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BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Bana, Jókai Mór utca 18. 
 
Ikt.sz.: 311/12/2011. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. szeptember 13-án tartott rendes nyílt 
üléséről.  

 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme, Bana, Jókai Mór utca 18. sz. 
 
Jelen vannak:  Sáhóné Horváth Márta polgármester, 

Ágoston Lászlóné, Bujáki Lászlóné, Járóka Márió Zsolt, Szabó Árpád képviselők. 
Igazoltan távol: Bátisz Erzsébet képviselő és Vizkeleti István alpolgármester. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:  

Dr. Szolga Emese jegyző 
Vincze Attiláné iskolaigazgató 
Nagyné Czigle Judit intézményvezető 
Baranyai Ernő CKÖ elnök 
Szabóné Kovács Éva gazdasági főelőadó 

 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Köszöntötte a képviselő-testület rendes ülésén megjelenteket, megállapította, hogy az határozatképes, mivel 
7 képviselőből 5 fő jelen van. Két képviselő 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 
115/2011. (IX.13.) 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. Beszámoló a Képviselő-testület első félévi gazdálkodásáról 

Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester 
 Dr. Szolga Emese jegyző 
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3. A 2011. évi Költségvetési rendelet módosítása 
Előadó: Dr. Szolga Emese jegyző 

 
4. Beszámoló az általános iskolában folyó oktató és nevelőmunkáról 

Előadó: Vincze Attiláné iskolaigazgató 
 

5. Beszámoló az Óvodában folyó nevelő munkáról, a személyi és tárgyi feltételekről 
Előadó: Nagyné Czigle Judit óvodavezető 
 

 
6. Különfélék 

a. Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása a Komáromi 
Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséről 
Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester 
 

b. Győri fogászati ügyeleti ellátás megtárgyalása 
Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester 
 

c. Tájékoztatás a Kisebbségi Önkormányzat által benyújtott kezdeményezésekről 
Előadó: Dr. Szolga Emese jegyző 
 

d. Sportpályázattal kapcsolatos tájékoztatás 
Előadó: Dr. Szolga Emese jegyző 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
116/2011. (IX.13.) 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. 
 

Szabó Árpád képviselő: 
Elmondta, hogy a polgármester asszony említette, hogy az iskola alsó épületében társadalmi munka volt. 
Korábban nagyon sokan aláírást gyűjtöttek az iskola megmaradásáért. Véleménye szerint az aggódást 
tettekkel kellett volna bizonyítani, és most kellett volna nekik is tenni az iskoláért. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Megköszönte, és elmondta, hogy a kistérségi oktatási referenssel is voltak lent az iskolában, és ő is 
meglepődött, hogy milyen szép munkát végeztek. Nagyon szép dolog ez a nagy összefogás. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a következő határozatot: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
117/2011. (IX.13.) önkormányzati határozata 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az 1. sz. 
melléklet szerinti beszámolót a lejárt határidős határozatokról és a két 
ülés közötti eseményekről. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 
 polgáírtrmester 
 
Határidő: azonnal 

 
 
2. Beszámoló a Képviselő-testület első félévi gazdálkodásáról 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Elmondta, hogy mindenki megkapta az előterjesztést, mely a 2. sz. mellékletben lett csatolva. Megkérdezte, 
hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel. Nem volt, így határozati javaslattal élt. 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
118/2011. (IX.13.) önkormányzati határozata   
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az 2. sz. 
melléklet szerinti beszámolót a Képviselő-testület első félévi 
gazdálkodásáról. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 
 polgármester 
 
Határidő: azonnal 
 

 
3. A 2011. évi Költségvetési rendelet módosítása 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Átadta a szót Dr. Szolga Emese jegyzőnek. 
 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Megköszönte az ÖNHIKI-vel kapcsolatos munkáját a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak. Elmondta, hogy 
nem adták be a következő határidőig, mert az előző pénzt még nem költötték el. Csak akkor lehet újra beadni, 
ha elszámolnak a korábbi támogatással. Novemberben újból be szeretnék majd adni, addig kell elszámolni.  
Ismertette a 3. sz. melléklet szerinti előterjesztést a költségvetési rendelet módosításáról. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Megköszönte, és megkérdezte, hogy van-e kérdés? Mivel nem volt, ezért javasolta a rendeletmódosítás 
elfogadását. 

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



4. oldal, összesen: 16 
D:\Dokumentumok\2011\Jegyzőkönyvek\Képviselő-testületi-2011\2011.09.13\Jegyzőkönyv - 2011.09.13.doc 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete: 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 14/2011. (V.11.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról 
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő rendeletet hozta: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete: 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
 
 
4. Beszámoló az általános iskolában folyó oktató és nevelőmunkáról 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Megkérte az iskola-igazgató asszonyt, hogy amennyiben kívánja, egészítse ki beszámolóját, melyet a 
testületi tagok is megkaptak. 
 

Vincze Attiláné iskolaigazgató: 
Ismertette a 4. sz. melléklet szerinti beszámolóját. 
Csatlakozva a polgármester asszonyhoz megköszönte mindenkinek a lelkes társadalmi munkát. Miután 
egyértelművé vált, hogy közel 100 gyereket nem tudnának elhelyezni a felújított felső épületében, ezért 
döntöttek úgy, hogy állagmegőrzést végeznek az alsó épületében. Helykihasználás és az osztályok tagoltsága 
miatt, vált szükségessé, hogy az alsósok a régi felső épületben, az 5.-7.-8. osztályosok a régi épületben 
kaptak helyet. Megköszönte a polgármester asszonynak, a képviselő testület és a lakosság segítő tagjainak a 
hasznos és önzetlen társadalmi munkáját. Hozzátette, hogy szintén társadalmi munkában két tanteremben 
sikerült új műpadlót tenni, valamint a felső épületében fiatalok lefestették a radiátorokat. Kimeszeltek egy 
osztálytermet és a tanári szobát, mert ezek a helyiségek már jó pár éve nem voltak karbantartva, rendbe téve. 
A tavalyi felújítás során ezekre nem került sor. A Mozdulj Banáért Alapítvány támogatásával új padokat 
tudtak vásárolni az első és második osztályosoknak. 
Elmondta, hogy úgy érzi, hogy egy kicsit tudtak javítani a feltételeken, és jobb körülmények között tud 
folyni az oktatás. A tanév indítása előtt felvették a kapcsolatot az óvodával, hiszen a legfőbb kapcsolat 
partnerük az óvoda, mert onnan jönnek a gyerekek az iskolába. A régi hagyományoknak megfelelően az 
óvónő kísérte a kis elsősöket a tanévnyitó ünnepségre. 
Elmondta, hogy július 5-én választották meg iskolaigazgatónak, és a régi vezetés hozzáállása miatt nem tudta 
zökkenőmentesen átvenni a vezetői feladatokat. Kovácsné Szemes Ibolya, illetve képviselője többszöri 
felszólítás ellenére sem jelent meg az átadás-átvételen, ezért csak a rendőrség közreműködésével tudta 
átvenni az igazgatói irodát. Az iskola alap dokumentumait (SZMSZ, Házirend, Pedagógiai program, 
Minőségirányítási program) nem találták meg. A személyi anyagok rendben voltak, de ekkor derült ki, hogy 
egy pedagógus nem rendelkezett semmilyen pedagógus végzettséget igazoló okirattal. Valamint ekkor 
merült fel a korábbi vezető táppénzes papírjának eltüntetésével kapcsolatos probléma is.  
Újra inkább a jelen tanévvel szeretne foglalkozni. Nem szeretne a múlttal foglalkozni, szeretne a jövőbe 
tekinteni, azt szeretné ha a gyerekek szeretnének ebbe az iskolába járni. Elsőrendű céljának tartja, hogy 
szakképzett, jó pedagógusok tanítsák a gyerekeket. Megköszönte a figyelmet. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Rákérdezett, hogy hogyan sikerült megoldani a szakos ellátottságot. 
 

Vincze Attiláné iskolaigazgató: 
Elmondta, hogy négy óra fizika, négy óra énekóra nincs szakosan ellátva, valamint a fiú technikát nem 
tudták megoldani. A lány technika szakosan folyik. Tehát a szakosan ellátott órák száma 93%. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése? 
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Ágoston Lászlóné képviselő: 
Korábban az igazgató asszony azt mondta, hogy akadályoztatva volt Kovácsné Szemes Ibolya. Ő ezt úgy 
tudja, hogy akkor táppénzen volt. Ha ebben az esetben eljött volna, akkor az táppénzcsalásnak minősült 
volna. Szerinte kellett, hogy legyen megbízott helyettese. 
 

Vincze Attiláné iskolaigazgató: 
Elmondta, hogy valóban táppénzen volt, de ez csak pár napos telefonálgatás után derült ki, mivel nem 
közölte senkivel ezt a tényt. Miután ez kiderült, felszólították az ő megbízottját, mivel kellett lennie egy 
megbízottjának, aki akadályoztatása esetén helyettesíti. Volt megbízottja, aki megkapta ezt a megbízást még 
a tanév során, azonban furcsa módon június 30-án, a választás előtt öt nappal, ezt a megbízást visszavonták. 
Így nem tudott elmenni Kovácsné Szemes Ibolya, mert akadályoztatva volt, és nem tudott elmenni a 
megbízott helyettese sem, mert visszavonták a megbízását. 
Ágoston Lászlóné képviselő kérdésére elmondta, hogy a megbízott Árnitsné Mohl Ágnes volt.  
 

Ágoston Lászlóné képviselő: 
Megkérdezte, hogy a nemzeti ünnepeket hogyan tervezik megtartani. Ő úgy hallotta, hogy a nemzeti 
ünnepeken a gyerekek az iskolában fognak ünnepelni. Szerinte jó lenne, ha a faluval együtt ünnepelnének, és 
ők is megjelennének az egész település ünnepségén. 

 
Vincze Attiláné iskolaigazgató: 

Elmondta, hogy iskolai szinten szeretnék megtartani az ünnepségeket. Azoknak, akik műsort adnak, 
természetesen ott kell lenniük, de a többieknek nem lesz kötelező. 

 
Bujáki Lászlóné képviselő: 

Szerinte Vinczéné Éva nagy kihívás és hatalmas munka előtt áll. Szerinte is nagyon fontos a gyerekek 
hazafiságra nevelése, de ha kidőlnek a sorból, akkor az nem jó emlék a gyereknek. Sajnos nem edzettek a 
gyerekeink. Mindenkinek saját joga eldönteni, hogy egy ünnepélyre elmegy, és elviszi a gyerekét is. Erőt, 
egészséget és kitartást kívánt az igazgató asszonynak a további munkájához. 

 
Szabó Árpád képviselő: 

Szerinte nem csak iskolai feladat a gyereknevelés, a szülő feladata is megvan, de a legmeghatározóbb, amit 
otthon lát a gyerek. Ha valahova kötelező volt elmenni, akkor az már egy visszahúzó erő volt. Véleménye 
szerint, ha úgy állnak hozzá a szülők, akkor sok diák ott lehetne a település ünnepségein. Jó munkát, türelmet, 
kitartást kívánt az iskolaigazgató asszonynak. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Véleménye szerint elkeserítő az iskola átlaga, mely 3.47. Jó lenne rajta javítani. 
 
Vincze Attiláné iskolaigazgató: 

Elmondta, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezen javítani tudjanak. Igaz, hogy a tanulás két 
oldalú dolog, függ a gyerektől és függ a pedagógustól, sőt valamelyest a szülőtől is. Véleménye szerint olyan 
pedagógusokkal tud együtt dolgozni, akik mindent megtesznek az eredmények javítása érdekében.  

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Határozati javaslattal élt a beszámoló elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a következő határozatot: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
119/2011. (IX.13.) önkormányzati határozata   
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az 4. sz. 
melléklet szerinti beszámolót az iskolában folyó munkáról. 
Meghatározták, hogy az iskola SZMSZ-ét, Házirendjét az októberi 
testületi ülésre készítsék el, és terjesszék elő. A novemberi ülésre pedig a 
Minőségbiztosítási programot, valamint a Pedagógiai programot 
terjesszék elő. 
 



6. oldal, összesen: 16 
D:\Dokumentumok\2011\Jegyzőkönyvek\Képviselő-testületi-2011\2011.09.13\Jegyzőkönyv - 2011.09.13.doc 

Felelős: Vincze Attiláné 
 iskolaigazgató 
 
Határidő: következő testületi ülés 
 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Megkérte az igazgató asszonyt, hogy továbbra is fordítsanak figyelmet a nyugdíjas otthon lakóira is.  

 
Vincze Attiláné iskolaigazgató: 

Elmondta, hogy már egyeztetések is történtek a tanári karban, a diákok felkészítésével kapcsolatban. Például 
a karácsonyi műsorral kapcsolatban is. Továbbra is fontosnak tartják az időseknek tartott műsorokat, 
ünnepségeket.  

 
Ágoston Lászlóné képviselő: 

Felhívta az iskolaigazgató figyelmét a Jókai sírok gondozására is. 
 
 
5. Beszámoló az Óvodában folyó nevelő munkáról, a személyi és tárgyi feltételekről 

 
Nagyné Czigle Judit óvodavezető: 

Részletezte az 5. sz. melléklet szerinti beszámolót. Hozzátette, hogy nagyon segítőkészek a szülők, és sajnos 
sokszor rá is szorulnak a segítségükre. Megköszönte a támogatásokat, segítségeket, amiket a Banánfesztivál 
keretében rendezett jótékonysági vásáron tapasztalt.  
Elmondta, hogy most nézte meg, hogy a kazánház nagyon rossz állapotban van. Beázik, és nagyon veszélyes. 
Kérte a segítségüket, hogy amennyiben lesz rá lehetőség, akkor gondoljanak a tető megjavítására is. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Megköszönte a szóbeli kiegészítést. Megkérdezte, hogy van-e kérdés? 
 
Bujáki Lászlóné képviselő: 

Elmondta, hogy az óvodában nagyon odaadó munka folyik, mindenkit szeretettel fogadnak, nincs itt 
hátrányos helyzetű gyerek. Köszönetet mondott a szülői munkaközösségnek, továbbra is jó munkát kívánt 
nekik is. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Amint már említette az önkormányzatnak nem került pénzébe a Banánfesztivál. Sikerült adományokból, 
hozzájárulásokból pozitívan zárni. Hiszen az ott befolyt pénzből lesz az óvodában a kerítés megcsináltatva, 
egyébként ez az önkormányzatot terhelné. Bízik benne, hogy talán erőt adott nekik ez az elért siker, és még 
akár hagyományt is lehetne csinálni belőle. Az óvodában, és az iskolában is vannak ilyen lelkes szülői 
munkaközösségi tagok. Határozati javaslattal élt. 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
120/2011. (IX.13.) önkormányzati határozata   
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az 5. sz. 
melléklet szerinti beszámolót az óvodában folyó munkáról, a személyi és 
tárgyi feltételekről. 
 
Felelős: Nagyné Czigle Judit 
 óvodavezető 
 
Határidő: azonnal 
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6. Különfélék 
a. Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása a Komáromi Rendőrkapitányság 

vezetőjének kinevezéséről 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Ismertette a Rendőrkapitány 6. sz. mellékletben található levelét. Kérdésére nem volt észrevétel. Határozati 
javaslattal élt, Lázár Zsolt kinevezésével kapcsolatban. 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
121/2011. (IX.13.) önkormányzati határozata   
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és 
egyetértett a 6. sz. mellékletben található javaslattal, mely szerint a 
Komáromi Rendőrkapitányság vezetőjévé Lázár Zsolt r. őrnagy urat 
2011. október 01-jei hatállyal kinevezik. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 
 polgármester 
 
Határidő: 2011.10.01. 
 

 
b. Győri fogászati ügyeleti ellátás megtárgyalása 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Elmondta, hogy a képviselő társak megkapták a 7. sz. mellékletben található levelet. A fogászati ügyeletet 
ők látnák el, azonban erre jelenleg nincs a településsel megkötött megállapodásuk. Ezzel kapcsolatosan 
keresték meg a Képviselő-testületet, hogy hozzák meg döntésüket. Felvette a kapcsolatot Panker Mihály 
igazgató úrral, aki küldött is egy megállapodás tervezetet. Ő mondta el neki, hogy amennyiben nem írják alá 
ezt a megállapodást, akkor a banai lakosoknak Tatabányára, vagy Budapestre kellene menniük fogászati 
ügyeleti ellátásra. Az igazgató úr elmondta neki, hogy több mint száz települést látnak el, de sokkal nem volt 
megállapodásuk, így ez az ő költségvetésüket terhelte. Kimutatásuk szerint 2010. július 1. és 2011. június 30. 
közötti időszakban 29 eset volt, mely 138.500 Ft-ba került. Ez most még nem került kiszámlázásra, de a 
későbbiekben meg fog történni. Egyébként ez az önkormányzatnak kötelezően ellátandó feladata, melyet 
meg kell oldania. Annyit mondott még el neki az igazgató úr, hogy felmerült több olyan igény, hogy név 
szerint kik vették igénybe a szolgáltatást. Ennek eleget téve ők fognak küldeni egy ilyen kimutatást. Ő annyit 
kért az igazgató úrtól, hogy a megállapodás tervezetben is szereplő, a megbízás időbeli hatálya 2011. 
december 31.-ig legyen. Nem tudhatják, hogy a 2012. januárjától várható átszervezések az egészségügyben 
milyen változásokat hoznak. Ismertette az ügyelet időpontjait. 

 
Ágoston Lászlóné képviselő: 

Elmondta, hogy ő az egyike volt annak, aki ott volt, és igénybe vette az ügyelet szolgáltatását. Nagyon 
kedvesek voltak vele, és egyből el is látták, annak ellenére, hogy nem oda tartoztak. Szerinte is támogassák 
mindenképpen, mert bármi sürgős dolog is történhet. Szerinte Tatabányán is fizetniük kellene érte. Ő 
mindenképpen támogatta Győrt. 

 
Szabó Árpád képviselő: 

Elmondta, hogy ez ott kezdődik, hogy kötelezően ellátandó feladat, tehát mindenképpen gondoskodniuk kell 
róla. Nincs miről beszélniük. Ezzel szemben viszont szerinte érdemes megnézni, hogy a bábolnai fogászati 
ellátásban csak fizetősként vehetnek részt. Szerinte utána kellene járni, hogy mi az amiért fizetnek, és azért 
milyen szolgáltatás jár nekik. Szerinte meg a sürgősségi eljárással kapcsolatban meg főleg, ha a járó-beteg 
ellátással Győrhöz fognak tartozni, akkor meg egyértelmű, hogy ott kell megkötni a szerződést. 
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Sáhóné Horváth Márta polgármester:  
Véleménye szerint a következő évi munkatervnél vegyék be a háziorvos beszámolójánál a fogorvosi 
beszámolót is. Határozati javaslattal élt. 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
122/2011. (IX.13.) önkormányzati határozata   
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, a fogászati ügyeleti ellátással kapcsolatos 7. sz. mellékletben 
található megállapodási szerződést, és megbízta a polgármester asszonyt 
annak aláírásával. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 
 polgármester 
 
Határidő: 2011.09.30. 
 

 
 
c. Tájékoztatás a Kisebbségi Önkormányzat által benyújtott kezdeményezésekről 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Elmondta, hogy augusztus 1-én került iktatásra a kérelem, melyet a CKÖ elnök úr intézett hozzá. A 
megkeresés leglényegesebb pontjaként az adósságkezelési program kidolgozása szerepelt a településen. Volt 
ezzel kapcsolatban egy kezdeményezés, melyet a CKÖ testülete megtárgyalta és egyhangúlag támogatták, de 
mindenképpen szeretnék, hogy a nagy testület is tárgyalja meg. Amennyiben ők is egyetértenek vele, akkor 
ezt rendeletmódosítással kell elfogadni, és meg kell találni rá az anyagi fedezetet is. Hiszen az állam nem 
száz százalékban támogatja ezeket az adósságkezelési szolgáltatásokat.  
Az elnök úr hivatkozott az 1993. évi III. törvényre, melyből az 55. § 1. bekezdését említette meg. A 
Képviselő-testületi tagok megkapták ezt a jogi hátteret. Nagyon sok feltétele van annak, hogy ki jogosult egy 
ilyen támogatásra.  
Kimondottan meg lett említve egy konkrét család, aki már most rászorult is lenne. Mindenképpen szükség 
lenne már konkrétan ennél a családnál erre az adósságkezelési szolgáltatásra. Meg kellene vizsgálni, hogy 
fennállnak-e a törvényi feltételek, mert e mellé nincs oda csatolva semmilyen olyan alapú dokumentum, ami 
ezt tükrözné. De ezt csak majd az esetleges rendelet módosítás utáni kérelem beadása után célszerű 
figyelembe venni. Hivatkozott az elnök úr az 55/A.§ 3. bekezdésére, mely vonatkozik az említett családra, 
mivel előre fizetős mérő lett náluk felszerelve. Ennek van egy feltétele, hogy lakásfenntartási támogatásban 
részesül és tartozásának megfizetése érdekében megállapodást köt a szolgáltatóval, valamint legalább 
egyéves időtartamra vállalja a készülék rendeltetésszerű használatát. 
A Kisebbségi Önkormányzat elég sok mindent elért ennél a családnál, ami azért elismerésre méltó. A 
szobákat bebútorozták, kimeszelték, az udvart segítették rendbe tenni. Tehát a CKÖ felöleli azokat, akik az ő 
köreikből rászorulnak.  
Kihangsúlyozta, hogy ez egy szociálisan rászorultak részére adható lakhatást segítő ellátás. Amit a települési 
önkormányzat határozatban határoz meg. Tehát ugyanúgy közigazgatási eljárás útján, de határozat 
formájában a Ket. szabályait betartva kell megállapítani. Lényeges, hogy az önkormányzat ezt átruházhatja a 
Bizottság részére, de nem jegyzői hatáskör. Ez Önkormányzati hatáskör. Olyanok kaphatják, akiknek 
adóssága meghaladja az 50.000 Ft-ot, tartozása legalább hat havi, közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást 
kikapcsolták, illetve az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az előírások alapján esetünkben a 
42.750 Ft-ot. Az időtartama 12 hónap lehet, indokolt esetben hat hónappal meghosszabbítható.  
Van lehetőség jelzálogjog bejegyzésre, ha az önkormányzat erről rendelkezik, illetve csak egy jogosultnak 
állapítható meg ez az összeg, szolgáltatás. Ennél részletesebben véleménye szerint akkor kellene vele 
foglalkozniuk, ha a testület úgy dönt, hogy módosítani szeretnék a rendeletet. Egyébként vállalni kell az 
adósságkezelési tanácsadáson való részvételt is, melyhez egy erre megfelelő személyt kell biztosítani.  
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Szerinte, ha a testület úgy dönt, hogy foglalkoznak vele, akkor (ha még idén szeretnék) kell költségvetési 
rendeletet módosítani, de lehet, hogy csak jövőre veszik bele. Kérte ezzel kapcsolatban is majd az elnök úr 
véleményét, hiszen határidő nem lett megszabva a kérelmükben. 
Felhívta a figyelmet, hogy az előző testületi ülésen módosították a szociális rendeletüket a lakásfenntartási 
támogatás miatt. Elmondta, hogy már nagyon sok családhoz eljutott, és sokan be is adták a kérelmüket. 
Folyamatban van ezek elbírálása, hogy normatív alapon jogosultak-e a természetbeni támogatásra.  
Tekintettel arra, hogy természetben kell nyújtani ezt a szolgáltatást. Minden egyes kérelemben megjelölték 
azt, hogy mely szolgáltatónál, melyik számla kifizetéséhez szeretnék felhasználni az összeget a jövőre nézve. 
Illetve van egy olyan pontja ennek a lakásfenntartási támogatásnak, hogy azok akik adósságkezelési 
szolgáltatásban részesülnek, azok azt megkapják. Tehát a kettő között összefüggés is van. Lényegesnek 
tartotta kiemelni, hogy ezek milyen összegek. Az adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladhatja 
meg az adósságkezelés körébe bevont adósság 75 %-át, összege legfeljebb 300.000 Ft. Az 55. § 6. bekezdése 
alapján ha nem kezelhető meghatározott időn belül, akkor legfeljebb 600.000 Ft is lehet. Véleménye szerint 
nagyon nagy összegekről van szó. Tehát nem egy lakásfenntartási támogatás néhány ezer forintját osztaná az 
önkormányzat, hanem tényleg nagy összegekről van szó. Nagy segítség lehet a családoknak, viszont az 
önkormányzatoknak kiadás. Ennyit tudott a tájékoztatás címén elmondani.  
A napirendi ponthoz kapcsolódó levelek és törvényi hivatkozások a jegyzőkönyv 8. sz. mellékletében 
kerültek csatolásra.  

 
Baranyai Ernő CKÖ elnök: 

Megköszönte a szó, és annyit kért a testülettől, hogy ha lehet, akkor pozitív döntést hozzanak ezzel 
kapcsolatban. Véleménye szerint nem csak egy családot érintene, hanem nagyon sokat, köztük néhány 
magyar családot is. Nagyon sokat számít nekik szerinte, ha valaki foglalkozik velük. Megköszönte, hogy 
meghallgatták. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Elmondta, hogy a jegyző asszony utolsó mondatában el is hangzott, hogy erre forrást is biztosítani kell. Most 
módosították a költségvetésüket, és sajnos hitelfelvétellel tudták biztosítani a működést. Tehát a hitelfelvételi 
keretüket teljesen kimerítették, a bevételi oldaluk a kiadási oldalukkal talán egyensúlyban van. Viszont most 
is még komoly megszorítások vannak, csak a legszükségesebb dolgokat tudja az önkormányzat finanszírozni. 
Szerinte idén még ne foglalkozzanak vele, majd térjenek vissza rá később. Mivel most költség sincs rá, 
térjenek vissza rá a következő évi költségvetés elkészítésénél, amikor már látják a fő számokat. Szerinte 
nincs értelme, hogy meghoznak most egy rendeletet, melynek a forrás oldalát nem tudják biztosítani. Kérte 
ezzel kapcsolatban a Képviselő társak véleményét. 

 
Ágoston Lászlóné képviselő: 

Nem értette, hogy mivel ne foglalkozzanak. Megkérdezte, hogy azzal ne foglalkozzanak, hogy a CKÖ-nek 
érkezett egy kérvény, amit nyolc szülő aláírt? 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Elmondta, hogy most felmerült, hogy rendeletet alkossanak az adósságkezeléssel kapcsolatban. Azzal a 
kérvénnyel ez a téma után szerettek volna foglalkozni. Az lesz a következő téma. 

 
Ágoston Lászlóné képviselő: 

Elnézést kért, hogy egy kicsit előrébb szaladt. 
 
Szabó Árpád képviselő: 

Szerinte több részre szét kellene osztani ezt a témát. Szerinte van egy szociális rendeletük, ami a törvényi 
előírásoknak megfelelően ezt a kérdéskört szabályozza. A törvényi előírásoknak, illetve a törvény által 
biztosított lehetőségeknek mindenkor eleget tettek. Ez után is eleget kell, hogy tegyenek. Elmondta, hogy 
nem tudja, hogy azzal, ha hoznak még plusz egy-két rendeletet, akkor azzal plusz anyagi forráshoz jutnak, 
vagy plusz lehetőségeket szabályoznak be. Szerinte, ha az anyagi forrásaik megvannak, akkor most is van 
lehetőségük a támogatásra. Nem hiszi, hogy ez problémát jelentett volna. Igazat adott a jegyző asszonynak, 
és ő sem akart családokat megnevezni. Azonban véleménye szerint, ahhoz, hogy érdemben egy-egy 
családnál állást tudjanak foglalni, ahhoz minden körülményt ismerniük kellene. Elmondta, hogy ezért ő nem 
érzi magát kompetensnek, hogy meg tudná mondani, hogy az adott család jogosult, vagy nem. Szerinte óriási 
probléma a fedezet biztosítása. Ha nincs nekik fedezetük erre, akkor nem tudnak mit csinálni. Ezek a 
családok ebben a szociális ellátási rendszerben idáig is bent voltak, és megpróbáltak mindenben segíteni 
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nekik. Többet ez után sem fognak tudni megtenni. Javasolta, hogy a szociális bizottság közreműködésével a 
mai rendelet alapján tudják eldönteni, hogy ki milyen támogatásra jogosult. Véleménye szerint a testületnek 
ilyen témával nem kellene foglalkozni, mivel érdemben nem foglalhatnak állást.  

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Abban viszont foglalhat állást, és kell is a Képviselő-testületnek hogy egy plusz juttatást is belefoglal-e a 
szociális rendeletbe. Ezt a Szociális bizottság nem döntheti el. Ez még idáig nem szerepelt a rendeletükben, 
mert ez csak egy adható támogatás, nem kötelező. Úgy írja elő a jogszabály, hogy adósságkezelési 
szolgáltatásban részesítheti. Tehát nem kötelező. Amennyiben a testület úgy dönt, hogy belefoglalja a 
rendeletbe, a forrást biztosítja rá.  
 

Szabó Árpád képviselő: 
Szerinte semmi értelme úgy alkotni rendeletet, hogy nincs rá meg a pénz. Szerinte ha meg lenne rá a keret, 
akkor már most is megtalálnák rá a lehetőséget, hogy támogassák a családokat. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Elmondta, hogy ezért nem is dolgozta ki a rendeletet, csak egy tájékoztatás címszóval ismertette a 
Képviselő-testülettel. Azért, hogy tudjon a testület dönteni, hogy legyen-e rendelet módosítás, vagy nem.  

 
Bujáki Lászlóné képviselő: 

Korábban már a szociális szférában átnézték, és megállapították, hogy elég nehéz a lakásfenntartási 
támogatás megítélése. Megkérdezte az elnök úrtól, hogy végeztek-e már felmérést, hogy még hány családot 
érintene, vagy csak ez az egy család van, akit találtak. Elmondta, hogy szerinte mindenki tudja, hogy 
konkrétan melyik családról van szó. Véleménye szerint kiteheti mindenki a lelkét, nagyon sok pénzt 
fordíthatnak erre a családra, viszont akkor a szülők is tegyék meg azt a bizonyos lépést. Nekik is úgy kellene 
viselkedniük, hogy mindent megtesznek a gyerekeikért. Végignézték az óvodai kimutatásokat, és azokból is 
látszik, hogy az ingyenes étkeztetéssel és egyéb támogatásokkal milyen sok mindenben segíti őket az 
önkormányzat. Ez havi lebontásban nem nagy összeg.  
Ha eddig is beérkezett kérvény, akkor próbáltak segíteni, de nagy összegekkel nem fognak tudni. Ebben az 
évben szerinte sem tudnak kiszorítani a költségvetésből. Bejön a fűtési szezon, és nem tehetik meg, hogy a 
gyerekek hidegben legyenek az óvodában, iskolában. Megérti ezeket a családokat, szerinte ő egy szociálisan 
érzékeny ember.  
Van sok olyan család, ahol mindkét fél dolgozik, és mindent megtesz azért, hogy tudjon érvényesülni. Nem 
szabad csak erre az egy családra összpontosítani. 

 
Baranyai Ernő CKÖ elnök: 

Válaszolta, hogy nem mérték fel a többi családnál, csak ők mentek oda hozzájuk segítséget kérni. 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Határozati javaslattal élt az adósságkezeléssel kapcsolatban.  
 
A képviselő-testület 1 igen, 4 nem szavazattal elutasította a következő határozatot: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
123/2011. (IX.13.) önkormányzati határozata   
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
szociális rendelet bővítését az adósságkezelési szolgáltatás bevezetésével.  
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 
 polgármester 
 
Határidő: azonnal 

 
 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Elmondta, hogy a CKÖ kérte a Bana Község Önkormányzatát, mint fenntartót, hogy az általa fenntartott 
Jókai Mór Általános Iskola Alapító Okiratának módosításához járuljon hozzá a Képviselő-testület. A 
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módosításra indoklásként a 1993. évi LXXVII. törvény, ami az etnikai és kisebbségi nevelésről szól, 6. 
fejezetére hivatkozik. Több roma család kérte, hogy az általános iskola alap tevékenységeként jelölje meg a 
roma tanulók roma nevelését, oktatását. Lényeges, hogy ezt a testület előtt tárgyalják, mert van egy 
jogszabályi hivatkozás abban a kérelemben. „Feladatellátásra köteles helyi önkormányzatnak meg kell 
szerveznie a kisebbségi óvodai nevelést, továbbá a kisebbségi iskolai nevelést és oktatást, ha ezt az 
ugyanahhoz a kisebbséghez tartozó nyolc tanuló szülője kérte.” Neki be lett mutatva egy dokumentum, 
melyen nyolc a kisebbséghez tartozó, illetve nem tartozó szülő aláírását adta ehhez. Ahhoz, hogy ezt meg 
tudják szervezni, fel kell mérni, meg kell vizsgálni, hogy az iskola, illetve az önkormányzat fel tudja-e 
vállalni ennek megoldását. Kérdéses, hogy a szülők mire gondoltak konkrétan, hogy roma tanulók nevelése 
és oktatása. Ezzel kapcsolatban az elnök úr véleményét is szerette volna hallani. Kérdése, hogy a 
hagyományápolás, nyelvoktatás milyen úton-módon valósulna meg. Kérdéses, hogy nem okozna-e 
szegregációt, valamint fel lehetne-e venni ezekkel a szülőkkel a kapcsolatot, hogy mit szeretnének konkrétan? 
Kérdéses az is, hogy az iskola tudná-e biztosítani a feltételeket. A törvényben az az előírás van, hogy ha ezt a 
települési önkormányzat nem tudja biztosítani, akkor a megyei önkormányzatnak viszont kötelezettsége. 
Mindenképpen meg kell oldani, de ebben az esetben a települési önkormányzatnak le kell igazolnia, hogy 
miért nem tudja biztosítani. Szerinte vannak olyan kérdések, amiket még meg kell tárgyalniuk, annak 
érdekében, hogy ez megfelelően az iskolában elindítható legyen. Illetve körbe kell járni azt a kérdéssort is, 
hogy az iskola átalakítására, átszervezésére milyen lehetőségek lennének. Egyébként az iskola átszervezésére 
május 31-ig kerülhet sor, illetve július 31. a legutolsó határidő. Pont július 28-án érkezett a kérelem. Tehát 
tudnak ezzel a kérdéskörrel foglalkozni, viszont vannak határidők, amiket be kell tartani ennek kapcsán.  
Ágoston Lászlóné képviselő asszony megerősítette, hogy ez volt az, amit kérdezni akart.  

 
Baranyai Ernő CKÖ elnök: 

Annyit válaszolt, hogy holnap Ő erre majd rákérdez, és akkor referál majd a jegyző asszony felé. Ők arra 
gondoltak, hogy honnan jöttek, az irodalmuk, a táncuk lenne oktatva. Nem elkülöníteni. Nem ilyen irányú 
kérvény volt ez.  

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Megkérdezte, hogy a többségi társadalom gyermekeit is szeretnék belevonni ebbe az oktatásba? 
 
Baranyai Ernő CKÖ elnök: 

Válaszolt, hogy igen ilyen arányú a kérvény. Ezt szeretnék. Összevontan szeretnék megoldani. Így a magyar 
gyerekek is megtanulhatnák. Egy olyan tanárnak kellene foglalkozni velük. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Ez lett volna a következő kérdés, hogy van-e az iskolában olyan pedagógus, akivel ezt meg lehetne oldani? 
 
Vincze Attiláné iskolaigazgató: 

Válaszolt, hogy jelenleg nincs az iskolában szakképzett ember, aki ezt tudná oktatni. Hiszen ehhez kell 
valamilyen végzettség, ezt nem lehet csak úgy. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Elmondta, hogy a jegyző asszony is említette, hogy az alapító okiratot május 31-ig lehet módosítani. Szerinte 
erre még bőven van idő, illetve a közoktatási törvényt még nem ismerik. Kérte a CKÖ elnökét, hogy ennél 
jobban előkészített anyaggal szíveskedjen a testület elé terjeszteni ezt az ügyet. Fórumon megtárgyalni, 
igazgatónővel megbeszélni a lehetőségeket.  

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Abban az esetben, ha a Képviselő-testület is megbízza őket, akkor egy együttműködésre kérte az 
igazgatóasszonyt, az óvodavezetőt és a CKÖ elnökét. Közösen megtárgyalnák ezt a témát, és utána lehetne a 
testület elé tárni az alapító okirat módosítását. 

 
Ágoston Lászlóné képviselő:  

Már korábban elhangzott, hogy augusztus elején beérkezett a Cigány Kisebbségi Önkormányzathoz egy több 
mint 8 szülő által aláírt kérvény. A jegyző asszony is hivatkozott az 1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és 
etnikai kisebbségek jogairól szóló 43. § 4. bekezdése a következőt mondja: „A feladatellátásra köteles helyi 
önkormányzatnak meg kell szerveznie a kisebbségi óvodai nevelést, továbbá a kisebbségi iskolai nevelést és 
oktatást, ha ezt ugyanahhoz a kisebbséghez tartozó nyolc tanuló szülője kérte, és az óvodai csoport, iskolai 
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osztály a közoktatási törvény rendelkezései alapján megszervezhető.” Elmondta, hogy nem hiszi, hogy arra 
gondoltak ők, hogy cigány nyelven folyna az oktatás, habár az volna az igazi. Jó lenne, ha lenne olyan valaki, 
aki a cigány nyelvet tudná oktatni nekik. Ő nem tud olyat Banán, aki még beszéli a cigány nyelvet, pedig 
szerinte jó lenne. Ez volt a véleménye. Szerinte amire ők gondoltak az, hogy megismerni honnan ered, 
milyen volt a letelepedés előtt az életük, és van nagyon sok cigány költő, akit megismerhetnének. Igaz, hogy 
most is tanulnak sok cigány költő verseiről, még ő is tanított. Szerinte ők ehhez ragaszkodnának, és 
véleménye szerint ez igenis jogos. Elmondta, hogy volt itt egy cigány származású pedagógus. Korábban már 
felmerült, hogy nincs pedagógusi végzettsége, de ő csinálta ezt a műszaki tanári végzettséget, és egyetemi 
végzettsége van. Utolsó éves volt a tanári szakon, és a jog megengedi, hogy alkalmazzák. Mérlegelési 
jogköre volt az igazgatónak ahhoz, hogy engedte tanítani. Véleménye szerint, ő tudna nekik segíteni, csak 
meg kellene kérni. Nem nagy távolság Tárkány, biztosan segítene. Szerinte nagyon jól csinálta a dolgait. 
Megköszönte a figyelmet.  

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Elmondta, hogy közben nézte a statisztikát, és felvetette, hogy miért akarják cigányul tanítani a gyerekeket, 
ha még magyarul sem tudnak. Nem cigány gyerekek, hanem magyar gyerekek és magyar nyelvből 2,9 
átlaguk van. Szerinte tanítsák meg őket először magyarul. Megkérdezte, hogy van-e még kérdés? 

 
Nagyné Czigle Judit óvodavezető: 

Elmondta, hogy a beszámoló során beszélt a befogadó, inklusív oktatásról. Ő már 40 éve itt van Banán, de 
soha nem érezte azt, hogy cigány, vagy magyar. Ugyanúgy szeretik őket mindannyian, hiszen pedagógusok 
és ez a feladatuk. Szerinte, amit ők akarnak, az nem kisebbségi oktatás lenne, mert az egészen más. 
Véleménye szerint, ha a szülők is akarják, akkor meg lehetne beszélni velük is és a tanárokkal is, hogy 
belevegyék a tantervbe. Viszont nem érti, hogy minek kellene ezért cigány tanár. A cigány költök verseit már 
óvodás kortól ismertetik velük. Itt olyan hagyományok sajnos nincsenek, ugyanúgy mint ahogy magyar 
hagyományok sem nagyon vannak. Úgy szedegetik össze őket, és a nemzeti hagyományokból merítenek. 
Ugyanúgy segítették eddig is őket úgy, hogy nincsen kisebbségi oktatás, nevelés. Nem szabad őket 
megkülönböztetni. Ugyanolyan szeretni való gyerekek, mint a többi, hiszen senki nem tehet róla, hogy hova 
születik, milyen körülmények közé. Nagyon kérte a kisebbségi önkormányzat elnökét, hogy ne csinálják ezt. 
A gyerekekkel fognak kiszúrni. Elmondta, hogy nem tudja ki indította el ezt az egészet, de szerinte nem lesz 
jó vége. Véleménye szerint itt ne legyen kisebbségi oktatás, hanem mindegyik gyerek legyen egyforma, és 
mindegyik szülő legyen szülő, akármilyen is. Ne csináljanak ott ellentétet, ahol nincs.  

 
Ágoston Lászlóné képviselő:  

Elmondta, hogy szerinte az iskoláról sem lehetett soha elmondani, hogy különbséget tett volna magyar és 
cigány gyerek között. Sőt nem is volt cigány gyerek, mert aki nem vallotta magát annak, azt nem is írhatták 
be cigánynak. Szerinte joguk van megismerni a múltjukat, és szerinte egy roma származású csak jobban 
ismeri az ő kultúrájukat, mint ők. Elmondta, hogy nem kell egyetérteni vele, de neki ez volt a véleménye. 
Annak idején a cigány tanulók sokkal nagyobb odafigyelést kaptak, mint a magyar gyerekek, és volt 
közöttük olyan, aki bizony főiskolát végzett. Soha nem tettek különbséget. 

 
Szabó Árpád képviselő: 

Hivatkozott rá, hogy annak idején a néhai Himi néni azt mondta, hogy itt a faluban soha nem volt 
cigánykérdés, csak a műromák csináltak cigánykérdést. Őszintén megmondta, hogy ezeket a feltett 
kérdéseket nem neki kellett volna megválaszolni. Mivel ezekről nem is tudott, mert ez az egész mögött nem 
ő van. Hivatkoznak nyolc kisebbségi szülőre. Megkérdezte, hogy most ez a nyolc szülő miatt akarják 
felbolygatni az egész iskolát, és befolyásolni a többi szülőt is. Elmondta, hogy nagyon sok idő kellett a CKÖ 
megalakulásához, de véleménye szerint ezért kár volt megalakulni. Korábban volt tánc, meg minden a 
Kisebbségi Önkormányzatnál, de probléma nem volt. Most már csak a probléma van velük. 62 fő 
kisebbségiből 51-en elmentek szavazni. Ő is kapott vagy 10 szavazatot, és ez alapján mindent meg akarnak 
mondani, hogy hogyan legyen. Soha nem volt megkülönböztetve, hogy cigány gyerek vagy nem. 
Megkérdezte, hogy mit akarnak még, hiszen ez az önkormányzat ezer sebből vérzik. Elmondta, hogy szerinte 
tarthatatlan, hogy a polgármester asszonyt semmibe veszik, tartanak üléseket, de sorozatosan 
határozatképtelenek. Nem tudnak együttműködni a nagy önkormányzattal. Most már kétkedve fogadja a jó 
szándékot is egyáltalán. Valakik megmondják nekik, hogy mit csináljanak, de teljesen megalapozatlanul és 
felkészületlenül terjesztette elő. Elmondta, hogy nincs itt cigányprobléma, de majd ők csinálnak.  
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Baranyai Ernő CKÖ elnök: 
Elmondta, hogy neki ezt a papírt oda vitték, megkérték, hogy továbbítsa. Ezért adta tovább a jegyző 
asszonynak. Akkor a jegyző asszony is azt mondta, hogy egy jó ötlet, és továbbítsák a Képviselő-testület elé. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Pontosította, hogy ő nem azt mondta, hogy jó ötlet, hanem hogy plusz normatíva vehető igénybe erre a 
feladatra.  

 
Bujáki Lászlóné képviselő: 

Szerinte itt a faluban soha nem volt cigánykérdés. Elmondta, hogy nagyon sajnálja az Ernőt, mert nagyon 
megvezetik. Valaki fentről irányítja a dolgokat. Viszont szerinte jobban utána kellene járni a dolgoknak. 
Példának hozta, hogy műtét előtt sem írnak alá semmit elolvasás nélkül. Ez hasonló, hiszen megkapott egy 
papírt, konstatálta, továbbította. Azonban nincs tisztában ennek a jelentőségével.  

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Határozati javaslattal élt, hogy bízzák meg az intézményvezetőket, jegyzőt, CKÖ elnököt, hogy nézzenek 
utána, terjesszék elő a következő testületi ülésre. 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
124/2011. (IX.13.) önkormányzati határozata   
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízta a jegyzőt, 
CKÖ elnököt és az iskolaigazgatót, óvodavezetőt, hogy tanulmányozzák 
át és készítsenek előterjesztést a következő testületi ülésre a kisebbségi 
oktatással kapcsolatosan. 
 
Felelős: Dr. Szolga Emese 
 jegyző 
 
Határidő: következő testületi ülés 

 
 
d. Sportpályázattal kapcsolatos tájékoztatás 
 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Elmondta, hogy az MLSZ-nél van lehetőség egy pályázat benyújtására sportegyesületek részére. Azoknál 
akik az amatőr utánpótlás nevelés témakörében nagyobb összegekhez juthatnak. Ezek a vállalatok, 
vállalkozások, vállalkozók, cégek nyereség adójából kerül befizetésre az egyesületek részére, és kerül 
szétosztásra. Ezeknek a megkeresését egyesületi szinten kell megoldani, viszont előtte egy támogatási 
szerződést, és egy támogatási igazolást kell kapniuk, hogy ezt az egész folyamatot le tudják vezényelni. Ezt 
szeptember 15-ig kell benyújtani, szorítja őket már a határidő, de előkészületek már vannak. Folyamatos az 
egyeztetés az egyesület tagjaival, és a segítséget kérték abban, hogy szükségük van egy bérleti szerződésre az 
önkormányzat és az egyesület között. A bérleti szerződés tervezetét megkapták a Képviselő-testületi tagok. 
Közben azonban egyeztetések folytak, és maga a szerződés az úgy szólna, hogy határozatlan időre lenne 
maga a sportlétesítmény bérbe adva a Kinizsi Sportbarátok Körének október 1-től. A bérleti díjat havi 80.000 
Ft-ra kérték módosítani, melyhez be lett kalkulálva a vízdíj, és a többi költség is. Hozzátették javaslatként, 
hogy minden évben felülvizsgálatra kerülne a közüzemi díjak összegének a tudatában. Tehát amennyi lenne 
a közüzemi számlák összege, annyi lenne a bérleti díj havi összege. A bérlő kötelezettségeibe tartozó 
feladatoknál nem írt különösebb dolgot, ezt a testület meghatározhatná, amennyiben úgy gondolják. (pl. 
fűnyírás, pályagondozás, pályakarbantartás) Továbbra is az önkormányzat lenne köteles a közüzemi díjak 
megfizetésére a bérleti díjból. Kérték továbbá, hogy a 7. pontban a létesítmény berendezéseinek és 
felszerelési tárgyainak karbantartási költsége a bérbe adót terhelje. Továbbá szerepel benne, hogy tartósan 
tovább nem lehetne kiadni, csak ha hozzájárulnak ehhez. Tartalmazza, hogy mik lehetnek a felmondási okok. 
A sportlétesítményt a helyi sportélet érdekében az önkormányzat és a helyi intézmények számára biztosítania 
kell. Nyitva kell, hogy álljon a rendezvények tartására. Nagyon fontos, hogy a kulturális, és sport 
rendezvények színtere legyen a sportpálya. 
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Tehát változtatni szeretnék a 3. pontban a bérleti díjat 80.000 Ft-ra, a 4. pontban a feladatok megnevezése, 
valamint a 7. pontban a karbantartási költségek a bérbe adót terheljék.  
Elmondta, hogy a pályázat benyújtásához elengedhetetlen, hogy legyen egy bérleti szerződés. Ide 
kapcsolódik, hogy költségvetés készült az öltöző bővítéséről, melyhez hozzá kellene járulniuk. Amennyiben 
nyernek a pályázaton, akkor az öltözőt szeretnék bővíteni abból a pénzből, viszont az öltöző az 
Önkormányzat tulajdona. Tehát értéknövelő beruházás lenne. Ezért kérték, hogy mivel vagyongyarapodás 
lenne, ezért álljon hozzá úgy a testület, hogy ne terheljék őket különböző költségek, mint a karbantartási 
költségek. Határozatot kellene hozni a bérleti szerződés elfogadásáról, valamint arról, hogy hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén a létesítményen elvégezzék a beruházást. 

 
Bujáki Lászlóné képviselő: 

Szerinte ki kellene kötni, hogy mi van akkor, ha nem fedezi a 80.000 Ft a havi költségeket. Akkor azt ki 
fogja fizetni. Tudvalevő, hogy villanyfűtés van, és a téli időszakban akkor nagyon megugrik a villanyszámla, 
és nem valószínű, hogy fedezi a havi 80.000 Ft. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Ezért kerülne be a 3. pontba, hogy minden évben felülvizsgálatra kerül a bérleti díj. A villanynál is egy 
évben egyszer küldenek elszámoló számlát. Elmondta, hogy kérték már az Égáznál a gáz bekötését, így ez 
remélhetőleg majd csökkentené a költségeket.  

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Elmondta, hogy szerinte úgy lehetne kiküszöbölni, hogy egy éves felülvizsgálatnál összevetik az addigi 
költségekkel, és az alapján aktualizálják a bérleti díjat. 

 
Szabó Árpád képviselő: 

Elmondta, hogy gyakorlatilag nincs semmi jelentősége, hogy 80.000 vagy 100.000 Ft. Amit az 
Önkormányzat, mint fenntartó idáig is kifizetett fenntartási költségként, azt ők visszafizetik bérleti díjként. 
Tehát csak meg lett jelölve egy hozzávetőleges összeg. Szerinte nyilvánvaló, hogy mivel ők bérlik a pályát, 
ezért ők végzik a pályakarbantartást úgy, mint eddig is. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Két határozati javaslattal élt. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a következő határozatot: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
125/2011. (IX.13.) önkormányzati határozata   

 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Banai 
Kinizsi Sportbarátok Köre által előterjesztett, a jegyzőkönyv 9. sz. 
mellékletében található Bérleti szerződést. Megbízta a polgármester 
asszonyt a szerződés aláírásával. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 
 polgármester 
 
Határidő: azonnal 

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

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
126/2011. (IX.13.) önkormányzati határozata   

 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárult, hogy a 
tulajdonában lévő 2944 Bana, Sport u. 2. szám alatt (hrsz.: 112/7) 
található Sporttelep megnevezésű ingatlanon a Banai Kinizsi 
Sportbarátok Köre (2944 Bana, Jókai Mór u. 18.) a „pályaöntöző 
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rendszer”, „pályavilágítás”, „kerítéskapu” valamint „edzőpálya 
kialakítása” megnevezésű projektelem megnevezésű beruházást 
megvalósítsa és ehhez kapcsolódóan a Magyar Állam javára, a beruházás 
üzembe helyezését követő 30 napon belül, jelzálogjog bejegyzésre 
kerüljön. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 
 polgármester 
 
Határidő: azonnal 

 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Elmondta, hogy a Kisalföld Volán Zrt. megkereste az önkormányzatot, hogy szeptember 1-től indítottak egy 
diákjáratot Bábolna-Bana-Bőny-Rétalap-Mezőörs útvonalon. Tájékoztatta róla a Képviselő-testületet. 
Következő témaként elmondta, hogy az iskola felújításával kapcsolatban tett feljelentése ügyében meghozta 
a Rendőrség a határozatát, mely szerint megszünteti az eljárást, mert nem történt bűncselekmény. Ez a 
határozat ellen fellebbezéssel nem lehet élni. Sem a volt polgármestert, sem a volt iskolaigazgatót, Biczóné 
Kőműves Krisztinát, sem a beruházást végző Magashegyi Péter vállalkozót nem hallgatták meg az ügyben. 
Betekintési joga volt a dokumentumokba. Némelyiknél olyan érzése volt, mintha később készült volna. 
Kérhetett ki oldalakat, összesen 35 oldalt kért ki. Holnap átveheti a kikért oldalakat, melyeket az irodájában 
bárki megtekinthet. Tehát a hatóságok szerint ez ügyben nem történt bűncselekmény. 
Felhívta mindenki figyelmét, hogy az Alkotmány Asztalát elhelyezték a Hivatal épületében. Mindenkinek 
van lehetősége helyben is tanulmányozni az új Alkotmányt, valamint igényelni egy eredeti dedikált példányt. 
Elmondta, hogy volt korábban egy határozat, mely szerint a CKÖ-nek vissza kell szolgáltatnia a 
Kultúrházban található irodahelységet. A Banánfesztivál előtt megnézték és nagyon rossz állapotban volt, 
hiába tartottak rá igényt, kritikátlan állapotban volt. Nem tudták használni. Megbeszélték, hogy elvégzik a 
szükséges takarítási, karbantartási munkálatokat, és használatra alkalmas állapotban adják át. Ez még mindig 
nem történt meg, tehát nem tudta még a határozatot érvényesíteni. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Szerette volna felhívni a Képviselő testületi tagok, az intézményvezetők, és a lakosok figyelmét is, hogy 
2011-ben népszámlálás lesz a településükön, illetve országosan. A Népszámlálásról a 2009. évi CXXXIX. 
törvény rendelkezik. Október 1-én 0 órakor fennálló állapot alapul vételével a természetes személyekről, 
lakásokról népi és lakásszámlálást kell tartani. A végrehajtásról a 305/2010. (12.23.) kormányrendelet 
gondoskodik. Nagyon fontos, hogy a népszámlálási törvény szerint az adatszolgáltatás kötelező. 
Amennyiben valaki nem teljesíti az adatszolgáltatást, akkor szabálysértési eljárást vonhat maga után. A 
népszámlálási adatfelvétel eszmei időpontja a 2011. október 1. 0 óra. Az összeírás 2011. október 1. – 31. 
között, a pótösszeírást 2011. november 1. – 8. között kell végrehajtani. A lakosság az adatszolgáltatási 
kötelezettségét három módon teljesítheti. A kérdések megválaszolhatóak interneten keresztül a 
www.enepszamlalas.hu oldalon keresztül. Itt egy azonosító és egyedi kód megadásával lehetőség nyílik az 
online csomag kitöltésére. Ilyen kitöltés esetén minden ott lakónak ezt kell választania. Internetes kitöltésre 
csak október 1. és október 16. között van lehetőség. Amennyiben ezt nem teszi meg, akkor még két 
lehetősége van az adatszolgáltatásra. Az egyik, hogy a szeptember 27. – 30. között a számlálóbiztosok által 
kihordott csomagban található kérdőívet kitölti, majd a borítékba visszahelyezve átadja a számlálóbiztosnak. 
A papíralapú adatszolgáltatásra 2011. október 1. – 16. között van lehetőség. A harmadik lehetőség, hogy a 
kérdéseket megválaszolja a számlálóbiztosoknak. Ennek az összeírásnak a céljából 2011. október 1. – 31. 
között keresik fel a számlálóbiztosok. A számlálóbiztosoknak a jelentkezés meg lett hirdetve, több 
jelentkezőt is kaptak a településen. Azonban az oktatásra négy számlálóbiztos ment el, de pont négyre lett 
szükségük. Azonban felhívta a figyelmet, hogy lehetőség van még pótszámlálóbiztosnak jelentkezni, és 
oktatáson részt venni. A számlálóbiztosok feladata, hogy eljuttassák a már említett csomagokat minden 
lakásba. Ezen kívül a jegyző hatásköre, hogy az egészet lekoordinálja egy felügyelő segítségével, aki Kovács 
Erzsébet, nyugdíjazott jegyző. 
A számlálóbiztosok toborzásáról Hivatali szinten próbáltak gondoskodni. Nagyon nehéz feladat volt, kevés 
jelentkezővel és volt aki nem is tudott részt venni az oktatáson. A kisebbségi önkormányzat is javasolt 
személyeket, akik be is került számlálóbiztosnak.  
Nagyon fontos, hogy folyamatosan ellenőrizni fogják, hogy kik azok akik már az interneten leadták a 
kérdőívet, mert már akkor nem fogják őket felkeresni. Akik szeretnének erről még többet tájékoztatót 
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meghallgatni, annak ajánlotta a youtube.com/nepszamlalas oldalon lévő videókat. Monitoring rendszer fog 
működni. Ha bármilyen problémája van bárkinek, akkor jelezzék felé. Elmondta, hogy van két ingyenesen 
hívható telefonszám (80/200-014, 80/200-224), melyeken ezzel kapcsolatosan bármilyen észrevételt, kérdést 
fel lehet tenni. Megköszönte a figyelmet.  

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Elmondta, hogy a következő testületi október 11-én lesz aktuális. 
 

Ágoston Lászlóné képviselő: 
Elmondta, hogy augusztus 20. kimaradt a rendezvényekből, akkor meg kellett volna emlékezni. Megkérdezte, 
hogy miért maradt ki, miért maradt el az ünneplés a faluban? 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Elmondta, hogy ez most került bele az SZMSZ-ükbe, nem volt korábban gyakorlat, viszont a képviselő 
asszony is jelezhette volna, és felhívhatta volna a testület figyelmét, hogy el ne felejtsék az ünneplést. 

 
Ágoston Lászlóné képviselő: 

Véleménye szerint a faluban nagyon rossz állapot van a hernyók miatt. Megkérdezte, hogy nem lehetne 
permetezni a hernyók ellen? Szerinte elviselhetetlen. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Elmondta, hogy utána fognak nézni, hogyan lehetne ezt megoldani.  
 
Szabó Árpád képviselő: 

Szerinte felháborító, hogy három hónap alatt sem tudták érvényesíteni a CKÖ-vel szemben a testületi 
határozatot. 
Elmondta, hogy megint bűzölög a kanális. Érdeklődött, hogy milyen fejlemények vannak a Kern Mihályné 
ügyével kapcsolatban. Díszpolgári kitüntetésre és díszoklevélre tett javaslatot.  

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

A kanálissal kapcsolatban elmondta, hogy a hatóságnál van az ügy. Folyamatban van az intézkedés, 
vizsgálódás, még egyenlőre ebből teljesen kizárták az Önkormányzatot. A Kern Mihályné ügyével 
kapcsolatban elmondta, hogy a jegyző asszony már intézkedett az ügyben, és nem testületi, hanem jegyzői 
hatáskör. Felkérte a jelenlévőket, hogy zárt ülés keretében tárgyalják meg a díszpolgári javaslatokat. 

 
 
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 
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