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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete együttes üléséről 2007. június 27-én 
 
Jelen vannak: 
 
Vál Község Önkormányzat részéről: 
 
l./ Tóth Ferencné  polgármester 
2./ dr. Berecz Botond  alpolgármester 
3./ Dudás Béla  képviselő 
4./ Kárpáti Hajnalka  képviselő 
5./ Nagy Imréné  képviselő 
6./ Nagy István  képviselő 
7./ Ujszászi Józsefné  képviselő 
8./ Zsebeházy Róbert  képviselő 
 
Kajászó Község Önkormányzat részéről: 
 
l./ Görcs Attila  képviselő 
2./ Mojzer Szilárd  képviselő 
3./ Sallai László  képviselő 
4./ Olajos István  képviselő 
5./ Pongó Béla  képviselő 
 
Meghívottként vannak jelen:  
 
l./ dr. Kiss Tamás  jegyző 
2./ Antal Zoltán  Vajda J. Ált. Iskola igazgatóhelyettes 
3./ Szabó Éva   Vajda J.Ált. Iskola igazgató 
4./ Kovácsné Darabos Erzsébet Vajda J.Ált. Iskola tanító 
5./ Juhászné Kékesi Rita Vajda J.Ált. Iskola tanító 
6./ Oroszi Lászlóné  Vajda J. Ált. Iskola közalk.tanács 
7./ Zelena Zsolt  Vajad J.Ált. Iskola közalk.tanács 
8./ Pintérné dr. Szekerczés Anna  ügyvéd 
9./ Lauber Katalin  Nagy Sándor Ált.Iskola mb.igazgató 
 
NAPIREND ELŐTT 
 
Tóth Ferencné Vál község polgármestere köszönti a megjelent vendégeket, megállapítja az 
ülés határozatképes, mivel a 9+1 fő képviselői létszámból 8 fő jelen van. 
 
Pongó Béla korelnök Kajászó község képviselő-testülete nevében köszönti a megjelenteket, 
megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 7+1 képviselői létszámból 5 fő jelen van. 
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Tóth Ferencné polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv vezetőre, Simon Lászlónéra, 
melyet Vál Község és Kajászó Község képviselő-testülete egyhangúlag elfogadott, 
határozathozatal nélkül. 
 
NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA  
 
l./ Vál-Kajászó közoktatási intézményi társulási megállapodás elfogadása 
 
Tóth Ferencné Vál polgármestere: Elmondja, hogy a jogszabály által előírt egyeztetések 
megtörténtek mindkét településen. 
Három tisztázatlan kérdés van még, mely egyeztetést igényel így az alapító okirat, a tanuló 
létszám, illetve a kistérségi normatíva %-os megosztása. 
 
Pintézrné dr. Szekerczés Anna ügyvéd: Tájékoztatja a képviselő-testületeket, hogy az 
intézményhez hozzányúlni a képviselő-testületnek – alapító okirat módosítás, osztályok, 
csoportok számának módosítása – csak tanév végén lehet. Ugyanezen időpontban lehet 
felmondani a társulási megállapodást. Mindkét önkormányzat számára a több állami 
támogatás igénybevétele a fontos. A székhely intézményben és a tagintézményben az 
osztálylétszámok kiadják a meghatározott létszámot, ami a többcélú társuláson keresztül 
igénybe vehető. 
 
Pongó Béla Kajászó Község képviselő-testület korelnöke: Úgy tudjuk elfogadni a társulást, 
hogy Kajászón is megmarad az iskola az l-4. évfolyamokkal. Magába a szerződésbe került be 
a módosítás kezdeményezésének lehetősége, miszerint bármelyik fél, bármikor 
kezdeményezheti a szerződés módosítást. Képviselő-társaimnak a szerződés 8.9. pontjának 
módosítása vált kérdésessé. 
Megkérdezem képviselő-társaimat, hogy a módosítást el tudják-e fogadni. 
A képviselő-testület a szerződés 8.9. pontját 5 igen szavazattal elfogadták, határozat-hozatal 
nélkül. 
 
Kárpáti Hajnalka váli képviselő: Megértem, hogy Kajászó mindenképpen szeretné az alsó 
tagozatot működtetni. 
 
Pongó Béla Kajászó Község képviselő-testület korelnöke: A demográfiai adatok azt mutatják, 
hogy a létszám kevesebb problémát jelent a továbbiakban. Minden évfolyamon önálló 
osztályok indításában döntöttünk az alsó tagozatban. 
 
Tóth Ferencné Vál polgármestere: A megállapodás 7.1.3. pontjában a többcélú kistérségi 
társulási kiegészítő tagintézményi állami támogatási hozzájárulás %-os összegeit javaslom 50 
%-ban elfogadni. 
 
Szabó Éva Vajda János Ált. Iskola igazgatója: Elfogadom és egyetértek, hogy Kajászón az 
alsó tagozat marad. A csoport létszáma fogja meghatározni, hogy mennyi állami támogatást 
kapunk. 
 
Pintérné dr. Szekerczés Anna ügyvéd: Részletesen elmondja a támogatási rendszert. 
 
Kárpáti Hajnalka váli képviselő: Minden településnek érdeke, hogy legyen iskolája. 
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Sallai László kajászói képviselő: A szülők vegyes érzelmekkel fogadták a társulást. Válnak 
nincs veszíteni valója a társulás kapcsán, jelen esetben Kajászónak kell hozzá tenni a 
működtetéshez. 
 
Görcs Attila kajászói képviselő: Hozzászólása, írásos melléklete a jegyzőkönyvnek. 
 
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el Tóth Ferencné polgármester felteszi 
szavazásra a Vál-Kajászó Közoktatási Intézmény Társulási Megállapodás megkötésére 
vonatkozó döntéshozatalt, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
                            81/2007./06.27./Kth. számú 
            h a t á r o z a t a 
  a Vál-Kajászó Közoktatási Intézmény Társulási 
  Megállapodás megkötéséről 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  a „helyi önkormányzatokról” szóló l990. évi 
  LXV. tv. 41.§-ában biztosított jogával élve az 
  Ötv. 43 §-ában és a „helyi önkormányzatok 
  társulásáról és együttműködéséről” szóló l997. 
  évi CXXXV. tv. – Ttv. – 8 §-ában foglaltak 
  szerint általános iskolai oktatási feladatai közös 
  megvalósítására Kajászó Község Önkormányzata 
  Képviselő-testületével 2007. augusztus l-i hatállyal 
  Társulási Megállapodást köt. 
  A képviselő-testület a Társulási Megállapodásban 
  foglaltakat jóváhagyja, s felhatalmazza a Polgármestert 
  annak aláírására, továbbá a Ttv. 20. §- (1) bekezdése 
  szerint annak Közép-Dunántúli Regionális Közigazgatási 
  Hivatal Vezetője részére 15 napon belül történő 
  megküldésére. 
 
  Felelős: Tóth Ferencné 
                polgármester 
  Határidő: jóváhagyást követő l5 nap 
 
Következő döntést az iskola alapító okiratának módosításáról kell meghozni, melyet feltesz 
szavazásra Tóth Ferencné polgármester. A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
             82/2007./06.27./Kth. számú 
                    h a t á r o z a t a 
  Vajda János Általános Alapító Okirat elfogadása 
 
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „államháztartásról” szóló l992. évi 
XXXVIII. tv. 88. §. (39 bekezdésében foglaltak alapján – Vál-Kajászó Közoktatási 
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Intézményi Társulási Megállapodásra tekintettel – a Vajda János Általános Iskola Alapító 
Okiratát az alábbi tartalommal adja ki. 
 

Vajda János Általános Iskola 
Alapító Okirata 

 
Az Alapító Okirat 3. pontjában megjelölt Vál Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
„helyi önkormányzatokról” szóló l990. évi LXV. tv. 10. § (1) bekezdés g.) pontjában foglalt 
hatáskörében eljárva – Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértésével – 
2007. augusztus l-i hatállyal a Vajda János Általános Iskola Alapító Okiratát az alábbiakban 
állapítja meg annak rögzítésével, hogy az intézmény működése jogfolytonos: 
 
l./ Az intézmény neve:   Vajda János Általános Iskola 
 
2./ Az intézmény székhelye:   2473. Vál, Szent István tér 1. sz. 
 
     Az intézmény telephelye:   2472. Kajászó, Rákóczi u. 80-82. sz. 
 
     Magyar Államkincstárnál vezetett törzskönyvi nyilvántartási száma: 361570 
 
3./ Az intézmény alapító, fenntartó szerve, székhelye: 
 
    Az intézmény alapító szerve:  Vál Község Önkormányzata 
      székhelye: 2473. Vál, Vajda J.u.2.sz. 
 
    Az intézmény közös fenntartója:  Vál-Kajászó Közoktatási Intézményi Társulás 
      székhelye: 2473. Vál, Vajda János u. 2.sz. 
 
      Az intézmény közös fenntartásával kapcsolatos 
      feladat és hatáskörök gyakorlását: Vál Község 
      Önkormányzata Képviselő-testülete látja el. 
 
4./ Az intézmény felügyeleti szerve:  Vál Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
      székhelye: 2473. Vál, Vajda János u. 2.sz. 
 
5./ Az intézmény típusa:   Általános Iskola 
 

5.1. Általános Iskola évfolyamok száma: 8 (1-8. évfolyamig) 
 

5.2. Az általános iskolai felvehető legmagasabb tanulólétszám: 
 

5.2.1.  a székhelyintézményben: 380 tanuló, 
5.2.2.  a kajászói tagintézményben:   80 tanuló 

 
5.3. Az intézmény 2473. Kahászó, Rákóczi u. 82. sz. alatti telephelyen l-4. évfolyamokon 

Tagiskolát működtet. 
 
A tagintézmény elnevezése:  Vajda János Általános Iskola Nagy Sándor 
     Tagiskolája 
     2472. Kajászó, Rákóczi u. 80-82.sz. 
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6./  Az intézmény működési területe: Vál Község és Kajászó Község teljes 
      közigazgatási területe. 
 
7./ Az intézmények jogállása   Önálló jogi személy, költségvetési előirányzatai 
      felett teljes jogkörrel – önálló bérgazdálkodói 
      jogkörrel és önálló bankszámlával – rendelkező, 
      önállóan gazdálkodó önkormányzati költségvetési 
      szerv. 
 
8./ Az intézmény tevékenységei: 
 
    Megnevezés      Szakfeladat száma 
    8.1.  Általános iskola nappali rendszerű nevelés, oktatás    80121-4 
    8.2.  Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános  80122-5 
            iskolai nevelése, oktatása 
    8.3.  Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás     80511-3 
            (szorgalmi időben) 
    8.4.  Diáksport         92403-6 
    8.5.  Alapfokú művészeti oktatás       80131-3 
    8.6.  Iskolai intézményi közétkeztetés      55232-3 
    8.7.  Munkahelyi vendéglátás       55241-1 
    8.8.  Szórakozás, kultúra, sport ágazatban végzett kiegészítő   75195-6 
            tevékenységek 
    8.9.  Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek  75195-2 
   8.10. Közművelődési, könyvtári tevékenység     92312-7 
   8.11  Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások   75192-2 
            elszámolásai 
 
A 75195-2 és 75195-6 szakfeladat keretében az alaptevékenységhez rendelkezésre álló 
személyi és anyagi kapacitás fokozott kihasználása érdekében, nem nyereségszerzés céljából, 
külső megrendelő részére folytathat az intézmény kiegészítő, kisegítő jellegű tevékenységet 
(szolgáltatás, bérbeadás, termékértékesítés stb.). 
 
E tevékenységből származó bevételnek fedezni kell a tevékenységet terhelő összes kiadást. 
 
9./  Az intézmény vezetője: Az igazgató, akit nyilvános pályázat alapján meghatározott    

időtartamra Vál Község Önkormányzata Képviselőtestülete – Kajászó Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete előzetes véleményének ismeretében – bíz meg, s 
gyakorolja tekintetében – a „helyi önkormányzatokról” szóló l990. évi LXV. tv-ben és a 
Társulási Megállapodásban foglalt rendelkezések szerint – a munkáltatói jogokat. 

       A Közoktatási Intézményi Társulás létrehozása a jelenlegi megbízott igazgatói 
megbízatását annak lejárati időtartamáig nem érinti. 

       Az intézményt az igazgató képviseli. 
 
10./ Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: 
 

  10.l.  a váli 140 hrsz-ú, 2473. Vál, Szent István tér l. sz. alatti fekvő általános iskolai l-8.        
évfolyamos tanulók oktatására, - a székhelyintézmény elhelyezésére szolgáló -, 
továbbá 
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10.2. a kajászói 2 hrsz-ú, - 2472 Kaászó, Rákóczi u. 80-82. sz. alatt fekvő – a Nagy 
Sándor Tagiskola működtetését biztosító 

       ingatlanok, s az intézményi leltár szerinti ingóságok. 
 
       A közoktatási intézmény által használt, l0.1. pont szerinti ingatlan – a benn lévő 

berendezések, ingóságok felett Vál Község Önkormányzata, a 10.2. pont szerinti ingatlan 
– s a benne lévő felszerelések, ingóságok – felett Kajászó Község Önkormányzata 
rendelkezik azzal, hogy 2007. augusztus l-i időpontot követően a két Önkormányzat általi 
közös beruházásból, beszerzésből származó vagyonnövekmény a Vál-Kajászó 
Közoktatási Intézményi Társulás tulajdonát képezi, mely tekintetében a rendelkezési jog 
a Társulás tagjait együttesen illeti meg. 

 
 Az intézmény rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatok ellátásához 
 szabadon használhatja, de nem idegenítheti el és nem terhelheti meg azokat. 
 
 Az intézmény a rendelkezésére álló oktatási és nem oktatási célú helyiségeket határozott 

időre (egy oktatási évnél nem hosszabb időtartamra) bérbe adhatja, amennyiben a 
bérbeadás az alaptevékenységet nem akadályozza. 

 
 Egy oktatási évnél (tanév) hosszabb időtartamú bérbeadásról az ingatlanok tulajdonosai 

jogait gyakorló Képviselő-testület dönt. 
 
11./ Az Általános Iskola vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 

A Képviselő-testület a Vajda János Általános Iskola 12/2007.(02.01.) számú határozatával 
elfogadott Alapító Okiratát 2007. július 31-i hatállyal hatályon kívül helyezi. 

 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Vál, Kajászó Közoktatási Intézményi Társulás 

létrehozásáról szóló Megállapodást, s a Vajda János Általános Iskola új Alapító Okiratát a 
Magyar Államkincstár Közép-Dunántúli Regionális Igazgatósága Államkincstári Iroda – 
8000. Székesfehérvár, Petőfi u. 5.sz. – részére 8 napon belül küldje meg, s kérje a törzskönyvi 
adatokban történő változások bejegyzését. 

 
Felelős: Tóth Ferencné 
              polgármester 
 
Határidő: döntést követő 8 nap 
 
Ezt követően átveszi a szót Pongó Béla Kajászó község Önkormányzat Képviselő-testületének 

korelnöke és felteszi szavazásra a Vál-Kahászó Közoktatási Intézményi Társulási 
Megállapodás megkötésére vonatkozó döntés meghozatalát, melyet a képviselő-testület 5 igen 
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
   Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
                         55/2007.06.27./kth. számú 
             h a t á r o z a t  a 
   Vál-Kajászó Közoktatási Intézményi Társulási  
   Megállapodás megkötéséről 
 
   Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
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   a „helyi önkormányzatokról’ szóló l990. évi LXV. tv.  
- Ötv. – 41.§-ában biztosított jogával élve az Ötv. 43. §-ában 

    és a „helyi önkormányzatok társulásáról és együttműkö- 
  déséről” szóló 1997. évi CXXXV. tv. – Ttr. – 8. §-ában 
  foglaltak szerint az Ötv. 8. § (4) bekezdésében foglalt 
  kötelező általános iskolai oktatási feladatainak teljes körű 
  közös megvalósítására Vál Község Önkormányzat 
  Képviselő-testületével 2007. augusztus l-i hatállyal 
  Társulási Megállapodást köt. 
  A képviselő-testület a Társulási Megállapodásban foglaltakat 
  jóváhagyja, felhatalmazza az Alpolgármestert annak aláírására, 
  s a Ttv. 20. § (1) bekezdése szerint a Társulási Megállapodást 
  a Közép-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 
  Vezetője részére – 8000. Székesfehérvár, Szent István tér 9.sz. – 
  l5 napon belül történő megküldésére. 
 
  Felelős: Böcz Gábor 
     alpolgármester 
 
  Határidő: jóváhagyást követő l5 nap 
 
Ezt követően a Nagy Sándor Általános Iskola megszüntető okiratát teszi fel szavazásra Pongó 
Béla korelnök, melyet a képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
  Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
               56/2007./06.27./Kth.számú 
        h a t á r o z a t a 
  a Nagy Sándor Általános Iskola megszüntető okirat 
  elfogadásáról 
 
l./  Kajászó Község Önkormányzata képviselő-testülete a „helyi önkormányzatokról” szóló  
l990. évi LXV. tv. 10. § (1) bekezdés g.) pontjában biztosított hatáskörében eljárva az 
„államháztartásról” rendelkező l992. évi XXXIII tv. – Áht. – 90. § (1) bekezdés c.) pontjában 
foglaltakra tekintettel az általa alapított 
 

Nagy Sándor Általános Iskola 
 

közoktatási intézményt a 60/2005.(VIII.17.) számú határozattal megállapított Alapító 
Okiratának hatályon kívül helyezésével 2007. július 31-i hatállyal, mint önkormányzati 
költségvetési szervet megszünteti. 
 
2./ A Képviselő-testület az Általános Iskola megszüntető okiratát a következők szerint adja ki: 
 

Nagy Sándor Általános Iskola 
megszüntető okirata 

 
Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az „államháztartásról” szóló l992. évi 
XXXII. tv. – Áht. – 88. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva az Áht. 88. § (3) 
bekezdése és az „államháztartás működési rendjéről” szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. sz. 
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rendelet 11. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az Általános Iskola, mint 
Önkormányzati költségvetési szerv megszüntető okiratát 2007. július 31-i hatállyal az 
alábbiak szerint állapítja meg: 
 
l./ Az intézmény neve:   Nagy Sándor Általános Iskola 
      székhelye: 2472. Kajászó Rákóczi F.u. 80-82.sz. 
 
2./ Az intézmény felügyeleti szerve:  Kajászó Község Önkormányzata Képviselő- 
      testülete 
 
3./ Az intézményt megszüntető szerv neve: Kajászó Község Önkormányzata Képviselő- 
      testülete 
 
4./ Az intézmény megszüntetése az Áht 90 (1) bekezdés c.) pontja alapján történik: 
     az általános iskolai oktatási feladatok más szervezeti rendszerben hatékonyabban 
     teljesíthetők. 
 
5./ A megszüntetett intézmény vagyoni jogutódja: Kajászó Község Önkormányzata, akit 
     illet meg a megszüntetett intézmény vagyona feletti rendelkezési jog. 
 
6./ A megszüntetet intézmény alapfeladatait a jövőben: a Vál-Kajászó Közoktatási Intézményi 
     társulás által fenntartott Vajda János Általános Iskola látja el. 
 
7./ A megszüntetett intézményben foglalkoztatottak jogviszonya: a Vál-Kajászó Közoktatási  
     Intézményi Társulás által fenntartott Vajda János Általános Iskola munkáltatói jogutódnál  
     változatlanul fennáll a Társulási Megállapodás 5.1. pontjában foglaltak szerint. 
 
Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Ttv. 8.§ (4) bekezdése j), k) pontjai 
alapján a Vajda János Általános Iskola új Alapító Okiratában foglaltakat a Kotv. 37.§ (5) 
bekezdésében foglalt valamennyi jogszabályi követelménnyel és a Társulási Megállapodásban 
rögzítettekkel összhangban állónak tartja, annak Vál Község Önkormányzata Képviselő-
testülete általi elfogadását javasolja. 
 
Felelős: Böcz Gábor 
   alpolgármester 
 
Határidő: folyamatos 
 
Tóth Ferencné polgármester: Javaslom, hogy az Ellenőrző Bizottság tagjait is válasszuk meg. 
Javaslom, hogy Vál tekintetében a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságból Nagy István 
és Zsebeházy Róbert képviselők kerüljenek megválasztásra. 
 
A képviselő-testület az Ellenőrző Bizottság tagjai tett javaslatot 7 igen szavazattal és 1 
tartózkodással elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
                      82/2007./06.27./Kth. számú 
                            h a t á r o z a t a 
  a Vál-Kajászó Közoktatási Intézményi Társulás 
  Ellenőrző Bizottság tagjai megválasztásáról 
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  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  a Vál-Kajászó Közoktatási Intézményi Társulás 
  Ellenőrző Bizottságába Nagy István és Zsebeházy 
  Róbert képviselőket választja meg. 
 
  Felelős: - 
  Határidő: - azonnal 
 
Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vál-Kajászó Közoktatási Intézményi 
Társulási Ellenőrző Bizottság tagjait később választja meg. 
 
Mivel több hozzászólás, javaslat, vélemény ne hangzott el Tóth Ferencné polgármester 
megköszöni mindkét település képviselő-testületének részvételét, jó együttműködést kívánva, 
az ülést bezárja. 
 
    -k.m.f.- 
 
 
 
 
 
 Tóth Ferencné     Pongó Béla 
 Vál polgármestere    Kajászó Képviselő-testület 
       korelnöke 
 
 
 
 dr. Kiss Tamás    dr. Kiss Tamás 
  Vál jegyzője     Kajászó mb. jegyzője 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


