Ő maga is adott be jegyzői pályázatokat, és voltak 
olyanok ahova meg sem hívták, és mégis döntések születtek. Nem volt így sem jogszabálysértő, hiszen dönthet a 
testület úgy is, hogy nincs ott. A pályázónak pedig személyiségi joga, hogy eldöntse, hogy eljön vagy nem. 
Mindegyik pályázó meghívásra került, mert ők gondolták, hogy megadják nekik a lehetőséget, hogy 
személyesen is kiegészítsék az írásos pályázatukat. Jó is lenne most már elkezdeni és élni hagyni ezzel a 
lehetőséggel a jelenlévő pályázókat, és megtisztelni őket azzal, hogy meghallgatják őket. Szerinte Kiss Zoltán, 
aki nem jelent meg, Ő szerzett magának egy olyan minősítést, hogy a testület már nem tudja meghallgatni, nem 
tud kiegészítést tenni a pályázatához. Csak az írásbeli anyag, ami alapján minősíthető. 
A felszólalóhoz fordulva megkérte nyomatékosan, hogy neki ne tegyen megjegyzéseket, sem másoknak a háta 
mögött, sem itt a testületi ülésen, mert tartja magát annyira egyenes embernek, hogy ha valami probléma van, 
akkor nem itt szólunk fel, hanem esetleg bemegy a jegyzői irodába és jelzek valamit, talán. Emberi hangon meg 
lehet beszélni bizonyos dolgokat. Egyébként ő egy nagyon türelmes ember, de a szakmai tudását nem szeretné, 
ha rendszeresen egy pedagógus, aki jogi végzettséggel nem rendelkezik, folyamatosan kétségbe vonná. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Megköszönte a jegyző asszonynak, és megkérte a lakosság részéről jelen lévőket, hogy egy kicsit fogják vissza 
magukat. Megkérdezte elsőként Kovácsné Szemes Ibolyát, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? 
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Kovácsné Szemes Ibolya pályázó: 

Elmondta, hogy Ő is adott be már két évvel ezelőtt pályázatot, nem ide, máshova. Egyéb okok miatt nem tudott 
megjelenni, jelezte is a jegyzőnél, de közölték akkor vele, hogy mivel a többi pályázó megjelenik, csak ő nem, 
ezért ha nem megy el, automatikusan kizárja magát a pályázók közül. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Megkérte, hogy beszéljenek inkább a pályázatokról, és amennyiben törvényességi probléma merül fel, akkor azt 
majd a Törvényességi Osztály észrevételezni fogja. Megkérte Kovácsné Szemes Ibolyát, hogy a pályázatával 
kapcsolatban tegyen szóbeli kiegészítést.  

 
Kovácsné Szemes Ibolya pályázó: 

Pályázatát remélhetőleg mindenki elolvasta. A korábbi pályázatával kapcsolatban egyes Képviselő-testületi 
tagok jelzésének eleget téve próbálta, hogy rövidebbre vegye a pályázatát. Úgy gondolta, hogy a legfontosabbak 
így is benne vannak. 
Több évtizedes pályafutása alatt nem csak neveléssel, oktatással foglalkozott, hanem iskolavezetési feladatokat 
is ellátott. Volt munkaközösség vezető, diákönkormányzat vezető. A 2009-2010-es tanévtől kezdődően pedig itt 
Banán a Jókai Mór Általános Iskolában igazgatóhelyettesként dolgozik. Igazgatóhelyettesként megismerte a falu 
és az iskola súlyos gondjait. Elhatározta, hogy szívvel, lélekkel segít rendbe rakni az iskola helyzetét. 
Elkötelezettje Banának, és az iskolának is. Ebből az elkötelezettségből nagyon sok feladat hárult ebben a két 
évben az iskolára. Volt amikor sokáig dolgozott az iskolában az iskoláért. A legfontosabb vezetői 
tevékenységében mindenek előtt a tanulók, gyerekek érdeke szerepel, az iskola érdeke neki az első. Arra 
törekszik, hogy a vele együtt dolgozó pedagógusok korszerű pedagógiai szakmai munkájával egészséges 
pedagógiai légkör megteremtésével, fenntartásával a közösség tagjainak hosszú távú sikereinek biztosításával, 
természetesen a törvényes kereteken belül. Szeretné, ha az iskola által létrehozott értékeket és eredményeket, 
pozitív irányú folyamatokat megerősíteni és továbbfejleszteni. A tantestülettel, és a Szülői Munkaközösséggel 
továbbra is szeretne egy jó kapcsolatot fenntartani. Úgy érzi, hogy a SzMk-gel és a szülőkkel is jó kapcsolatot 
sikerült kiépíteni, és már jól együttműködnek. Ennek érdekében jövőre már olyan programokat szeretne 
szervezni, amik segítenek a szülőknek a gyermekek oktatásában, nevelésében. Mindenki tudja, hogy a gyerekek 
nevelése nem könnyű feladat, és segítség a szülőknek, ha a pedagógusokkal együtt dolgoznak. Az áldozatos 
munkája során az intézmény sorsát személyes ügynek tartja. Röviden szeretett volna szólni arról, hogy a 
pályázatát egy helyzetelemzéssel kezdte. Szerinte egy intézmény vezetőjének az a legfontosabb, hogy a felmerült 
problémákat, fel tudja mérni, és utána tudja orvosolni.  
Az iskolának a tanulói létszám a 2010/2011. tanévben 109 fő volt. Ez a normatív létszám, ugyanis a tanulói 
létszám 142 főnek számított. A 2011/2012. tanévre sajnos a normatíva létszám csökkent, várhatóan 98 főre. Ez a 
tanulói létszámnak 131 főnek fog megfelelni. Tudják, hogy vannak olyan gyerekek, akiknek a nevelésénél nem 
egy, hanem két főnek számít az osztálylétszámban, vagy esetleg háromnak. A tankönyveknél kb. 68%-ban 
ingyenes tankönyvellátás van. A gyógypedagógusi ellátás Kistérségi Társulási ellátásban van. Jövőre 
gyógypedagógusra is szükség lesz, mert lesz olyan tanuló, aki az integrált nevelési oktatásba be fog kapcsolódni. 
Ez a sajátos nevelésű, fejlesztő program, és csak gyógypedagógus foglalkozhat vele a fejlesztő pedagógussal 
együtt. A helyzetelemzésnél a rövid, közép és hosszú távú célok kitűzése fontos. A legfontosabbakat szerette 
volna elmondani, mert részletesen a pályázatában leírta. A rövid távú célként szeretné a benyújtott pályázatokat 
beindítani. A Tempus Közalapítványtól nyertek egy pedagógus asszisztenst. Ebből egy hölgy a nyelvoktatást 
fogja nekik segíteni. Közép távú terve a pályázatok tovább terjesztése, nemzetközi kapcsolatok kiépítése, és a 
partneri kapcsolatok kialakítása. Erre is vannak benyújtott pályázataik. Az intézmény felszereltsége hiányos, a 
meglévő eszközök jelentős része elhasználódott, korszerűtlen. Tavaly nyertek egy millió forintot, 
számítógépeket vettek rajta. Még tovább kell fejleszteniük, a tárgyi feltételeket fokozatosan bővíteni kell. Fontos 
az alsó épület felújítása. Jelenleg egy három napos továbbképzésen van Veszprémben, ahol a Kormányhivatal 
munkatársai is ott vannak. Kiemelten fontos hogy a kísérleteket visszahozzák a technika, kémia órákra, így 
mindenképpen kell kialakítani egy kémia termet. Az alsóban szeretne egy napközis játszótermet is kialakítani, 
ahol a gyermekek télen is behúzódhatnak, ping-pong-ozhatnak vagy egyéb más tevékenységet végezhetnek.  
Szeretné a szülőket a nevelési folyamatokba szorosan bekapcsolni. Nagyon fontosnak tartja, hogy az amiről 
beszélt, hogy a faluba kell olyan családokat behozni, hogy a létszám növekedjen, hiszen nem csak az iskolának, 
óvodának fontos, hanem az egész falunak létszámának megemelése. 
Mindenképpen a falu kulturális fejlődés is fontos. Próbálnak olyan pályázatokat beadni, melyekkel fitness gépet 
lehet beszerezni és fitness klub-okat létrehozni, amit nem csak az általános iskolai tanulók, hanem a serdülők is 
igénybe vehetnének. Hosszú távú célja, hogy egy olyan tornatermet alakítsanak ki, amiben rendezett 
körülmények között tudják a sporttevékenységet végezni. A pedagógusoknak az új Közoktatási törvény 
kötelezővé teszi, hogy a szakkört is számítsák be a kötelező 40 órájukba. Nagyon fontos nem csak a fejlesztő 
órák megtartása, hanem a tehetséggondozásnak a kiépítése is. A tehetséggondozásnál csoportot kell majd 
bontania, annak megfelelően, hogy ki milyen szakközépiskolába, gimnáziumba szeretne tovább menni.  
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Nem maradhat el a gazdasági alap sem. Tudják, hogy hiány van, de azt is tudják, hogy a kormány annyit 
mondott, hogy a koncepciójuk 95 %-ban már eldöntött, és abban az 5 %-ban amiről még vitatkoznak, abban van 
a pedagógusok bére. Állítólag a pedagógusok életpályájának átlag keresetét fogják leosztani. 2012-től az 
Oktatási Hivatal átveszi a pedagógusok bérét, tehát nem fogja terhelni az önkormányzatokat. Augusztus 10., 
szeptember első hetére várható ez a döntés.  
Nagyon fontosnak tartja az iskolának egy önálló arculatának kialakítását, az iskola hagyományainak mélyítését 
és szintén a külföldi, hazai találkozók megszervezését. 
Megválasztása esetén a Közoktatási törvény által előírt létszámgazdálkodást áttekinti, fő szempontnak veszi a 
racionalizálást. Természetesen spórolni kell, de úgy kell spórolni, hogy az oktatás és nevelés rovására ne menjen. 
Szeretné, hogy olyan alkalmazotti közösség álljon fel, amilyet az önkormányzat elfogad tőle, mint szakmailag 
hozzáértőtől és intézményvezetőtől. Tehát a szakmai hozzáértését nem kérdőjelezi meg. 2012-től a megalakuló 
pedagógusi kamara szakmai bizottságok lesznek, és az iskola szakmai munkáját ők fogják ellenőrizni. A 
pedagógusokat, iskolavezetést ők fogják ellenőrizni. Örülnek neki, hogy lesz végre egy olyan intézmény, 
ahonnan szakmailag segítséget kapnak.  
Célja mindenképpen továbbra is az iskola minőségének fejlesztése, a gyerekeknek a minőségi tanulás, és a szülői 
elégedettség. Továbbá, hogy a falu büszke lehessen a Jókai Mór Általános Iskolájára. Ígérte, hogy ugyanolyan 
lelkesedéssel és odaadással fogja vezetni az iskolát, mint ahogy idáig is vezette. Köszönte szépen, hogy 
meghallgatták. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Megköszönte a pályázó asszonynak. Annyit pontosított, hogy a 140 fő gyerek a normatívába nem számít bele. 
Több normatívát nem kapnak azokra a gyerekekre, csak a létszámba számít bele.  

 
Kovácsné Szemes Ibolya pályázó: 

Mivel várhatóan a pedagógusok bérét az Oktatási Hivatal fizeti, ezért a normatíva, mint rendszer csökkenni fog. 
Most a pedagógusok bérét az iskolában lévő gyerekek létszámának függvényében kapja meg az önkormányzat. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Tájékoztatott mindenkit, hogy az idei évben 35 %-ot adott az Állam, és 65 %-ot tett hozzá az Önkormányzat. 
Tehát 20 milliót adott hozzá az Állam, és 58 milliót tesz hozzá az Önkormányzat. Ennek az összegnek a 79 %-a 
a bér. Amennyiben valóban úgy lesz, hogy a kormány felvállalja a béreket, akkor az Önkormányzatnak marad a 
21 % szemben a 65 %-al. Mindenképpen jó lenne. Szerette volna megkérdezni a pályázótól, hogy 106 gyerekük 
van, elballagott 17 gyerek, tudomása szerint 7 beíratott első osztályos van. Korábban már említette, hogy a 
Kistérség már jelezte, hogy a létszámokkal probléma lesz. Mi a terve arra vonatkozólag, hogy 7-es létszámú 
osztályt indítani szeptember elsejétől. 

 
Kovácsné Szemes Ibolya pályázó: 

Törvények szerint osztályt 8 gyerekkel lehet már indítani. Magyarországon a falusi iskolát többsége ugyanilyen 
helyzetben van, mint ők. Szerinte nem kell megijedniük, mert a kormány már keresi a megoldást, és bízik benne, 
hogy a megoldást megtalálják. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Megköszönte, és megkérdezte, hogy van-e kérdés Kovácsné Szemes Ibolya pályázó felé. Mivel nincs, megkérte 
a Vincze Attilánét, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését.  

 
Vincze Attiláné pályázó: 

Tisztelt Polgármester asszony, tisztelt Jegyző asszony, tisztelt Képviselő-testületi tagok. Elmondta, hogy nem 
szeretne ilyen hosszú kiegészítést tenni. Néhány mondatot fűzne hozzá a pályázatához. Személyét mindannyian 
jól ismerik, szakmai pályafutását az önéletrajzából megismerhették. Elképzeléseit a pályázata tartalmazza 
részletesen. Szeretné, ha a banai iskola minden társadalmi réteg számára, mindenféle értelmi képességű tanuló 
számára megfelelő oktatást nyújtson. Mindenki jól tudja, hogy az iskolában sok a hátrányos helyzetű tanuló, 
ezért kiemelten fontosnak tartja, és a pályázatában is kiemelte, a velük való foglalkozást. Természetesen, ha 
mindenki előtt nyitva akarunk lenni, akkor nagyon fontos a tehetséggondozás is. Az előző találkozásukkor is 
beszélt róla, hogy nagyon – nagyon fontos a megfelelő, magas szintű, szakmai munka. Mivel az anyagi források 
elég szűkösek, ezért úgy tudnának tovább lépni, ha megfelelően képzett stabil tantestületet próbálnak meg 
kialakítani. Mindenképpen szeretne visszatérni az alsó tagozaton az egy, vagy esetleg két tanítós modellhez. 
Nagyon szeretné, ha nem lenne ennyire jellemző a pedagógusok vándorlása. Tudomása szerint az elmúlt két 
évben 4-5 angol tanár tanította a gyerekeket. Természetesen nem feladata a tanárok értékelése, és pályázatát is a 
2009. évet megelőző tapasztalataira építette fel. Mindenképpen kiemelte személyét illetően hogy a nyílt, őszinte 
kommunikáció híve minden szinten. A kapcsolatok minden szintjén hiszi, hogy egy problémát csakis egymás 
szemébe megmondva lehet megoldani. Csakis úgy tudnak előbbre lépni a Képviselő-testülettel, illetve a 
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tantestületen belül és egyéb más kapcsolatok szintjén, például az Óvodával történő együttműködés terén is. 
Fontosnak tartja, hogy a gyereklétszámokkal valamit tenniük kell, és valóban a demográfiai hullám is 
közrejátszik. Viszont konkrét számokat nem tud, de valószínűleg jóval több beiskolázási korú gyerek van a 
faluban, mint 7. A többi osztályban is ugyanez a helyzet, és szerinte meg kell állítani ezt az elvándorlást, és itt 
kell tartani a gyerekeket, és hiszi, hogy ezt csak a színvonalas oktatás biztosításával lehetséges. Dióhéjban ennyit 
szeretett volna elmondani a pályázatához, kérte, hogy támogassák iskolaigazgatói kinevezését. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Megköszönte, és megkérdezte, hogy szerepel a pályázatban, hogy jelenleg technika terem nincs az iskolában, 
pedig a tantervi előírások indokolnák ezt. Sikeres pályázat esetén ezt hogyan gondolná megoldani? 

 
Vincze Attiláné pályázó: 

Szerinte mindenképpen helyet kellene neki szorítani. Az elmúlt időszakban az alsó tagozat eléggé kiürült, az 
elmúlt évek átalakításainak következtében. Mivel régebben itt üzemelt a Hivatal épületében, esetleg az alsó 
tagozat épületében meg lehetne oldani. Egyébként a kolleganő beszélt az új Közoktatási törvényről, valóban úgy 
van, ő is nyomon követte a tervezetet, de legjobb tudomása szerint augusztus végére várható az elfogadása.  
A kísérletek eddig is előírás volt, csak ha nem volt meg az eszköz hozzá, akkor nem lehetett végrehajtani. Ennek 
anyagi vonzatai is lesz majd, de bízik benne, hogy elfogadják az új oktatási törvényt, és akkor annak 
függvényében lehet megoldani.  

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Még egy kérdése volt, mely szerint a pályázatában felvázolta az intézmény vezetési struktúráját, mely szerint 
nem kíván igazgató-helyettest alkalmazni. Ezt milyen módon próbálja megoldani? 

 
Vincze Attiláné pályázó: 

Elmondta, hogy Ő még a régi közoktatási törvényre hivatkozva írta a pályázatát. Ő egy főállású, 8 órás 
iskolatitkár segítségével biztosítottnak látja a feladatok ellátását. Tudomása szerint a környező településeken, 
például Bőnyön jóval nagyobb gyereklétszámnál egy igazgatóval tudják ellátni a feladatokat.  

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Ezt Ő is alá tudja támasztani, mert beszélt ő is a bőnyi iskolaigazgatóval, és elmondta, hogy náluk sincs igazgató 
helyettes.  
 

Bátisz Erzsébet képviselő: 
Korábban elhangzott, hogy az iskolaigazgató-helyettes alkalmazása kötelező. 

 
Vincze Attiláné pályázó: 

Jelenleg nem kötelező, de ha az új Közoktatási törvény kötelező lesz, akkor itt is lesz iskolaigazgató-helyettes. 
 

Bátisz Erzsébet képviselő: 
Az szerepel a pályázatában, hogy nincs karbantartó az iskolában, pedig van. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Jelenleg közfoglalkoztatás keretében megoldott 2011 december 31 -ig. 
 
Vincze Attiláné pályázó: 

Elnézést kért, nem tudott róla. 
 
Bátisz Erzsébet képviselő: 

Említette a pályázatában, hogy helyi pedagógusokkal szeretné megoldani a tanítást. Ezt hogyan oldaná meg, 
leépítésekkel? 

 
Vincze Attiláné pályázó: 

Ez nem azt jelenti, hogy szeptembertől elbocsátások lennének. Az elmúlt két évben jelentősen átalakult a 
tantestület. Vele együtt két kolleganőjének is folyamatban van az ügye a Munkaügyi Bíróságon. Ezt is be kell 
majd kalkulálni, hogy milyen döntés fog születni. Ha nem is helyiekkel, de környékbeliekkel oldaná meg. 

 
Bátisz Erzsébet képviselő: 

Elmondta, hogy van egy kis aggálya azzal kapcsolatban, hogy februárban felvette a végkielégítését, majd február 
végén meg beadta a pályázatát ugyanoda az iskolába. Ez így etikus? Ezt ő nagyon furcsának tartja.  
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Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
A végkielégítés az a törvény által előírt volt, a szerint jár. Furcsának lehet furcsa, de nem törvénytelen. 

 
Ágoston Lászlóné képviselő: 

Hivatkozva a pályázatában lévő „miért pályázom” részre, ezt ő is megkérdezhetné, mert nagyon nem tartja 
etikusnak, hogy oda adta be a pályázatát, ahonnan felvette a végkielégítését. Még egy kérdést tett fel, mely 
szerint az szerepel a pályázatában, hogy a tantestületben 13 fő a szaklétszám, és egy alkalmazottnak nincsen 
semmilyen pedagógusi végzettsége, mégis osztályfőnöki feladatokat is megbízták. Tudomása van róla, hogy ő 
ettől a pedagógustól elnézést is kért, mert két diplomával és egyetemi végzettséggel is rendelkezik. Nagyon örül 
neki, hogy itt tanít ebben az iskolában, mert férfi, és a gyerekek imádják. Még ha határozott idejű megbízást is 
kapott, akkor is nagyon kellett ő ide ebbe az iskolába. 

 
Vincze Attiláné pályázó: 

Ő az önkormányzattól kapott adatokat név nélkül. Azt az információt kapta, hogy az oktatási szakértő vizsgálata 
alapján egy pedagógusnak nincs meg a pedagógusi végzettsége. Ő azt sem tudta, hogy az illető férfi, semmit 
nem tudott róla. Neki ezt így mondták. 

 
Ágoston Lászlóné képviselő: 

Honnan tudja, hogy a közoktatási szakértői vizsgálat mit hozott ki, mert ő úgy tudja, hogy ezt a közoktatási 
szakértői véleményt a Polgármesteri Hivatal megkapta, a polgármester megnézheti, elolvashatja, nem tárhatja a 
Képviselő-testület elé. Akkor ő honnan tudja?  

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Ezt a szakértőt a Képviselő-testület kérte fel egy bizonyos összegért. Olyan nincs, hogy ezt csak Ő nézheti meg. 
Nyilvános adat. A Képviselő-testület meg is tárgyalta.  

 
Vincze Attiláné pályázó: 

Ő csak annyit tud erre válaszolni, amit már korábban elmondott. 
 
Ágoston Lászlóné képviselő: 

Köszöni szépen ennyit szeretett volna, nagyon kicsi változtatás volt csak benne az előző pályázatához képest. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Megkérdezte, hogy van-e még kérdés? Amennyiben nincs, akkor szavazzanak. 

 
Ágoston Lászlóné képviselő: 

Még meg szerette volna kérdezni, hogy nem foglalkoznak Kiss Zoltán pályázatával? Nem zárták ki? Szeretett 
volna egy-két dolgot megkérdezni. Ő azt hallotta, hogy több helyre is leadta a pályázatát, és senkit nem lepne 
meg, ha éppen egy másik választáson lenne. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Mindenki megkapta írásban a pályázatot, áttanulmányozhatta és majd az alapján tudnak dönteni. Nincs itt az a 
személy, aki válaszolni tudna. A véleményeket is mindenki megkapta.  
Elmesélte, hogy egy nagyon érdekes telefonja volt. A kolleganője szólt, hogy egy gyerekhang keresi őt és 
mondta, hogy üzenetet kíván hagyni, hogy a Zoli bácsira szavazzon. Mire szólt volna, addigra letette a telefont. 
Kb. 5 perc múlva úja az a gyerekhang telefonált. A beszélgetés során kiderült, hogy elnézést akart kérni az előző 
telefon miatt. Győrből telefonált egy kislány a barátnője nevében, aki Banán lakik, és ő kérte meg, hogy 
telefonáljon. Ő lobbizzon azért, hogy a polgármester a Kiss Zoltánra szavazzon. Most már ilyen világot élünk, 
mint a beszavazó show-ban, utasítják a polgármester asszonyt. Kicsit megdöbbentette, hogy milyen dolgok 
vannak. Igaz, hogy különböző mendemondák elkerültek a faluba, arra vonatkozóan, hogy ő milyen kapcsolatban 
van az igazgató-jelölt úrral. Amit ezúton meg is cáfol, mert azon kívül, hogy itt volt a településen és egy négy 
órát itt volt. Bemutatta neki az Óvodát, a Kultúrházat, az Iskolát, azon kívül ha az utcán találkoznának már meg 
sem ismerné.  
Pályázatokkal kapcsolatban több kérdés nem volt. Az önkormányzati törvény szerint lehetőség van nyílt 
szavazásra, vagy titkos szavazásra is. Javasolta, hogy nyíltan szavazzanak és szerinte menjenek névsor szerint 
végig a pályázatokon. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
90/2011. (VII.05.) sz. önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
az iskolaigazgatói pályázatokat nyílt szavazással választják meg és névsor 
szerint haladnak a szavazás során. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Felhívta a testület figyelmét, hogy a pályázatban szerepel, hogy a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban 
áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kell kinevezni. Tehát nem csak egy vezetői 
megbízást kell adni, hanem közalkalmazotti kinevezést is adni kell. 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
91/2011. (VII.05.) sz. önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
Kiss Zoltán iskolaigazgatói pályázatát nem támogatja.  
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
A képviselő-testület 2 igen, 5 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
92/2011. (VII.05.) sz. önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
Kovácsné Szemes Ibolya iskolaigazgatói pályázatát nem támogatja.  
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
A képviselő-testület 5 igen, 1 nem és 1 tartózkodott szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
93/2011. (VII.05.) sz. önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának képviselő-testülete Vincze Attilánét 
kinevezi határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba és 2011. július 
6-tól – 2016. július 5-ig megbízza a Bana Jókai Mór Általános Iskola 
intézményvezetői, iskola igazgatói feladatok ellátásával.   
Fizetési osztályát „G” 10. fokozatban állapítja meg. Vezetői pótlékát: 
250%-ban állapítja meg a képviselő-testület. Így garantált illetménye 
177.165 Ft, magasabb vezetői pótléka 50.000 Ft. Így járandósága 
összesen 227.200 Ft. 
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A testület felkéri a polgármester asszonyt, hogy a kinevezési okmány 
elkészítéséről gondoskodjon. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
Ágoston Lászlóné képviselő: 

Szerinte agymosás történt itt, mert egy szavahihetetlen senkinek tartotta Vizkeleti István képviselő társát. Azt is 
nézzék meg, hogy a gyerekek hogyan szavaztak. Jobb, ha tudja mindenki, hogy 30 gyereket el fognak vinni. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

A Képviselő-testület meghozta a döntését, és kérte, hogy tartsák be a parlamentáris rendet, mert itt egy nyílt 
testületi ülés folyik. 

 
Baranyai Ernő CKÖ elnök: 

A Kisebbségi Önkormányzat élve a vétó jogával, megvétózza a döntést és továbbra is a Kovácsné Szemes 
Ibolyát támogatja. Arra való hivatkozással, hogy a bizonyos százalékot meghaladja a cigány gyerekek létszáma. 
Ebben az esetben jogukban áll megvétózni a döntést. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Megkérdezte, hogy mennyi a cigány tanulók létszáma? 
 
Baranyai Ernő CKÖ elnök: 

Nem tudta, de élt a jogával, és kérte a jegyzőkönyvbe rögzíteni. 
 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Jelenleg ebben az iskolában nincs kisebbségi oktatás. Megkérdezte az igazgató-helyettes asszonytól, hogy 
jelenleg van-e integrált kisebbségi oktatás ebben az iskolában. 
 

Kovácsné Szemes Ibolya pályázó: 
Válaszolt, hogy integrált oktatásuk van, és az integrált oktatásba bele tartozik a kisebbség is. A két Hás és a 
halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeiknek a többsége kisebbségi származású. 

 
Baranyai Ernő CKÖ elnök: 

Kérte jegyzőkönyvbe venni, hogy egyeztető tárgyalást is kérnek. 
 
Szabó Árpád képviselő: 

Kéri, hogy nézzék meg, hogy a lakosság kiket választott meg képviselőnek. Kire bízta azt, hogy ebben a 
ciklusban képviselje a falu lakosait. Megkérdezte, hogy kinek szerepel ott a neve. A nyilvános ülés azt jelenti, 
hogy a lakosság idejön és kulturáltan viselkedik, azonban ez nem mondható el.  

 
Ágoston Lászlóné képviselő: 

Igen valóban itt vannak, de ha a hat ember mindig széthúz, azt nem lehet sokáig csinálni. A fő széthúzó pedig 
pont te vagy. Meddig fogja még a falu elnézni ezt, hogy itt vannak hatan képviselők és nem tudnak megegyezni. 
A falu már rajtuk nevet, és jogosan. 

 
Bujáki Lászlóné képviselő: 

Nem akart hozzászólni, de amit az előző ciklusban ők elrontottak, ez annak a következménye. 
 
 
8. Különfélék: 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Tájékoztatta a lakosokat és a Képviselő-testületet, hogy a Kisalföld Volán Zrt. személyszállítási igazgatója 
értesítette, hogy 2011. augusztus 01-től kezdődően a Győr-Rétalap-Bábolna autóbuszvonalon menetrend-
módosítás bevezetését tervezik. Mely szerint a Bábolnáról 16.35 órakor Bőnyig közlekedő járat Győrig 
közlekedne. Ezzel kapcsolatban kérték, hogy állásfoglalásukról tájékoztassák Őket. Véleménye szerint ez 
teljesen elfogadható, hiszen így nem kell átszállni, egyenesen Győrig lehet közlekedni. Erről a lakosságot a 
Kisalföld Volán tájékoztatni fogja. 
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Tájékoztatta a lakosságot és a testületi tagokat, hogy a Győri Közszolgáltató Zrt. megkereste az Önkormányzatot, 
és kérte a segítségét. Szeretnének egy vizsgálatot végezni a településen a hulladékgazdálkodással kapcsolatban. 
A lakossághoz kiküldenének egy kérdőívet, melyet postai úton vagy e-mailben lehetne visszaküldeni, illetve a 
Polgármesteri Hivatalban elhelyezett urnába lehetne bedobni. Tehát a lakosságot meg fogják keresni egy 
kérdőívvel, és az a kérés, hogy minél többen küldjék vissza. 
A következő amiről tájékoztatni szerette volna a jelenlévőket, az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség megkeresése (10. melléklet). Emlékeztetett mindenkit, hogy 
végeztek egy bejárást a Bana-Bábolna csatornánál, és akkor abban maradtak, hogy június 20-án lesz egy 
egyeztető tárgyalásuk. Megküldték a Mérési jegyzőkönyvet, azonban ez nem másolható, ezért nála 
megtekinthető. Állásfoglalásuk szerint a mederben jelentős foszfor terhelés található, ami szennyvíztisztító telep 
eredetre utal. Ismertette a csatolt emlékeztetőt. Kiemelte belőle, hogy elfogadtak egy négy pontból álló stratégiát. 
Szerinte elindultak valamerre. Mivel az Önkormányzat tulajdonában van a csatorna, és a vízmű csak üzemelteti, 
nekik kellene a kitisztításáról gondoskodni. Elmondta, hogy nála megtekinthető a dokumentáció. 
Tájékoztatta a jelenlévőket és a lakosságot OKJ-s tanfolyamokról, melyekre pályázni lehet. Az ezzel kapcsolatos 
felhívás kifüggesztésre került a hivatalba. Havi egy alkalommal egy napot venne igénybe. 
Még egy pályázati lehetőség van az Új Széchenyi terv keretében, hogy 2011 szeptember 15-től 2012. január 31-
ig benyújtsanak az önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztésére pályázatot. A pályázati kiírásban a 
támogatás mértéke 90 %, tehát 10 % önerőt igényel. A támogatás mértéke minimum 40 millió Ft, tehát ennek a 
10 %-a is 4.000.000 Ft. Ismerve a költségvetésüket, nem tudnak erre a pályázatra pályázni. 
Megkérte a jegyző asszonyt, hogy ismertesse a megkapott törvényességi észrevételt. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Felolvasta a 11. sz. mellékletben csatolt levelet. Elmondta, hogy a fenntartó dönt az intézmény nyitva-tartásáról, 
viszont február 15-ig kellett volna meghozni ezt a döntést. Felkérte az óvodavezetőt, hogy a továbbiakban 
február 15-ig jelezze, hogy mikor szeretnék ezt az időszakot megoldani. Arra kérte a testületet, hogy hozzon egy 
olyan döntést, hogy a jövőben odafigyelnek ennek a határidőnek a betartására. 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
94/2011. (VII.05.) sz. önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
jövőben fokozott figyelmet fordít arra, hogy február 15-ig meghozzák a 
döntést az Egységes Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartásáról 
 
Felelős: Dr. Szolga Emese 

 jegyző 
 Nagyné Czigle Judit 

 intézményvezető 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Elmondta, hogy a következő rendes Képviselő-testületi ülés Szeptember 13-án kedden lesz. A következő 
napirendi pontok lesznek: Beszámoló a Képviselő-testület első féléves gazdálkodásáról, a költségvetési rendelet 
módosítása, Beszámoló az Általános Iskolában folyó oktató és nevelő munkáról, technikai feltételekről és 
Beszámoló óvodai munkáról. Ebben az időszakban mindig aktuális a Bursa Hungarica felsőoktatási 
ösztöndíjpályázat megtárgyalása.  
Kiosztották a megyei területfejlesztési cd-ket. Erről július 31-ig tájékoztatniuk kell a Megyei Főépítészetet, 
mivel a Képviselő-testületnek kiadták véleményezésre. Egy képviselő jelezte, hogy nem tudja megnézni, ezért 
felhívta a figyelmet, hogy a Polgármesteri Hivatal épületében a lakosok számára is elérhető gépen is meg lehet 
nézni.  

 
Vizkeleti István alpolgármester: 

Korábban megszabták a vendéglátó egységeknek a nyitvatartási rendjét, tehát hétköznap 22.00 órakor be kellene 
zárniuk. Sorozatosan kapja a telefont, hogy egyes vendéglátó egységek nem zárnak be. Megválaszolta, hogy ez 
nem az Ő hatásköre, szóljanak a rendőrségnek, vagy keressék a jegyző asszonyt. A testületi határozatot be kell 
tartani. 
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Dr. Szolga Emese jegyző: 
Tájékoztatta a testületet, hogy azóta három szabálysértési eljárás indult a nyitva tartási rendelet megszegése miatt. 
Jövő héten lesznek a meghallgatások, eljárás alá vont személyek és tanúk. A rendelet betartására mindenképpen 
oda kell figyelni. Eleve a szabálysértés az 50.000 Ft-ig súlytható, ez a maximális határ. Első ízben nem a 
legszigorúbb büntetést szokták meghozni, de ha megszaporodik a szabálysértések száma, akkor lehetősége van a 
jegyzőnek bezárni is az egységet.  
Ezek az eljárások két héten belül lezárulnak. Viszont a lakosságnak joga van ahhoz, hogy ezt jelezze, akár neki is 
hivatali időben, vagy a Rendőrségnek kellene szólnia. Ki is jönnek a rendőrök, hiszen most is rendőri intézkedés 
során indultak el az eljárások. Szigorúan fog eljárni, hogy a lakosság pihenése biztosított legyen. Volt 
lehetőségük tájékozódni a vendéglátó egységeknek erről a rendeletről, tehát már jól kell ismerniük. A 
későbbiekben is tájékoztatni fogja a Képviselő-testületet az ilyen jellegű szabálysértésekről. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Elmondta, hogy minden vendéglátó egységnek kiküldték a rendeletet, és a nyitva tartásba az volt kiírva ami a 
rendeletben van, de nem tartották be azt. A rendeletben szerepel, hogy egy hónapban kérhetik egyszer a nyitva 
tartás hosszabbítását, és a búcsú alkalmával ezt mindenki kérte is. 

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

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


