
JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült:   Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

   2012. január 11-én 18.00 órakor megtartott rendkívüli, nyílt ülésén 

 

Helye:   Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme 

   (2473. Vál, Vajda János u. 2.) 

 

Jelen vannak:  Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Csókás Zsolt képviselő, Kárpáti           

Hajnalka képviselő, Kocsis Bálint képviselő, Krúdy Péter képviselő, Antal 

Zoltán iskolaigazgató, Kovácsné Darabos Erzsébet, Lovas Csaba 

Családsegítő vezetője, Dr. Balogh Lóránd jegyző, Kovács Mária 

jegyzőkönyvvezető,  

 

Ádám Zsuzsanna: Bechtold Tamás polgármester igazolt távolléte miatt Ádám Zsuzsanna 

alpolgármester köszönti Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén 

megjelenteket. Megállapítja a Testület határozatképességét, mivel a 6+1 fő képviselői 

létszámból 4 fő jelen van. Igazoltan távol van Bechtold Tamás polgármester, és Artai Balázs 

képviselő. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Kocsis Bálint és Krúdy Péter képviselőket, amit a 

képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott, határozathozatal nélkül. 

 

Ádám, Zsuzsanna: Mai testületi ülésünk napirendi pontjaival kapcsolatban az előzetesen 

kiküldötthöz képest szeretnék pár módosítást kezdeményezni. Módosításaim a következők. A 

Családsegítő Szolgálat Alapító okiratában, SZMSZ-ben és Szakmai programjában a Fejér 

Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala néhány észrevételt, módosítást tett. 

A normatíva igénylése miatt ezeket soron kívül meg kell vitatnunk, illetve elfogadnunk. 

Kérem, vegyük ezt első napirendnek, másodiknak a tantárgyfelosztást, harmadiknak a KEOP 

4.2.0/A jelű pályázati határozat módosítását, negyedik a 2011. évre vonatkozóan a  

könyvvizsgáló megbízását. 

(18.15-kor megérkezett Kárpáti Hajnalka) 

 

Krúdy Péter: Miért kell a testületnek elfogadni a tantárgy felosztást, hiszen a Képviselő-

testületnek csak az óraszám meghatározásába van beleszólása. 

 

Dr. Balogh Lóránd: Az igazgató úr csak jóváhagyatni szeretné a testülettel. 

 

Ádám Zsuzsanna: Az előbb elhangzott módosításokkal kérem a Képviselő-testületet a 

napirend elfogadására. 

 

A Képviselő-testület 4 igen és 1 tartózkodás szavazattal,  az alábbi napirendet elfogadja. 
 

 

Napirend 
 

Tárgy:          Előerjesztő  

 

 

l./Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító okiratának,       Ádám Zsuzsanna                      

SZMSZ-ének, és Szakmai programjának módosítása                alpolgármster 



2./ A Vajda János Általános Iskola 2011-2012 tanítási év    Dr. Balogh Lóránd 

második felére vonatkozóan tantárgyfelosztásának elfogadása        jegyző 

                                                                          

3./ A KEOP 4.2.0/A jelű pályázati önerejű pénzügyi fedezet biztosítása     Ádám Zsuzsanna 

és a 96/2011. (VI.07.) számú határozat módosítása                                    alpolgámester 

 

4./ A 2011. évre vonatkozóan könyvvizsgáló megbízása                               Ádám Zsuzsanna 

                                                                                                                       alpolgármester 

5. Egyebek 

 

1. napirendi pont 

Tárgy: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító okiratának, SZMSZ-ének, és 

Szakmai programjának módosítása Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és 

Gyámhivatala észrevételei alapján 

Ádám Zsuzsanna: A Szociális és Gyámhivatal a részükre megküldött iratokban a melléklet 

szerint néhány minimális változtatást kér, ezek nem tartalmi, inkább csak formai hibák.  

Kárpáti Hajnalka: Kik fogják ellátni a feladatokat, ki a plusz két fő? Vannak-e új funkciók? 

Lovas Csaba: A megfelelő személyek kiválasztása folyamatban van. Új funkciók nincsenek, 

ezek eddig is voltak. 

Ádám Zsuzsanna felolvassa a dokumentumokban véghezvitt változtatásokat, melyek a csatolt 

dokumentumokon kiemelten szerepelnek. 

Ádám Zsuzsanna: Amennyiben nincs más hozzászólás, kérem szavazzunk a módosítások 

elfogadásáról. 

A Képviselő-testület  5 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:  

 

 Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

1/2012. (I. 11.) számú határozata 

a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító okiratának módosításáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat Alapító okiratát a melléklet szerint módosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bechtold Tamás polgármester 

 

A Képviselő-testület  5 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot: 
 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

2/2012. (I. 11.) számú határozata 

a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési 

 Szabályzatának, valamint Szakmai Programjának módosításáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint Szakmai Programját 

a melléklet szerint módosítja. 



 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bechtold Tamás polgármester 

 

2. napirendi pont 

 

Tárgy: A Vajda János Általános Iskola 2011-2012 tanítási év második felére vonatkozóan 

tantárgyfelosztásának elfogadása 

 

Ádám Zsuzsanna: Kérdezem Krúdy Pétert, hogy a tanulószobai óra kötelező óraszámba 

tartozik, vagy nem? 

 

Krúdy Péter: Az előterjesztés a tantárgyfelosztás elfogadásáról szól, ebbe a testületnek nincs 

beleszólása, ha az óraszámot kell emelni, arról valóban a testület dönt, hogy tudja-e 

finanszírozni. A tanulószoba a nem kötelező óraszámba tartozik, de ha 1 gyerek is kéri, 

biztosítani kell. Az alsóban napközi van, mivel kísérni kell a gyerekeket az ebédlőbe, ez napi 4 

órát jelent. A felsőben tanulószoba van, ez napi 3 óra.  

 

Antal Zoltán: A tantárgy felosztását valóban a polgármester írja alá. Lehet, hogy az 

előterjesztés nem volt megfelelő, de a mellékelt táblázatok alapján a II. félévi tantárgyfelosztás 

plusz 1.5 órát eredményezett, erről kellene dönteni. T. Képviselő-testületnek. 

 

(18.45-kor megérkezett Bechtold Tamás polgármester) 

 

Ádám Zsuzsanna: A nem kötelező órák száma 266, nem mindegy, hogy a napközi és a 

tanulószoba ezen belül, vagy felül van. Nem mindegy, hogy 1.5 óra vagy több óráról 

egyezkedünk. 

 

Dr. Balogh Lóránd: A lényeg a mellékelt táblázatokban van, ezek alapján kell dönteni. 

 

Krúdy Péter: Nem jó az előterjesztés. Mi is túlléptük a nem kötelező órákat, de a Képviselő-

testület mindig biztosította ezek finanszírozását. 

 

Ádám Zsuzsanna: Ha más hozzászólás nincs, kérem a testületet, a 2011-2012. tanév II. 

félévének tantárgy felosztás, illetve óraszám emelés elfogadását. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 3/2012. (I. 11. ) számú határozata 

a Vajda János Általános Iskola 2011-2012-es tanítási év második  

felére vonatkozó órakeretének elfogadásáról 

  

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajda János Általános Iskola számára a 

2011-2012-es tanítási év második felére vonatkozóan a 348 órás tanítási óraszámot elfogadja 

és engedélyezi. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 



3. napirendi pont 

 

Tárgy: A KEOP 4.2.0/A jelű pályázati önerejű pénzügyi fedezet biztosítása, a 96/2011. 

(VI.07.) számú határozat módosítása                                       

 

Ádám Zsuzsanna: A módosításra az Áfa változása miatt, a pályázatban meghatározott összeg 

és a határozati összeg egyezősége miatt van szükség. Ennek a határozatnak a meghozatala csak 

formaság annak érdekében, hogy a már nyertes pályázatunkat sikeresen tudjak folytatni és 

lezárni. Kérem T képviselő-testületet, hogy szavazzon a határozat módosításáról. 

 

A Képviselő-testület 5 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 4/2012. (I. 11. ) számú határozata 

a 96/2011. (VI. 07.) számú határozat részbeni módosításáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete Vál Község Önkormányzat Képviselő-

testületének 96/2011. (VI. 07.) számú határozatát a beruházások várható költségeit illetően 

módosítja.  

 

I. A 2473 Vál, Szent István tér 1. szám alatti Vajda János Általános Iskola 

fejlesztését célzó tervezet beruházás várható teljes beruházási költsége 

58.800.000.- Ft., a tervezett beruházás, támogatás szempontjából elismerhető 

bekerülési költsége (elszámolható) 58.800.000.- Ft. Az önkormányzati saját erő 

8.820.000.- Ft., melyet az Önkormányzat saját forrásból biztosít. A pályázati 

forrásból igényelt támogatás 49.980.000.- Ft. 

II. A 2473 Vál, Vajda János u. 45. szám alatti Napközi Otthonos Óvoda, és a 2473 

Vál, Vajda János u. 2. szám alatti Polgármesteri Hivatal fejlesztését célzó tervezet 

beruházás várható teljes beruházási költsége 21.823.125.- Ft., a tervezett 

beruházás, támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége 

(elszámolható) 21.823.125.- Ft. Az önkormányzati saját erő 3.273.469.- Ft., melyet 

az Önkormányzat saját forrásból biztosít. A pályázati forrásból igényelt támogatás 

18.549.656.- Ft. 

 

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázati forrásból nyújtott támogatás 

elnyerése esetén, az önkormányzati saját forrás összegét költségvetésében elkülöníti. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

4. napirendi pont 

 

Tárgy: A 2011. évre vonatkozóan könyvvizsgáló megbízása  

 

Ádám Zsuzsanna: A 2011.évi  könyvvizsgálatra vonatkozóan három ajánlat érkezett, három 

különböző ajánlati árral. Javasolom elfogadni a legkedvezőbb ajánlatot. Ez Kolllerné Váncsa 

Aranka bruttó 254. 000 Ft-os ajánlata, aki az útpályázat elszámolását is ellenőrizte. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot: 

 

 

 

 



Vál Község Önkormányzatának 

5/2012 (I. 11.) számú határozata 

a 2011-es évi könyvvizsgálat ellátásáról 

 

1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 

2011. évi könyvvizsgálatával a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó Kolllerné Váncsa Arankát 

bízza meg, bruttó 254.000.- Ft-ért.  

 

2. Felhatalmazza a polgármestert a feladat ellátására vonatkozó szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

5.  napirendi pont 

 

Tárgy: Egyebek  

 

Ádám Zsuzsanna: Van-e valakinek felvetése, megtárgyalandó témája, amit az egyebek 

napirendi ponthoz kapcsolódóan meg kell vitassunk? 

 

Más hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az alpolgármester megköszönte a részvételt 

és a közös munkát, az ülést 19.15 órakor bezárta. 

 

 

 

      -k.m.f.- 

 

 

 

  

  Ádám Zsuzsanna     Dr. Balogh Lóránd 

    alpolgármester              jegyző 

 

 

 

 

  Kocsis Bálint                       Krúdy Péter 

     hitelesítő              hitelesítő 

 

 

 


