JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. augusztus 2-i 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, Krúdy Péter képviselő,
Dr. Balogh Lóránd jegyző, Kovácsné Darabos Erzsébet iskola
igazgató, Zelena Zsolt közalkalmazotti tanács, Kocsis Irén óvodavezető
Bechtold Tamás:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a
6+l fő képviselői létszámból 7 fő jelen van.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Krúdy Péter és Artai Balázs képviselőkre,
valamint a jegyzőkönyvvezetőre Simon Lászlónéra. A képviselő-testület a javaslatot
egyhangúlag elfogadta, határozathozatal nélkül.
Ezt követően a napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot, hogy a Pogányvári út
helyzetének megvitatását elnapolja, árajánlat hiánya miatt, új napirendként kerüljön
megtárgyalásra az igazgató helyettes megbízására vonatkozó kérelem, valamint az alsó
tagozatban a néptánc oktatás lehetősége.
A képviselő-testület a napirendek tárgyalását 7 igen szavazattal elfogadta az alábbiak szerint:

Napirend
Tárgy:
1./ Óvodavezető kérelmének megvitatása
2./ Igazgató helyettesi státuszra vonatkozó kérelem
megvitatása
3./ Ingatlan értékesítés feltételeinek megvitatása
4./ Alsó tagozatban néptánc oktatásról döntés

Előterjesztő
Bechtold Tamás polgármester
Bechtold Tamás polgármester
Bechtold Tamás polgármester
Bechtold Tamás polgármester
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1./ Napirend
2./ Napirend
Tárgy: Óvodavezető kérelmének megvitatása
Tárgy: Igazgató helyettesi státuszra vonatkozó kérelem megvitatása
Bechtold Tamás: Kérelemmel fordult a képviselő-testülethez az óvodavezető, melyben
előadta, hogy a közoktatás terén bekövetkező változások miatt a törvényes működéshez
rengeteg adminisztrációs munka társul. A szakmai munka helyettes segítségével
hatékonyabban megoldható lenne. Ebben kéri a képviselő-testület támogató hozzájárulását.
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a kérelmet, és
támogatja az óvoda vezető helyettes munkakört.
Krúdy Péter: Felhívja a képviselő-testület figyelmét, hogy a magasabb vezető alkalmazása,
megbízása, csak pályáztatással lehetséges. A munkáltatónak kell meghirdetni az állást.
Bechtold Tamás: A képviselő-testület engedélyezi az óvodavezető helyettest, annak alapján le
kell folytatni a pályáztatást.
Kárpáti Hajnalka: Helyettes státusz, rész státusz.
Kocsis Bálint: Külső személyt nem tudunk támogatni, megbízni.
Kárpáti Hajnalka: Az intézményvezetői dönti el, hogy kit választ.
Ádám Zsuzsanna: A pályáztatásnak van átfutási ideje.
Kocsis Irén: Megkérdeztem egy szakértőt, meg kell pályáztatni az óvoda vezető helyettesi
állást. Bele lehet írni a pályázatba, hogy nincs plusz létszám erre.
Krúdy Péter: Nem írnám bele a pályázatba, hogy csak belső személlyel töltenénk be az állást.
Esetleg azt, hogy nem önálló státusz.
Dr. Balogh Lóránd: Ez az intézményben egy új státusz. Módosítani kell a költségvetést,
létszámot kell bővíteni, nem csak vezetői pótlék ami a plusz kiadás.
Krúdy Péter: A törvényes határidőket betartva, a pályáztatás menetét ismerve, lehet, hogy
csak két hónapról van szó, meg kell gondolni, hogy érdemes-e addig lépni.
Ádám Zsuzsanna: Januárig terheli az önkormányzat költségvetését.
Bechtold Tamás: Meg kell nézni pontosan a jogszabályt, beszélünk az oktatási szakértővel,
hogy hogyan tovább.
Meg kell nézni, hogy mennyibe kerülne a végkielégítés és mennyibe kerülne az
igazgatóhelyettesi állás.
Kárpáti Hajnalka: Ha kinevezésre kerül egy igazgatóhelyettes, véleményem szerint csak a
pótlék meg a fizetésére, ezáltal megmentünk egy státuszt, nem kell végkielégítést fizetni.
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Bechtold Tamás: Az iskola tekintetében 16 fővel számoltunk a költségvetésben. Négy főnek
részmunkaidő lett felajánlva, vagy egy fő elmegy végkielégítéssel.
Kárpáti Hajnalka: Ha nem döntünk helyettesről, akkor végkielégíteni kell.
Dr. Balogh Lóránd: Járuljon hozzá a képviselő-testület a két intézményben az
intézményvezető helyettes státusz betöltéséhez.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással hozta az alábbi határozatot:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
109/2012.(VIII.2.) számú határozta
óvoda vezető helyettes beosztás engedélyezéséről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 2012-2013. nevelési
évben a Napközi Otthonos Óvodában óvoda vezető helyettesi beosztás történjen kinevezésre.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. augusztus 1.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással hozta az alábbi határozatot.
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
110/2012.(VIII.2.) számú határozata
iskola igazgatóhelyettes beosztás engedélyezéséről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 2012-2013. nevelési
évben a Vajda János Általános Iskolában igazgató helyettesi beosztás történjen kinevezésre.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. augusztus 1.
3. Napirend
Tárgy: Ingatlan értékesítés feltételeinek megvitatása
Bechtold Tamás: A Rákóczi u. 5. szám alatti lakásra érkezett vételi ajánlat 7 mFt-ért. Sajnos
a hitelintézet nem ad annyi kölcsönt kérelmezőnek, hogy a vételárat kiegyenlítse. 6.5 mFt-ért
viszont a lakást meg tudja vásárolni. Tekintettel az önkormányzat anyagi helyzetére, a 6.5
mFt is nagy segítség lenne, így javasolom, hogy adja el az önkormányzat a lakást 6.5 mFt-ért.
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a település anyagi
helyzetére való tekintettel támogatja a lakás 6.5 mFt-ért történő értékesítését.
A

képviselő-testület

7

igen

szavazattal

hozta

az

alábbi

határozatot.

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
111/2012/VIII.2.) számú határozata
a Vál 1030/4/A/3 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről szóló 103/2012(VI.28.) számú határozat 1. és
2. pontjának módosításáról
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l. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vál, Rákóczi u. 5. 1031/4/A/3 hrsz-ú
társasházi lakást 6.5 millió Ft-ért (azaz Hatmillió-ötszászezer forint) értékesíti, a vételi
ajánlatot tevő Ujszászi Gábor részére.
2. A Képviselő-testület az ingatlan kifizetésének feltételei az alábbiak szerint határozza meg:
A vevő által 2012. július 15-éig kifizetendő előleg: 2.000.000.- Ft (azaz Kettőmillió forint).
A vételi ár fennmaradó részéből 4.100.000.-Ft-ot a vevő banki hitel felvételével fizeti meg
Eladó részére.
A fennmaradó 400.000.-Ft-ot a Vevő 10 kamatmentes, egyenlő részletben fizeti meg Eladó
részére.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint
4./ Napirend
Tárgy: Néptánc oktatás az alsó tagozatban
Bechtold Tamás: Ismerteti a néptánccsoport szülői csapata képviseletében írt kérelmet. Több
fórumon beszéltünk az alsó tagozatos gyerekek néptánc oktatásáról. Kötelező óraként nem
tudjuk bevezetni. Csak az I. osztályban emelkednek meg a testnevelés órák számai, annak a
terhére lehet egy óta néptánc oktatást beiktatni. A többi osztályban szakkor szerűen lehetne
bevezetni, ami plusz költséget jelent, ugyanis a tanárt fizetni kell. Félő, hogy ami nem
kötelező, arra nem fognak járni a gyerekek, és ha el kezd csökkeni a létszám, a tanárt továbbra
is fizetni kell. A jövő évtől minden évfolyamban megemelkedik a testnevelési órák száma.
Egy éven múlik az, hogy az alsósok megkapják a néptánc órát.
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a kérelmet és
arra a megállapításra jutott, hogy egyenlőre a 2., 3. és 4. osztályokban kötelezően nem tudja
az önkormányzat bevezetni a néptánc oktatást, nincs benne a megemelt óraszámban. Plusz
szakkor támogatásra nincs lehetőség. A következő évfolyamban be lehet vezetni.
Csókás Zsolt: Meg kell várni mit vesz át az Állam. Felelőtlenség lenne bármi olyan költséget
felvállalni, amit nem tudunk fizetni.
Kovácsné Darabos Erzsébet: Az iskolába nem tudjuk bevezetni kötelező óraként a néptánc
oktatást a 2-4. osztályokba.
Kárpáti Hajnalka: Így is jelentős előre lépés, hogy az l. osztályba bevezetésre kerül a
testnevelés óra terhére l óra néptánc oktatás.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal hozta az alábbi határozatot.
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
112/2012.(VIII.2.) számú határozata
a Vajda János Általános Iskola 2-4. évfolyam néptánc oktatásáról
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vajda János Általános Iskola
a 2-4. évfolyamokban a néptánc oktatást anyagi okok miatt nem tudja bevezetni a 2012-2013.
tanévben.
Felelős: polgármester, iskola igazgató
Határidő: 2012. szeptember 1.
-k.m.f.Bechtold Tamás
polgármester

Dr. Baloth Lóránd
jegyző

Krúdy Péter
hitelesítő

Artai Balázs
hitelesítő
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