Jegyzőkönyv
Készült: Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 22-én 18 órakor
tartott képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak: Sziráki Szilárd polgármester, Bogács Attila József képviselő, Máté Mária képviselő,
Mészáros Gábor képviselő, Szira József képviselő, Tusor László képviselő, dr. Filipsz Andrea
jegyző.
Igazoltan távol van: Pál Tibor képviselő
Sziráki Szilárd polgármester nagy tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit. Megállapítja, a
testületi ülés határozatképes, a megválasztott 6 képviselőből 5 fő jelen van, egy képviselő igazoltan
távol betegsége miatt. érkezni.
Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja dr. Filipsz Andreát, illetve a soron következő jegyzőkönyv
hitelesítőnek Máté Mária és Mészáros Gábor képviselőt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyhangúlag egyetért.
Sziráki Szilárd polgármester közli:. A polgármester ismerteti a testületi ülés napirendi pontjait.
NAPIRENDI PONTOK:
1./ Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása.
2./ Rendeletalkotások:
a./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 4/1993.(VII.13.) önkormányzati rendelet
módosítása.
b./ A gyermekjóléti szolgálat működéséről és szolgáltatásainak igénybevételéről szóló 5/2000.
(II.23.) számú önkormányzati rendelet módosítása.
3./ Önkormányzat költségvetési szervei Alapító Okiratának módosítása.
4./ A víziközmű szolgáltatással kapcsolatos jogszabályváltozás miatt önkormányzati feladatok.
Zárt ülésen:
5./ Szociális és Oktatási Bizottság határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálása.
6./ Önkormányzattal szemben fennálló tartozásrendezési kérelem.
7./ Egyebek:
a./ A „FIDIC Piros könyv szerinti egyösszegű átalányáras típusú fővállalkozási szerződés a Vácszentlászlói agglomeráció szennyvízelvezetés kivitelezésére” kiírt közbeszerzési ajánlatok
bontási jegyzőkönyvéről tájékoztató.
b./ Közműkezelői hozzájárulás megadása.

Sziráki Szilárd polgármester kéri, hogy aki a változtatással, illetve az új napirendek felvételével

egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület – a polgármester javaslatával egyetértve – 5 igen szavazattal 0 ellenében az
alábbi határozatot hozza:
Valkó Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testület
1/2012.(II.22). számú határozata:
Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
5 igen szavazattal a napirendet elfogadta.

A NAPIREND TÁRGYALÁSA
1./ Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása.
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester
Sziráki Szilárd: jelzi, hogy Várnai Gyula Béla a roma nemzetiségi önkormányzat elnöke
megérkezett.
A költségvetési rendelet napirendjéhez kiegészítésként elmondja, 2012. évtől kezdődően jogszabályi
előírásoknak megfelelően a költségvetésben elkülönítetten kell készíteni és bemutatni az
önkormányzat és a polgármesteri hivatal bevételeit és kiadásait, valamint az önállóan működő
óvoda és az iskola bevételi és kiadásai előirányzatait, szétválasztva tevékenységeiknek megfelelően.
Ezt a logikai menetet, valamint az államháztartási törvény idevonatkozó részeit figyelembe véve lett
összeállítva az anyag mind a bevételi, mind a kiadási oldal bemutatásával. A Pénzügyi Bizottság és
a többi szakbizottságok az előterjesztést előzetesen megtárgyalták. Összességében a költségvetést
átgondoltnak tartja, az önkormányzat lehetőségeihez képest optimalizált állapotban van. Annyit
azért szeretne elmondani, hogy hiába írja elő az államháztartási törvény, hogy különböző elveket be
kell tartani a tervezéskor, de vannak olyan helyzetek, amit előre a költségvetési szerv, illetve az
önkormány nem láthat – pl. az energiaár-, üzemanyagár-emelés. Másik kritikus pontja a tervezésnek
a forint és az euro közötti árfolyam-ingadozás. Ilyen helyzetben nagyon nehéz tervezni, de úgy
gondolja, hogy a kollégák és a bizottságok a lehető legracionálisabban osztották el az erőforrásokat.
Ha év közben változnak a kiadási és bevételi főösszegek, akkor a költségvetést is módosítani
szükséges, ezeket a negyedéves, féléves és háromnegyed éves beszámolóknál el fogja végezni a
képviselő-testület.
Megkérdezi a jegyzőt, hogy a bizottsági elnököket kell-e nyilatkozatni a költségvetési rendelet
elfogadásáról.
dr. Filipsz Andrea: válaszában elmondja, hogy minden bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolta a költségvetési rendeletet.
Sziráki Szilárd: felkéri Ráczné Vidák Teréziát, a polgármesteri hivatal pénzügyi vezetőjét, hogy
röviden egészítse ki az általa elmondottakat.
Ráczné Vidák Terézia: az államháztartási törvény módosítása, valamint ennek végrehajtására
kiadott 268/2011. Kormányrendelet határozza meg a költségvetési rendelet elkészítésével
kapcsolatos teendőket. Ennek megfelelően az önkormányzatnak, a polgármesteri hivatalnak, az
iskolának és az óvodának – mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek – különálló
költségvetése lesz. Az irányító szerv továbbra is az önkormányzat marad, azaz a pénzforgalmat és a
különböző adatszolgáltatást, a könyvelést az önkormányzat fogja elvégezni. Ez azt jelenti, hogy a

Magyar Államkincstár felé majd négy beszámolót kell készíteni és ehhez még a roma nemzetiségi
önkormányzaté is hozzájön. Ezeknek a költségvetési szerveknek önálló pénzforgalmi számuk,
önálló adószámuk lesz, tehát teljesen elkülönülnek egymástól. A költségvetés főösszege 217.118
ezer forint. Az állami támogatás 165.697 ezer forint. Saját bevétele az önkormányzatnak (iparűzési
adó) 13 millió forint, az átengedett bevétel (gépjármű-adó) 9 millió. Az óvoda saját bevétele (térítési
díjak) 8.001 ezer forint, az iskola saját bevétele 1.016 ezer forint, ez az uszoda bevétele. Az állami
támogatás az óvodánál 20.605 ezer, ehhez az önkormányzati saját forrás 23.399 ezer forint, ami az
óvodának finanszírozási bevétele lesz. Az iskolánál az állami támogatás 37.666 ezer forint, ehhez az
önkormányzati saját forrás 30.937 ezer forint. A polgármesteri hivatalnak 42.463 ezer forint a
finanszírozása. Itt az igazgatási szakfeladat, illetve a tárgyi és személyi feltételek biztosításának a
költségei szerepelnek. A likvid hitel 7 millió forint, mert az adójellegű bevételek nem havonként
folyamatosan jelentkeznek. Ettől az évtől kezdődően működési hitelt nem lehet az önkormányzatnak
felvenni.
Sziráki Szilárd: felhívja a figyelmet, hogy a Sülysáp székhelyű családsegítő és gyermekjóléti
szolgálat működéséhez a hozzájárulás összege is részét képezi az előterjesztésnek, 97.600 forintot
kell majd átadni, ez betervezésre került a költségvetésben. A korábbi döntés helyességét igazolja,
hogy az önkormányzat spórolni tudott, hogy a társuláshoz csatlakozott.
Módosító indítványa, hogy a rendelet-tervezet 7. § (2) bekezdésében „az önkormányzat
költségvetési szervei – iskola, óvoda és polgármesteri hivatal –„kiegészítés kerüljön bele az
egyértelmű megfogalmazás miatt. Az önkormányzat természetesen támogathat társadalmi
szervezeteket, alapítványokat, mivel a költségvetési rendelet. 6. sz. mellékletében a támogatott
szervek és a támogatás összege is a rendelet részét képezi.
Kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület – a polgármester javaslatával egyetértve – 5 igen szavazattal 0 ellenében az
alábbi rendeletet alkotja:
Valkó Nagyközség Önkormányzat 1/2012.(II.22.) számú rendelete az önkormányzat és költségvetési
szervei 2012. évi költségvetéséről
(Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Polgármester elfogadásra javasolja a VVZS Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati
Társulás 2012. évi költségvetését.
A képviselő-testület – a polgármester javaslatával egyetértve – 5 igen szavazattal 0 ellenében az
alábbi határozatot hozza:
Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület
2/2012./II.22/. számú határozata:
Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
5 igen szavazattal úgy határozott, hogy a VVZS Csatorna
Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás 2012. évi
költségvetését elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a
társulás elnökét a döntésről tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2./ Rendeletalkotások
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester
a./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 4/1993. (VII.13.) számú önkormányzati
rendelet módosítása.
Sziráki Szilárd polgármester elmondja, hogy az anyagban minden le van írva, előzetesen a
módosítás mellett egységes szerkezetbe is foglalták a módosításokat. Módosító javaslata, hogy a 8.
§ (2) bekezdés c) pontja végén zárójelben „az árok és vízelvezetés”-sel egészüljön ki.
A közel jövőben tovább fogják egységesíteni a rendeletet a hatékonyabb jogalkalmazás érdekében.
A Szociális és Oktatási Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet és azt elfogadásra ajánlja.
Tusor László: egyetért a rendelet-módosítással azzal a kiegészítéssel, hogy megfelelő ellenőrzési
hátteret kellene kialakítani. A rendeletnek akkor van értelme, ha azt be is tartatja az önkormányzat
és működőképes legyen a végrehajtás során.
A képviselő-testület – a polgármester javaslatával egyetértve – 5 igen szavazattal 0 ellenében az
alábbi rendeletet alkotja:
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2/2012.(II.22.) számú rendelete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 4/1993. (VII.13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.
(Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
b./ A gyermekjóléti szolgálat működéséről és szolgáltatásainak igénybevételéről szóló 56/2000.
(II.23.) számú önkormányzati rendelet módosítása.
Sziráki Szilárd: ez a rendelet-módosítás is szervesen kapcsolódik a szociális rendelethez. A
Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja ezt a rendelet-tervezetet is.
A képviselő-testület – a polgármester javaslatával egyetértve – 5 igen szavazattal 0 ellenében az
alábbi rendeletet alkotja:
Valkó Nagyközség Önkormányzat 3/2012.(II.22.) számú rendelete a gyermekjóléti szolgálat
működéséről és szolgáltatásainak igénybevételéről szóló 5/2000. (II.23.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról.
(Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
3./ Önkormányzat költségvetési szervei Alapító Okiratának módosítása.
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester
Sziráki Szilárd: az előterjesztésben részletesen le van írva, miért kell a költségvetési szervek
Alapító Okiratát módosítani. Az önállóan működő költségvetési szervek miatt a feladatokat is szét
kellett bontani és ezt az Alapító Okiratokon átvezetni. Az előzetesen kiküldött határozati javaslatok
kiegészülnek az önkormányzat, mint költségvetési szervre vonatkozó Alapító Okirat elfogadásával.
A képviselő-testület – a polgármester javaslatával egyetértve – 5 igen szavazattal 0 ellenében az
alábbi határozatot hozza:
Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület
3/2012. (II.22.). számú határozata:
Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
5 igen szavazattal úgy döntött, hogy 2012. január 1-i hatállyal jóváhagyja a
Polgármesteri Hivatal módosító és egységes szerkezetbe foglalt Alapító

Okiratát az előterjesztés melléklete szerint. Felhatalmazza a polgármestert
és a jegyzőt az Alapító Okirat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester és jegyző
Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület
4/2012. (II.22.) számú határozata:
Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
5 igen szavazattal úgy döntött, hogy 2012. január 1-i hatállyal jóváhagyja a
Móra Ferenc Általános Iskola módosító és egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okiratát az előterjesztés melléklete szerint. Felhatalmazza a
polgármestert és a jegyzőt az Alapító Okirat aláírására
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester és jegyző
Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület
5/2012. (II.22.) számú határozata:
Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
5 igen szavazattal úgy döntött, hogy 2012. január 1-i hatállyal jóváhagyja a
Valkó Napköziotthonos Óvoda módosító és egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okiratát az előterjesztés melléklete szerint. Felhatalmazza a
polgármestert és a jegyzőt az Alapító Okirat aláírására
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester és jegyző
Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület
6/2012. (II.22.) számú határozata:
Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
5 igen szavazattal úgy döntött, hogy 2012. január 1-i hatállyal jóváhagyja a
Valkó Nagyközség Önkormányzata Alapító Okiratát az előterjesztés
melléklete szerint. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az
Alapító Okirat aláírására
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester és jegyző
4./ A viziközmű szolgáltatással kapcsolatos jogszabályváltozás miatti önkormányzati feladatok.
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester
Sziráki Szilárd polgármester: korábbi testületi ülésen már beszéltek a jogszabályváltozásokból
eredő önkormányzati feladatokról. A viziközmű szolgáltatással kapcsolatos jogszabályváltozásnál is
ugyanez a helyzet, lakosságszám arányosan lett megállapítva a működési feltétel. A helyi
önkormányzatnak a feladatellátásra társulnia kell, önmagában a helyi vízmű kft. nem foglal le annyi
bekötési egységet, ezért kistérségi szinten elkezdte a Vízgazdálkodási Szövetség elnöke, Ritecz
György úr összetömöríti az önkormányzati érdekeltségű viziközmű szolgáltatókat. Olyan elvi
megállapodás született, hogy minden szolgáltató a saját önkormányzata elé fogja vinni annak a

lehetséges modellnek a leírását, ami az előterjesztésben szerepel. Ennek lényege, hogy a
vonzáskörzetben lévő viziközmű szolgáltatókat üzemeltető önkormányzatokkal egy együttműködési
szándékot fejez ki a képviselő-testület. Úgy gondolja, hogy az érdekérvényesítést az önkormányzat
jobban tudja ilyen formában működtetni.
A képviselő-testület – a polgármester javaslatával egyetértve – 5 igen szavazattal 0 ellenében az
alábbi határozatot hozza:
Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület
7/2012.(II.22.) számú határozata:
Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
5 igen szavazattal úgy döntött, hogy a viziközmű szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvényben előírt viziközmű szolgáltatás átalakításával
kapcsolatosan együttműködési szándékát fejezi ki a Vízgazdálkodási
Szövetség közreműködésével a vonzáskörzethez tartozó önkormányzatok
által működtetett viziközmű szolgáltatókkal együtt. Felhatalmazza a
polgármestert a törvényben előírt viziközmű szolgáltatás átalakításáról
folyó tárgyalások megkezdésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
ZÁRT ÜLÉS anyaga külön jegyzőkönyvben.
ZÁRT ÜLÉS UTÁN

12./ Egyebek
Sziráki Szilárd polgármester felhívja a figyelmet, hogy írásbeli tájékoztató került kiosztásra, az új
hulladékgazdálkodási törvény további módosításával kapcsolatos. A szaktárcához módosítások
tömege érkezik ebben a témában. A Zöld híd javaslati közül nagyon sokat beemeltek a jogszabályba,
több egyeztetés is volt a szaktárcával, dr. Illés Zoltán környezetvédelmi államtitkár úrral is.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy VVZS Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati
Társuulás közmű kezelői hozzájárulást kér a 366-1-E/2009. tervszámú engedélyezési
tervdokumentáció alapján csatornázási munkálatokra a Hajta-patak valkói mellékágára
vonatkozóan. Mivel a 42-001 km sz-tól a patak és a Valkói ág vízfolyása is önkormányzati
kezelésben van, így testületi hozzájárulás szükséges.
A képviselő-testület – a polgármester javaslatával egyetértve – 5 igen szavazattal 0 ellenében az
alábbi határozatot hozza:
Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület
10/2012. (II.22.). számú határozata:
Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
5 igen szavazattal úgy döntött, hogy a Hajta-patak 42+001 km sz-tól,
valamint a Valkói ág vízfolyás területére a VVZS Csatorna Beruházási
és Üzemeltetési Önkormányzati Társulásnak a közműkezelői

hozzájárulást megadja.
Kéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a társulás elnökét.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Sziráki Szilárd polgármester: a VVZS társulás közbeszerzési eljárásával kapcsolatban tájékoztatja
a képviselőket, hogy a nyertes ajánlattevővel aláírásra került a szerződés a telep kivitelezésére
vonatkozóan. A munkálatok elkezdődtek, a következő helyi újságban erről tájékoztatást is adnak.
2012. február 3-án járt le az ajánlattételi felhívás határideje – rendkívüli ülésen hosszabbította meg a
határidőt a képviselő-testület a rengeteg beérkezett kérdésekre tekintettel -, egyeztetni kellett
műszaki szakemberekkel, közbeszerzési szakértőkkel, referensekkel. A szennyvízhálózat
kivitelezésére beérkezett ajánlatok bontási jegyzőkönyve kiosztásra került az ülés elején. Ismerteti,
hogy kik nyújtottak be ajánlatot:
1./PS-Vácszentlászló SZVCS Konzorcium
2./COLAS-.ALTERRA Zrt
3./Gebrüder Haider Kft
4./A-S-H Csatornaépítő Konzorcium
Ezeket az ajánlatokat kell értékelni a szakembereknek. Az előkészítő bizottság és a menedzsment
elkezdte értékelni a beérkezett anyagokat. Azokat a hiányosságokat, amelyeket észlelt,egyrészt a
közbeszerzés jogi értékelése során leírta, másrészt pedig a különböző paramétereket figyelembe
véve a testületektől szeretne megerősítést kérni a hiánypótlási felhíváshoz.
Kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület – a polgármester javaslatával egyetértve – 5 igen szavazattal 0 ellenében az
alábbi határozatot hozza:
Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület
11/2012. (II.22.). számú határozata:
Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
5 igen szavazattal úgy döntött, hogy a „FIDIC Piros könyv szerinti
egyösszegű átalányáras típusú fővállalkozási szerződés a Vácszentlászlói
agglomeráció – Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok – szennyvízelvezetése
kivitelezésére” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban benyújtott
ajánlatokkal kapcsolatban az előzetes közbeszerzési jog értékelést
megismerve, az Előkészítő Bizottsággal egyetértve javasolja a hiánypótlásra
való felhívás megküldését az ajánlattevőknek és felhatalmazza a Társulás
elnökét ennek megtételére.
.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Sziráki Szilárd polgármester: röviden a következő tájékoztatást adja:
- a Zöld Híd felhívással élt az önkormányzat felé, hogy bizonyos összeget be kell fizetni, mivel
nem kezdték meg a megjelölt időszakban a hulladék beszállítását az Ökörteleki hulladéktelepre.
Rövid időn belül összegyűjti azokat a szerződéseket és testületi határozatokat, amik azt mondták
ki, hogy az ASA Kft-vel fogja az önkormányzat a hulladékot szállíttatni. A szerződés hatálya
megszűnését követően lehetett csak a Zöld Híd telepre szállítani. Keresik a méltányos
megoldást, hiszen több önkormányzatnak van hasonló problémája. Valkó Nagyközség
Önkormányzatának az Alapító Okirat szerint 10 % lerakási díjkedvezménye van, amit ezidáig
nem érvényesítettek. Korábban a testület adott felhatalmazást neki a tárgyalások folytatására.

Két fő közcélú foglalkoztatásra került sor időskorúak gondozására. Pályázat alapján nyerték el a
két fő alkalmazását, akik rendszeresen látogatják a falu egyedül élő időseit, segítik őket.
Március 31-ig vannak az önkormányzat állományában.
- A Pilisi Parkerdő Zrt Valkói Erdészetéhez 23 fő valkói munkanélkülit sikerült közcélú
foglalkoztatásban elhelyezni.
- Február hónapban a Pilisi Parkerdő Zrt, a Szociális és Oktatási Bizottság és a Hajta 2000 Kft.
együttműködésével szociális tűzifa osztásba kezdett az önkormányzat. Több mint130 család
részesült tüzifa kiosztásban.
- A Tápió Hajta Vízgazdálkodási Társulathoz 5 fő valkói munkanélkülinek tudtak segíteni munkát
találni.
- A Valkói Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat új munkatársa kinevezésre került.
- A Valkói KSK-val közösen leadásra került a Főtér pályázat első elszámolása. Az első projekt
elemet elkezdték megvalósítani.
- Befizetésre került a focipálya projekt második közbeszerzési költsége, ami 25 ezer forint + áfa.
Tervezi, összehívja a projektben részt vevő önkormányzatok vezetőit, hogy aktivizálják magukat
a végrehajtásban is.
- Sikeres pályázatot nyújtott be az önkormányzat a Gödöllői Munkaügyi Központhoz és 14 fő
munkanélkülinek tudtak munkalehetőséget teremteni.
Végül elmondja, hogy a közelmúltban igen sok és nagy feladatokat kellett végrehajtania
polgármesteri hivatal és az önkormányzat munkatársainak, köszönet illeti őket a fáradhatatlan
munkavégzésükért.
-

Várnai Gyula Béla roma nemzetiségi önkormányzat elnöke: kéri a Szociális és Oktatási Bizottság
elnökét, hogy Kolompár János Valkó, Petőfi u. 39. szám alatti lakos szemétdíj csökkentési 2 db
kérelmére hosszú ideje nem kapott visszajelzést.
Sziráki Szilárd polgármester: megkéri az elnök urat, ha nem találják meg a kérelmeket, akkor egy
újabb kérelmet hozzon be személyesen és adja oda neki.
Megkérdezi, hogy van-e hozzászólás, kérdés, amennyiben nincs mindenkinek megköszöni a mai
munkát és az ülést bezárja.
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