JEGYZŐKÖNYV
Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. április 29-i együttes üléséről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület részéről
Jelen vannak:
1./ Tóth Ferencné
polgármester
2./ dr. Berecz Botond
alpolgármester
3./ Dudás Béla
képviselő
4./ Kárpáti Hajnalka
képviselő
5./ dr. Milvius Lóránt
képviselő
6./ Nagy István
képviselő
7./ Ujszászi Józsefné
képviselő
8./ Zsebeházy Róbert
képviselő
Meghívottként van jelen:
1./ dr. Kiss Tamás
2./ Szabó Éva
3./ Antal Zoltán

jegyző
igazgató
igazgató helyettes

Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testület részéről
Jelen vannak:
1./ Mohácsi Györgyné
polgármester
2./ Böcz Gábor
alpolgármester
3./ Szeleczkyné Szabó Katalin jegyző
4./ Mojzer Szilárd
képviselő
5./ Muharos Attila
képviselő
6./ Sallai László
képviselő
7./ Olajos István
képviselő
8./ Pongó Béla
képviselő
NAPIREND ELŐTT
Tóth Ferencné Vál Község Polgármestere köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés
határozatképes, mivel a 9+1 fő képviselői létszámból 8 fő jelen van.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv vezetőre Simon Lászlónéra, melyet a képviselő-testület
egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadott.
Ezt követően a meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalására tett javaslatot, melyet a
képviselő-testület határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadott.
Mohácsi Györgyné Kajászó Község Polgármestere köszönti a megjelenteket, megállapítja az
ülés határozatképes, mivel a 7+1 képviselő létszámból 7 fő jelen van.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Mojzer Szilárd és Olajos István képviselőkre,
valamint a jegyzőkönyvvezetőre Simon Lászlónéra. A képviselő-testület a javaslatot,
határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadta.
Ezt követően a meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalására tett javaslatot, melyet a
képviselő-testület határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadott.
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NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA
l./ Vál-Kajászó Közoktatási Intézményi Társulás 2007. évi költségvetési beszámolójának
elfogadása
Tóth Ferencé Vál polgármestere: Elmondja, hogy a megállapodás értelmében együttes
képviselő-testületi ülésen kell elfogadni a költségvetési beszámolót. Az ellenőrző
bizottságnak is meg kell vitatni az előterjesztést.
Nagy István képviselő: Mint az Ellenőrző Bizottság tagja elmondja, a bizottság nem ült össze
nem véleményezte az anyagot. Vál Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága véleményezte
az előterjesztést, és elfogadásra javasolja.
Kajászó Önkormányzat nem véleményezte, mivel nem jutott el hozzá a költségvetéssel
kapcsolatos anyag. Néhány perces várakozást követően hiánypótlásra kerültek az adatok.
Mohácsi Györgyné Kajászó polgármestere: A költségvetéssel kapcsolatosan megemlíti a
létszámadatokat, a túlóra és helyettesítés költségeit, az egyéb juttatásokat, az egyéb
üzemeltetési költséget, a könyvek költségeit. A szöveges értékelésben az elmaradt számlákat.
Szabó Éva igazgató: Amikor a költségvetés elkészült az iskolára vonatkoztatva még nem volt
Kajászóval megállapodás. A könyvek költségei abból adódnak, hogy sok az ingyen tankönyv
és ez Kajászóra is vonatkozik. Az árak emelkedtek, az állam 10 eFt támogatást nyújt.
Mohácsi Györgyné Kajászó polgármestere: Tudomásom szerint az ingyen tankönyvet vissza
kell adni, miért kell kifizetni?
Szabó Éva igazgató: Nem minden könyvet tudunk újra kiosztani, elhasználódnak. az áthúzódó
számlák után utánanézünk.
Tóth Ferencné Vál polgármestere: A létszám tekintetében az állandó lakosú létszám lett
vitatva.
Mohácsi Györgyné Kajászó polgármestere: Másik településre is jár állandó lakosú gyerek és
nem kerestek meg bennünket, hogy fizessünk értük.
Pongó Béla Kajászói képviselő: A szülőnek szabad iskola választási joga van. Nem a tanuló
csoport megválasztását jelenti. Az alsó tagozat Kajászón marad, úgy döntött a képviselőtestület. Nem ellenőriztük, hogy a váli iskola felvette a gyereket, ezért nekünk plussz fizetni
kell.A váli iskola felvette az alsós gyereket is, hogy felsőbe is ide járjon. Nem az összeg
nagysága miatt döntöttünk így. Nem beszélünk pontos elszámolásról.
Tóth Ferencné Vál polgármestere: A 8 fő tanuló után Kajászó nem fizetett a váli iskolába,
holott a váli tanerő foglalkoztatta a gyerekeket. A társulás fizeti a tanerőt. A társulási
megállapodásból idézi a 7.1.4. pontot. Véleménye szerint egyeztetni kell. Szomorú, hogy a
képviselő úr a pontos elszámolást említi. Az Ellenőrző Bizottság még a záró számokat sem
nézte át.
Sallai László Kajászói képviselő: A megállapodás szerint a 1-4. osztály oktatását a kajászói
tagiskolában látja el. Hogy hova viszi a gyereket a szülő, él a szabad iskola választás jogával.
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Mojzer Szilárd Kajászói képviselő: Megállapodtunk, hogy ezen költségek megtérítésétől
eltekint az önkormányzat, ez nem került leírásra, csak szóban hangzott el. Ezen gyerekek után
állami támogatás jár, kb. 1 mFt. Nem hiszem, hogy az normatíva összege nem fedezi a 8
gyerek költségét.
Tóth Ferencné Vál polgármestere: A társulási megállapodás 7.1.4. pontját említi, mely azt
tartalmazza, hogy a székhely intézményben oktatott kajászói bejáró tanulók esetében a
többletköltségeket a társult Önkormányzatok tanulólétszám arányosan viselik.
Mohácsi Györgyné Kajászó polgármestere: Több pontban sántít a közoktatási megállapodás.
Megemlíti a 7.1. pontot, a költségvetés elfogadásával kapcsolatban.
Tóth Ferencné Vál polgármestere: Az önkormányzat saját költségvetését két fordulóban
fogadja el. Ez a társulásra vonatkozóan kimaradt. Az Ellenőrző Bizottság jogában állt volna
felhívni a figyelmet. 2008. évre új költségvetést kell készíteni. A 2008. évi hozzájárulások
nincsenek tisztázva.
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a Vál-Kajászó Közoktatási Intézményi
Társulás 2007. évi költségvetési beszámoló elfogadásával kapcsolatban Tóth Ferencné Vál
polgármestere szavazásra teszi fel a kérdést, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
72/2008.(04.29.)Kth. számú
határozata
Vál-Kajászó Közoktatási Intézményi Társulás
2007. évi költségvetési beszámoló elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megvitatta és elfogadta a Vál-Kajászó Közoktatási
Intézményi Társulás 2007. évi költségvetési
beszámolóját.
Felelős: Határidő: -

Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a Vál-Kajászó Közoktatási Intézményi
Társulás 2007. évi költségvetési beszámoló elfogadásával kapcsolatban Mohácsi Györgyné
Kajászó polgármestere szavazásra teszi fel a kérdést, melyet a képviselő-testület 6 nem és 1
tartózkodással nem fogadta el az előterjesztést, melyről az alábbi határozatot hozta:
Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete
57/2008.(04.29.)Kth. számú
határozata
Vál-Kajászó Közoktatási Intézményi Társulás
2007. évi költségvetési beszámoló elfogadásáról
Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete
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megvitatta és nem fogadta el a Vál-Kajászó Közoktatási
Intézményi Társulás 2007. évi költségvetési
beszámolóját.
Felelős: Határidő: 2./ Vál-Kajászó Közoktatási Intézményi Társulási Megállapodás felülvizsgálata
Tóth Ferencné Vál polgármestere: Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.
Szabó Éva igazgató: Örömmel fogadtuk a kajászói gyerekeket. Szerettük volna, hogy jól
érezzék magukat. Elvárásaink voltak. A gyerekek többségéről elmondható, hogy jól érezte
magát és beilleszkedett. Nem különböztettük meg a gyerekeket. Éreztette hatását, hogy a két
képviselő-testület között kézzel foghatóvá vált a nézetkülönbség. A szülőkhöz eljutott és a
gyerekekhez is. Kemény éven vagyunk túl. Kérem a két képviselő-testületet, folytassanak
párbeszédet, mielőtt döntését meghozza. A 8. osztályosokat az első helyre vették fel a
továbbtanulásnál. Fogadó órát tartottunk a kajászói szülőknek. Még egyszer kérem, hogy
minden képen a gyerek érdekét tartsák szem előtt és keressék a kompromisszumot.
Mohácsi Györgyné Kajászó polgármestere: Kajászó Község Önkormányzat Képviselőtestülete határozott, hogy 2008. július 31. napjával felmondja a közoktatási társulási
megállapodást. Szó sincs indulatokról. A megállapodás több pontban nem volt megfelelő.
Pongó Béla kajászói képviselő: Elmondható, hogy áldozat a falusi gyerek. Áruba van
bocsátva. A szülő szabad iskola választási joga fenn áll. A pénzügyi helyzetünk miatt meg
kell találni a lehető legjobb megoldást. A társulási megállapodás nem elmozdította az
önkormányzatot, hanem még rosszabb helyzet alakult ki.
Zsebeházy Róbert váli képviselő: Az a szomorú, hogy a gyerekkel senki sem foglalkozik,
csak a pénzzel.
Mohácsi Györgyné Kajászó polgármestere: A gyerekeket érdekeit kell figyelembe venni.
Nem kötelező a szülőnek elvinni a gyereket, ha a gyerek jól érzi magát az oktatási
intézményben.
Tóth Ferencné Vál polgármestere: Ha továbbra is ide járnak a kajászói gyerekek a társulási
finanszírozástól elesünk. A 24 fő alsós tanuló után járó támogatás 3 mFt, mely ténylegesen 10
mFt-ba kerül. Az 1-4. osztály Kajászón tartása volt az egész társulás felbontásának fő oka. Ha
az értékelések meglesznek, bebizonyosodik, hogy jelentős kiadással jár az alsó tagozat
Kajászón tartása. A tárulási megállapodás pontjait lehet módosítani, menjünk végig
pontonként és ahol szükséges a módosítás tegyük meg annak érdekében, hogy a váli
önkormányzatot ne hozzuk nehéz helyzetbe. Tudomásom szerint Martonvásárral nincs
végleges döntés a társulással kapcsolatosan, csak felmérés történik. Ha Martonvásárral nem
kerül megkötésre a megállapodás, akkor hogyan tovább? Kérem a T. Kajászói Képviselőtestületet vonja vissza döntését, pontonként menjünk végig a megállapodás pontjain. Nagyon
szeretnénk, ha egyik önkormányzat sem sérülne. A szabad iskolaválasztás mindenkinek jár.
Nem lehet lehetetlen helyzetbe hozni az önkormányzatot. Hallgassuk meg a szülőket is.
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Kárpáti Hajnalka váli képviselő: A törvényhozók szenvedő alanya az állampolgár. Ha úgy
döntenek, hogy más iskola önkormányzatával kötnek megállapodást miért gondolják, hogy
jobb lesz? Ott is hasonló problémákkal fognak szembe nézni. Milyen pozitív dolgot várnak
más településtől? Mit nem kell fizetni?
Mojzer Szilárd kajászói képviselő: Az a jövő, hogy a települések összefognak. Csak úgy
működik, ha meg van a települések közötti bizalom. Amiről szóban megegyeztünk,
beszéltünk nem került bele a szerződésbe. Kértünk adatokat, minden esetben más összegről
szólt. 300 %-os eltérés is volt. Jogos a kérdés, hogy miért indul el más irányba a folyamat.
Martonvásár keresett fel az elmúlt évben iskola társulással kapcsolatban. Szóba került az
óvoda társulás is. A képviselő-testület úgy ítélte meg, hogy hosszabb távon jobb lenne
Martonvásár fele tendálni. Martonvásár régió központ. Jelentős számú gyermek jár a
környező településekről oda. Tervei impozánsabb. Összesített vélemény – bizalmatlanság. Ha
lehet váltani, minél hamarabb.
Tóth Ferencné Vál polgármestere: Az igazgató asszony és a pénzügyi előadó különféle
alternatívákat készített, Kajászó részéről nem készült semmiféle számítás. A bizalmatlanságot
visszautasítom. Kajászó Önkormányzat elfogadta az összeget, a tartozást. Adjunk magunknak
még egy hónapot. Minden érintettet egy időben hallgassuk meg. Üljön le a három
önkormányzat e témában (Vál, Kajászó, Martonvásár). Jó lenne meghallgatni a kajászói
szülőket. Gyakorlati problémák is vannak, pl. könyvrendelés.
Sallai László kajászói képviselő: Kaptunk bizonyos adatokat, visszaküldtük értetlenül, nem
volt tiszta. Az iskola pénzügyi előadója ugyan azon adatokat visszaküldte. Most is itt vannak
a kérdéses dolgok. Választ nem kaptunk. Nem szakmai szempontokat hozunk fel, ez egy
komplex dolog. Azt kell képviselni ami a legjobb lesz a kajászói önkormányzatnak.
Mohácsi Györgyné Kajászó polgármestere: Nem támogatnám a három település együttes
ülését. Egyeztettünk ez ügyben sokat, véglegesnek tekintjük döntésünket.
Pongó Béla kajászói képviselő: A képviselő-testület döntése végleges. Csak pénz oldalról
nem lehet mindent nézni.
Ujszászi Józsefné váli képviselő: A gyerek biztonsága mindennél fontosabb. Egy évig
beszoktak egy új közösségbe. A szülő a legfőbb partner, megkérdezték-e a szülőket?
Megfelelő tájékoztatást kaptak, hogy minek kapcsán jött létre a feszültség? A gyerekek
érdekében gondolják át a jövőt.
dr. Berecz Botond váli alpolgármester: Tegyél jót másnak és keresztre feszítenek. Jó
szándékkal, tiszta lapokkal tárgyaljunk egymással. Kötöttünk egy megállapodást, elmondtuk,
hogy mik a bukkanók. Nem hiszem, hogy a megállapodás határideje nem módosítható. Akik
ide jártak Válba iskolába, valószínű maradnak is, és Kajászó Martonvásárral köt szerződést.
Az államnak ott marad a pénz azon gyerek után, aki nem a társult iskolába jár.
Kárpáti Hajnalka váli képviselő: Azon gondolkodjanak, hogy van jobb helye egy gyereknek
egy 290 fős, vagy egy 600 fő iskolába. Martonvásáron csak a haszon lesz a lényeg. Kis
településen is kell minőségi oktatást végezni, gyerekanyagra van szükség.
Kajászó község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 perc szünetet kér elrendelni, az idő
rövidsége miatt azonban az újonnan és váratlanul kapott információk felelősségteljes
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átgondolására nem volt lehetőség, ezért nem állt módjában korábbi határozatát
megváltoztatni.
Szünet után
Pongó Béla kajászói képviselő: Kajászó község Képviselő-testülete nem kívánja visszavonni
döntését, 2008. július 31-el kilép a Közoktatási Intézményi Társulásból.
Tóth Ferencné Vál polgármestere: Vál község Képviselő-testület nem látja biztosítottnak,
hogy az elmaradt tartozást Kajászó község Önkormányzata kiegyenlíti. Az elszámolás után
lett volna tisztességes a társulásból való kilépés.
Megköszöni Kajászó Önkormányzatának az együttműködést.
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt
és az ülést bezárja.
-k.m.f.-

Tóth Ferencné
polgármester
Vál

dr. Kiss Tamás
jegyző
Vál

Mohácsi Györgyné
polgármester
Kajászó

Szeleczkyné Szabó Katalin
körjegyző
Kajászó

Mojzer Szilárd
hitelesítő
Kajászó
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hitelesítő
Kajászó
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