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Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester,
Dr. Balogh Lóránd jegyző, Artai Balázs képviselő, Kárpáti Hajnalka
képviselő, Kocsis Bálint képviselő, Krúdy Péter képviselő, Antal Zoltán
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Bechtold Tamás: Köszönti Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén
megjelenteket. Megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 6+1 fő képviselői létszámból 6
főjelen van, Csókás Zsolt képviselő jelezte távolmaradását. Az ülést 14.00-kor megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésével megbízza Artai Balázs képviselőt és Kocsis Bálint képviselőt,
amit a képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadott, határozathozatal nélkül.
A meghívóban szereplő napirendet egy napirendi ponttal kiegészíti, egy váli civil szervezet
kezdeményezte a Vál megnevezés egyesületi nevében való felhasználásához való Képviselőtestületi hozzájárulást.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
napirendet elfogadja.
Napirend
Tárgy:

Előerjesztő

1. A Váli Vajda János Általános Iskola indulásával kapcsolatos
kérdések megvitatása
2. Vál Község nevének egyesületi névben történő használatához
való hozzájárulás

Bechtold Tamás
polgármester
Bechtold Tamás
polgármester

1. napirendi pont
Tárgy: A Váli Vajda János Általános Iskola indulásával kapcsolatos kérdések megvitatása
Előterjesztő: Bechtold Tamás polgármester
Bechtold Tamás: Megtörtént az intézményi átadás-átvétel, és az új iskolai intézményünkben
elkezdődött a munka. Ezzel összefüggésben kaptunk egy anyagot az intézményvezető úrtól,
Antal Zoltántól. Ezt az anyagot szeretném kiegészíteni.
Nem is volt olyan rég, amikor a költségvetésünk lefaragása miatt, spórolási szándéktól vezérelve
neki estünk az intézményeinknek. Most egy olyan tantárgy felosztás került a Képviselő-testület

elé amiben az óraszámok meghaladják a kötelezően előírt mértéket. A kötelezően előírt óraszám
44,2 óra lenne, ezzel szemben itt 59 óra fölött van az órák száma. A Képviselő-testület nem akar
és nem is szólhat bele abba, hogy az intézményvezető miképpen osztja fel az oktatási órákat, de
azt kijelenthetjük, hogy nem tudunk a kötelezően előírtnál több órát biztosítani. Konzekvensnek
kell lennünk és az órák számát a minimumra kell lefaragnunk ahhoz, hogy megtakarításokat
realizáljunk, és életben maradhasson a település. A javaslat némely tárgyban indokolatlanul
magas óraszámmal számol. Az előző testület viszonylag nagylelkűen bánt az ÁMK-val, mint
intézménnyel, ezt tendenciát nem folytathatjuk tovább, lépnünk kell a lefaragások irányába.
Sajnos jelenleg majd 80 gyerekkel kevesebb jár az iskolánkba, mint járt pár évvel ezelőtt, ennek
megfelelően kell nekünk is átalakítanunk az intézményünk működését és csökkentenünk kell a
tanárok számát is. Nem volt indokolt tanárokat felvenni az elmúlt években, hisz a
gyermeklétszám folyamatosan csökkent.
Kárpáti Hajnalka: Jó lenne látni az évfolyamok és az órák számát is. Kajászóról nem tudnánk
gyermekeket átcsábítani?
Antal Zoltán: Nem tudunk arról, hogy Kajászóról beiratkoztak volna az iskolánkba. 2
osztályunk végzett és csak 1-et indítunk, valamint egy osztály összevonásra került.
Kárpáti Hajnalka: Hogy állunk anyagilag?
Bechtold Tamás: Sajnos nagyon rossz az anyagi hátterünk, a költségvetési számlánkra inkasszót
jegyeztek be. Most esedékesek az adó bevételek, talán ezek révén kicsit fellélegezhetünk.
Artai Balázs: Mennyibe kerülne a plusz órák finanszírozása?
Dr. Balogh Lóránd: Ilyen jellegű kimutatás nem készült, de ez természetesen kiszámítható.
Krúdy Péter: Az összes tételt számba véve ez egy 1 millió fölötti tétel biztos kitenne.
Ádám Zsuzsanna: Azt hiszem már döntöttünk arról, hogy milyen szolgáltatásokat vállalunk
nyújtani az iskolában.
Bechtold Tamás: Csak arról született döntés, hogy 15 fő alatt nem tartunk fenn osztályokat,
ezzel az indokolatlan osztálybontásokat szüntettük meg.
Kárpáti Hajnalka: Nem történt változás jogszabályokat illetően? Régebben rendeletben lett
megállapítva a normatíva szorzó, így szabályozták a legoptimálisabb létszám elérését.
Antal Zoltán: Valóban volt ilyen szabályozás, de a jelenlegi jogszabályi hátteret meg fogjuk
vizsgálni.
Artai Balázs: A bevezetésre kerülő kötelező testnevelési órákkal számolt már ez az
órafelosztás?
Antal Zoltán: Ez a szabályozás csak jövőre lép hatályba, és a megvalósítására rengeteg
megoldás áll rendelkezésre, így biztos vagyok benne, hogy meg fogjuk tudni oldani a
kötelezettséget.

Artai Balázs: Az anyag pénzügyi oldalát mindenképpen meg kéne erősítenünk, hogy reálisabb
képet kapjunk a helyzetről.
Bechtold Tamás: Álláspontom szerint Önkormányzatunk anyagilag jobban áll, mint tavaj
októberben, de ekkora plusz kiadást nem vállalhatunk fel.
Ádám Zsuzsanna: A 304 óra pontos adat?
Antal Zoltán: Mivel a III. osztályból kettő van, így nem pontos a 304 óra, annál több van.
Bechtold Tamás: Vannak ezen felül még olyan órák is amik nem szerepelnek ebben a
kimutatásban sem.
Ádám Zsuzsanna: Volt egy magántanuló az intézményben, vele mi lesz a jövőben?
Antal Zoltán: Úgy tűnik, hogy ő elhagyja az iskolánkat, így vele nem kell számolnunk a
jövőben.
Bechtold Tamás: 59 órát kér az intézményvezetőnk, de 44,2 a kötelező, kérdés, hogy tudjuk-e
finanszírozni a különbözetet, vagy sem? Amennyiben most leépítünk valakit, és januárban pedig
elmegy egy hölgy nyugdíjba, nem kerülünk-e olyan helyzetbe, hogy januárban fel kell vennünk
valakit a nyugállományba vonuló munkatárs helyére?
Antal Zoltán: Nem kerülünk majd ilyen helyzetbe, meg fogjuk oldani a helyzetet.
Kárpáti Hajnalka: Senkit sem szeretnénk munkanélkülivé tenni, de az Önkormányzat
költségvetését sem szeretnénk tovább terhelni.
Krúdy Péter: Amennyiben elfogadjuk a kérést, akkor 10 óráért csináltuk végig a csoportok
összevonását. Megítélésem szerint ezt nem engedélyezhetjük meg magunknak.
Bechtold Tamás: A könyvtárnak, az SNI-s és a DSK-s tanulóknak milyen hátteret biztosít az
iskola?
Krúdy Péter: A könyvtár nem tartozik bele a kötelező órákba, nem tudni, hogy jelenleg mi a
valódi háttere.
Bechtold Tamás: Arról kell döntenünk, hogy bevállaljuk-e a plusz órákból fakadó költségeket,
vagy sem.
Artai Balázs: Szerintem felelőtlenség lenne olyan kiadásokat bevállalni, amire talán nincs meg a
fedezet.
A napirenddel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bechtold Tamás
felolvassa a határozati javaslatot és megkéri a képviselő-testületet, hogy szavazzon.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:
Vál Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
109/2011.(VIII. 10.) számú határozata
a Vajda János Általános Iskola indulásával kapcsolatban
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2011/2012-es tanévben a
kötelező és nem kötelező órákon felül nem engedélyez plusz órákat.
Határidő: azonnal
Felelős: Bechtold Tamás polgármester
2. napirendi pont
Tárgy: Vál Község nevének egyesületi névben történő használatához való hozzájárulás
Előterjesztő: Bechtold Tamás polgármester
Bechtold Tamás: Mindannyian megkaptuk az előterjesztést, amiben településünk egyik
civilszervezete kéri engedélyezzük számára „Vál” nevének használatát. Én támogatom a
kérésüket, hisz az egyesület céljai csak pozitívan jellemezhetőek, nincs okunk ezt megvonni
tőlük.
A napirenddel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bechtold Tamás
felolvassa a határozati javaslatot és megkéri a képviselő-testületet, hogy szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:
Vál Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
110/2011.(VIII. 10.) számú határozata
Vál Község nevének egyesületi névben történő használatához való hozzájárulásról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy hozzájárul a Vál és Környéke
Alkotói Egyesület nevében történő „Vál” megnevezés használatához.
Felelős: Bechtold Tamás polgármester
Határidő: azonnal, értelem szerint
A polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 14.35 órakor az ülést bezárta.
-k.m.f.-
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