JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 16-i
rendkívüli üléséről

Helye:

Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem

Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester,
Artai Balázs képviselő, Csókás Zsolt képviselő, Kárpáti Hajnalka
képviselő, Kocsis Bálint képviselő, Dr. Balogh Lóránd jegyző,
Zelena Zsolt közalkalmazotti tanács elnöke, Antal Zoltán iskola
igazgató, Kovácsné Darabos Erzsébet mb. iskola igazgató
Bechtold Tamás: Köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 6+1
fő képviselői létszámból 6 fő jelen van.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Artai Balázs és Kocsis Bálint képviselőkre,
valamint a jegyzőkönyvvezetőre. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot,
határozathozatal nélkül.
Ezt követően a napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot, melyet a képviselő-testület
egyhangúlag elfogadott, határozathozatal nélkül.
Napirend
Tárgy:
1./ Vajda János Általános Iskola 2012-2013. tanév indulásával
kapcsolatos aktuális kérdések megvitatása, a szükséges
határozatok meghozatala
2. Egyebek

Előterjesztő:
Bechtold Tamás
polgármester

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. Napirend
Tárgy: Vajda János Általános Iskola 2012-1013. tanév indulásával kapcsolatos aktuális
kérdések megvitatása, a szükséges határozatok meghozatala
Bechtold Tamás: Az iskolában az osztályok csökkenése miatt az óraszámok is csökkennek,
így egyes tantárgyak felosztásánál nem érik el a pedagógusok a 100 %-os óraszámot. Ezáltal
az érintetteknek fel kell ajánlati részmunkaidőt, de amennyiben nem fogadja el valamelyik
pedagógus, abban az esetben elbocsátásra kerül sor. Az oktatási intézményben létszám
leépítést csak képviselő-testület határozattal lehet. Feltételes módban kell meghozni
döntésünket – arra az esetre, ha a részmunkaidőt nem fogadja el valamelyik érintett.
Kárpáti Hajnalka: A pedagógusok lettek-e értesítve, hogy részmunkaidőben tudja az iskola
foglalkoztatni egyes szaktanárokat a kevés óraszám miatt. A baj az, hogy a felső tagozatban
csak négy osztály indul. Továbbra sem történt meg az iskola népszerűsítése. Ha egy
érfolyamban kevesebb a gyerek, kevesebb az óraszám is. Nem akarunk munkanélkülivé tenni
senkit. Nincs óra, nincs mit tartani a pedagógusnak. Ha az Állam átveszi az iskolákat az
összes kötelező feletti órát lehúzzák, arra is készülni kell.
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Bechtold Tamás: Antal Zoltán igazgatót értesítette és megkértem, hogy az érintett
pedagógusokkal közölje az óraszám csökkenést, hogy esetleg részmunkaidőben tudjuk
foglalkoztatni őket.
Antal Zoltán: A Közalkalmazotti Tanácsot értesítettem. Feltételes módban íródott a levél,
melyet a Polgármester Úrtól kaptam. Egyeztettem Ádám Zsuzsanna alpolgármester
asszonnyal is. Személy szerint nem lehet pedagógust értesíteni ebben a helyzetben.
Kárpáti Hajnalka: Egész évben tudta az iskola, hogy 4 felsős osztály fog indulni. Várható volt
a csoport csökkenés. A gyerek létszám, óraszám csökkenés miatt a tantárgy felosztás
következtében pedagógus elbocsátás várható – ezt szerintem mindenki tudta.
Antal Zoltán: A jogszabály előírja, hogy mit kell tartalmaznia az értesítésnek a pedagógus fel.
Bechtold Tamás: Lett volna mód, nem ez az eljárás. Minimálisan hivatalos formában kellett
volna lépni.
Ádám Zsuzsanna: Eljött hozzám Antal Zoltán. Elmondta aggályát, kit kell kiértesíteni. Mi
sem – képviselő-testület – fogjuk megmondani, kit kell értesíteni. Elmondtam, hogy célszerű
lenne minden pedagógusnak kiküldeni egy értesítést, hogy ez a tény, mire számítsanak. Antal
Zoltán azt mondta, hogy ilyet nem lehet. Javasoltam, válaszoljon a Polgármester Úr levelére
törvényi hivatkozásra, hogy miért nem tudja végrehajtani kérését.
Antal Zoltán: Ki lehet értesíteni, de nem célszerű.
Bechtold Tamás: Az elmúlt évben Krúdy Péter sem lett kiértesítve, a Munkaügyi Bíróságon is
ez volt a baj.
Antal Zoltán: Abban az esetben a határidőket teljes mértékben betartottam.
Bechtold Tamás: Létszám leépítés esetén kell a képviselő-testületnek határozatot hozni.
Antal Zoltán. A képviselő-testület osztály létszámot határoz meg.
Bechtold Tamás: Kapott az igazgató utasítást, nem reagált rá. Kibúvó. Arra hivatkozva,
megtámadja valaki a Munkaügyi Bíróságon, nem tudja ki a felelős.
Antal Zoltán: A törvény csoportos létszám leépítésnél írja a 30 napot. Tárgyalásokat kell
megkezdeni megfelelő emberekkel. A Kjt. szerint tájékoztatni kell. Konkrét formák vannak,
mit kell tartalmazni a tájékoztatónak.
Csókás Zsolt: Emberekkel játszunk. Pici faluban élünk. Tudjuk, hogy az érintett tantárgyakat
kik tanítják.
Antal Zoltán: Szóban megbeszéltük, hogy milyen lehetőségek vannak.
Bechtold Tamás: Baj az, hogy nincs írásos értesítés.
Antal Zoltán: Nincs ilyen kötelezettség.
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Dr. Balogh Lóránd: Három személyt érint az óraszám csökkenés. Fel kell ajánlani a
csökkentett óraszámot az érintetteknek. A képviselő-testület az osztályszám csökkenésből
fakadó óraszám csökkenés miatt részmunkaidő felajánlásával vagy egy fő leépítéssel
határozza meg az intézmény létszámát. Nem az a szándék, hogy leépítés legyen, hanem a
csökkentett óraszámot ajánlja fel az iskola az érintetteknek.
Kárpáti Hajnalka: Csoport létszámok csökkenéséből adódik az óraszám csökkenés is.
Csókás Zsolt: Mit jelent a csökkentett óraszám? Mind a három főt érinti?
Bechtold Tamás: A kötelező óra heti 22.
Dr. Balogh Lóránd: A törvényes eljárási rendet kell követni. Az elmúlt évben is ez maradt el.
Bechtold Tamás: Nyilván látja mindenki, milyen tendenciát mutat az iskola. Az elmúlt négy
évben 100 fővel csökkent az iskola létszáma. Az is igaz, hogy 6 osztályos gimnáziumba
mennek a gyerekek. Ok, okozati összefüggés van gyerek és pedagógus között. Nem lehet
plusz órákat kreálni, hogy mindenkinek 100 %-os állása legyen.
Dr. Balogh Lóránd: Jövőre valószínűlegcsak kötelező óraszámot finanszíroz az Állam.
Minden plusz vagy emelt óraszám az önkormányzatra vissza száll.
Zelena Zsolt: Állásokat hogyan lehet megtartani, vagy hogyan nem. Nem hallottam az
önkormányzat felvállalna-e valamit.
Bechtold Tamás: Harminc millió adósság mellé nem tudunk semmi pluszt felvállalni. Ha
normatívát nem tudunk lehívni, nem tudjuk finanszírozni. Nem azért mert nem szeretnénk,
hanem azért mert nincs módunk. Nem érzem, hogy a pedagógusok is megtennének valamit
azért, hogy maradjon a gyereklétszám. Mindenki az önkormányzattól várja a megmentést,
nem értik meg, hogy nincs rá mód.
Ádám Zsuzsanna: Ha az Állam átveszi az iskolát a finanszírozásból mekkora rész kerül át?
Jelenleg az állami finanszírozáshoz még egyszer annyit tesz hozzá az önkormányzat. Az
állami normatíva nem fedezi a bért és a szakmai részt.
Csókás Zsolt: Milyen pluszra gondolt Zelena Zsolt?
Zelena Zsolt: Amit eddig is vállalt az önkormányzat, pl. csoportbontás.
Bechtold Tamás: Mi 2013. január l-én tudunk felelősséget vállalni. Már tavaly is adtunk
pluszt, most sem annyi az óraszám, mint a kötelező.
Antal Zoltán: Kötelező és kötelező. Ha elveszik az emelt szintet, az hány órát jelent?
Bechtold Tamás: Jelenleg 15 óra az emelt szint. Nem arról van szó, hogy valakit el akarunk
küldeni. Nem tudunk fenntartani ekkora létszámot, ha mindenki ragaszkodik a 100 %-os
állásához.
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Ádám Zsuzsanna: Tavaly szó volt róla, hogy érdemes lenne a Váli-völgyben az emelt szintű
oktatásra a környező településekről a gyerekeket idecsábítani, az iskola népszerűségét, hírét
vinni, nyílt napot tartani.
Antal Zoltán: Ami tőlünk tellett, azt megtettük.
Bechtold Tamás: Mi a hozadéka az emelt szintű oktatásnak?
Antal Zoltán: Az évzárón is elmondtam, hogy a felvételi eredmények szenzációsak.
Csókás Zsolt: Van még idő szeptember 1-ig arra, hogy ha valaki nem fogadja el a csökkentett
óraszámot akkor el tudjon helyezkedni?
Antal Zoltán: 15 nap az értesítési határidő.
Kárpáti Hajnalka: Mikor kell a tantestületet értesíteni?
Antal Zoltán: Nem csoportos leépítésről van szó. A három érintettel kell leülni és
megbeszélni, ami meg is történt.
Zelena Zsolt: Ha mind a három érintett elmegy, az iskolának lesz gondja.
Kárpáti Hajnalka: Mindenki mindent tud, nem lesz meglepetés.
Zelena Zsolt: Elhangzott, játszunk emberekkel. Három személyről van szó, aki matekot tanít
az iskolában. Azt tudjuk, hogy nincs óraszám biztosítva mind a három személynek. Nem
tudjuk hány % -os óraszám jut. Mind a három fő kereshetne elvileg máshol állást és talál is,
akkor lesz az iskolában gond. Ez nem fenyegetés.
Kárpáti Hajnalka: Nem játszunk senkivel. Erről szól a történet. Úgy kezdtem, lett-e értesítve a
tantestület erről a problémáról. Minden érintett tud róla.
Zelena Zsolt: Az igazgató a Közalkalmazotti Tanácsot értesítette.
Antal Zoltán: Kaptam egy levelet a Polgármester Úrtól, az volt a feladat írásban értesítsem, de
nem volt oda írva, hogy kit, csak hogy lehet hogy óraszám csökkenés miatt csökkentett
óraszámmal lesz alkalmazva pedagógus. Amit tudtam megtettem, a Közalkalmazotti Tanácsot
értesítettem név nélkül. A három matekos tanárral leültünk, megbeszéltük. Írásban pedagógust
nem értesítettem.
Bechtold Tamás: Nincs írásos nyoma a beszélgetésnek.
Csókás Zsolt: Azt tudom mondani, az érintettek játszanak saját magukkal. Év égén beszéltek
volna, réges régen le kellett volna zongorázni az egész ügyet.
Kovácsné Darabos Erzsébet: A törvényt fordítva értelmezzük. A három azonos szakosnak
kellene kérvényezni azt, hogy részmunkaidőben dolgozhasson. Amennyiben az igazgató
elfogadja, utána lehet beszélni a %-os forrásról.
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Bechtold Tamás: Az a feladata a képviselő-testületnek, hogy meghatározzuk az osztály
létszámát.
Dr. Balogh Lóránd: A képviselő-testületnek nem szabad játszani. Az eljárást betartja, akkor
mindent megtett. Augusztus l-ig nem tudunk mit tenni. Az intézmény vezetőnek az a feladata
és felelőssége, hogy határidőn belül mindent elkészítsen. Az új igazgató augusztus 1-től veszi
át az intézményt.
Kovácsné Darabos Erzsébet: Nem mondhatom azt, hogy te leszel a három ember közül a
részmunkaidős. Ha valakinek nem felel meg, indulhat a felmentési idő. A jogszabály
meghatározza, hogy milyen okkal menthetünk fel valakit. A testület döntése értelmében lehet
a felmentést megtenni.
Csókás Zsolt: Miért kell előre menni?
Bechtold Tamás: A törvény szerint a képviselő-testület dönteni kell előzetesen.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal hozta az alábbi határozatot:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
104/2012.(VII.16.) számú határozata
a Vajda János Általános Iskola 2012-2013. évben indítandó osztályok meghatározása
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajda János Általános Iskola 2012-1013.
tanévben indítandó osztályok számát az alábbi szerint határozza meg:
- Alsó tagozat – 6 osztály
- Felső tagozat – 4 osztály
Felelős: polgármester, iskola igazgató
Határidő: 2012. szeptember 1.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületnek
105/2012.(VII.16.) számú határozata
a Vajda János Általános Iskola pedagógus álláshelyekről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajda János Általános Iskola felső
tagozatában végbemenő osztályszám csökkenés miatt úgy dönt, hogy az osztályszám
csökkenés okozta tanári óraszám csökkenések miatt kialakult helyzetet elsősorban
részmunkaidős állások felajánlásával kívánja megoldani. Amennyiben az érintett tanárok ezen
részmunkaidős állásokat nem fogadják el, egyiküknek a közalkalmazotti munkaviszonyát meg
kell szüntetni, mivel bizonyos szakokon az összes alkalmazásban lévő pedagógus további
foglalkoztatására nincs lehetőség. Tehát az igazgató (mint munkáltató) által meghatározott
szakos álláshelyen egy fővel csökken a Vajda János Általános Iskolában a pedagógus létszám.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. szeptember 1.
-

Néptánc oktatás a kötelező testnevelés óra helyett
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Bechtold Tamás: A közoktatási törvény szerint az első és ötödik osztályban heti öt kötelező
testnevelés órát kell tartani. Ebből az öt testnevelés órából - a Művészeti Iskola igazgatójával
egyeztetve – az első osztályban l óra néptánc oktatás nappali tagozatos bevezetését javasoljuk
az iskolában.
Ádám Zsuzsanna: Ki fogja tanítani, ki finanszírozza?
Bechtold Tamás: Ugyan az a Művészeti Iskola tanára, aki délután tanít. Óra adó tanár lesz, az
állam finanszírozza, mert kötelező.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal hozta az alábbi határozatot:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
106/2012.(VII.16.) számú határozata
néptánc oktatás bevezetése testnevelés óra terhére
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Vajda János Általános Iskolában
kötelező testnevelés óra terhére heti egy alkalommal néptánc oktatás bevezetését az l.
osztályban.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. szeptember 1.
-

Nyári tábor finanszírozása

Bechtold Tamás: A gyerekek nyári táboroztatására 100 eFt támogatás nyújtásáról kérem a
képviselő-testület döntését. Az iskola az elemgyűjtésből már nyert 100 eFt-ot, mely összeget
is erre a célra használják fel. Azt elmondtam, hogy szeretnék látni egy költségvetést, de nem
azt jelenti, hogy nem támogatom.
Ádám Zsuzsanna: Azt lehet tudni, hogy a tavalyi tábor mennyibe került? Mennyi volt a
gyereklétszám?
Antal Zoltán: 40-50 a résztvevők száma a táborban. Költségbecslést lehet készíteni, de
véleményem szerint az önkormányzat 100 eFt-ot támogatása elegendő a táborra.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal hozta az alábbi határozatot:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
107/2012.(VII.16.) számú határozata
a gyermekek nyári táboroztatásának költségeihez hozzájárulás
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület a gyermekek nyári táboroztatásának
költségeihez 100 eFt-al járul hozzá.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2. Napirend
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Tárgy: Egyebek
Psalterium Hungaricum kórus támogatása
Bechtold Tamás: A Vajda Napi rendezvénysoroz alkalmával lépett fel a kórus a Római
Katolikus Templomban. A fellépti díjuk 120 eFt. Számlát nem tudnak kiállítani, mivel
nincsenek hivatalosan bejegyezve. Van lehetőség, hogy az önkormányzat támogatásként adja
a fellépti díjat. Ehhez kérem a képviselő-testület támogatását.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal hozta az alábbi határozatot.
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
108/2012.(VII.16.) számú határozata
a Psalterium Hungaricum kórus támogatásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület a Psalterium Hungaricum kórust a Vajda Napi
rendezvényen való fellépésük elismeréseként 120.00.-Ft-tal támogatja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Tárgy: Ingatlan ügy
Bechtold Tamás: Megkeresett egy váli lakos, hogy két zártkerti ingatlanban van az
önkormányzatnak tulajdoni részére, mely ingatlan nagy része az övé. Szeretné megvásárolni
az önkormányzattól a tulajdoni részt.
Kocsis Bálint: Várjuk meg, míg a kataszter besorolás megtörténik az önkormányzatnál. Csere
területnek tartsuk meg és majd meglátjuk, mert önmagában így kevesebbet ér.
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt
és az ülést bezárja.

-k.m.f.-

Bechtold Tamás
polgármester

Dr. Balogh Lóránd
jegyző

Artai Balázs
hitelesítő

Kocsis Bálint
hitelesítő
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