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BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Bana, Jókai Mór utca 18. 
 
Ikt.sz.: 311/14/2011. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. október 24-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, Szabó Árpád képviselők,  
Vizkeleti István alpolgármester. 

 
Igazoltan távol: Járóka Márió Zsolt képviselő  
 
Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Szolga Emese jegyző 

 Vincze Attiláné iskolaigazgató 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Köszöntötte a képviselő-testület rendkívüli ülésén megjelenteket, megállapította, hogy az határozatképes, mivel 7 
képviselőből 6 fő jelen van. A Járóka Márió Zsolt képviselő úr jelezte, hogy nem tud megjelenni a testületi ülésen. 
Jegyzőkönyv vezetésére Sulyokné Kállai Mónika igazgatási előadót javasolta. 

 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
144/2011. (X.24.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Sulyokné Kállai 
Mónika jegyzőkönyvvezető személyét. 
 
Felelős: Sulyokné Kállai Mónika 

 jegyzőkönyvvezető 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Ismertette a napirendi pontokat, és javasolta azok elfogadását.  
 

NAPIRENDI PONTOK: 

1. Megfelelő közösségi tér kialakítása Banán, a helyi identitás erősítése céljából címen a Bakonyalja-Kisalföld 
kapuja Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Bemutató helyek, közösségi terek és 
sportlétesítmények kialakítása, felújítása célterületére benyújtandó pályázat megtárgyalása 
Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester 

 
2. Jókai Mór Általános Iskola Alapító okiratának módosítása, valamint az Egységes Szerkezetű Alapító Okirat 

elfogadása 
Előadó: Dr. Szolga Emese jegyző 

  
3. TÁMOP 3.2.3./A-11/1. „Építő közösségek” 3. ütem pályázat kiírásának ismertetése 

Előadó: Dr. Szolga Emese jegyző 
 

4. Önkormányzati törvény módosítás tervezetének megtárgyalása 
Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester 
 Dr. Szolga Emese jegyző 
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5. Önkormányzat Minőségirányítási programjának megtárgyalása 
Előadó: Dr. Szolga Emese jegyző 

 

 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
145/2011. (X.24.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Napirendi pontokat. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

1. Megfelelő közösségi tér kialakítása Banán, a helyi identitás erősítése céljából címen a Bakonyalja-Kisalföld kapuja 
Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Bemutató helyek, közösségi terek és sportlétesítmények 
kialakítása, felújítása célterületére benyújtandó pályázat megtárgyalása 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Elmondta, hogy a képviselő társak tudnak róla, hogy pályázati adatlapot nyújtottak be a Bakonyalja-Kisalföld Kapuja 
Vidékfejlesztési Egyesülethez. Most jött el az ideje annak, hogy eldöntsék, hogy ezt a pályázatot be kívánják adni. 
Korábban jelezték, hogy mind a négy feltételnek megfelelt a pályázati adatlap. Befogadták a pályázatukat, támogatja is 
az akció csoport vezetősége. Most viszont arról kellene dönteni, hogy be kívánják-e nyújtani. Itt a Művelődési Ház 
tetőszerkezetének felújításáról lenne szó. Mindenki tudja, hogy milyen állapotban van a Művelődési Ház, és most erre 
van lehetőség. Ez száz százalékban támogatott, csak az ÁFÁ-t kell az Önkormányzatnak biztosítania, mely a 
költségvetésből is látszik, hogy 2,5 millió forint. Ez már a következő évi költségvetést fogja terhelni. Kértek árajánlatot, 
melyet az a cég adott, aki itt a Polgármesteri Hivatal felújítását is végezte (1. melléklet). Szerinte ez egy olyan tőkeerős 
cég és technikailag felszerelt cég, mely ezt képes bevállalni. Úgy láthatják, hogy korrekt módon is dolgoztak.  
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Ez már a következő évi költségvetést fogja terhelni. Elmondta, hogy a polgármester asszonnyal már beszélték, hogy 
majd más cégektől is kell majd bekérni ajánlatot. Viszont szükséges volt egy előzetes költségvetés a pályázati adatlap 
benyújtásához és őket tudták nagyon gyorsan mozgósítani.  
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
A költségvetésben is látszik, hogy a veszélyes hulladéknak minősülő sík pala elhelyezése nagyon drága. 
 

Ágoston Lászlóné képviselő: 
Elmondta, hogy nem tudta elképzelni, hogy miért ilyen drága.  

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Mivel veszélyes hulladék, csak Tatabányára lehet elszállítani, és ott semmisítik meg. Ennek az elhelyezése a 
költségvetés 20 %-a. Ezzel kapcsolatosan kérte az észrevételeket.  

 
Szabó Árpád képviselő: 

Véleménye szerint legalább banai körökben is ezeket a dolgokat meg kellene hirdetni. Szerinte is nagyon szépen 
dolgoztak, és mindig korrekt munkát végeztek. Viszont a banaiaknak is meg kell adni a lehetőséget. Megkérdezte, hogy 
a hulladékelszállítást nem lehet kicsit lefaragni, az nagyon sok. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Elmondta, hogy annak megvannak a szigorú szabályai és őket is ellenőrzik. Beszélt a Járóka Márióval, aki azt mondta, 
hogy ezt így be sem tudnák vállalni.  

 
Szabó Árpád képviselő: 

Szerinte oda felmenni sem lehet, annyira rossz állapotban van már. 
 
Bátisz Erzsébet képviselő: 

Elmondta, hogy szerinte nincs rendes tetőszerkezet, mármint nincs normálisan megcsinálva a mennyezet. 
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Szabó Árpád képviselő: 
Megkérdezte, milyen lenne, utófinanszírozott? 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Válaszolt, hogy igen, és ezzel a céggel úgy tudtak megegyezni a múltkor is, hogy amikor megkapták a pénzt, akkor 
rendezték. Ezért is kell egy tőkeerős cégnek lenni. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Elmondta, hogy úgyis kell még majd árajánlatokat megkérni, mivel három árajánlatot kell csatolni a pályázathoz.  
 

Vizkeleti István alpolgármester: 
Szerinte ezt nem tudja így megfinanszírozni senki.  

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Elmondta, hogy most annyit kellene eldönteniük csak, hogy benyújtják-e a pályázatot, és hogy a kivitelezésre írnak-e ki 
pályázatot, vagy azt csak később hirdetik meg.  
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Határozati javaslattal élt, hogy a pályázatot benyújtják, és a kivitelező személyéről később döntenek. 
 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
146/2011. (X.24.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Megfelelő 
közösségi tér kialakítása Banán, a helyi identitás erősítése céljából címen a 
Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi 
Akciócsoport Bemutató helyek, közösségi terek és sportlétesítmények kialakítása, 
felújítása célterületére benyújtandó pályázatot be kívánják adni. Megbízta a 
jegyző asszonyt a pályázat elkészítésével, valamint megállapodtak, hogy a 
kivitelező személyéről később döntenek. 
 
Felelős: Dr. Szolga Emese 

 jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

2. Jókai Mór Általános Iskola Alapító okiratának módosítása, valamint az Egységes Szerkezetű Alapító Okirat elfogadása  
 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Elmondta, hogy az előző testületi ülésen ismertette, hogy egy drogprezentációs pályázatot adtak be, melynek jött 
hiánypótlása, mely kapcsán bekérték a törzskönyvi adatlapot a Magyar Államkincstár bejegyzésével, valamint az 
Alapító okiratot. Olyan gondok merültek fel, hogy amikor a Vincze Attiláné ki lett nevezve iskolaigazgatónak, akkor 
módosítani kellett volna az Alapító okiratot is. Erre mindkettőjüknek gondolnia kellett volna, neki is figyelni kellett 
volna erre. Ez elmaradt, tehát ezt most pótolni kell. Egyéb gondok is voltak a hiánypótlással, ezért ezt nem tudták 
teljesíteni, így most elmaradt ez a pályázat. Volt más gond is, mint például az együttműködési megállapodást nem 
sikerült aláírni azzal aki végezte volna ezt. Ezért is elmaradt. Ez egy formális dolog, de nagyon fontos lehet a későbbi 
pályázatok miatt is, hogy a Magyar Államkincstár felé benyújtásra kerüljön. Két határozatot kell hozniuk, egyik a 
módosítás elfogadása (2. melléklet), a másik az egységes szerkezetű Alapító okirat elfogadása (3. melléklet), valamint 
megküldése a Magyar Államkincstárnak. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Megköszönte, és itt két információt is kaptak. Az egyik, hogy a drogprezentációs pályázat elmaradt, de a rendőrség nem 
küldte meg a megállapodást. Mindent megmozgattak, de a rendőrség nem volt együttműködő. Sajnos ez a program 
elúszott. 

 
Vizkeleti István alpolgármester: 

Valószínű, hogy telített nekik nagyon a program. Nem tudnak ennyit bevállalni. 
 
Bujáki Lászlóné képviselő: 

Szerinte vannak nagyobb települések, ahova jobban mennek ilyen programokat tartani. 
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Szabó Árpád képviselő: 

Kérte, hogy az ilyen dolgokra figyeljenek jobban oda, mert nem lehet ezt így csinálni. Náluk mindig ilyen problémák 
merülnek fel. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Mivel nem volt további kérdés ezzel kapcsolatban, ezért két határozati javaslattal élt.  
 

 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
147/2011. (X.24.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Jókai Mór Általános 
Iskola Alapító okiratának a módosítását.  
Megbízta a jegyzőt az alapító okirat módosítás Magyar Államkincstárhoz való 
megküldésével. 
 
Felelős: Dr. Szolga Emese 
 jegyző 
 Vincze Attiláné 

 iskolaigazgató 
 
Határidő:  azonnal 

 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
148/2011. (X.24.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Jókai Mór Általános 
Iskola Egységes szerkezetű Alapító okiratát. 
Megbízta a jegyzőt az egységes szerkezetű Alapító Okirat Magyar Államkincstár 
felé történő megküldésével. 
 
Felelős: Dr. Szolga Emese 
 jegyző 
 Vincze Attiláné 

 iskolaigazgató 
 
Határidő:  azonnal 

 
3. TÁMOP 3.2.3./A-11/1. „Építő közösségek” 3. ütem pályázat kiírásának ismertetése 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Megkérte a jegyző asszonyt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Szerette volna, ha a Vincze Attiláné igazgató asszony is megérkezik, de munkahelyi elfoglaltsága miatt nem ért ide. 
Amennyiben a testület úgy dönt, hogy foglalkoznak ezzel a dologgal, akkor vele fog együttműködni mindenképpen.  
Ez a pályázat nem rég lett kiírva, november 14-től január végéig lehet beadni pályázatot. A benyújtás sorrendjében 
bírálják el. Foglalkoztatás dinamikus bővítése a célja. Ismertette a 4. mellékletben csatolt pályázati kiírást. Véleménye 
szerint ebből a pályázatból nagyon sok minden kihozható. Megkérdezte, hogy látnak-e benne lehetőséget? 

 
Bátisz Erzsébet képviselő: 

Elmondta, hogy ő sok lehetőséget lát benne, szerinte lehetne annyi számú gyereket mozgósítani, bevonni. Nagyon jó 
programok vannak benne, szerinte nagyon érdekes lehet például a fazekasság. Nem tudja elképzelni, hogy egy ilyen ne 
keltse fel a gyerekek érdeklődését. Az ő véleménye, hogy próbálják meg. 

 
Szabó Árpád képviselő: 

Elmondta, hogy mindig sírnak, rínak, hogy nincs pénz. Szerinte ha ez helyi szinten nem valósítható meg, ha nem tudnak 
hét gyereket bevonni a programokba, akkor valóban nincs mit tenni. Semmi mást nem kell hozzá adni, mint magukat. 
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Ez olyan komoly lehetőségeket hordoz magában, hogy mindenképpen ki kell használni. Ha ebből nem tudnak kihozni 
valamit, akkor tényleg halott a falu. Szerinte csak azt kellene behozni kintről, akit itt nem lehetne megoldani. Az itteni 
emberek ismerik a gyerekeket, a lehetőségeket, az adottságokat. Más, ha valaki lejön ide és kitölti a nyolc óráját. Nem 
lehet kérdéses. A testület felé mondja, hogy igen támogassák, de ez legyen azok feladata, akik az iskolában meg tudják 
azokat az irányvonalakat határozni, amiket nem adnak át. Nagyon fontos valóban. Ezt össze kell állítani mindenképpen. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Azért is kellene erről beszélniük, mert a héten, csütörtökön hivatalosak egy ezzel kapcsolatos Kistérségi összejövetelre. 
Csak akkor mennének el, ha a testület támogatja ezt a dolgot. Oda akkor a polgármester asszony, az iskolaigazgató 
asszony és ő maga mennének el. Itt a Kistérség egyeztetné, hogy ki az, aki egyáltalán itt a Komárom-Esztergom 
Megyében gondolkodik rajta. Eddig három településről tudott, az Almásfüzitő, Komárom és Bana akik pályáznának. 

 
Szabó Árpád képviselő: 

Megkérdezte, hogy milyen esélyek vannak, mennyi a realitása ennek? 
 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Néhány évvel ezelőtt már volt ilyesmi pályázat, ez a TÁMOP pályázat. Akkor ilyen közösségi terek nem adhatták be, 
csak a művelődési házak. Akik akkor nyertek, azok kiszorulnak most ebből a lehetőségből. Tehát szerinte ők sokkal 
nagyobb eséllyel indulnak, mint eddig bármikor. Azok akik akkor már beadhatták, azok kihasználták már a 
lehetőségeket.  
 

Szabó Árpád képviselő: 
Szerinte akkor viszont ne késlekedjenek.  
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
A határidő november 14-től indul. Ebben nagyon sok lehetőség lesz. Dr. Németh János vezető főtanácsos volt ott a 
Nemzeti Erőforrás Minisztériumból, ő nagyon lelkesen adta elő. Állítása szerint egyre több pénz lesz a kultúrára 
fordítva. 

 
Bujáki Lászlóné képviselő: 

Elmondta, hogy ő is az mellett van, hogy maximálisan támogatni tudja. Ha már azt a hét gyereket beviszik az utcáról, 
már eleve megéri, valamint akkor már ők viszik a többieket magukkal. 

 
Ágoston Lászlóné képviselő: 

Szerinte nem kell ettől félni, mert az iskola mindig kivágta magát, nagyon sok sikert tudtak elérni. Biztos, hogy 
érdekelni fogja a gyereket, és szerinte nem csak hét gyereket, hanem akár 10-et is ki tudnának emelni.  
 

Szabó Árpád képviselő: 
A lehetőség is meg fogja határozni. Ha lehetősége van, akkor a gyerek az meg fogja próbálni. 
 

Bátisz Erzsébet képviselő: 
Említette a jegyző asszony, hogy lenne tánc, színjáték, egyebek. Szerinte az egyik majd viszi magával a másikat. 
Érdekelni fogja a gyerekeket. Lesz egy kis délutáni elfoglaltság. Szerinte mindenkinek a saját berkein belül meg kell 
oldani a dolgot. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Arról kellene most itt dönteni, hogy dolgozzanak-e vele egyáltalán, hogy be kívánják-e adni. Valamint arról, hogy ő az 
igazgató asszonnyal készítse el, vagy bízzanak meg egy pályázatkészítőt. Igaz, hogy az igazgató asszony nevében nem 
tud nyilatkozni, de szerinte ők is meg tudnák csinálni.  

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Szerinte az iskolaigazgató asszony is bevállalná. Határozati javaslattal élt. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
149/2011. (X.24.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a TÁMOP 
3.2.3./A-11/1. „Építő közösségek” 3. ütemre pályázatot kíván benyújtani. 
Megbízta a jegyző asszonyt és az iskolaigazgató asszonyt a pályázat 
elkészítésével. 
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Felelős: Dr. Szolga Emese 
 jegyző 
 Vincze Attiláné 

 iskolaigazgató 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

4. Önkormányzati törvény módosítás tervezetének megtárgyalása 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Valójában csak egy kis tájékoztatást szeretnének adni, ezzel kapcsolatban. Október 11-én megjelent az Önkormányzati 
törvény módosításának tervezete, és 20-ig volt meg a lehetőség, hogy ezt bárki véleményezze. Nagyon nagy anyag, ez a 
kormanyablak.hu oldalon megtekinthető, mely 90 oldal. Már korábban említette, hogy járt Velencén, ahol a TÖOSZ-val 
egyeztették az Ötv. módosításait, akkor ott még úgy volt, hogy a 2.000 fő alatti lakosú településeken lesznek a közös 
hivatalok felállítva. Ez a tervezetben már 3.000-ben van meghatározva. Ez azt jelenti, hogy Banán, sőt Nagyigmándon 
meg fognak szűnni a polgármesteri hivatalok. Az önkormányzatok, a polgármester és a képviselők maradnak, viszont 
nem tudják, hogy milyen formában. Az önkormányzatoknak önfenntartóknak kell lenniük, tehát saját maguknak kell 
majd gondoskodniuk a fennmaradásukról. Különböző helyi adókat vethetnek ki, mint például füstadó, ebadó, 
ingatlanadó. 

 
Megérkezett Vincze Attiláné iskolaigazgató. 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Elkeserítette, hogy kivethetnek helyi építmény adókat, melyet 3 %-ban maximalizálták. Ha valakinek van egy 5 milliós 
ingatlana, egy 60.000 Ft-os nyugdíjból élőnek, egy 150.000 Ft-os adót kivethetnek rá. Nem tudja melyik önkormányzat 
fog ezzel élni. Azért, hogy a saját bevételét növelje, hiszen más lehetőség nem lesz, mert a gépjárműadót el fogják venni. 
Valamint az SZJA leutalt 8 %-ot is elviszik, ill. az iparűzési adó 20 %-át is elveszik. Megadják a lehetőséget az 
Önkormányzatoknak, hogy saját adókat vethessenek ki.  
 

Bátisz Erzsébet képviselő: 
Megkérdezte, hogy ez még csak tervezet? Tehát nem elfogadott. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Igen még csak tervezet, de eléggé ijesztő, legalábbis az ő önkormányzatuk számára. 
 

Szabó Árpád képviselő: 
Megkérdezte, hogy a kötelezettségek közül mit hagynak itt? 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Csak a kötelező alapfokú oktatást vette ki, az óvodai nevelést meghagyták itt. Azt azért tudni kell, hogy az óvodai 
nevelésre sem elég az a pénz, amit az Államtól kapnak. A következő testületi ülésükre a 2012-es koncepciót kellene 
készíteniük. Nincs még elfogadva az oktatási törvény, nincs elfogadva az egészségügyi törvény, ami összefügg az 
önkormányzati törvénnyel.  
 

Bujáki Lászlóné képviselő: 
Szerinte végül is újból meg fogják venni az általuk felépített saját házaikat. Nem beszélve arról, hogy akkor egy 
kidolgozott tétel is kell erre. 

 
Bátisz Erzsébet képviselő: 

Ez még nincsen elfogadva. Most csak beszélgetnek róla, hogy milyen lehetőségek lehetnek, ha ezt a módosítás 
tervezetet elfogadják. 

 
Szabó Árpád képviselő: 

Tudomásul vették a tájékoztatást. Mire törvény lesz, nem lesz lehetőségük beleszólni, nem volt lehetőségük, hogy 
véleményezzék. Egyetlen lehetőségük lesz, hogy ha ilyen lesz, akkor nem szavazzák meg. Fölöslegesen ragozzák, ha ez 
csak tervezet. Majd ha törvény lesz belőle, akkor érdemes beszélni róla. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Viszont elmondta, hogy azért gondolták a jegyző asszonnyal, hogy beszéljenek róla, mert el kell készíteniük a 2012-es 
koncepciójukat. Az alakuló ülés után 2014-ig elfogadott gazdasági programjuk van. 
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Dr. Szolga Emese jegyző: 
Azért mondta a polgármester asszonynak, hogy vegyék fel napirendi pontba, mert már két hete azon gondolkozik, hogy 
a koncepciót hogyan készítsék el. Nincs mire tervezni. Elképzelhető és ne legyen meglepő, ha a koncepció csak egy 
néhány mondatos határozati javaslat lesz, nem pedig több oldalas dokumentum. 

 
Bátisz Erzsébet képviselő: 

Elmondta, hogy ha elfogadják a törvényt, akkor úgyis módosítani kell, akkor most a koncepció legyen csak egy 
határozat. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Az lesz a koncepció, hogy megpróbálják a kötelezően ellátandó feladataikat a legfelsőbb szinten ellátni a lakosság 
megelégedésére. Szóba került az esetleges adóemelés. Minden emelkedik, és akkor még ők is ráverik a helyi adókat. 
Azt is látni kellene, hogy mire fog adni az állam pénzt. Ennyit szerettek volna ezzel kapcsolatban megbeszélni, 
megköszönte a hozzászólásokat. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Elmondta, hogy február környékén már a jövő évi munkatervet el kell készíteni, mellyel kapcsolatban nagyon szívesen 
fogadna minden segítséget. 
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy szóbeli törvényességi észrevételt kapott. Rengeteg rendeletet alkotott a testület. Ott 
észrevettek egy-két olyat, amit már egy magasabb szintű jogszabály szabályoz. Ugyanaz nem lehet benne a rendeletben, 
amit már ismétel a törvény. Biztos volt benne, hogy ennek kapcsán lesz ilyen észrevétel, de fontosnak tartotta, hogy 
némelyik esetben legyen egy olyan példányuk is, ami mindent tartalmaz. Ezt a következő testületi ülésen elő fogja 
terjeszteni. Kettő vagy három rendelet van amit érint a módosítás. 
A kisebbségi önkormányzat elnöke nem tudott itt lenni, mert dolgozik. Viszont mondta neki, hogy ki fogja 
hangsúlyozni, hogy a Kisebbségi Ombudsman felvette velük a kapcsolatot. Két dolgot vizsgálnak, a CKÖ egyetértési 
jogát az iskolaigazgató választással kapcsolatban, és a másik a kisebbségi nevelés, oktatás kiépítése a településükön. 
Figyelő szemük rajtuk van. 
 
 

5. Önkormányzat Minőségirányítási programjának megtárgyalása 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Elmondta, hogy az iskolaigazgató asszony nem tudja az előző testületi ülésen kiadott határozatot teljesíteni, tehát 
mindenképpen módosítani kell, mivel nincs önkormányzati minőségirányítási programjuk, ami alapján meg kellene 
csinálni az iskolai közoktatási minőségirányítási programot. Ez úgy jött felszínre, hogy elkezdtek keresgélni a 
jegyzőkönyvekben, és volt régebben ilyen. 

 
Vincze Attiláné iskolaigazgató: 

A minőségirányítási programban, amit ők csináltak. Állították, hogy ilyen nincs, pedig ő emlékezett, hogy van, mert az 
iskolába amikor leküldték Bana Község Önkormányzatának közoktatással kapcsolatos elvárásait, akkor mondta, hogy 
keressék. Meg is lett, csak lejárt. 2008-ban kellett volna felülvizsgálni. Ezt nem használhatja fel arra, hogy így ez 
alapján megcsinálja a tantestülettel az övékét, mivel neki meg kell felelni az itteni minőségirányítási programnak. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Erre az a megoldás, hogy a következő testületi ülésre ő csinálja meg az önkormányzati minőségirányítási programot, és 
a következőre pedig az igazgató asszony. A pedagógiai program módosítását pedig majd annyiban kell mérlegelni, hogy, 
kik azok a szülők, akik igénylik a kisebbségi nevelést, oktatást. Ezt a kisebbségi ombudsman ajánlotta. Onnantól kezdve 
látják, hogy a pedagógiai programot hogyan kell módosítaniuk. Tehát ezt elhalasztanák a decemberi testületi ülésre. 

 
Szabó Árpád képviselő: 

Megkérdezte, hogy nem akarnak-e az ombudsmanhoz fordulni, hogy a testületi határozatnak megfelelően adják vissza a 
helyiséget? 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Elmondta, hogy ő már a Kormányhivatalnak jelezte, de még semmilyen válasz nem érkezett.  
 

Szabó Árpád képviselő: 
Mert szerinte ehhez nem kell a Kormányhivatal. Ehhez kell egy polgármester, és egy jegyző. Milyen dolog az, hogy az 
egyik oldalon semmi, a másik oldalon meg minden. Szerinte ez nagyon undorító. 
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Bujáki Lászlóné képviselő: 

Annyit szeretett volna hozzátenni a kisebbségi oktatással kapcsolatban, hogy szerinte azt is vegyék figyelembe, hogy 
milyen tanuló az a gyerek, akinek a szülője kéri ezt.  
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Határozati javaslattal élt. 

 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
150/2011. (X.24.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízta a jegyző asszonyt, 
hogy a következő testületi ülésre készítse el az önkormányzat Minőségirányítási 
programját. Egyúttal módosította a 119/2011. (IX.13.) önkormányzati 
határozatot annak megfelelően, hogy a Jókai Mór Általános Iskola 
Minőségirányítási programját, valamint a Pedagógiai programját a decemberi 
testületi ülésen fogják tárgyalni. 
 
 
Felelős: Dr. Szolga Emese 
 jegyző 
 Vincze Attiláné 

 iskolaigazgató 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

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

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 Sáhóné Horváth Márta Dr. Szolga Emese 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
A jegyzőkönyvet hitelesítették: 
 
 
 
 
 
 Bujáki Lászlóné Szabó Árpád 
 képviselő képviselő 
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