JEGYZŐKÖNYV

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. július 10-i üléséről
Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné
2./ dr. Berecz Botond
3./ Dudás Béla
4./ Kárpáti Hajnalka
5./ dr. Milvius Lóránt
6./ Nagy Imréné
7./ Nagy István
8./ Sigmond Péter
9./ Ujszászi Józsefné
10./ Zsebeházy Róbert

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottként vannak jelen:
1./ dr. Kiss Tamás
jegyző
2./ Ádám Zsuzsanna
bizottsági külsős tag
3./ Antal Zoltán
igazgató helyettes
4./ Juhászné Kékesi Rita
iskola közalk.tanács
5./ Kovácsné Darabos Erzsébet iskola közalk.tanács
6./ Zelena Zsolt
iskola közalk.tanács
7./ Nagy Anikó
pályázó
8./ Szabó Éva
iskola igazgató, pályázó
NAPIREND ELŐTT
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 9+l fő
képviselői létszámból 10 fő jelen van.
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására, melyet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott, határozathozatal nélkül.
Ezt követően tájékoztatja a jelenlévőket és a település lakosságát a tv-n keresztül az elnyert
pályázati összegekről /előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete/.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1./ ÁMK igazgató választás
Tóth Ferencné polgármester: Elmondja, hogy az SZMSZ értelmében nyilatkoztatni kell a
pályázókat, hogy nyílt vagy zárt ülésen történjen a pályázók meghallgatása.
A pályázók a nyílt ülésen történő meghallgatáshoz hozzájárultak /mellékletként a hozzájáruló
nyilatkozat csatolva/.
A képviselő-testületnek dönteni kell a nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásról.
A polgármester felteszi szavazásra a kérdést, melyet a képviselő-testület 9 igen és 1
tartózkodással elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
116/2008.(07.10.)Kth. számú
határozata
az ÁMK igazgató választás nyílt ülésen történő
tárgyalásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az ÁMK igazgató választást nyílt ülésen
tárgyalja.
Felelős: Határidő: Ujszászi Józsefné bejelenti érintettségét.
Tóth Ferencné polgármester: A képviselő-testületnek dönteni kell a tekintetben, hogy az
érintettet kizárja vagy nem a döntéshozatalból.
A képviselő-testület 8 igen, 1 nem és 1 tartózkodással nem zárta ki Ujszászi Józsefnét a
döntéshozatalból, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
117/2008.(07.10.)Kth. számú
határozata
Ujszászi Józsefnét nem zárja ki a döntéshozatalból
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
nem zárja ki a döntéshozatalból Ujszászi Józsefnét.
Felelős: Határidő: Tóth Ferencné polgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a közoktatási törvény
kimondja, hogy a benyújtott pályázatokat véleményeztetni kell szakértővel,
közalkalmazottakkal, nevelőtestülettel, szülői munkaközösséggel, diákönkormányzattal,
szakszervezettel.
Ismerteti a véleményezésről készült összesítőt /jegyzőkönyv melléklete/.
Tájékoztatja a jelenlévőket az ÁMK szervezeti felépítéséről:
- óvodai nevelés
- iskolai oktatás
- közművelődési feladat ellátás
- családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
Az ÁMK szervezeti felépítésének személyi állománya a következő:
- ÁMK igazgató
- iskola igazgató
- adminisztrátor
- gazdasági ea.
- gyermekjóléti szolg. vezető
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Pályázók meghallgatása
Nagy Anikó
A pályázatom kevés tervet tartalmaz. A menedzser vezetőt komolyan vettem. Saját kapcsolat
rendszert mozgósítottam. Az energetikai rekonstrukciót kell szem előtt tartani.
dr. Berecz Botond alpolgármester: Amennyiben Ön lenne a kiválasztott, mit tartana
legfontosabb dolognak az ÁMK létrejöttekor?
Nagy Anikó: Az összhang megteremtését, a szakmai munkaerő segítése érdekében.
Szabó Éva
Az elmúlt két évet figyelembe véve adtam be pályázatom. Az elkezdett feladatokat szeretném
befejezni. A képviselő-testület döntött az ÁMK létrehozásáról, akkor más felépítést fogadott
el, mint ami most elhangzott. A pályázati kiírásban menedzser vezető szerepel. Az elmúlt két
évben megpróbáltuk az iskolát menedzselni. Több millió forint összegű pályázatot nyertünk.
A kapcsolatot kerestük a szülőkkel, akik több ezer forint munkát végeztek támogatásként.
Fontosnak tartom a takarékosságot. Átvizsgáltuk a fűtésrendszert, a világítást. Hosszú idő
után van alapítványa az iskolának, több dologban segítette a gyerekeket. A társulás
létrehozására nagy munkát fektettünk. Az iskola népszerűsítése kapcsán az informatikát emelt
szinten oktattuk. Az ÁMK igazgató nem mindenkitől lesz független, hanem egyúttal az egyik
intézmény igazgatója is. Akkor miért van szükség az ÁMK-ra, az iskola eddig is mindent
ellátott, amit az ÁMK-nak el kell látnia. A községi rendezvényeken az iskola szolgáltatta a
műsorokat. A közművelődési feladatellátás fontos lenne, nincs épület, nincs
rendezvényszervező, nincs program, ami hívogató lenne. Nem tudom, hogy a képviselők
tisztában vannak-e az ÁMK létrehozásával. Plussz munka lesz a megalakítása. Az
előkészítésre egy évet kellett volna szánni. Új pedagógiai program kell. Külön SZMSZ-t kell
elfogadni. Nagy mértékben veszélyezteti az iskola beindítását. Mégiscsak a spórolás lesz a fő
cél, pedig az hangzott el, hogy nem azért lesz az ÁMK létrehozva. A pályázati kiírás nekem
szólt, mert egyetemi végzettség előnyt jelent, úgy jelent meg.
Tóth Ferencné polgármester: Az ÁMK felépítése az első perctől kezdve ugyanazt a struktúrát
tartalmazta. Három intézményt vettünk figyelembe. A gyermekjóléti szolgálat társulás
megszüntetése azért célszerű, hogy helyben legyen a szolgálat. Menedzselés továbbra is az
intézményvezető feladata. A képviselő-testület gazdasági programja alapján döntött. Minden
olyan feladatellátáson végig mentünk, amit célul tűztünk. A gyermekjóléti szolgálatot is
helyben oldjuk meg. Az ÁMK nem több millió plussz kiadással jár. Az igazgató az iskolát
megpróbálta menedzselni, ezáltal a nevelőtestületre nem jutott ideje. Nem az iskolának van
alapítványa, hanem a községnek. A társulás miatt sokat dolgoztak. Az önkormányzathoz
tartozó valamennyi intézmény elsődlegesen a hivatalnak adott munkát. Mindenben próbálunk
a dolgozóknak támogatást adni, étkezési utalvány, munkaruha utalvány. Az ÁMK igazgatója
az egyik intézmény vezetője is lesz. Mindenki dolgozzon meg a fizetéséért. Adjunk pluszt a
településért. Nem csak a közművelődés a feladata az ÁMK-nak. A gyerek születésétől a
haláláig nyomon kell követni és segíteni valamennyi váli lakost. Elhangzott, hogy nincs
faluház. Nem a faluházat kellett volna lebontani, hanem az óvodát felújítani. Mindent
megteszünk annak érdekében, hogy a VELŐ is megvalósuljon. Az iskolabővítésre beadtuk a
pályázatot. A település és a tanuló létszám is segíti az önkormányzatot a központi
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költségvetési támogatással. A civil szervezeteknek a vállalkozó felajánlotta a közösségi
házat. A bérlőnek a költségeket ki kell gazdálkodni. Semmi körülmények között nem vesszük
vissza a konyhát. Az ÁMK megalakításához nem egy évre van szükség. A képviselőtestületnek egy irányba kell húzni a települést, aki összességében kezeli az előtte álló
feladatokat. Félretájékoztatás, hogy nincs pedagógiai program, van jóváhagyott program, a
munkát meg tudja kezdeni. Szakmai programot kell készíteni. A képviselő-testület
következetes, mindig a település egészében gondolkodik. A pályázati kiírásban módosításra
került hogy az egyetemi végzettség előnyt jelent. Az legyen a cél az intézményekben, hogy
őszinte légkör legyen a jellemző.
Szabó Éva: Az intézmények önálló gazdálkodók, akkor úgy kellene működni, hogy havonta
megkapjunk egy bizonyos összeget a gazdálkodáshoz. Állandóan pénzhiányban küzdünk.
Elhangzott, hogy a szakmaiság erősödjön. Nem tudom hogyan lehet ezt kivitelezni, ha egy
személy lesz az ÁMK igazgató és az egyik intézmény vezető.
dr. Berecz Botond alpolgármester: Ez idáig a múltról beszéltünk, nem a jövőről.
Szabó Éva: A múlt elmondja, hogy milyen jövőképet szeretnénk. Fontos a nevelés
színvonalának emelése, a közművelődés megindítása.
Ujszászi Józsefné
Az ÁMK létrehozása azért lesz jó, mert elkezdődik az együttgondolkodás. Az alkalmazottak
nyitottak, partnerek lesznek, hogy megújuljanak az intézmények. Az intézmények közötti
átjárhatóságot meg tudjuk valósítani ha ez az intézményi forma lesz. A gyerekek adottságai is
változnak. Cél, hogy a gyerekeket felkészítsük az életre, a munkaerőpiacon megállják a
helyüket. A gyermekjóléti szolgálat helybeni működtetése azért fontos, hogy a nap 24
órájában segítséget tudjon nyújtani a szakember. Az információáramlás is jobb.
Tóth Ferencné polgármester: Fontos a gyakorlati munkakapcsolat az intézmények között, a
szakmaiság a vezetők között. Sok új dolgot orvosolhatunk, pl. családi napközi, folyamatos
képzés.
Ujszászi Józsefné: A közös gondolkodást minden képen, a szervezetfejlesztést el kell kezdeni.
Az új dolgozók nem ismerik egymást az intézmények között. Meg kell ismerkedni egymással,
egymásra épül a munkánk. Különböző rendezvényeket, továbbképzéseket, közös nevelési
értekezleteket tartunk. A családi napközi egy lehetőség arra, hogy a szülő munkahelyet
teremtsen. A gyereklétszám olyan magas, hogy az óvodai férőhelyek száma nem lesz
elegendő, hogy mindenkit felvegyünk.
Kárpáti Hajnalka képviselő: Ha a megbízatást Te kapod, van-e konkrét elképzelés arra
vonatkozóan, hogy a szülőknek kedvük legyen a váli iskolába beíratni a gyerekét, mi az a
plussz, amivel ide lehet csalogatni a gyerekeket?
Ifjúság – ezt a korosztályt hogyan lehetne összefogni? A szabadidő tevékenység nincs
megoldva. Kikre támaszkodsz?
Ujszászi Józsefné: Hogy a Váli-Völgyben kiemelkedő helyet foglaljanak el az oktatási
intézményeink fontos lenne. Együtt kell gondolkozni, célokat kell megfogalmazni, hogy
miket szeretnénk megvalósítani. Propagálni kell az erősséget.
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Az ifjúság nagy probléma a településen. Nem találják meg a helyüket a községben. Az
önszerveződésnek van jelentősége. A Vajda Gárda felelevenítése. A fiatalokat ösztönözni kell
önszerveződésre.
dr. Berecz Botond alpolgármester: Mi a legfontosabb, amit tenni kell az ÁMK-nak?
Ujszászi Józsefné: Jó hangulat megteremtése, hogy a jó munkát el tudja indítani. Meg kell
kérdezni az embereket. Együtt tudunk gondolkodni, közösen állítsuk össze a terveket, akkor
partnerek lesznek a megvalósításban is.
Sigmond Péter képviselő: A képviselő-testület döntött az önálló gazdálkodásról az
intézmények részére. Az óvoda jó gyerekeket ad át az iskolának. Az iskolába jó képességű
gyerekeket nevelnek. Az ÁMK létrehozásával a költségvetés nem fog változni. Új oktatási
rendszert kell felvállalni. Miért kell most létrehozni az ÁMK-t? Mind a két intézményvezető
jó, az eredmények is ezt igazolják. Nem látom értelmét a változtatásnak. Rövid az idő az
ÁMK létrehozásához. A jót felborítani nem tartom értelmes dolognak.
Tóth Ferencné polgármester: Nem volt egyensúly a két intézmény között. Nem volt
párbeszéd. Mindenki próbáljon együttgondolkodni. A vezetőt segíteni kell. A három pályázó
közül kettő bizonyította, hogy vezetői képessége, készsége milyen. Az ÁMK-t az előző
képviselő-testületi ülésen hoztuk létre.
Megköszöni a pályázók szóbeli kiegészítését.
Arról kell dönteni a képviselő-testületnek, hogy az ÁMK igazgató választásról titkos, illetve
nyílt szavazással dönt.
A képviselő-testület 9 igen és 1 nem szavazattal a titkos szavazás mellett döntött az ÁMK
igazgató választásról, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
118/2008.(07.10.)Kth. számú
határozata
titkos szavazással történő ÁMK igazgató választásról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
titkos szavazással dönt az ÁMK igazgató
kinevezéséről.
Felelős: Határidő: A szavazás lebonyolításához szavazatszámláló bizottságot kell választani, mely bizottságba
javaslom Dudás Béla, Nagy István és Nagy Imréné képviselőket.
A képviselő-testület 9 igen és 1 tartózkodással elfogadta a szavazatszámláló bizottság tagjait
Dudás Béla, Nagy István és Nagy Imréné képviselőket, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
119/2008.(07.10.)Kth. számú
határozata
ÁMK igazgató választáshoz szavazatszámláló
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bizottság tagjainak megválasztásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az ÁMK igazgató választáshoz a szavazatszámláló
bizottságba
– Dudás Béla
– Nagy István
– Nagy Imréné
képviselőket választja.
Felelős: Határidő: Titkos szavazás lebonyolítása zárt urnába, lepecsételt szavazó lapokkal, borítékba téve történt.
Dudás Béla mint a SZSZB elnöke ismerteti a szavazás eredményét, mely szerint
A leadott 10 szavazatból:
9 érvényes, 1 érvénytelen szavazat
Nagy Anikó
Szabó Éva
Ujszászi Józsefné

1 szavazat
1 szavazat
7 szavazat

A polgármester kihirdeti a titkos szavazás eredményét, amely alapján 7 igen többségi
szavazattal Ujszászi Józsefnét választotta meg a váli ÁMK igazgatójának 5 éves időtartamra
az óvoda vezetői feladatok ellátása mellett, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
120/2008.(07.10.)Kth. számú
határozat
Ujszászi Józsefné ÁMK igazgató kinevezéséről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Ujszászi Józsefné 2473. Vál, Vajda János u. 19.
sz. alatti lakost határozott időre 2008. augusztus
01. napjától 2013. július 31. napjáig terjedő 5 éves
időtartamra az óvoda vezetői feladatok ellátása
mellett – a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései szerint
(Kjt.) – a Váli Általános Művelődési Központ
igazgatójává kinevezi.
Alapilletményét a Kjt. vonatkozó rendelkezései
szerint állapítja meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
a szükséges intézkedések megtételére és a kinevezési
iratok aláírására.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2008. július 31.
Tóth Ferencné polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a
magasabb vezetői pótlék mértékéről szóló kezdeményezést, és a pótlékot 300 %-ban javasolja
megállapítani.
Felteszi szavazásra a magasabb vezetői pótlék 300 %-ban történő megállapítását, melyet a
képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
121/2008.(07.10.)Kth. számú
határozata
magasabb vezetői pótlék megállapításáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
magasabb vezetői pótlék mértékét – figyelemmel
a Kjt. előírásaira és a 77/1993. (V.12.) Korm.
rendelet 10/A.§.-ban foglaltakra – a pótlékalap
300 %-ban állapítja meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2008. augusztus 1.
Tóth Ferencné polgármester: Mivel az ÁMK igazgató kinevezése megtörtént, így a jelenlegi
igazgató kinevezésének visszavonásáról kell dönteni.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
122/2008.(07.10.)Kth. számú
határozata
Vajda János Általános Iskola igazgatói kinevezés
visszavonásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Szabó Éva a Vajda János Általános Iskola
igazgatójának 2006. 05. 09-én kelt 7l/2006. számú
határozatában foglalt magasabb vezetői kinevezését
az intézmény átszervezése miatt 2008. július 31-i
hatállyal visszavonja, ezen időponttól magasabb vezetői
pótlékát megszünteti.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert az
átsorolással kapcsolatos okmányok elkészítésére
és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2008. július 31.
2./ Bejelentések
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Tóth Ferencné polgármester: A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodás módosításáról döntött a képviselő-testület a 2008. június 30-i együttes ülésen.
Ezen döntésünket erősítsük meg újfent az inkasszó tekintetében.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
123/2008.(07.10.)Kth. számú
határozata
Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodás módosítás
inkasszó tekintetében
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a 47/2008.(03.27.)Kth. számú határozatával
elfogadott Vértes többcélú Kistérségi Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodás módosítását az
inkasszó tekintetében visszavonja. Az új
Társulási Megállapodás VI. fejezetének 3. pontjának
törlését továbbra is fenntartja, megerősítve a 2008.
június 30-i együttes ülésen hozott döntést.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal.

Tóth Ferencné polgármester: A képviselő-testület az elmúlt ülésen döntött az Idegenforgalmi,
Kulturális- és Oktatásfejlesztési Bizottság külsős tagjának felvételéről, nevezetesen Kovácsné
Darabos Erzsébet személyéről, akit megkérek, hogy a képviselő-testület előtt tegye le az
esküt.
Kovácsné Darabos Erzsébet az Idegenforgalmi, Kulturális- és Oktatásfejlesztési Bizottság
külső tagja letette a képviselő-testület előtt az esküt.
A képviselő-testületi ülésen több hozzászólás, vélemény ne hangzott el, a polgármester
megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.
-k.m.f.-

Tóth Ferencné
polgármester

dr. Kiss Tamás
jegyző

8

