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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-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, Kocsis Irén 

  óvodavezető 

 

NAPIREND ELŐTT 

 

A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 6+1 fő 

képviselői létszámból 6 fő jelen van. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére 

Ádám Zsuzsanna alpolgármesterre és Artai Balázs képviselőre, valamint a 

jegyzőkönyvvezetőre, Simon Lászlónéra. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag 6 igen 

szavazattal elfogadta, határozathozatal nélkül. 

 

Ezt követően a meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalására tesz javaslatot, melyet a 

képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadott az alábbiak szerint: 

 

Napirend 

Tárgy:          Előterjesztő  

1./ Vajda János Általános Iskola államnak történő átadásáról szóló Bechtold Tamás 

     megállapodás jóváhagyása      polgármester 

 

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 

1./ Napirend 

Tárgy: Vajda János Általános Iskola államnak történő átadásáról szóló megállapodás 

jóváhagyása 

 

Dr. Balogh Lóránd: A tankerületi igazgató asszonnyal több alkalommal egyeztettünk. Az 

iskolát a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a pedagógus állománnyal, technikai 

személyzettel együtt működtetésre és fenntartásra is átveszi. Átveszi még a kifizetetlen 

számla állományt és a peres ügyet is. Az iskolát érintő pályázatokra közösen lehet pályázni a 

továbbiakban is, önkormányzat és intézmény. Az önkormányzatnak lesz ráhatása az 

intézménnyel kapcsolatos döntésekre. A megállapodás szöveg gerince adott volt. A teljes 

tárgyi leltárt nem tudtuk prezentálni, melyet nem is kértek jelen megállapodás aláírásával 

egyidejűleg. Ismerteti részletesen a mellékleteket. Az idő szűkössége miatt nem lehetett 

elkészíteni a leltárt. Legkésőbb 2013. márciusáig kell pótolni. 

 

Bechtold Tamás: Minden intézményünkre külön naprakész adósság kimutatás van, mely 

nagyban segíti munkánkat. A peres ügy kapcsán az ügyvéddel elszámolunk, mivel a peres ügy 

is átadásra kerül az Intézményfenntartó Központnak. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal hozta határozatát a Vajda János Általános Iskola 

átadásáról a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

182/2012.(XII.11.) számú határozata 

Vál Község Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közti Intézmény 

átadásról szóló megállapodásról 

 

1./ Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülte úgy dönt, hogy a váli Vajda János Általános 

Iskola fenntartását és üzemeltetését az l. számú mellékletben szereplő Megállapodásnak 

megfelelően át kívánja adni a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ számára. 

 

2./ Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 

Intézmény átadására vonatkozó – 1. számú mellékletet képező – megállapodás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

       

Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt 

és az ülést bezárja. 

 

      -k.m.f.- 

 

 

  Bechtold Tamás    Dr. Balogh Lóránd 

  polgármester           jegyző 

 

 

 

  Ádám Zsuzsanna    Artai Balázs 

  hitelesítő     hitelesítő 


