JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. augusztus 30-án 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Helye:

Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme
(2473. Vál, Vajda János u. 2.)

Jelen vannak:

Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Artai
Balázs képviselő, Csókás Zsolt képviselő, Kárpáti Hajnalka képviselő,
Kocsis Bálint képviselő, Antal Zoltán Intézményvezető, Váradi Endréné
jegyzőkönyvvezető, Dr. Balogh Lóránd jegyző

Bechtold Tamás: Köszönti Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén
megjelenteket. Megállapítja a Testület határozatképességét, mivel a 6+1 fő képviselői létszámból
6 főjelen van. Az ülést 18.00-kor megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésével megbízza Kocsis Bálint és Artai Balázs képviselőket, amit a
képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadott, határozathozatal nélkül.
Bechtold Tamás: Mai rendkívüli testületi ülés napirendi pontjai a következőek: Az 1. napirendi
pont az iskolai SZMSZ elfogadása, a 2. Az iskolai pedagógia program elfogadása, majd
tájékoztatom a testületet a martonvásári polgármesterrel tartott megbeszélés eredményéről az
iskola költségfizetésének az ütemezésével kapcsolatban, majd még egy rövid napirendi pont
lenne az iskolai, ill. óvodai térítési díjról
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
napirendet elfogadja.
Napirend
Tárgy:
Előerjesztő
l./ A Vajda János Általános Iskola Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadása
2./ Vajda János Általános Iskola Pedagógiai
Programjának elfogadása
3./ Martonvásár Városával kötendő megállapodás elfogadása
4./ Az intézményi térítési díjakról szóló 9/2009. (VIII. 27.)
Ktr. számú rendelet módosítása
5./ Egyebek

Bechtold Tamás polgármester
Bechtold Tamás polgármester
Bechtold Tamás polgármester
Bechtold Tamás polgármester

1. napirendi pont
Tárgy: A Vajda János Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Bechtold Tamás: Átadom a szót Antal Zoltán iskolaigazgató Úrnak.
Antal Zoltán: Mivel megváltozott az intézmény szerkezete, az ÁMK-ra vonatkozó részeket át
kell alakítanunk az SzMSz-ben. Főleg ezen a területen kellett átalakítani az SzMSz-ünket. A
Pedagógiai Program okozott inkább nagyobb problémákat. Teljesen át kellett dolgoznunk az
anyagot, ahhoz, hogy megfeleljen a szakértői átvilágításnak, és elfogadható legyen.
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Kárpáti Hajnalka: Találtam utalást az „Iskolaszékre”, ami az intézményben nem működik.
Kérem törlését.
Antal Zoltán: Az észrevételt köszönöm. Törölni fogjuk a hivatkozást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:
Vál Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
116/2011.(VIII. 30.) számú határozata
a Vajda János Általános Iskola SzMSz-ének elfogadásáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Vál Község Vajda János
Általános Iskolájának Szervezeti és Működési Szabályzatát a jegyzőkönyvben rögzített
módosítással, a melléklet szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Bechtold Tamás polgármester
2. napirendi pont
Tárgy: A Vajda János Általános Iskola Pedagógiai Programjának elfogadása
Bechtold Tamás: Kárpáti Hajnalka képviselő asszony előzetesen már jelezte, hogy talált hibát
az elfogadás előtt álló programban.
Kárpáti Hajnalka: Az SNI-s és a BTM-es gyerekek 1-1 főnek számítanak a határozatunknak
megfelelően, de a programban 2-nek számították őket.
Antal Zoltán: Ennek az a magyarázata, hogy egyes statisztikákban jogszabályi rendelkezés
miatt 2 főnek kell tekinteni ezek a gyermekeket, de másoknál pedig nem. Különböző statisztikák
különböző elszámolásokat követelnek meg. Költségvetési elszámolásban és statisztikákban
másképpen jelennek meg ezek a gyermekek.
Kárpáti Hajnalka: A 24. oldalon szerepel három sor, amit törölni szükséges, mert felesleges
definícióknak tűnnek.
Antal Zoltán: Az észrevételt köszönöm. Törölni fogjuk a hivatkozást.
Ádám Zsuzsanna: Hogy áll az ökoiskola kezdeményezés az intézményben?
Antal Zoltán: Az ökoiskola cím egyre több terhet rótt az intézményre, és egyre kevesebb forrás
volt rá. Kevesen karolták fel ezt a programot, és szépen lassan ez a program elhalt az
intézményben.
Ádám Zsuzsanna: Kérem, hogy a programban a civil szervezetek nevét pontosan tüntessük fel.
Antal Zoltán: A civil szervezetek nevét pontosítani fogjuk.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:
Vál Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
117/2011.(VIII. 30.) számú határozata
a Vajda János Általános Iskola Pedagógiai Programjáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Vál Község Vajda János
Általános Iskolájának Pedagógiai Programját a jegyzőkönyvben rögzített módosításokkal, a
melléklet szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Bechtold Tamás polgármester
3. napirendi pont
Tárgy: Martonvásár Városával kötendő megállapodás elfogadása
Bechtold Tamás: A Képviselő-testület előző testületi ülésén megfogalmazott kérésének
megfelelően felvettem a kapcsolatot Martonvásár Város polgármesterével a felhalmozott
tartozásunk rendezése iránti megállapodás körülményeinek tisztázása érdekében. Polgármester
Úr nyitottnak mutatkozott azon kérésünk felé, mely szerint a 14 havi részletfizetésünk vállalása
mellett egy rugalmas fizetést hagynak jóvá, ami illeszkedik bevételeink érkezéséhez. Ez a
rugalmas fizetési könnyítés megítélésem szerint elfogadhatóvá teszi számunkra az általuk
felkínált 14 havi részletfizetési konstrukciót.
Vál Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
118/2011. (VIII.30.) számú határozata
Martonvásár Városával kötendő megállapodás elfogadása
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Martonvásár Város
Polgármesterének javaslatát elfogadja és vállalja a kölcsönösszeg 14 havi részletben történő
visszafizetését. A két polgármester egyeztetésének megfelelően, a kölcsönösszeg törlesztésének
ütemezésében Vál Község Önkormányzata rugalmas fizetési feltételeket kap Martonvásár Város
Önkormányzatától.
Határidő: azonnal
Felelős: Bechtold Tamás polgármester
4. napirendi pont
Tárgy: Az intézményi térítési díjakról szóló 9/2009. (VIII. 27.) Ktr. számú rendelet
módosítása
Bechtold Tamás: Az utolsó napirendi pontunkban rendeletmódosításra kérem fel a testület
tagjait. Az önkormányzati rendelet szabályozza az étkeztetési térítési díjakat. Meg kell
állapítanunk, hogy mennyit kell fizetniük a szolgáltatást igénybe vevőknek. A szolgáltatóról már
döntöttünk. Az árai is adottak, a kérdés csak az, hogy ezeket az arákat változtatás nélkül öntjük-e
rendeleti formába, vagy esetleg maradnak a régi árak és az Önkormányzat keres a különbözeten,
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vagy akár még kedvezőbb árakat állapít meg, és a szolgáltató felé átvállal bizonyos százalékot az
adagok árából.
Kárpáti Hajnalka: Keresni biztosan nem kell ezen, így is igen magasak ezek az árak. Sok szülő
ezek az árak miatt nem járatja óvodába a gyermekeit. A környező településeken mindenhol
alacsonyabbak a díjak, mert az Önkormányzat átvállalja a díjak bizonyos részét.
Bechtold Tamás: Erre nincs keretünk sajnos. Akkor javaslom, hogy a rendeltünkben a térítési
díjként állapítsuk meg a szolgáltató által megadott árakat.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi módosító rendeletet alkotja:
Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2011. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete
az intézményi térítési díjakról szóló 9/2009. (VIII. 27.)
Ktr. számú rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A polgármester szünetet rendel el és a
jegyző kifüggeszti a rendeletet Vál Község hirdetőtáblájára.)
5. napirendi pont
Tárgy: Egyebek
Bechtold Tamás: Van-e valakinek témája az egyebek napirenden belül? Amennyiben nincs, úgy
az ülést bezárom.
A polgármester megköszönte a részvételt és a közös munkát, az ülést 19.00 órakor bezárta.
-k.m.f.-

Bechtold Tamás
polgármester

Dr. Balogh Lóránd
jegyző

Artai Balázs
hitelesítő

Kocsis Bálint
hitelesítő
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