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BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Bana, Jókai Mór utca 18. 
 
Ikt.sz.: 311/13/2011. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. október 11-én tartott rendes 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 képviselők. 
 
Igazoltan távol: Vizkeleti István alpolgármester 
 
Igazolatlanul távol: Szabó Árpád képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Szolga Emese jegyző 

 Vincze Attiláné iskolaigazgató 
 Nagyné Czigle Judit intézményvezető 
 Baranyai Ernő CKÖ elnök 

 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Köszöntötte a képviselő-testület rendes ülésén megjelenteket, megállapította, hogy az határozatképes, mivel 7 
képviselőből 5 fő jelen van. Az alpolgármester úr jelezte, hogy nem tud megjelenni a testületi ülésen. Jegyzőkönyv 
vezetésére Sulyokné Kállai Mónika igazgatási előadót javasolta. 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
131/2011. (X.11.) 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, és javasolta azok elfogadását.  
 

NAPIRENDI PONTOK: 

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

 
2. Tájékoztató a Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének éves munkájáról 

Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester 
  

3. Jókai Mór Általános Iskola SZMSZ-nek és Házirendjének megtárgyalása, elfogadása 
Előadó: Vincze Attiláné iskolaigazgató 
 Dr. Szolga Emese jegyző 
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4. Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer megtárgyalása 
Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester 
 

5. Különfélék 
a. Nagyszentjános Község Önkormányzata által küldött rendezési terv módosítás megtárgyalása 

Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester 
 

b. Tájékoztató a kisebbségi nevelés és oktatás kérdésében tartott egyeztetés eredményéről 
Előadó: Dr. Szolga Emese jegyző 
 

c. Tájékoztató a fogászati ügyeleti ellátással kapcsolatban 
Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester 
 

d. Tájékoztató két pályázati lehetőségről 
Előadó: Dr. Szolga Emese jegyző 
 

 
ZÁRT ÜLÉS: 

1. Zsolnainé Nagy Éva rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos fellebbezésének megtárgyalása 
Előadó: Bujáki Lászlóné Szociális Bizottság elnöke 

 Dr. Szolga Emese jegyző 
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
132/2011. (X.11.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Napirendi 
pontokat.  
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Ismertette az 1. sz. mellékletben csatolt Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a Két ülés közötti 
eseményekről szóló dokumentumokat. Megkérdezte, hogy van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Annyit szeretett volna még elmondani, hogy a Leader pályázattal kapcsolatban egy projekt adatlapot adtak be, ehhez 
még nem volt szükséges testületi döntés. Amennyiben viszont később pályázatot adnak be, ahhoz szükséges lesz a 
Képviselő-testületi határozat, hiszen a közel 10 millió forintos költségvetéshez az áfát biztosítani kell az Önkormányzat 
részéről. A Művelődési Ház felújítására már évek óta várták a lehetőséget. Tegnapi napon kapták meg a támogató 
nyilatkozatot arról, hogy a benyújtott javaslatot a Bakonyalja-Kisalföld Kapuja Egyesület támogatja. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Megköszönte, és határozati javaslattal élt. 
 
 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
133/2011. (X.11.) önkormányzati határozata 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az 1. sz. 
melléklet szerinti beszámolót a lejárt határidős határozatokról és a két ülés 
közötti eseményekről. 
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Felelős: Sáhóné Horváth Márta 
 polgármester 
 
Határidő: azonnal 

 
 
2. Tájékoztató a Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének éves munkájáról 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Elmondta, hogy mindenki megkapta a beszámolót a testület munkájáról, mely a 2. sz. mellékletben lett csatolva. A 
lakosság tájékoztatása érdekében felolvasta a beszámolót. 
Megkérdezte, hogy van-e ezzel kapcsolatban vélemény, észrevétel.  

 
Baranyai Ernő CKÖ elnök: 

Elmondta, hogy Ő úgy tudja, hogy az utolsó testületi ülésükre már meghívták a polgármester asszonyt, csak nem ment 
el, mert, hogy nem ért rá. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Válaszolt az észrevételre, hogy azért nem tudott elmenni, mert az nap délben hívták meg, amikor este volt az ülés, és 
addigra már más programja volt. 
Mivel nem volt több észrevétel, ezért határozati javaslattal élt. 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
134/2011. (X.11.) önkormányzati határozata   
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az 2. sz. 
melléklet szerinti beszámolót a Képviselő-testület első éves munkájáról. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 
 polgármester 
 
Határidő: azonnal 
 

 
3. Jókai Mór Általános Iskola SZMSZ-nek és Házirendjének megtárgyalása, elfogadása 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Elmondta, hogy a képviselő társak megkapták a napirendi ponthoz tartozó írásos anyagot. Átadta a szót az igazgató 
asszonynak.  

 
Vincze Attiláné iskolaigazgató: 

Elmondta, hogy a házirendet néhány pontban módosította a tantestület, viszont az SZMSz-ben kicsit nagyobb 
módosításokat hajtottak végre. Mindkettőt elfogadta a tantestület, a házirendet még szeptember 13-án, az SZMSZ-t 
pedig a múlt héten. Kérte a Képviselő-testületet, hogy az áttanulmányozás után támogassák mindkét dokumentumot, 
melyek 3. és 4. sz. mellékletben került csatolásra. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Megköszönte, és az volt a javaslata, hogy először tárgyalják a Szervezeti és Működési Szabályzatot. Először erről 
kellene határozatot hozniuk, utána pedig a Házirendről. Megkérdezte a jegyző asszonyt, hogy a törvényi előírásoknak 
megfelelt-e a Szervezeti és Működési Szabályzat?  

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Elmondta, hogy az 1993. évi LXXIX. tv., a közoktatásról szóló törvény alapján áttekintette az SZMSZ-t. A kiemelt 
munkavégzésért járó kereset kiegészítést tartalmazta. Megkérdezte, hogy az iskolában van-e iratkezelési szabályzat? 

 
Vincze Attiláné iskolaigazgató: 

Elmondta, hogy jelenleg nincs. 
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Dr. Szolga Emese jegyző: 

Jelezte, hogy egy adatkezelési vagy egy iratkezelési szabályzatot kellene kidolgozni. Ennek majd a mellékletének kell 
lennie az SZMSZ-nek pótlólag. Elmondta, hogy a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 4. § (1) bekezdése részletesen 
szabályozza az SZMSZ-t, melyet végigtekintett. Kérte, hogy a gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolatot kicsit 
részletesebben dolgozzák ki a következő módosításnál. Egyébként így, ahogy van teljes mértékben megfelel a törvényi 
előírásoknak. Egyébként a vezető akadályoztatása esetére a helyettesítés rendje, a nevelőtestület feladatkörébe tartozó 
ügyek átruházása, a külső kapcsolatrendszer, ünnepélyek megszervezésének rendje, rendkívüli esemény, a tanórán 
kívüli foglalkozások szervezeti formái, a Diákönkormányzat, az iskolai könyvtár működése. Tehát minden benne van, 
amit a jogszabály előír. Elfogadásra javasolta. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Megköszönte. Ő annyit szeretett volna megkérdezni, hogy a 27. oldalon a 82. pontban szerepel a nem rendszeres 
tanulmányi órán kívüli foglalkozások, színházlátogatás, kirándulás. Ez nem jelent esetleg terhet az Önkormányzat 
számára, ki fogja ezeket finanszírozni? 
 

Vincze Attiláné iskolaigazgató: 
A tanulmányi kirándulásokat, ha valóban tanulmányi, akkor azokat finanszírozni kell az Önkormányzatnak. Viszont 
hangsúlyozta, hogy osztálykirándulásokat szerveznek. Akkor viszont a gyerekek számára kötelezővé nem teheti, mivel 
a szülőkre anyagi terhet ró. Tehát nem tanulmányi kirándulásról van szó, hanem osztálykirándulásról. A többi pedig, 
teljesen fakultatív, választható. A kirándulások nem terhelik az önkormányzat költségvetését. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Megköszönte, és megkérdezte, hogy a Képviselő társainak van-e esetleg kérdése? 

 
Ágoston Lászlóné képviselő:  

A 3. oldalon jegyezte meg, hogy ez a Teáor. szám, az intézményi vagyon működtetésénél, a szakmai tevékenységet 
irányító és kisegítő szolgálatnál hiányzik, miért? 

 
Vincze Attiláné iskolaigazgató: 

Elmondta, hogy ezeket az Alapító okiratból vette, egy az egyben úgy szerepelnek, ahogy ott vannak. Ezeket a számokat 
az Alapító okirat szabja meg. 

 
Ágoston Lászlóné képviselő:  

Megkérdezte, hogy milyen gyakorlata van a Kuklis Józsefnek. Tanított-e öt évig? 
 
Vincze Attiláné iskolaigazgató: 

Válaszolt, hogy igen 5 évig tanított Jászladányban.  
 
Ágoston Lászlóné képviselő:  

A 4. oldalon található a bélyegző használata. Szerinte annyival kellene még kiegészíteni, hogy téves bejegyzéskor is 
használják a bélyegzőt. A többivel egyetértett. Szerette volna elmondani, a záró rendelkezésekről. Megkérdezte, hogy 
mit ért az alatt, hogy „2009.12.10-én összeállított, lezárt SZMSZ-t 2011.10.04-én kiegészítésekkel, módosításokkal a 
tantestület egyöntetűen elfogadta”. 
 

Vincze Attiláné iskolaigazgató: 
Elmondta, hogy itt nagyon furcsa eset volt. Nem győzi elégszer mondani, hogy az átadás-átvételkor az igazgatói 
irodában egyetlen hivatalos dokumentumot sem találtak. Tehát ott nem állt a rendelkezésére semmi. Itt az 
Önkormányzatnál a múlt évben okt. 8-án vettek be bizonyos dokumentumokat. Előkerült egy SZMSZ, házirend, 
pedagógiai program, egy minőségbiztosítási program, melyeken semmilyen iskolai aláírás, bélyegző nem volt. Ez 
gyakorlatilag egy piszkozati anyag, ez volt a birtokában, ezzel tudott dolgozni. Ennek a végén volt ott, hogy 
2009.12.10-én lezárták, összeállították. Viszont a Képviselő-testület annak idején ezt nem fogadta el. Nem volt róla 
előterjesztés, nem szerepelnek rajta aláírások, illetve csak a Szülői Munkaközösség elnökének az aláírása, melyről az 
elnök váltig állítja, hogy ő nem írt alá semmi ilyet. Csak ebből tudott dolgozni. Bizonyos részei szó szerint átkerültek, 
bizonyos részeit ő dolgozta ki, és ezt az SZMSZ-t fogadta el a módosításokkal, kiegészítésekkel 2011.10.04-én a 
tantestület.  
 

Ágoston Lászlóné képviselő:  
Azért kérdezte meg, mert úgy tudja, hogy nekik nem lezárt, hanem élő, érvényes SZMSZ-ük van. Szerinte a 
2010.03.17.-én a hét igen szavazattal elfogadott SZMSZ-nek itt a hivatal épületében meg kell lennie. Kérte, hogy 
keressék meg azt a jegyzőkönyvet, mert szerinte biztos, hogy el lett fogadva 2010.03.07-én. Szerinte biztos, hogy egy 
példánynak itt kell lennie, mert ezt két példányban kell elkészíteni, és akkor is így történt.  
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1993. évi LXXIX. tv. a Közoktatásról 103. § (1) bekezdésében azt írja, hogy a fenntartó a Szervezeti és Működési 
Szabályzat, a Házirend, és az intézményi Minőségirányítási program jóváhagyását akkor tagadhatja meg, ha az 
jogszabályt sért. A Szervezeti és Működési Szabályzatot, a Házirendet, és az intézményi Minőségirányítási programot, 
illetve ezek módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a fenntartó 30 napon belül, helyi önkormányzat által 
fenntartott nevelési, oktatási intézmény esetén, a 30. napot követő első Képviselő-testületi ülésén nem nyilatkozik. 
Akkor is jóváhagyottnak kell tekinteni a nevelési, illetve pedagógiai programot vagy annak módosítását, ha a fenntartó 
az előbb említett, tehát 30. napot követő első Képviselő-testületi ülésen sem nyilatkozott. Szerinte keressék meg a 
2010.03.17-i jegyzőkönyvet, szeretné megnézni, mert szerinte abban benne van az SZMSZ elfogadása. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Elmondta, hogy 15 napja van rá, hogy erre reagáljon. Mindenképpen utána fog nézni. Viszont ezzel kapcsolatosan 
konkrétan állítja az ellenkezőjét, mivel ha ezt tárgyalták volna, akkor emlékezne rá, hogy egy testületi anyag tartalmaz 
egy SZMSZ-t is. Azt az iskolának le kellett adnia a jegyzőnek, azt a jegyző sokszorosítja, továbbítja a testületi tagoknak, 
viszont ilyen nem történt. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Megköszönte, és megkérdezte, hogy van-e kérdés? Mivel nem volt, ezért javasolta a 4. oldalon lévő módosítással együtt 
az elfogadását.  

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
135/2011. (X.11.) önkormányzati határozata   
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
Jókai Mór Általános Iskola 3. mellékletben található Szervezeti és Működési 
Szabályzatát. Kiegészítette azzal a módosítással, hogy a 4. oldalon pótolják, 
hogy a bélyegző használata kötelező a téves bejegyzések esetén is. 
Felhívta az intézményvezető figyelmét, hogy a helyben szokásos módon hozza 
nyilvánosságra. Megbízta a jegyzőt, hogy a www.bana.hu honlapon is tegye 
elérhetővé. 
 
Felelős: Vincze Attiláné 
 iskola igazgató 
 Dr. Szolga Emese 
 jegyző 
 
Határidő: azonnal 
 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Rátértek a következő pontra, a Házirend elfogadására. Mivel nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni az igazgató asszony, 
ezért megkérdezte a Képviselő-testületi tagokat, hogy kívánnak észrevételt, kérdést feltenni. Elmondta, hogy ha jól 
tudja akkor ezt is véleményezték. 

 
Vincze Attiláné iskolaigazgató: 

Igen, elmondta, hogy ő az előbb mindkét dokumentumról beszélt. Ezt is véleményezte a Szülői Munkaközösség, és a 
tantestület is elfogadásra javasolta. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Megkérdezte, hogy sikerül-e betartani, hogy aki év elején jelentkezik szakkörre, annak egész évben kötelező járni. 
Kérte továbbá, hogy a Művelődési Házban az étkeztetésre fokozottan figyeljenek oda. 

 
Vincze Attiláné iskolaigazgató: 

Elmondta, hogy igyekeznek betartatni a gyerekekkel a szakkörökre vonatkozó előírásokat. Egyedül gyerek nem mehet 
étkezni, mindig van velük felnőtt kíséret. Fokozottan figyelnek a Művelődési Ház megóvására, tisztán tartására. Minden 
pedagógus ezt a 40 órája terhére csinálja, tehát plusz juttatás ezért nem jár nekik.  

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van még kérdése valakinek? 
 
 



D:\Dokumentumok\2011\Jegyzőkönyvek\Képviselő-testületi-2011\2011.10.11\Jegyzőkönyv - 2011.10.11.doc oldal 6/13. 
 

Ágoston Lászlóné képviselő:  
Elmondta, hogy neki nagyon tetszik a Házirend. Látta benne, hogy az ünnepségeken egyenruha, ünneplő, alkalomhoz 
illő ruha kötelező. Ezt nagyon üdvözli, ebből nem szabad engedni. 

 
Vincze Attiláné iskolaigazgató: 

Nagyon nehéz ezt betartatni, hiszen a kamasz gyerekeknek nagyon „ciki” az ilyen öltözék, viszont nagyon számít rá, 
hogy a szülők is mellé állnak, és segítenek a gyermekek ránevelésére. Szerinte a szülői ráhatás nagyon sokat számít. 

 
Ágoston Lászlóné képviselő:  

Nagyon hiányolta, hogy szeptember 29-ét a Pákozdi csata napját nem tartják meg már? Szerinte meg lehetne oldani, 
hogy legalább tanórán, történelem órán megemlékezzenek róla. Szerette volna megkérdezni, hogy amennyire lehet, de 
jöjjenek el az ünnepély napján az ünnepségre. Tudja, hogy kötelezővé tenni nem lehet, de ráhatással hátha sokan 
elmennének.  
 

Vincze Attiláné iskolaigazgató: 
Elmondta, hogy figyelembe fogják venni a szeptember 29.-ét is, viszont most jobban előtérbe került az október 6.-a. A 
települési ünnepélyekre pedig megpróbálják a lehető legtöbb gyermeket ösztönözni a megjelenésre.  

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Jutalmazásnál szerette volna megjegyezni, hogy ha valaki megérdemli, akkor úgy illik, és kötelező is hogy jutalmazni 
kell. A gyerekeknek azzal is tisztában kell lenni, hogy nekik kötelezettségeik is vannak. Aki nyolc éven keresztül jó 
tanuló, jó sportoló az Jókai emlékérmet kap. Volt már arra gyakorlat, hogy valaki ezt elérte, ilyet kapott? 

 
Vincze Attiláné iskolaigazgató: 

Elmondta, hogy ez egy új kezdeményezés, régebben ilyen nem szerepelt a jutalmazásban. Nem tud róla, hogy már 
valaki kapott volna ilyet, vagy hogy lesz-e ilyen? Régebben voltak ilyen gyerekek, most az utóbbi időben már nem igen 
fordult elő. De a lehetőség adott. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Felhívta az igazgatónő figyelmét, hogy év végén is volt olyan, hogy könyvjutalomban részesítették a gyerekeket, és volt 
olyan szülő, aki behozta megmutatni, mert használt könyveket kaptak a gyerekek. Kérte, hogy a jutalmazásnál 
figyeljenek oda a könyvek minőségére. 
 

Vincze Attiláné iskolaigazgató: 
Elmondta, hogy szűkösek az anyagi lehetőségeik, de figyelni fognak, hogy minőségi jutalomkönyveket tudjanak 
kiosztani. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Elmondta, hogy az elmúlt tanévben volt egy olyan jelenség, hogy olyan személy tanított az iskolában, akinek nem volt 
pedagógusi végzettsége. Kérte, hogy ha ilyen előfordulna, akkor előbb járják körbe, hogy jogilag részt vehet-e a 
tanórákon.  

 
Vincze Attiláné iskolaigazgató: 

Biztosította a jelenlévőket, hogy fokozott figyelmet fordítanak arra, hogy jogosulatlan személyek ne tartózkodjanak az 
iskolában. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Megköszönte, és határozati javaslattal élt. 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
136/2011. (X.11.) önkormányzati határozata   
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
Jókai Mór Általános Iskola 4. mellékletben csatolt Házirendjét. 
Felhívta az intézményvezető figyelmét, hogy a helyben szokásos módon hozza 
nyilvánosságra, valamint beiratkozáskor a szülőnek, tanulónak adják át. 
Megbízták a jegyzőt, hogy a www.bana.hu honlapon is tegye elérhetővé. 
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Felelős: Vincze Attiláné 
 iskola igazgató 
 Dr. Szolga Emese 
 jegyző 
 
Határidő: azonnal 

 
 
4. Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer megtárgyalása 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Képviselő társai megkapták az előterjesztést, mely az 5. sz. mellékletben került csatolásra. Itt egy ösztöndíjrendszerről 
van szó, mely a felsőoktatásban részt vevő hallgatóknak lehet nyújtani. Ez egy három pilléren alapuló támogatás, mely 
a települési önkormányzatok által nyújtott, a megyei önkormányzatok által nyújtott, valamint intézményi támogatásból 
tevődik össze. Megváltozott a Bursa ösztöndíjrendszer pályázati rendje. Egyenlőre az a kérdés, hogy kíván-e az 
Önkormányzat csatlakozni. Kérte, hogy csatlakozzanak, mert sok felsőoktatásba tanuló fiatal van a faluban. Néhány 
családnak nagy segítség lenne ez a támogatás. Amennyiben most támogatják, akkor 2012-ben nem vonhatják vissza. 
Kérte a képviselők véleményét. 
 

Bátisz Erzsébet képviselő: 
Megkérdezte, hogy akkor itt a szociálisan hátrányos helyzetűekről van szó? Felmerült részéről, hogy biztosítani tudják 
erre a megfelelő összeget? 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Igen a hátrányos helyzetűekről van szó, és minden évben be szokták tervezni a költségvetésükbe. Most is benne van. 
 

Ágoston Lászlóné képviselő: 
Úgy emlékezett, hogy amikor a szociális bizottságban bent volt, akkor amennyit az önkormányzat adott, annyit adott a 
megyei önkormányzat is, és a tanuló iskolája is. Szerinte akkor 200.000 Ft volt egy évre és azt osztották el a rászoruló 
gyerekeknek. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Kettő határozati javaslattal élt. 
 
 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
137/2011. (X.11.) önkormányzati határozata   
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
csatlakozik a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulójához. 
Megbízta a polgármestert az 6. melléklet szerinti csatlakozási nyilatkozat 
aláírásával és annak a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle 
Sándor Alapkezelő felé történő megküldésével. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 
 polgármester 
 
Határidő: 2011. október 14. 
 
 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
138/2011. (X.11.) önkormányzati határozata   
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Erőforrás 
Minisztériummal együttműködve a 7/a. melléklet szerint kiírja az „A” típusú 
2012. évre szóló Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Önsztöndíj 
pályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2011/2012. tanév második és 
2012/2013. tanév első félévére vonatkozóan, illetve a 8/a. melléklet szerint a 
„B” típusú 2012. évre szóló Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
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Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok 
számára. 
 
Felelős: Dr. Szolga Emese 
 jegyző 
 
Határidő: 2011. október 17. 
 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Elmondta, hogy a Képviselő testület tagjai a pályázati kiírásokat megkapták, és ezeket fel fogják tölteni a www.bana.hu 
honlapra is és a Hivatalban is elérhetőek. 

 
 
5. Különfélék 
a. Nagyszentjános Község Önkormányzata által küldött rendezési terv módosítás megtárgyalása 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

A Nagyszentjános Község Önkormányzata megkereste a Polgármesteri Hivatalt, hogy a rendezési tervüket akarják 
módosítani. Ez egy törvényi előírás, hogy a közigazgatásilag határos településeket ezzel kapcsolatban meg kell 
keresniük. Elmondta, hogy a saját szabályozási tervükkel nem ellentétes, nem ütközik. Határozati javaslattal élt. 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
139/2011. (X.11.) önkormányzati határozata   
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a  
9. mellékletben található, Nagyszentjános Község szabályozási tervét, azzal 
javaslattal és módosítással nem élt, illetve nem emelt kifogást ellene.  
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 
 polgármester 
 
Határidő: azonnal 
 

 
b. Tájékoztató a kisebbségi nevelés és oktatás kérdésében tartott egyeztetés eredményéről 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

A két ülés közötti eseményekről már tájékoztatta a testületet, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat által benyújtott 
kérvény alapján az előző testületi ülésen hoztak egy határozatot, melyben megbízták az intézményvezetőket, a CKÖ 
elnököt és jegyző asszonyt, majd kibővítették a Szülői Munkaközösség elnökével, és tanácskozást folytattak. Megkérte 
a jegyző asszonyt, hogy tájékoztassa a jelenlévőket és a lakosságot a tanácskozás eredményéről, a döntésről. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Döntés nem született a napirendi ponttal kapcsolatosan. Szóbeli előterjesztésében arról szerette volna a testületi tagokat 
tájékoztatni, hogy CKÖ elnöke több mindenről tájékoztatta őket. Elmondta azt is, hogy ők a Kisebbségi Ombudsman és 
a Kisebbségi Referens felé is fordultak e témakörben. Tehát biztos lesz az önkormányzat felé egy megkereső levél ezzel 
kapcsolatban, bízik benne, hogy segítő javaslatokat fognak kapni. Tájékoztatta továbbá őket arról, hogy a 
kezdeményező szülők nem vállalják a nyilvánosságot, szeretnék a névtelenséget megőrizni. Ugye nyolc szülő kérte a 
kisebbségi nevelési oktatás elindítását az aláírásával. Viszont erre vonatkozó dokumentumuk nincsen. Az oktatás és a 
honismeret, és a népi kultúra oktatására helyeznék a hangsúlyt. Ezt is kiemelte a Kisebbségi Önkormányzat elnöke. 
Viszont szeretnék, ha mind a pedagógiai program, mind a tanterv, mind az alapító okirat (ugye ez előírás is) tartalmazná 
ezt. Erre plusz anyagi forrást vennének igénybe. Az önkormányzatnak a Kisebbségi Önkormányzat elnöke szerint nem 
lesz plusz kiadása ennek kapcsán. Ez az ő álláspontjuk. Illetve tájékoztatta arról, hogy a megyei önkormányzatnál már 
kidolgozás alatt van egy koncepció erre vonatkozóan. Annak a körülményeit is meg kellene vizsgálni, hogy az 
iskolában van olyan személy, aki az oktatást tudná végezni. Az CKÖ elnök ezt nyilatkozta. Nem külön szeretnék az 
oktatást megoldani, nem szeretnék semmiképpen az elkülönült, akár szakkör jellegű oktatást. Az iskolába járó minden 
gyerekre vonatkozóan szeretnék ezt kiterjeszteni. Tehát kisebbségi nevelést, oktatást szeretnének az egész iskola 
vonatkoztatásában. Kérte a CKÖ elnök úr segítségét abban, hogy ha valamit nem jól mondott, vagy nem jól értelmezett. 
A Szülői Munkaközösség elnöke is és az iskolaigazgató asszony is jelen voltak a megbeszélésen, és ők jelezték neki azt, 
hogy több szülő is, akik nem írták alá ezt a kérvényt, jelezték számukra, hogy így az ő gyerekeiknek a jogai fognak 
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csorbulni. Tehát nem biztos, hogy szeretnék ezt a kisebbségi nevelési oktatást mindenkire kiterjeszteni. Ennyi volt a 
beszélgetés lényege.  
Szeretett volna néhány gondolatot megosztani a testülettel, arról, hogy miről is folyt a tájékoztatás. A Nemzeti 
alaptanterv tartalmazza az előírásokat, melyeket be kell tartani. Illetve az alapító okiratnak mindenképpen tartalmaznia 
kell, amint kisebbségi nevelési, oktatási feladatokat lát el az iskola. A nevelési program az óvoda vonatkoztatásában, 
illetve a pedagógiai program az iskola vonatkozásában. Lényeges, hogy amennyiben ilyen feladat kapcsán az iskola 
átszervezése válik fontossá, akkor azt május 31-ig lehet megtenni. Szerinte ez kiemelendő dolog. A nemzeti etnikai 
kisebbségi iskolai nevelésben, oktatásban vannak kiemelendő kötelező tanórai foglalkozások, ezeknek az időtartama 
10 %-kal kell, hogy megemelkedjen. A megyei önkormányzat egy fejlesztési tervet dolgozhat ki a 88. § szerint. A 
fejlesztési terv elkészítéséhez véleményt nyilváníthat, és az elkészítésében közreműködhet az érdekelt települési területi 
kisebbségi önkormányzat. Erről beszéltek is akkor. Viszont ehhez be kell szerezni az országos kisebbségi önkormányzat 
véleményét is. Ami lényeges, és szeretné a testület figyelmébe ajánlani, hogy a helyi önkormányzat akkor szervezheti át 
adott tevékenységről, vagy szolgáltatásról megfelelő színvonalon gondoskodik, igénybevétele az érintett gyerekeknek, 
tanulóknak, szülőknek nem jelent aránytalan terhet. Ennek eldöntéséhez be kell szerezni a megyei önkormányzat 
szakvéleményét, ami erre a fejlesztési tervre épül. És a helyi önkormányzat közoktatási szakértő véleményét köteles 
beszerezni a tervezett intézkedés véleményezése céljából. Ezt a megyei önkormányzat részére meg kell küldeni, és az 
oktatási szakértő személyére az Oktatási Hivatal tesz javaslatot. Egyébkén sok kérdés felmerült a szülőkben is, 
melyeket a Szülői Munkaközösség elnöke továbbította részére. Ezért is szeretne még egy-két dolgot elmondani. 
Az óvodai nevelés folyhat a kisebbség nyelvén, két nyelven és a cigány kultúra keretében magyar nyelven. Ez a három 
féle lehetőség van. Itt a CKÖ elnök jelezte, hogy a cigány kulturális nevelés keretében magyar nyelven szeretnék. Az 
iskola vonatkozásában viszont 5 lehetőség van. Anyanyelvű oktatás, két nyelvű kisebbségi oktatás, nyelvoktató 
kisebbségi oktatás, cigány felzárkóztató oktatás, és interkulturális oktatás. Itt a cigány felzárkóztató oktatást jelölte meg 
a CKÖ elnöke. Javaslat volt arra, hogy szakkör jelleggel működjön, viszont a CKÖ elnöke jelezte, hogy a nyolc szülő 
kérelme nem erre irányult, hanem az egész iskolában a felzárkóztató oktatásnak a kialakítására. Szakmai szempontból 
ezeket futották át, hogy egyáltalán mi lenne az igény. 
Még egy dolgot ismertetne a testülettel. 2010-ben volt az Oktatási Hivatal által egy felmérés és 15 nemzeti etnikai 
kisebbségi nyelvet oktató iskolát vizsgáltak meg. Nagyon sok gondot okozott a dokumentumok hiánya vagy a nem 
megfelelő dokumentumoknak a megléte. Tehát ebben mindenképpen közoktatási szakértő igénybe vételét kell bevonni, 
melynek költségei is vannak. Szerinte az iskolaigazgató egy ilyen dolgot nem tudna egy személyben felvállalni, hogy 
kialakítsa egyedül, hiszen információi alapján az egész megyében nincs olyan hely ahol kisebbségi oktatás folyna. A 
nevelési programban is, és az alapító okiraton kívül a Szervezeti és Működési Szabályzatban, Pedagógiai programban is 
szerepelnie kell a kisebbség történelmének, szellemi, anyagi kultúrájának. Tehát olyan jellegű információknak, aminek 
ő és az igazgató asszony nincsenek a birtokában. Ez hosszabb idő és folyamatnak az eredménye tud lenni. A magyar 
nyelven folyó cigány kisebbségi oktatás esetében, ahol cigány nyelvet nem oktatnak, ott kötelező a népismeret tanítása 
és legalább heti két órában a kisebbségi kulturális tevékenység. Ezek is előírások. Népismeret oktatása az alsó tagozaton 
legkevesebb évi 18 óra, felső tagozaton évi 37 óra felhasználásával. Tehát ezeket is megbeszélték ezen az egyeztetésen. 
Itt az Oktatási Hivatalnak a belső ellenőrzése azt írja, hogy a 93. évi LXXIX. tv. 3. sz. melléklete 2 pontja értelmében a 
nemzeti etnikai kisebbségi oktatást, amennyiben nyolc szülő igényli gyermeke részére meg kell szervezni és működtetni 
kell. A tanulói felvétel alapja a szülői nyilatkozat, tehát azok nélkül nem tudnak tovább lépni ebben az ügyben. Elnök úr 
segítségét kérte, hogy esetleg valamit kihagyott, de szerinte ennyiről akart beszélni.  

 
Baranyai Ernő CKÖ elnök: 

Tudomása szerint van egy olyan tanár, aki ilyenben már részt vett, kisebbségi oktatást már folytatott. Ő az Árnitsné és 
megkérte, hogy segítse őket ebben az ügyben. Ő tudna ebben felvilágosítást is adni. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Szerinte ebben nem nagyon kell felvilágosítást adni, egy tájékoztatót hallgattak meg ezzel kapcsolatban. Döntést nem 
fognak tudni hozni semmilyen esetben sem. Ezzel kapcsolatban az alapító okirat módosítását május 31-ig kell megtenni, 
tehát bőven van még rá idejük. Egyébként tudják, hogy az önkormányzati törvény teljesen át fog alakulni, úgy tudják, 
hogy az iskolákat visszaveszi az állam, tehát kikerülnek az önkormányzat hatásköréből. Ez már szinte száz 
százalékosnak mondható. Ezért nem tudja, hogy ezzel mennyire kellene most itt az önkormányzatnak foglalkoznia. A 
jegyző asszonynak már most rengeteg munkája van benne. A megyében erre még sehol nincs gyakorlat. Most döntést 
sem kell hozniuk. Meghallgatták a tájékoztatót, mely szerint a nyolc szülő nem is vállalja a nyilvánosságot. Az aláírt 
nyilatkozatok nélkül sem léphetnek. Hamarosan a fenntartók nem ők lesznek, hanem az állam. Egyedül az óvoda marad 
meg, de addig még bőven van idejük, hogy a közoktatási törvény ismeretében ezekről a dolgokról beszélgessenek. 
Szerinte a jegyzőnő nagyon alaposan körüljárta ezt a témát. Úgy gondolta, hogy most meghallgatták ezt a tájékoztatót 
és nem szeretné, hogy erről a témáról vitát nyissanak.  

 
Nagyné Czigle Judit óvodavezető: 

Annyi kiegészítést kívánt tenni, hogy egy azon kisebbséghez tartozó nyolc szülő aláírása szükséges. Valamint 
aláírásával kell nyilatkoznia, hogy ő ahhoz a kisebbséghez tartozik. Elmondta, hogy valóban nagyon körüljárták ezt a 
témát. Szerinte itt valaki nagyon félre informálja az elnök urat, vagy nagyon szeretnék a vitát gerjeszteni. A legtöbb 
helyen ahol sokkal magasabb a cigány kisebbség jelenléte, mindenhol integráltan a magyar gyerekekkel együtt nevelik 
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őket. Igaz, hogy egyéni bánásmóddal, ahogy az óvodában kell is azoknál a gyerekeknél, akiknél hátrányos helyzet van. 
Eddig is úgy csinálták, és ezután is úgy fogják csinálni. Úgyhogy Önöknek nem kell attól félni, mert miattuk nem 
kallódnak el a gyerekek. Esetleg a szülői háttér, hiszen az nagyon befolyásoló mindenhol. Az Önök gyerekei is 
mindegyik iskolát végzett, és aki akar, az tanulhat ezután is. Már korábban is mondta, és utána is nézett, hogy olyan 
falvakban sincs ilyen, ahol a cigány lakosság száma jóval nagyobb. Nem tudja, hogy ez a nyolc szülő mit akar, de 
szerinte őket valaki nagyon felhúzta. Nyomatékosan kérte az elnököt, hogy ne csinálják ezt. A jegyző asszonnyal is 
utánanéztek, áttanulmányozták, és egyikük sem akar rosszat.  

 
Baranyai Ernő CKÖ elnök: 

Elmondta, hogy nem is feltételezték, hogy az óvoda vagy az iskola rosszat akarna. Van egy ilyen törvény adta, 
alkotmányos joguk és élni szeretnének vele.  

 
Bátisz Erzsébet képviselő: 

Szerinte nem arra gondol az elnök úr, hogy máshogy alakultak a magyar és a cigány gyerekek, hanem élni akar azzal a 
jogával, hogy tanulják meg a saját kultúrájukat. Szerette volna, hogy hallgassák meg az Árnitsné Mohl Ágnest. 

 
Vincze Attiláné iskolaigazgató: 

Egyetértett a polgármester asszony és az óvodavezető által elmondottakkal. Egyetlen kérdést írt fel magának ezzel 
kapcsolatban. Kötelezővé tenni, még a cigány származásúak részére sem lehet. A másik, hogy Ő az iskolában nem 
döntheti el, nincs joga eldönteni, hogy ki a cigány, és ki nem. Ő attól fél, hogy nem fognak tömegek igényt tartani erre 
az oktatásra. Ők kidolgozzák a programot, módosítanak mindent, amit kell, biztosítják a hozzá értő szakembereket, és 
így látatlanban nagy kérdés az, hogy használt lesz-e ez az oktatási forma.  

 
Járóka Márió Zsolt képviselő: 

Annyit kérdezett meg az elnök úrtól, hogy a nyolc szülőn kívül megkérdeztek már mást is? 
 
Baranyai Ernő CKÖ elnök: 

Elmondta, hogy magyarok közül is volt olyan, aki támogatta ezt a kezdeményezést. 
 
Bujáki Lászlóné képviselő:  

Elmondta már múltkor is a véleményét. Ne csináljanak uszítást a faluban. Szerinte egy szakkör formájában beszéljenek 
róla, csinálják, de kimondottan, hogy áttérjenek erre a tanítási formára, azt nem tudja támogatni. Itt semmi hagyománya 
nem volt a cigányságnak, mert a cigányok beolvadtak a falu életébe. Szerinte már két éve megy ez az uszítás a faluban. 
Véleménye szerint a nyolc szülő ne döntsön az összes többi gyerekről. Tiszteletben tartják a kultúrájukat, a 
véleményüket, igényüket. Szerinte ha valaki megérdemli, akkor támogassák. Volt olyan korábban akit támogattak, 
ösztöndíjat adtak neki, de nem élt vele. Meg kellene nézni, hogy ki az a nyolc szülő. Hogyan tanulnak azok a gyerekek. 
Szerinte, ha most sem tanulnak, akkor majd a cigány kultúrát sem fogják tanulni? Meg lehet nézni, hogy akár az 
iskolánál, akár az óvodánál a társadalmi munkánál egyik cigány család sem volt ott. Ők mindig csak adjanak nekik, de 
ők nem tesznek meg semmit. Köszönte szépen. 

 
Ágoston Lászlóné képviselő: 

Már vagy 35 évvel ezelőtt helyi történeti kiállítást szerveztek, és akkor nagyon sok cigánytól kapott anyagot. Régen 
azért nem foglakoztak ezzel a témával, mert akkor nem volt cigány kisebbségi önkormányzat. Szerinte ezeket a Lázár 
kislányokat támogatni kell, mert nagyon ügyesek. Elmondta, hogy volt nekik olyan cigány tanulójuk, aki főiskolát 
végzett. Van nekik egy Zsolnai Tamás őrnagy, régi tanulójuk, aki most október 6-án levezényelte az ünnepet. Nagyon 
büszke rá, hogy az ő osztályába járt, és a Banai Általános Iskolában végzett. Nincs a környéken még egy ilyen 
származású gyerek, mint a Tomi, aki ilyen dolgokat ért el. Tehát nem tesznek különbséget. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

A tehetséges gyerekeket fel kell ölelni. Most amikor összeültek a kisebbségi nevelés, oktatás kapcsán beszélték is, hogy 
vannak olyan pályázati lehetőségek, amiket ki kell használni. Van az Arany János tehetséggondozás, van a MACIKA, 
melyek olyan pályázati lehetőségek, melyek segítik az ilyen gyerekek felölelését. A cigány kisebbségi nevelés és 
oktatásnak a kialakítása az más célt szolgál, mint a tehetséggondozás. Itt más jellegű lenne ennek a kiépítése. Ennek 
kimondottan a beilleszkedés, a cigány kultúra ápolása, a népismereti dolgok előtérbe helyezése lenne az elsődleges célja.  
Amit kiemelt az elnök úr, hogy a szülők ezt nem az anyagiak miatt szeretnék igénybe venni, más érdekek vezérlik őket.  
 

Ágoston Lászlóné képviselő: 
Szerinte itt a cigány kisebbségi oktatásnál arra kellene ránevelni a gyerekeket, hogy vigyék tovább a tanulási 
szokásaikat. Ne hagyják abba, ha elmennek innen. Hiába volt itt tehetséges gyerek, valóban mindent megadtak neki, de 
15-16 évesen befejezte a tanulást, pedig egyetemet végezhetett volna. Kérte, hogy hallgassák meg az Árnitsné Mohl 
Ágnest. 
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Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Ő úgy döntött, hogy nem szeretné tovább húzni ezt a dolgot. Egy teljes körű tájékoztatást kaptak a jegyző asszonytól és 
kérte, hogy térjenek rá a következő napirendi pontra.  

 
 
c. Tájékoztató a fogászati ügyeleti ellátással kapcsolatban 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Sürgősségi fogászati ellátással kapcsolatosan már a lejárt határidejű határozatoknál említette, hogy a megállapodás 
aláírása folyamatban van. Azonban az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény győri szolgálata megkérte őket, 
hogy tájékoztassák a lakosságot, hogy 2011. október 1-től csak egy nyilatkozat kitöltésével lehet igénybe venni a 
sürgősségi ellátást. Csak így lehet, mert név szerint szeretnék jelenteni az önkormányzatoknak, hogy ki vette igénybe a 
szolgáltatást. Annak érdekében, hogy valóban banai lakosok voltak. 
Illetve a különfélékben a jegyző asszony szeretne két pályázati lehetőségről beszámolni. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Mielőtt a két pályázatra rátérne elmondta, hogy két képviselő is jelezte, hogy hallgassák meg az Árnitsné Mohl Ágnest. 
Nyomatékosan kijelentette, hogy nagyon szívesen várja bármikor a jegyzői irodába az Árnitsné Mohl Ágnest. Kérte, 
hogy jöjjön be a jegyzői irodába, és leül vele, hogy elbeszélgessenek erről a témáról. Amennyiben segítséget tud 
nyújtani, azt nagyon szívesen veszi. Véleménye szerint nem ez a plénum az, ahol ezt a témát tovább kellene firtatni. 
Akár már a holnapi napon is várja a jegyzői irodába.  

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Határozottan felszólította a lakosság képviselőjét, hogy vegye figyelembe, hogy itt Képviselő-testületi ülés zajlik. 
Átadta a szót a jegyző asszonynak. 
 
 

d. Tájékoztató két pályázati lehetőségről 
 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Két pályázati kiírásról van szó. Az egyik az a Délhatármenti Üzleti Klaszter Gratovin Zrt. által kiírt „Micro-projektek 
támogatása 2011” pályázat, melynél az önkormányzatnak van lehetősége a Kulturális projektek: rendezvények, 
programok a hagyományőrzés jegyében pályázni. Nem csak önkormányzatok, hanem az intézményei is beadhatják a 
pályázatot, melyre itt hívná fel az intézményvezetők figyelmét. Olyan projekteket támogatnak, amik 2012. január 15. és 
2012. május 31. között van. Itt az önkormányzatnak a majálisra lehetne pályázni, valamint a két intézménynek a 
gyereknapot lehetne megcélozni. A pályázati összeget a támogatási szerződés megkötését követően 15 napon belül 
átutalásra küldik, és 15 napon belül el is kell vele számolni szakmai és pénzügyi beszámolóval. Egy szervezet 
maximum két pályázatot adhat be, de különböző kategóriákban. Tehát itt egyet lehet, de ha Bana viszonylatát nézik, 
akkor hármat, mert külön az óvoda és az iskola is adhat be. Amit igénybe lehet venni pályázati összeg nem magas, max. 
300.000 Ft. A határidő nagyon szűkös, mert október 15. 24 óráig le kell adni a pályázatot. A beérkezés határidejétől 
számított 60 napon belül döntenek róla. A jövő évi támogatásuk meglenne. A nevezési díj 4.500 Ft. Ezért volt 
szükséges a Képviselő-testület döntése. Befizetésről szóló igazolást a pályázati adatlappal együtt meg kell küldeni, tehát 
holnap erről gondoskodni kell, ha a testület úgy dönt, hogy támogatja a pályázat benyújtását.  
A pályázati adatlaphoz tartozó ötleteket, nagyon várja a testületi tagoktól, holnap, holnapután az irodájában lesz 
elérhető. Az intézményvezetőknek pedig a gyereknapra vonatkozóan érdemes megfontolni, viszont a nevezési díjat 
akkor az ő költségvetésükben kell megtalálni.  

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Véleménye szerint ez a 4.500 Ft-os nevezési díj nem egy olyan nagy összeg, és jól jönne a 300.000 Ft. Mint már 
említette az idei évben minden rendezvényüket sikerült adományokból megoldani. Most itt lenne egy lehetőség, hogy az 
adományozók egy kis szünetet tartsanak. Ők is azért keményen megdolgoznak azokért a pénzekért, amiket egy ilyen 
rendezvényre felajánlanak. Ez egy 100 %-os támogatottságú pályázat, amihez a 4.500 Ft-os befektetés nem megterhelő.  
Határozati javaslattal élt. 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
140/2011. (X.11.) önkormányzati határozata   
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Délhatármenti Üzleti Klaszter Gratovin Zrt. által kiírt „Micro-projektek 
támogatása 2011” – C) Kulturális projektek: rendezvények, programok a 
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hagyományőrzés jegyében pályázatban részt kívánnak venni, és az általános 
tartalék terhére 4.500 Ft-os pályázati díj megfizetéséhez hozzájárult. Megbízta a 
jegyző asszonyt a pályázat kidolgozásával. 
 
Felelős: Dr. Szolga Emese 
 jegyző 
 
Határidő: 2011. október 15. 
 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

A másik pályázati lehetőség a Települési rendezvények, programok támogatása szintén. Ennek 2011.10.31. a lejárati 
határideje. Felfújható és szórakoztató játékok térítésmentes használatára lehet pályázni. Települési területi 
önkormányzatok, iskolák, óvodák szintén pályázhatnak. A projektben a pályázati rendezvény ideje 2012.04.01. és 
2012.10.31. között lehet. Itt ő már az augusztusi falunapra gondolt, azért, hogy ne legyen átfedés a két pályázat között. 
Itt a pályázat részvételi díja 8.000 Ft. Pályázni három eszköz hat órás térítésmentes felügyelettel történő használatára 
lehet. Egy két csúszdás légvár, egy ugráló-vár, és egy meglepetés eszközt biztosítanak maximum hat órára. Egyébként a 
HUMÁN-INNOV Szolgáltató Kft. írta ki a pályázatot, és két eredeti példányban kell becsatolni. Elég sok mellékletet 
kell csatolni, a létjogosultságokat igazolni kell. A nyertes pályázóknak az eszközöket az igényelt napok egyikén 
térítésmentesen a helyszínre szállítják, be is üzemeltetik és felügyeletet is biztosítanak. Ennyit szeretett volna 
kihangsúlyozni, és itt pedig a 8.000 Ft-os pályázati díj miatt kellene testületi döntést hozni. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Csak ilyen 100 %-os támogatottságú pályázatokra tudnak pályázni. Szerinte nagyon jó lenne, ha a Banánfesztivál 
programját tudnák egy kicsit színesebbé tenni. A beadási határidő október 31. és a jegyző asszony ezt is bevállalta, hogy 
ezt is megírja. Csak a 8.000 Ft-os pályázati részt kell megfizetni. Ezzel kapcsolatosan határozati javaslattal élt. 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
141/2011. (X.11.) önkormányzati határozata   
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
HUMÁN-INNOV Szolgáltató Kft. által Települési rendezvények, programok 
támogatása – felfújható és szórakoztató játékok térítésmentes használatára kiírt 
pályázatban részt kívánnak venni, és az általános tartalék terhére 8.000 Ft-os 
pályázati díj megfizetéséhez hozzájárult. Megbízta a jegyző asszonyt a pályázat 
kidolgozásával. 
 
Felelős: Dr. Szolga Emese 
 jegyző 
 
Határidő: azonnal 

 
 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Jókai Mór Általános Iskola bevonásával az igazgató asszony és a védőnő segítségével elkészítettek egy pályázatot 
drogprezentációra. Nem kellett hozzá semmilyen önerő, tehát 100 %-ban finanszírozott. Nagy összeget, 3.000.000 Ft-ot 
lehetett volna igényelni, de ők közel 600.000 Ft-ra pályáztak ennek kapcsán. A mai napon jött meg a hiánypótlás. Tehát 
folyamatban van a dolog.  
Még felvette a kapcsolatot az iskolaigazgató asszonnyal az Arany János tehetséggondozó programban való részvételre. 
Még sok a teendő benne. Tekintettel arra, hogy az önkormányzatok pályázhatnak, ezért majd még a testület elé tárják az 
előterjesztést, hogy döntést tudjanak hozni. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Közérdekű információkat szeretett volna még a képviselő társaival, és a lakosokkal megosztani. Több esemény is lesz 
az elkövetkezendő napokban a településen. Kérte, hogy lehetőleg minél nagyobb létszámmal menjenek el a 
rendezvényekre. Most pénteken, 14-én a református templomban este 6 órakor a Banai Vegyes Énekkar és a 
Hollandiából érkező református énekkar hangversenye lesz. Közreműködik Szabó István tárogatón is. A 
nyugdíjasoknak szervez a vöröskereszt 15-én szombaton délután 2 órakor nyugdíjas-találkozót. 
Október 21-én a Bécs-Budapest ultramaraton fog a településünkön áthaladni. Körülbelül 11-12 óra között érnek ide. Az 
intézményvezetőkkel megbeszélte, hogy az iskolás és óvodás gyerekek jöjjenek szurkolni a futóknak. A hivatal előtt 
frissítő állomással és zenével fogják fogadni a futókat. 
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Október 22-én kerül megrendezésre a 19. Fiókmaraton. Itt a Művelődési Házból fognak a futók 10 órakor elindulni. Itt 
is kérte a lakosságot, hogy bíztassák a versenyzőket. 
Október 23-án a nemzeti ünnepünk alkalmából megemlékezést tartanak a Művelődési Házban du. 4. órakor. 
Következő testületi ülés november 8-án kedden lesz, nagyon sok napirendi ponttal. Beszámoló a Képviselő-testület 
háromnegyed éves gazdálkodásáról, 2012. évi koncepció elfogadása, Belső ellenőrzési terv jóváhagyása, a bérleti díjak 
meghatározása, a térítési díjak meghatározása, Tájékoztatás kérése a civil szervezetek tevékenységéről. Minden civil 
szervezetnek, aki támogatást kapott az önkormányzattól. A civil szervezetek vezetőit értesíteni kell, hogy készüljenek a 
beszámolóval. Az iskola pedagógiai programját, valamint a minőségirányítási programját fogják tárgyalni.  

 
Ágoston Lászlóné képviselő:  

Elmondta, hogy az egyik képviselő társa javaslatot tett a díszpolgári kitüntetésekre. Ő most talált egy újságcikket, 
melyen Weltner Györgyné, született Ivánkay Mária szerepel. Ő az, aki 1934. február 6-án született Banán, és családja 
49-ben költözött el Budapestre. A nagyothallók iskolája miatt kerültek oda. Ismertette röviden az életrajzát a talált 
újságcikk alapján. Hét siket olimpián, 8 arany 6 ezüst és három bronz érmet szerzett, az európai bajnokság mérlege, 
harmadik, első és negyedik hely. 204-szeres válogatott volt, és 10-szeres egyéni országos bajnok. Szerinte őt is be 
kellene venni az elkövetkező évben. Szerette volna kérni, hogy ezt az újságcikket próbálják közzétenni a falutévében, 
vagy a honlapon. 

 
Nagyné Czigle Judit óvodavezető: 

Papírgyűjtés lesz szervezve az óvodában csütörtökön és pénteken. Szerette volna kérni a lakosokat, hogy hozzanak 
papírt. Délután négy óráig ott vannak. Jó lenne, ha az a konténer megtelne, és lenne egy kis pénzük a gyerekeknek 
karácsonyra ajándékokra, hiszen tavaly sem kaptak.  

 
Vincze Attila iskolaigazgató:  

Október 21-én délután 5 órakor egy vendéglátást szerveznek, azoknak a szülőknek, banai lakosoknak, akik a nyári 
társadalmi munkában részt vettek. Mindenkinek személyes meghívót fognak a héten küldeni. Szeretettel várják 
mindazokat, akik segítettek az alsó tagozatos épület állagának megőrzésében. 

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

K.m.f. 
 
 
 
 
 Sáhóné Horváth Márta Dr. Szolga Emese 
 polgármester jegyző 
 
 
A jegyzőkönyvet hitelesítették: 
 
 
 
 
 Ágoston Lászlóné Bátisz Erzsébet 
 képviselő képviselő 
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4. JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 

5. ELŐTERJESZTÉS A BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJRENDSZER TÁRGYÁBAN 

6. CSATLAKOZÁSI NYILATKOZAT 

7. a.) „A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

b.) „A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI ŰRLAP 

8. a.) „B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

b.) „B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI ŰRLAP 

9. NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL KÜLDÖTT RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELŐKÉSZÍTÉSE 

 


