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BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Bana, Jókai Mór utca 18. 
 
Ikt.sz.: 311/6/2011. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. június 02-án 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 
Kovácsné Szemes Ibolya  iskola-igazgató helyettes 

 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Köszöntötte a képviselő-testület ülésén megjelenteket, megállapította, hogy az határozatképes, mivel 7 képviselőből 
7 fő jelen van. Megköszönte, hogy ezen a rendkívüli ülésen ilyen gyorsan mindenki meg tudott jelenni. 
Jegyzőkönyv vezetésére Sulyokné Kállai Mónika igazgatási előadót javasolta. 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
73/2011. (VI.02.) KT. határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 
jegyzőkönyvvezető személyét. 
 
Felelős: Sulyokné Kállai Mónika 

 jegyzőkönyvvezető 
 
Határidő:  azonnal 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Ismertette, hogy egy napirendi pontot tárgyalnak. 
 

NAPIRENDI PONTOK: 

1. Jókai Mór Általános Iskola iskola-igazgatói pályázati kiírásának módosítása 
Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester 

Dr. Szolga Emese jegyző 
 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Javasolta a napirendi pont elfogadását. 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
74/2011. (VI.02.) KT. határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Napirendi 
pontot.  
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Felelős: Sáhóné Horváth Márta 
 polgármester 

 
Határidő:  azonnal 

 
 
1. Jókai Mór Általános Iskola iskola-igazgatói pályázati kiírásának módosítása 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Elmondta, hogy mindenki tudja, hogy írtak ki egy pályázatot a Jókai Mór Általános Iskola igazgatói állás 
betöltésére. Ennek a pályázatnak a benyújtási határideje március 1-je volt. Megkérte a jegyző asszonyt, hogy 
tájékoztassa a Képviselő-testületet, hogy a pályázat elbírálásának határidejét, ami június 14-e volt, milyen okok 
miatt nem tudják tartani.  
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Elmondta, hogy eredetileg a június 14-ei Képviselő-testületi ülésen kellett volna döntést hozniuk. Megkapta a 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Diákönkormányzat, valamint a Szülői Munkaközösség véleményezését a 
jelöltekkel kapcsolatban. Az iskolától egy levelet kapott, melyben a véleményezési határidő dátumát az előkészítő 
bizottság elnöke 2011.06.10-ig kérte meghosszabbítani. Több mindenre hivatkoznak, hogy a pályáztató a 
pályázatokkal kapcsolatos vélemények kialakításához az átadás napját követő első munkanapjától számítva, 
legalább harminc napot köteles biztosítani. Ők ezt a legalább harminc napot rövidnek találták. Volt indoklás is a 
levélben: „A pályázatok egy példányban kerültek átadásra, melynek sokszorosítását az iskola gazdaságossági 
megszorítások miatt nem tudta biztosítani, illetve 04.25-től 05.02-ig tavaszi szünet volt.” Az Előkészítő Bizottság 
értesülése szerint Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011.06.14-én hozza meg döntését, és a 
kérvényükben írják, hogy a jegyzőnek lehetősége van a véleményezési határidő meghosszabbítására. „Az iskola és a 
fenntartó célja jelen esetben közös, de döntést csak úgy lehet meghozni, ha az megfontolt, és valóban az iskola célját 
szolgálják.” 
Ő mérlegelte ezeket a dolgokat, és egyeztetett a Kormányhivatallal, melyre a következő választ adta, a jogszabályok 
figyelembe vételével. Az iskola levelében írtakat nem találta megalapozottnak. Nem elfogadható indok, hogy szünet 
volt és a sokszorosítás sem. Viszont volt egy joghézag, melyet a jogszabályok áttekintése során tártak fel. Ezt a 
következő módon lehet megoldani, hogy a 30 napot 2011. június 3-ig számolják. 2011. május 19-én a Hivatalukban 
iktatott jegyzőkönyv szerint az előkészítő bizottság csak május 4-én alakult meg. A Nevelő Testület a pályázatok 
benyújtására meghatározott időpontig, 2011. március 1-ig elnökből és két tagból álló bizottságot választ. Ez az 
Előkészítő Bizottság nem alakult meg, csak május 4-én, akkor a jogszabályok alapján attól kell biztosítani a 30 
napot, ami június 3-ig tart. 
Azért hívták össze ezt a testületi ülést, mert ennek kapcsán van a törvényben egy kikötés, mely szerint a 
pályázatokat a Képviselő-testület részére a harmincadik napot követő első testületi ülésre be kell nyújtani, azonban 
ha a június 3-át veszik figyelembe, akkor ez a 30 nap nincs meg. Amennyiben június 4-én megkapják az iskola 
véleményezését, utána ezt az anyagot még ki kell küldeni a Képviselő-testületi tagoknak. Ott legalább 5 napnak el 
kell telnie a kiküldések és a megállapítások között, azért hogy a Képviselő-testület is megismerje a véleményeket. 
Tehát legkorábban július 9-10 körül lehetne testületi ülést tartani. Javasolná a július második keddjét, és akkorra már 
mindenki átnézhetné a teljes véleményezési anyagot is, a megfontolt döntés meghozatala érdekében.  
Jelezte, hogy a nevelő testület a véleményét a harminc nap lejárta előtt is meghozhatta volna a döntését. Egy 
probléma merült még fel, hogy az Előkészítő Bizottság elnöke a pályázati felhívásban megjelölt határidő lejárta után 
(ez itt március 1.), a pályázati kiírás előkészítőjétől a nevelési-, oktatási intézménynél véleményezési joggal 
rendelkezők részére átveszi a pályázatokat. Ő elmondta, hogy nem is tudta, hogy ki az Előkészítő Bizottság elnöke, 
tehát április 15-én leküldte az anyagot az iskolába, és nem gondolta, hogy még nincs meg az Előkészítő Bizottság, 
aki ezt nem tudja átvenni. Ez az anyag az iskolában gondolja, hogy iktatásra került, azonban a jegyzőkönyv szerint 
május 4-én vette át a Vörös Péter, az Előkészítő Bizottság Elnöke az anyagot. 
 

Kovácsné Szemes Ibolya iskola-igazgató helyettes: 
Elmondta, hogy március 1-én volt a pályázatok benyújtásának a határideje, erre a Dr. Szolga Emese április 15-én 
juttatta el az iskolába az anyagot, pénteken délután három órakor. Addig, míg nem kapták meg a pályázatokat, addig 
nem is alakulhatott meg az Előkészítő Bizottság. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Elmondta, hogy a törvény szerint a nevelő testületnek Előkészítő Bizottságot kellett volna létrehozni a pályázatok 
benyújtására meghatározott időpontig, az március 1. 
 

Kovácsné Szemes Ibolya iskola-igazgató helyettes: 
Elmondta, hogy akkor viszont addigra már a pályázatoknak ott kellett volna lennie. 
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Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Elmondta, hogy a törvényben le van írva, hogy a nevelő testületnek Előkészítő Bizottságot kellett volna létrehoznia 
a pályázatok benyújtására meghatározott időpontig. A jegyző asszony egy gesztusként leküldte az anyagot az 
iskolának, mert kiszámolta, hogy ez az utolsó nap, hogy a harminc nap meglegyen. Tehát az Előkészítő Bizottság 
elnökének kellett volna jelentkezni a pályázatokért.  
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Összegezte Kovácsné Szemes Ibolyával, hogy az Előkészítő bizottság megalakulásának dátumától kell biztosítani a 
30 napot a véleményezésre. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Elmondta, hogy most az a lényeg, hogy a Képviselő-testület nem fog tudni dönteni június 14-én az iskolaigazgatói 
pályázatokról. Mint ahogy a jegyző asszony is elmondta, a CKÖ, a DÖK és a SZM is meghozta a véleményezését, 
viszont az iskola nem tudta meghozni.  
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Az a lényeg, hogy ezek alapján módosítani kell a pályázatot. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Elmondta, hogy ő valóban kért egy írásos magyarázatot az igazgató-helyettes asszonytól, és teljes mértékben 
elutasítja a jegyző asszony és a Polgármesteri Hivatal dolgozói nevében. Itt az említett törvények alapján egyáltalán 
nem volt felelősségük, mint ahogy őket megvádolták, itt az Előkészítő Bizottságon múlt az egész. A jegyző asszony 
csak egy gesztussal élt feléjük az által, hogy leküldte a pályázatokat.  
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Felhívta a Képviselő-testület figyelmét, hogy a véleményalkotásra megállapított határidő jogvesztő. Tehát 
amennyiben az ő általa meghatározott határidőt a nevelő testület elmulasztja, akkor az ő véleményezésük nélkül kell 
meghoznia a döntését a Képviselő-testületnek. Mivel az Előkészítő Bizottság nem alakult meg, ezért úgy gondolta, 
hogy legyen idejük a véleményezésre. Egyeztetett a Kormányhivatallal is, és azt mondták, hogy számolják a május 
4-től a 30 napot. Így az iskola is tudna véleményezni, és az a lehetősége van a testületnek, hogy a pályázat 
elbírálásának határidejét módosítja, és az érintetteket is tájékoztatja róla, valamint a helyben szokásos módon 
meghirdetik. Nem kell a KSK honlapján újra feltenni, mert már nem élő pályázat, nem kell új pályázatot kiírniuk, 
csak módosítani a meglévőt. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményüket, észrevételüket. 

 
Vizkeleti István alpolgármester: 

Elmondta, hogy már el is hangzott korábban, hogy lejárt a határidő, és lehet hivatkozni minden félékre, de ha nincs 
meg a véleményezés, akkor az nélkül kellene meghozni a döntést. Meg volt rá a lehetőségük. Már meg kellett volna 
alakulni a bizottságnak, hiszen oda lett küldve az anyag, de nem volt ki átvegye.  
 

Szabó Árpád képviselő: 
Szerinte ebből az egészből egyértelműen le lehet szűrni az együttműködés hiányát. Milyen dolog, hogy mindent 
tértivevényesen adnak át, hol van az együttműködés? Jegyző asszony elmondta a jogszabályokat, erre az igazgató-
helyettes asszony elbeszél mellette. Szerinte a törvény szerint adott, hogy mikorra kellett volna megalakulni a 
bizottságnak, meg kellett volna már korábban is hoznia a véleményét. Véleménye szerint, ha nincs meg az iskola 
véleménye, akkor tartsák meg az nélkül a választást, már így is nevetségessé teszik őket. Ha nem éltek a törvény 
adta lehetőségükkel, akkor nincs miről beszélni. 
 

Bátisz Erzsébet képviselő: 
Szerinte nincs semmi probléma a tértivevényes feladással, mert azon rajta van egyértelműen, hogy mikor és ki vette 
át a dokumentumot. A másik dologgal kapcsolatban elmondta, hogy a véleményezések áttanulmányozására a 
testületi tagoknak is biztosítani kell a harminc napot, és még nem kapták meg a véleményezéseket. Még ha június 3-
án meg is kapnák, akkor is csak július elején tudnák megtartani a választást. Véleménye szerint mindenféleképpen 
módosítaniuk kell a pályázat elbírálásának határidejét. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Összefoglalta, hogy június 3-ra kérik az iskolától is a véleményt, és azon a napon ők a Hivatalban feldolgozás és 
sokszorosítás után továbbítják a testületi tagoknak. A többi véleményezés, és a teljes anyag már postázásra vár, csak 
az iskola véleményezése hiányzik, melyet ha nem küldik meg a határidőig, akkor az nélkül kerül sor 
döntéshozatalra. A határidők átszámolása után elmondta, hogy július 5-én hívnák össze a Képviselő-testületi ülést, 
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melyen a pályázatok elbírálása történne meg. Ettől kezdve ők biztosították a 30 napot, és az iskola is meghozhatná a 
véleményezését, azonban ha nem él vele, akkor dönthetnek majd a nélkül is. Tehát a pályázat elbírálásának 
határideje 2011.07.05., a vezetői megbízás határozott időre, 2011.07.06-tól 2016.07.05-ig szólna, és a munkakör 
legkorábban 2011.07.06-tól lenne betölthető. Ezeknek megfelelően határozati javaslattal élt. 
 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
75/2011. (VI.02.) KT. határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 7/2011. 
(I.07.) sz. KT. határozatában kiírt iskola-igazgatói pályázatot az előkészítő bizottság 
megalakulásának és a törvényi határidők megtartásának figyelembe vételével az 
alábbiak szerint módosítja: 
A vezetői megbízás határozott időre, 2011.07.06-tól 2016.07.05-ig szól. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011.07.05. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármester asszonyt, hogy a módosításról 
értesítse ki az érintett pályázókat, illetve jegyzőasszonyt, hogy a helyben szokásos 
módon a határozatot hirdesse ki. 

 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

Bátisz Erzsébet képviselő: 
Megkérdezte, hogy mi a helyzet a Kultúrház jelzálogával kapcsolatban, sikerült-e megoldást találni. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Elmondta, hogy folyamatban van az ügy, de úgy néz ki, hogy sikerül a pénzintézettel megtalálni a megoldást. 
Tájékoztatta a Képviselő-testületi tagokat, hogy érkezett több meghívó is a részükre, egyik a Trianoni 
megemlékezésre, másik kettő az iskola és óvoda ballagására, és évzáró ünnepségére. 
Végezetül felhívta a figyelmet, hogy a július 5-én kedden tartandó testületi ülésen két napirendi pont lesz, az 
iskolaigazgató választás, valamint az avar és kerti hulladékok égetéséről szóló rendelet megtárgyalása. 

 
 

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 Járóka Márió Zsolt 
 képviselő képviselő 


