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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én 

  megtartott rendkívüli üléséről 

 

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 képviselő 

 

NAPIRENDI ELŐTT  

 

A polgármester köszönti a megjelenteket,megnyitja az ülést 19 óra 05 perckor,  megállapítja 

az ülés határozatképes, mivel a 6+l fő képviselői létszámból 7 fő jelen van. 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Csókás Zsolt és Artai Balázs képviselőkre, 

valamint a jegyzőkönyvvezetőre Dr. Balogh Lóránd jegyzőre, melyet a képviselő-testület 

egyhangúlag elfogadott határozathozatal nélkül. 

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

egyhangúlag elfogadott a képviselő-testület, határozathozatal nélkül az alábbiak szerint: 

 

Napirend 

Tárgy:         Előterjesztő   
1./ Döntés a Napköziotthonos Óvoda nevének módosításáról Bechtold Tamás 

     és az intézmény alapító okiratának módosításának elfogadása   polgármester 

2./ Döntés települési értéktár felállításának létrehozásáról  Dr. Balogh Lóránd 

         jegyző 

3./ Egyebek 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1./ Napirend 

     Tárgy: Döntés a Napköziotthonos Óvoda nevének módosításáról és az intézmény 

alapító okiratának módosításának elfogadása 

 

Bechtold Tamás: Az óvoda alapító okirat módosítása miatt hiánypótlást kaptunk, a település 

óvodájának nevét egyedi névvel kell ellátni. Nem egyszerű téma, már sokszor nekifutottunk. 

Nem tudom milyen módszerrel kezdjünk neki.  

 

Kocsis Irén óvodavezető: Az óvodai dolgozók véleménye alapján a Mesevölgy nevet találjuk 

a legelfogadhatóbbnak. Valami egyedi, gyerekeknek is kedves nevet javaslok. 

 

Kocsis Bálint: Bodzavirág óvodára szavaznék, mert a bodza a településünk védjegye, a bodza 

termesztés innen indult az országban. 

 

Krúdy Péter: Támogatja az óvoda javaslatát. 

 

Artai Balázs: A kettő névből lehetne egyet létrehozni. 

 

Csókás Zsolt: A bodzavirág szerinte idegen, Mesevölgy óvoda a gyerekeknek kedvesebb 

lehet. 
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Ádám Zsuzsanna: Én a Mesevölgy névre szavaznék. 

 

A képviselő-testület a Váli Napköziotthonos Óvoda elnevezéséről 5 igen szavazattal és 2 

tartózkodással az alábbiak  szerint döntött: 

 

Vál Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

118/2013. (VII. 15.) számú határozata 

a Váli Napköziotthonos Óvoda nevének módosításáról 

 

1. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Váli 

Napköziotthonos Óvoda nevét 2013. augusztus 01-től Váli Mesevölgy Óvodára 

módosítja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt az Intézmény törzskönyvi adatainak 

Törzskönyvi bejegyzésekben történő módosítások kezdeményezésére. 

 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Határidő: 2013. augusztus 01. 

 

 Alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Az óvoda nevének elfogadása után a polgármester felteszi szavazásra az Alapító Okirat 

módosítását, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Vál Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

119/2013. (VII. 15.) számú határozata 

a Váli Napköziotthonos Óvoda Alapító okiratának módosításáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Váli Napköziotthonos Óvoda Alapító 

okiratának módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1.) Az Alapító okirat bevezető rendelkezései helyébe a következő szöveg lép: 

 

 „Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, továbbá a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján Vál Község  Önkormányzata a 

Váli Mesevölgy Óvoda alapító okiratát a következők szerint határozza meg:” 

 

2.) Az Alapító okirat 1. pontjának helyébe a következő szöveg lép: 

 

„1.) A költségvetési szerv neve: Váli Mesevölgy Óvoda 

Oktatási azonosító száma: 201519” 

 

3.) Az Alapító okirat 3. pontjának helyébe a következő szöveg lép: 

 

„3.) A költségvetési szerv alapítója, az alapító székhelye és az alapításáról 

rendelkező  határozat: 
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Vál Község Önkormányzata, székhelye: 2473 Vál, Vajda János u. 2. 

Vál Község Önkormányzat Képviselő- testületének 83/2011. (V. 12.) számú 

határozata.” 

 

4.) Az Alapító okirat 5. pontjának helyébe a következő szöveg lép: 

 

„5.) Jogszabályban meghatározott közfeladata: óvodai ellátás (Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 6. pont)” 

 

5.) Az Alapító okirat 6. pontjának helyébe a következő szöveg lép: 

 

„6.) Alaptevékenysége: 

TEÁOR szám: 8510 Iskolai előkészítő oktatás 

Szakágazat szám: 851020 Óvodai nevelés 

Szakfeladat számok: 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

  

Az óvoda a gyermek kettő-  és fél éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 

intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet 

magában foglaló foglalkozások keretében folyik. 

 

Az óvoda más feladatai: 

Az intézmény ellátja azon sajátos nevelési igényű, különleges bánásmódot igénylő 

gyermeket, akit a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, 

érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása 

esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 

küzd.” 

 

6.) Az Alapító okirat 10. pontjának helyébe a következő szöveg lép: 

 

„10.) Típusa: Óvoda 

Gazdálkodási jogköre, besorolása: önállóan működő költségvetési szerv. 

Vál Község Önkormányzata az intézmény gazdasági és pénzügyi feladatainak 

ellátására a Váli Közös Önkormányzati Hivatalt jelöli ki. 

Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek intézményen belüli meleg étkeztetése az 

Önkormányzat és a mindenkori Szolgáltató közötti közétkeztetési szolgáltatási 

szerződésben foglaltak szerint kerül lebonyolításra.” 

 

7.) Az Alapító okirat 11. pontjának helyébe a következő szöveg lép: 

 

„11.) Felvehető maximális gyermeklétszám: 100 fő” 

 

8.) Az Alapító okirat 12. pontjának helyébe a következő szöveg lép: 

 

„12.) Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 
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Az intézmény vezetőjét Vál Község Önkormányzatának Képviselő- testülete  

nyilvános pályázat útján a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény (Kjt.) valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  törvényben 

megállapított képesítési követelményeknek megfelelően nevezi ki.” 

 

9.) Az Alapító okirat 13. pontjának helyébe a következő szöveg lép: 

 

„13.) Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 

Az intézményben foglalkoztatottak foglalkozási jogviszonya a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) valamint a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) alapján áll fenn változó 

munkahelyre.” 

 

10.) Az Alapító okirat 17. pontjának helyébe a következő szöveg lép: 

 

„17.) Alapítás dátuma: 2011. augusztus 01.” 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2013. augusztus 01. 

 

 

2./ Napirend 

     Tárgy: Döntés települési értéktár felállításának elhalasztásáról 

 

Bechtold Tamás: A legelején elutasítottuk a programban való részvételt, de aztán 

tüzetesebben átolvastuk, és utána rájöttünk, hogy ez nem okoz komolyabb kiadásokat. 

 

Dr. Balogh Lóránd: A Nemzeti Művelődési Intézetnél megerősítették, hogy a helyi értéktárak 

létrehozása nem okoz nagyobb kiadást, ha a javaslattételi bizottságot társadalmi munkában fel 

tudjuk állítani. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal támogatja a helyi értéktár létrehozását, melyről az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat 

 Képviselő-testületének 

120/2013.(VII.15.) számú határozata 

a helyi értéktár létrehozásáról 

 

1. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozni kíván a 

helyi és országos értéktár programhoz, annak érdekében, hogy Vál Község 

értékeit, mind települési, mind országos szinten ismertebbé és népszerűbbé tegye. 

 

2. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert az Értéktár 

programhoz való csatlakozásról szóló döntés Megyei Kormánymegbízót Úrnak 

történő továbbítására és a program előkészítéséhez szükséges lépések megtételére. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: Azonnal 
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3./ Napirend 

     Tárgy: Egyebek 

 

Bechtold Tamás: Elindult egy gyermektábor. Ennek finanszírozására indultunk egy 

pályázaton, ami sajnos nem nyert, de én felvállaltam a tábor költségeit a leg minimálisabb 

keretösszeggel. 

A diákmunka programra nagyon sokan jelentkeztek. Nagy létszámban inkább a lányok 

vannak, akiknek igyekszünk értelmes és hasznos feladatokat adni. 

 

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

és az ülést 20 óra 10 perckor bezárja. 

 

 

      -k.m.f.- 

 

 

 

 Bechtold Tamás     Dr. Balogh Lóránd 

 polgármester       jegyző 

 

 

 

 Artai Balázs      Csókás Zsolt 

 hitelesítő      hitelesítő 


