VALKÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2013. december 18-án 18.00 órakor tartott
testületi ülésének jegyzőkönyve

MUTATÓ
RENDELETEK:

9/2013. (XII.18.) számú rendelete:

10/2013. (XII.18.) számú rendelete:

A pénzbeli és természetben nyújtott
szociális és egyes személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról
Az

önkormányzat
2013.
évi
szóló 1/2013. (III.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról.

költségvetéséről

Valkó

Nagyközség

Önkormányzata
Képviselő-testületének 1/2013. (III.13.)
rendelete az önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről
szóló
(egységes
szerkezetben)

HATÁROZATOK:
70/2013.(XII.18). számú határozata:

Napirendi pontok elfogadása

71/2013.(XII.18). számú határozata:

Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzat tervezet megtárgyalásának
elnapolása

72/2ü13.(XII.18). számú határozata:

Döntés az
ellenőrzési

önkormányzat 2014.
tervében
a helyi

éves
adó

ellenőrzésének szerepléséről

73/2013.(XII.18). számú határozata:

Felhatalmazás

a
.csatornahálózat
működésével
kapcsolatos tulajdonosi
döntések egyeztetésére

74/2013.(XII.18). számú határozata:

Pest
Megyei
Kormányhivatal
kormánymegbízottjának
törvényességi
felhívására adott polgármesteri válasszal
való egyetértés

75/2013 .(XII.18). számú határozata:

Farkasné Széles Rita az Energopark Valkó
Kft. ügyvezetői tisztségéről való lemondás
tudomásulvétele

76/2013.(XII.18). számú határozata:

határidejű
Lejárt
végrehajtásáról
szóló
elfogadása

77/2013.(XII.18). számú határozata:

Egyszeri 4.000,- Ft összegű támogatás
nyújtása 60 év feletti nyugdíjasok részére

határozatok
tájékoztató

Jegyzőkönyv

Készült: Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december l8-án 18,00
órakor tartott képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak: Sziráki Szilárd polgármester, Bogács Attila József képviselő, Máté Mária
képviselő, Mészáros Gábor képviselő, Pál Tibor képviselő, Szira József képviselő, Tusor
László képviselő, dr. Filipsz Andrea jegyző, Várnai Gyula Béla VRNÖ .elnök.
Meghívott vendég:

Szőllősi Antalné

pénzügyi

főelőadó,

Mészárosné Sára Krisztina szociális

főelőadó

Sziráki Szilárd polgármester nagy tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit. Megállapítja,
hogya képviselő-testületiülés határozatképes, a megválasztott 6 képviselőből mindenki jelen
van.
Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Farkasné Széles Ritát, illetve a soron következő
jegyzőkönyv hitelesítőnek Mészáros Gábor és Pál Tibor képviselőt.

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyhangúlag egyetért.
Sziráki Szilárd polgármester ismerteti a testületi ülés napirendi pontjait.

NAPIRENDI PONTOK:
1./ Az Önkormányzat .Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetének megtárgyalása
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester
2./ A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint egyes személyes gondoskodást nyújtó helyi
rendelet megalkotása
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester
3./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(111.13.) rendelet módosítása
(testületi ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester
4./ 2014 éves
Előterjesztő:

belső ellenőrzési

terv
Sziráki Szilárd polgármester

5./ A csatornahálózat működésével kapcsolatos tulajdonosi döntések
Sziráki Szilárd polgármester

Előterjesztő:

6./ Tájékoztató a Pest Megyei Kormányhivatal közszolgáltatás hiányával kapcsolatos
törvényességi észrevételéről
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester
7.. / Energopark Valkó Kft. ügyvezetőjének lemondása
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester
8./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
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Előterjesztő:

Sziráki Szilárd polgármester

9./ 60 éven feletti nyugdíjasok támogatása
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester
10./ Egyebek, indítványok

Sziráki Szilárd polgármester a napirendi pontokat elfogadásra javasolja a
felé. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

képviselő-testület

A képviselő-testület - a polgármester javaslatával egyetértve - 7 igen szavazattal Oellenében
az alábbi határozatot hozza:
Valkó Nagyközség Önkormányzat
Képviselő- testület
70/20l3.(XII.18). számú határozata:
Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7
igen szavazattal a napirendi pontokat elfogadja.
Határidő:

azonnal
Felelős: polgármester

A NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetének megtárgyalása
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester
Sziráki Szilárd polgármester elmondja, hogy ezt az anyagot már egy korábbi alkalommal
megkapták a képviselők. Javasolja, hogy az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzat tervezetének megtárgyalását napolják el, és a soron következő ülésen tárgyalják
meg úgy, hogy szívesen vámá a képviselő-testület tagjainak a javaslatait ezzel kapcsolatban,
mert ez idáig nem érkezett, valamint a jövő év elejétől várható új jogszabály változások miatt,
amit esetlegesen be kell építeni. Várják meg azt az időszakot, és újfent vegyék elő. Kéri, hogy
aki az elhangzottakkal egyetért, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület - a polgármester javaslatával egyetértve - 7 igen szavazattal Oellenében
az alábbi határozatot hozza:
Valkó Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testület

7l/20l3.(XII.18). számú határozata:
Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7
igen szavazattaI úgy határozott, hogy az Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetének
megtárgyalását a soron következő ülésig elnapolja.

2

Határidő:
Felelős:

soron következő rendes ülés
polgármester

2./ A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint egyes személyes gondoskodást nyÚjtó helyi
rendelet megalkotása
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester
Sziráki Szilárd polgármester köszönti körükben Mészárosné Sára Krisztina szociális
főelőadót, aki részt vett a rendelet tervezet előkészítésében, illetve a Szociális Bizottság is
tárgyalta. Az előterjesztésben mindent leírt, hogy miért kelt ez életre és miért kellett
változtatni. Ismerteti, hogy gyökeresen megváltozik a szociális ellátásokról szóló törvény
alapján, újra kell gondolni és újra kell alkotni bizonyos elemeket. Külön nem szeretne
hozzáfűzni semmit, menetközben látni fogják, hogy az élet mit fog generálni. Egy ilyen
terület, mint a szociális is, az évek hosszú során folyamatosan kellett a jogszabályokat
követni, és bizonyos speciális eseteket kezelni kellett. A következő időszaknak is az lesz a
forgatókönyve. Javasolja ezt az anyagot elfogadásra úgy, hogy a jövőben meg fogják nézni,
hogy milyen területek lesznek, amin változtatni, módosítani szükségeltetik. Közli, hogy a
tervezethez készült egy előzetes hatás vizsgálat is, amit a jegyző asszony írt. A 4-es pontban
szerepel, hogy a pénzügyi feltétel rendelkezésre áll, ahogy már utalt rá, jelenleg rendelkezésre
állt, a jövőben meglátják. Megkérdezi Mészárosnét, hogy az anyagot ki szeretné-e egészíteni.
Mészárosné Sára Krisztina szociális főelőadó elmondja, hogy a most még hatályban lévő
rendelethez képest annyiban módosul a jelenlegi rendelettervezet, hogy január l-től nem lesz
külön átmeneti segély, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, temetési segély, hanem ezeket
összevonja a jogszabály. Eddig nem volt jövedelemhatár, amihez szabták volna a segélyek
megítélését, ezt a mostani rendelet tartalmazza. A szociális temetés egy új dolog, amit nem
igazán tudnak, hogy a gyakorlatban hogy lesz. Új még a tervezetben, hogy az aktív korúak
ellátásához betették a lakókörnyezetnek a rendezettségét. Ez már alakásfenntartási
támogatásnál szerepel, de most az aktív korú ellátásnál is figyelembe vehető, illetve a
rendszeres szociális segélyezetteknek elő fogják írni, hogya Sülysáp Székhelyű Közös
Családsegítő
és
Gyermekjóléti
Szolgálattal
együttműködjenek.
A
Fenntartási
közgyógyellátásnál javasoltak egy magasabb jövedelem százalékot, mert az utóbbi időben
sokszor előfordult az, hogy akik éveken keresztül méltányos közgyógyellátásban
részesülhettek, azoknak a kérelmüket el kellet utasítani, tekintettel arra, hogy a nyugdíjak
mindig egy kicsit nőttek minden évben, valamint a jogszabály által meghatározott öregségi
nyugdíj minimum pedig már negyedik, ötödik éve nem változik, és a százalékos arány ahhoz
képest van meghatározva. Többen kiestek a méltányos közgyógyellátásból. Úgy gondolja,
hogy ettől az emeléstől nem lesz jelentősen több méltányos közgyógyellátás, mint ami eddig
volt, viszont, azok az emberek, akik rászorulnak, akik kis jövedelemmel rendelkeznek,
azoknak valószínűleg ez nagy segítség. Közli, hogy az önkormányzatnak a gyógyszerköltség
30 %-át kell fizetni. Még egy bekezdést vettek a közgyógyellátáshoz olyan esetekre, amikor
azok a betegek, akik jövedelem szempontjából nem férnek bele a közgyógyellátásba, viszont
tartósan fekvőbetegek, állandó ápolásra szorulnak, illetve inkontinencia betegségben
szenvedőknek, vagyis azoknak, akiknek pelenkát kell vásárolniuk. Ez sehol nem szerepel a
közgyógyellátásnál, ezt tették még bele. Az ő tapasztalata szerint még problémát szokott
okozni, ha valakinek tüdőbetegsége van, és szüksége van pl. oxigénre, ezt a lehetőséget is
beletették még a közgyógyellátás harmadik bekezdésébe.
Bogács Attila Szociális Bizottság elnöke ismerteti, hogy tárgyalták ezt a témát, de úgy
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gondolja, hogy a jegyző asszony és Krisztina nagyon profi módon összeállították a rendelet
tervezetét. Megköszöni a bizottság tagjainak és mindenkinek a munkáját, mert nagyon
kemény munkát végeztek. A jövő évtől már előre fél, mert azt mondták, hogy dupla annyi
munkájuk lesz, mint ami eddig volt. Úgy gondolja, hogy majd kiforrja magát a továbbiakban.
A rendelet tervezetet a képviselő-testület felé elfogadásra javasolja.
Tusor László képviselő közli, hogy a jövőt illetően számtalan olyan kérdés van, amit nem
igazán tud, hogyan fogják végrehajtani, mint pl. a temetést. Véleménye szerint itt az
önkormányzatnál nagyon le fogja kötni a munkaerőt. A szociális temetést rövid határidőn
belül kell intézni. A koporsót a büntetés· végrehajtó intézettől kell megrendelni, ide kell
szállíttatni, szerszámot kell biztosítani a sírásóknak. Egyébként ezt balesetveszélyesnek is
tartja. Úgy gondolja, hogy számtalan dolog nem lesz egyszerű, és sűrűbben kell ülésezniük.
Sziráki Szilárd polgármester megköszöni a kolléganőknek, jegyző asszonynak, a bizottság
tagjainak a munkát az anyaggal kapcsolatban. Közli, hogy a negyedik fejezet nyolcas
pontjában a házi segítségnyújtásnál a hivatkozás, a paragrafus nem megfelelő, kéri az
elfogadott rendelet szövegében kijavítani. Amennyiben nincs több hozzászólás, kérdés,
javaslat, szavazásra bocsájtja a pénzbeli és természetben nyújtott, valamint egyes személyes
gondoskodást nyújtó helyi rendelet tervezetet.
A képviselő-testület - a polgármester javaslatával egyetértve - 7 igen szavazattal O ellenében
az alábbi rendeletet alkotja:

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 912013. (XII 18.) önkormányzati
rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról
(Rendelet ajegyzőkönyvhöz csatolva)

3./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(111.13.) rendelet módosítása
Sziráki Szilárd polgármester

Előterj esztő:

Sziráki Szilárd polgármester üdvözli Szőllősi Antalné pénzügyi főelőadót, és megköszöni,
hogy segédkezett a költségvetés összeállításában. A 2013. évi költségvetés bevételi főösszege
237.068.881.- forint, ennyi a bevétel és ennyi a kiadási főösszeg is. Általános tartalék
34.548.000.- forint, ez érinti a rendeletmódosítást. Az összes állami támogatás, ami az eredeti
előirányzatban szerepelt náluk, 107.117.441.- forint volt. Ehhez képest a módosított
előirányzat 163.493.765.- forint, ami azt jelenti, hogy közel 60 millióval emelkedett az állami
támogatás mértéke, ami visszaköszön majd a 4-es számú mellékletnél, az adott
szakfeladatoknál, lehet látni az intenzitás mértékét. Megkéri a kolléganőt, hogy ha van a
költségvetéssel kapcsolatban kiegészítése, tegye meg.
Szőllősi

Antalné pénzügyi főelőadó elmondja, hogy az állami támogatás nagy része a
segélyezettek után igényelt összegek. A pénzügyi tartalékot a tartalékba tették be, attól
emelkedett a tartalék összege, a segélyeket a segélyekhez helyezték kiadásba. Az
óvodapedagógusok bérfejlesztésére kapott összeg már benne volt a múltkori módosításba, az
az óvodatáblázatbanjelenik meg.
Sziráki Szilárd polgármester közli, vannak olyan tételek, amit az eredeti
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előirányzatban

nem

láthattak, és ahhoz képest is, amit terveztek, generálódott bevétel vagy támogatás párosult
hozzá. Ilyen a szociális tűzifa támogatás elnyerése. Elmondja, hogy ő látta a környékbeli,
illetve az országos listát, és ők, vagyis Valkó elég jó támogatási arányt kaptak a többiekhez
képest. Ő ezt abszolút pozitívan könyveli el magában. A saját bevételeknél is 29 milliót
terveztek és 33 millió forint jött be, amit szép eredménynek tart. Megkérdezi a Pénzügyi
bizottság elnökét, hogy az anyaggal kapcsolatban van-e hozzáfűzni valója.
Pál Tibor elnök elmondja, hogy a költségvetés az évbeli módosításokkal sok mindent tenni
nem tud, mert a törvények felettük állnak. A kötelező feladatok-sok kiadásnak tűnnek, de
sajnos Valkón ennyi a rászorult. A rendelet módosítás tervezetét a testület elé elfogadásra
javasolja.
Sziráki Szilárd polgármester közli, amennyiben nincs több kérdés, kéri, hogy aki az
önkormányzat 2013. évi _ költségvetéséről szóló 1/2013.(111.13.) rendelet módosítását
elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület - a polgármester javaslatával egyetértve - 7 igen szavazattal Oellenében
az alábbi rendeletet alkotja:

Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XJI18.) számú rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 112013. (JII13.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
(Rendelet ajegyzőkönyvhöz csatolva)
Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 112013. (III 13.) rendelete az
önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló (egységes szerkezetben)
(Rendelet ajegyzőkönyvhöz csatolva)
Sziráki Szilárd polgármester megköszöni a két

4./ 2014 éves
Előterjesztő:

kolléganő

munkáját.

belső ellenőrzési terv
Sziráki Szilárd polgármester

Sziráki Szilárd polgármester ismerteti, vonatkozik az önkormányzatra olyan jogszabályi
háttér, ami megköveteli azt, hogy belső ellenőrzési témában bizonyos területeket vizsgáljon
legalább évente egyszer az önkormányzat. Itt hívhatnak be adó alanyt, és ellenőrizhetik.
Megkérdezi, hogy van-e más javaslat. Amennyiben nincs, kéri, hogy aki a határozati
javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület - a polgármester javaslatával egyetértve - 7 igen szavazattal Oellenében
az alábbi határozatot hozza:
Valkó Nagyközség Önkormányzat
Képviselő- testület
72/2013.(XII.18). számú határozata
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen
szavazattal úgy döntött, hogy az önkormányzat 2014.
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éves ellenőrzési tervében a helyi adó ellenőrzése
szerepeljen. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésnek
megfelelően az éves ellenőrzési tervet készítse el,
valamint a jövő évi költségevetés készítésekor tegyen
javaslatot a 370/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben
előírt kötelezettség teljesítésére.
Határidő:

Felelős:

2014. évi költségvetési rendelet megalkotása
polgármester

5./ A csatornahálózat működésével kapcsolatos tulajdonosi döntések
Sziráki Szilárd polgármester

Előterjesztő:

Sziráki Szilárd polgármester ismerteti, elkészült a csatorna beruházási mű, vissza kell, hogy
vándoroljon a tulajdon az önkormányzathoz, de ezt a tulajdont az önkormányzat át kell, hogy
adja jelenlévő jogszabályok miatt kezelésbe, úgymond üzemeltetésre. Ahhoz, hogy ezt
megtegyék, a társulásnál minden pénzügyi elszámolásnak rendezettnek kell lenni, és' amikor
pénzügyileg is le van zárva a projekt, - mert most műszakilag átadták a művet, próbaüzem
letelt, a szennyvíztelep fogadja a szennyvizet -lényegében megvalósult, de pénzügyileg még
nincsen elszámolva. Vagyont csak akkor lehet, ha számszaki megfelelőségében is helyére
kerülnek a megfelelő darabok, és mindezek után lehet majd csak megállapítani a vagyont.
Annak az x része kerül vissza az önkormányzathoz, és az önkormányzat a víziközmű törvény
értelmében át kell, hogy adja üzemeltetésre, vagyonkezelésre a majdani üzemeltetőnek. A
DAKÖV Kft. irányába kell elmenni, mert hiszen a vízszolgáltatás már ott van. A csatornát is
célszerű ebbe az irányba mozdítani. Mivel nem tudnak egyértelműen tulajdonjogi döntést
meghatározni, arra kéri a képviselő társakat, hogy az ezzel kapcsolatos döntések
előkészítésére hatalmazza fel a polgármestert, hogyatársulásnál mindezeket a dolgokat át
tudja felelősségteljesen beszélni, majd ezután térjen vissza a testülethez, és akkor már
számszaki részében is ismertetve, hogy milyen vagyon arányról beszélnek, és hogyan fogják
ezt továbbadni. A pénzügyi paramétereket nem tudta hozni mellé, mert nem lett lezárva a
projekt pénzügyileg. Arra kéri a képviselő társakat, hatalmazzák fel arra, hogy ezeket a
megbeszéléseket elkezdhesse, elindíthassa.
Pál Tibor képviselő közli, hozzácsatolják őket a DAKÖV Kft.-hez, ami valamikor a ValkóVácszentlászló Vízmű Kft.-ként működött. Úgy gondolja, hogyaDAKÖV Kft. sem egy
nonprofit szervezet, valamennyi bevétele van. Megkérdezi, hogy a bevételeiből az
önkormányzat részesül-e bizonyos százalékban. Ezt a részesedést be lehetne fektetni.
Megkérdezi, hogy ebből Valkó Nagyközség Önkormányzatának lesz-e haszna.
Sziráki Szilárd polgármester helyesnek tartja, hogy a Pénzügyi Bizottság elnöke pénzben
gondolkodik, ő is így tesz. A számszaki adatok után ebbe bele lehet menni. Azt is el kell
mondani, hogy ha jó az ismeret anyaga, a víziközmű törvény az ilyen művekre, - hogy hány
méter vezeték, milyen átengedő képesség, mekkora kapacitás, hányan kötöttek rá, stb. - ki
lehet számolni, mi az a bérleti díj, amit ezekért a művekért el lehet kémi. Teljesen mindegy,
hogy újonnan megépült műről van szó vagy már egy jól bejáratott rendszerről. Ezeket a
bevételeket, ami bérleti díj formájában bejöhet és a megfelelő számítástechnika alapján
rendez a törvény, attól eltérni indokolt esetben lehet, de nem érdeke a DAKÖV Kft.-nek és
senki másnak, hogy ettől nagyon eltérés legyen. A lényege, hogy ezt fejlesztésbe kell
visszafordítani, mint ahogy eddig is kellett volna tenni. Elmondja, azért, hogy a Vízmű Kft.
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beolvadt a DAKÖV Kft.-be, azért ők kapnak bérleti díjat. Arról annak idején határoztak, és az
meg van opcionálisan, hogy mennyi az az összeg, amit nekik fizethetnek éves szinten. Ott egy
opciós történetet raktak be, ami azt szabályozta, hogy vagy akiszámlázott vízfogyasztás után
járó összeg bizonyos százaléka, vagy 750 ezer forint + ÁFA. Ismerteti, hogy a hat év alatt
egyetlen egyszer tudtak bérleti díjat kivenni a Vízmű kft.-ből, ez meg egy fix, minden évben
ennyi. A telepnél ugyan ez lesz, a törvény fogja leírni, hogy milyen paraméterek alapján kell
kiszámolni, és egy javaslatot fognak tenni, mindenki a saját testülete felé, és utána pedig a
DAKÖV Kft.-nek. hogy ő ezt vállalja-e. Ezt egy érdekes meeesnek tartja.
Pál Tibor képviselő megjegyzi, sokan szeretnék tudni, hogy mennyibe fog kerülni a
csatornadíj, és hogyan lesz számlázva.
Sziráki Szilárd polgármester közli, két fontos dolgot kell kiemelni, az egyik, hogya főórán
bemenő víz után kell a lakosnak fizetni, mert azt feltételezi a rendszer, hogy ami kifolyik a
csapból, az megy a csatornahálózatba. Lehetőség van arra, hogy kerti csap és külön mérő
beszerelésével, a kerti vizet, - amit pl. a virágokra locsolnak - az azon órán mért különbözetet
fogja csak szennyvízre, és amit ott ellocsol, az sima vízdíjként fog működni. Azt nem tudja
pontosan megmondani, hogy mennyi lehet a csatornadíj, csak 2014. január l-je után fogják
pontosan megtudni. Azért volt úgy, hogy decemberig ne fizessen senki semmit, mert egyrészt
próbaüzemes rész volt, illetve így, aki hamar rá tudott kötni, akár öt hónapig is ingyen
használhatta a rendszert.
dr. FilipszAndrea jegyző közli, hogy ő fizet csatornadíjat, és jelenleg majdnem a dupláját
fizetik a vízdíj nak. Jelzi továbbá, hogy majd a márciusi testületi ülésen vissza kell térni a
talajterhelési díjakra. Van rá 90 nap türelmi idő, ezért áprilistól kell a talajterhelési díjat
lerendezni.
Sziráki Szilárd polgármester elmondja, így hogy most már át lett adva a mű nem lehet az a
kifogás, hogy nem lehet rákötni, mert 100 %-ban ki van építve a rendszer. Van három
hónapos moratórium, türelmi idő, az alatt az idő alatt szándékot kell kifejezni, vagy rákötni,
azt majd a DAKÖV Kft. Valkói Üzemmérnökséggel meg lehet beszélni, és azután
talajterhelési díjat számolnak, ami tízszerese a csatornadíjnak. Nem lesz érdekelt az
állampolgár, hogy ne kössön rá. A talajterhelési díjat nem az önkormányzat szabályozza,
hanem törvényben van leírva. Gondoljanak arra, hogy csak ilyen módon lehet a
környezetvédelmet hosszú távon fenntartani. Megkérdezi, hogy akkor miért ·adott a Magyar
Állam annyi forrást ebbe a projektbe, ha bizonyos környezet nem köt rá.
Máté Mária képviselő megkérdezi, hogy milyen intervallum szerint jön majd a számla,
kéthavonta vagy negyedévente.
Sziráki Szilárd polgármester közli, hogy ezt az üzemeltető fogja meghatározni, de
valószínűnek tartja, hogy negyedéves lesz. Ha megkapja a képviselők meghatalmazását, akkor
ennek a szellemében fognak eljárni, és képviselni az önkormányzatot.
dr. Filipsz Andrea jegyző tájékoztatja a jelenlévőket, hogya zsámboki és a vácszentlászlói
kollégával megbeszélték, hogy januárban leülnek és egységesen .arra törekszenek, és azt
javasolják a képviselő-testületnek, hogy mind a három településen ugyanolyan feltételekkel
legyen a helyi rendelet megalkotva, hogy ne tudjon egymásra mutogatni egyetlen egy
település sem.
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Sziráki Szilárd polgármester kéri, hogy aki az általa elmondott határozati javaslattal egyetért,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület - a polgármester javaslatával egyetértve - 7 igen szavazattal Oellenében
az alábbi határozatot hozza:
Valkó Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testület

73/2013.(XII.18). számú határozata
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen
szavaz attaI felhatalmazza a polgármestert, hogy a
csatornahálózat működésével kapcsolatos tulajdonosi
döntésekről kezdjen egyeztetéseket.
Határidő:
Felelős:

2014. március 31.
polgármester

6.1 Tájékoztató a Pest Megyei Kormányhivatal közszolgáltatás hiányával kapcsolatos
törvényességi észrevételéről
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester

Sziráki Szilárd polgármester közli, hogy nem szeretne ebbe a dologba mélyen belemenni, az
a lényege, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal jelzett feléjük, de előtte ismerteti az
előzményeket. Valkó Nagyközség Önkormányzat területén az önkormányzat szállította el a
szemetet. Az ide vonatkozó jogszabály azt mondja, hogy szerződést kell kötni a
közszolgáltatóval. Jelen esetben saját magukkal kellett volna szerződést kötni. Közli, hogy
jegyző asszony ezt nagyon ügyesen kimunkáita és leírta egy levélben, a Pest Megyei
Kormányhivatal Kormánymegbízottjának. Erről szól a levél, illetve hogyaközszolgáltatási
feladatot elvégzik, sőt folyamatban van az elkövetkezendő időszakra a szállítással kapcsolatos
engedélyezésük. Mivel erről a törvényességi észrevételről tudnia kell a testületnek, ezért
tájékoztatta a képviselő-testületet róla, illetve a vele kapcsolatban történt dolgokról. Ismerteti
a határozati javaslatot. Kéri, hogy aki az elhangzott határozati javaslattaI egyetért,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület - a polgármester javaslatával egyetértve - 7 igen szavazattal Oellenében
az alábbi határozatot hozza:
Valkó Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testület

74/2ü13.(XII.18). számú határozata
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen
szavazattal úgy döntött, hogy a Pest Megyei
Kormányhivatal kormánymegbízottjának törvényességi
felhívására adott polgármesteri válasszal egyetért, annak
tartaimát utólag jóváhagyja
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7.1 Energopark Valkó Kft. ügyvezetőjének lemondása
Sziráki Szilárd polgármester

Előterjesztő:

Sziráki Szilárd polgármester megköszöni Ritának a munkáját és a hozzáállását, amelyben
segítette azt, hogy életben tudjon maradni ez a nonprofit kft. Azt javasolja, hogy az ügyvezető i
tisztség lemondását fogadja el a testület, vegye tudomásul, a szükséges, törvényben
meghatározott 60 napon belül a közgyűlés jelöljön ki másik személyt, és arról majd
tájékoztatják a testületet. Kéri, hogy aki az elhangzottakkal egyetért és tudomásul veszi,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület - a polgármester javaslatával egyetértve - 7 igen szavazattal Oellenében
az alábbi határozatot hozza:
Valkó Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testület

75/2013.(XII.18). számú határozata
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen
szavazattaI Farkasné Széles Rita az Energopark Valkó
Kft. ügyvezető i tisztségéről való lemondását 2014.
február 15.-ei hatállyal tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

8.1 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Sziráki Szilárd polgármester

Előterjesztő:

Sziráki Szilárd polgármester ismerteti, hogy az elmúlt időszakhoz kapcsolódó határozatok
vannak kigyűjtve, amelynek 95 %-a megtörtént és az 5 %-a folyamatban van. Ő ezt nem
kívánja külön szóban kiegészíteni. Kéri a képviselőket, hogy amennyiben ezt elfogadják,
kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület - a polgármester javaslatával egyetértve - 7 igen szavazattal Oellenében
az alábbi határozatot hozza:
Valkó Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testület

76/2013.(XII.18). számú határozata
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen
szavazattal a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló tájékoztatót elfogadja.

9.1 60 éven feletti nyugdíjasok támogatása
Sziráki Szilárd polgármester

Előterjesztő:

Sziráki Szilárd polgármester elmondja, hogy ez már a településen hagyománnyá vált, jelen
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időszakban,

a 2013 évet figyelembe véve, és azt a korábban kialakult szempont rendszernek
amit a határozati javaslatban le is írt 476 főt érint a településükön a 481-ből. A
különbség abból adódik, hogy a határozati javaslatnak megfelelő paramétereknek nem
felelnek meg, valamint a rendeletben le van írva, hogy a tárgyévet megelőzőn beköltözött
lakosok, értelemszerűen arra nem érvényes, aki tegnapelőtt költözött be. Mindenki tudja,
hogy milyen alapból megy. A határozati javaslatot elfogadásra javasolja, majd megkérdezi,
hogyatémával kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás. Kéri, hogy aki a határozati javaslatot
elfogadja, kézfeltartással jelezze.
megfelelően,

A képviselő-testület - a polgármester javaslatával egyetértve - 7 igen szavazattal Oellenében
az alábbi határozatot hozza:
Valkó Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testület

77/2013.(XII.18). számú határozata
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen
szavazattaI úgy döntött, hogy a 60. életévet elérő és azt
meghaladó,
Valkó
nagyközség
belterületén
életvitelszerűen élő (állandó vagy tartózkodási lakcím)
magyar állampolgár, a tárgyévet megelőzően beköltözött
lakosok számára egyszeri 4.000,- Ft összegű támogatást
nyújt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 4/1993. (VII.13. sz.) rendelete alapján. Felkéri a
polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetés szociális
segélyezés sorról gondoskodjon az érintettek részére
történő kifizetésről.
Határidő:
Felelős:

2013. december 21.
polgármester

10./ Egyebek, indítványok
Sziráki Szilárd polgármester közli, hogy megpróbál egy rövid összefoglalót mondani az
elmúlt időszak eseményeiről. Az utolsó ülésen ott hagyták abba, hogy a MÁK két
pályázatukkal kapcsolatban mindent ellenőrzött és rendben is talált. Ezután elkezdődött a téli
és kulturális közfoglalkoztatotti pályázat előkészítése. Itt 65 főnek tudtak munkahelyet
létrehozni úgy, hogy kiegészült a Tápió-Hajtával, ahová 5 ember ment, valamint az
erdészethez 17 fő került. Településre nézve közel 80 ember tudott munkát kapni ezekben a
programokban.
A szociális faigénylésről már beszéltek. 324 köbméterre adták le az igényüket, de
nagyságrendileg, ez majdnem lefeleződött.
Rágcsáló és patkányirtás szervezése volt a település problémásabb pontjain. Rókacsapdákat
helyeztek ki, és köszöni azoknak a képviselő-társaknak, akik ezekben információt szolgáltatott
részükre, és akik ezt a feladatot ezzel is elősegítette.
A csatorna beruházás végzáró akkordjaként a gépek elvonulása után a helyi közútjaik javítása
megtörtént. Ő úgy gondolja első ránézésre megfelelő, hogy a köves utak mészkőmurvával
lettek ellátva teljes szélességben, valamint az aszfaltos útrészeket korrekt módon
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helyreállították.
A polgárőrség működési támogatásához adtak be pályázatot, ahol 250 ezer forintot nyertek.
Az MLSZ-en keresztül a látványcsapatok sport támogatása, TAO támogatásban részesült a
Valkói KSK, ahol közel tíz millió forintot tudtak vagy tudnak összeszedni évvégéig, ha
minden jól alakul, amelynek fejlesztési célja a pályának a rekonstrukciója lesz. A számlájukra
már egy nagyobb összeg megérkezett, ami 7 milliós nagyságrend, a további 2 millió 400 ezer
forint úton van. Ajövő év elejéig próbálnak még vállalkozásokat bevonni ebbe a rendszerbe.
Közli, hogy a Dányi úton beépítettek egy víznyelőt is, ami még állításra szorul a
vízvezetésnél. Jól lehetett látni, hogy tette a dolgát a szélsőséges időjárásnál is.
A Közép-Duna-Völgyi Igazgatósághoz a hulladékszállítási kérelmüket leadták, melyeket
pótoltak, és az ügyelőadója azt jelezte számukra, hogy az engedélyt meg fogják adni az
elkövetkezendő időszakra.

A Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal gépjármű beszerzési pályázatot írt ki civil
szervezetek részére. Itt három civil szervezetükkel pályáztak, nagyságrendileg a
gépjárműveknek az összértéke olyan 20 millió forintot fog tudni elérni bruttó ban. Várják az
eredményt jövő év első negyedévében. Azért döntöttek ez mellett, mert itt 100 %-os a
támogatási intenzitás, ha az önkormányzat indult volna, akkor az ÁFA rész az nem támogatott,
ott csak nettóba, így pedig bruttó 100 %-ba.
Elmondja, hogyatisztítótelep és a csatornamű műszaki átadás-átvétele megtörtént, oly
annyira, hogya gépbeszerzésnek az utolsó részeit is kezdik lezárni. Megérkezett egy markolós
munkagép, amely ott fog majd dolgozni, és egy nagyon komoly áramfejlesztő berendezés és
még a VOMA gépjármű átvétele is ajövő év elején fog megtörténni.
Költséghatékonyság érdekében az önkormányzati gépjárművekre a kötelező biztosítások
átkötése megtörtént.
Az erdészethez plusz négy főt tudtak még a téli közfoglalkoztatásba átadni.
Ismerteti, hogy menet közben elkészült a Hajta 2000 Kft. és az önkormányzat támogatásával a
Dányi út utolsó részének az aszfaltozása is.
Közli, hogy a kulturális közfoglalkoztatásnál 6 főt tudtak elhelyezni, akik megkezdték már a
munkát, és jelen pillanatban is itt dolgoznak az önkormányzatnál.
A LEADER pályázataiknál, amit a Polgárőrség és a Valkói KSK adott be pályázatot tematikus
útvonalra és a könyvre. Kötelezően az első 10 %-ot el kellett számolni, amit megtettek, és az
elektronikus feltöltő rendszeren keresztül benyújtották. Úgy gondolja, hogy az előírásoknak
megfeleltek. A jövő évben fogják a kivitelezés részeit, illetve a létrehozását a projektnek
tovább folytatni.
Téli közfoglalkoztatás keretében elindultak a bozót-, fűnyírás, kátyúzás, intézmény takarítás,
kulturális közfoglalkoztatással kapcsolatos adminisztrációs tevékenységek elvégzése, valamint
a Móra Ferenc Általános Iskolában az e programban részt vevő knek az alapkompetencia
képzés elindult, valamint a többiek részére OKJ-s képzések, majd ezek elvégzése után jönni
fognak újból be a programba tavasz környékén, és ott fognak tovább dolgozni egészen április
30-ig.
Közli, hogy a mai nap folyamán hét darab közvilágítási lámpa került felrakásra Valkó
Nagyközség közigazgatási területén, mely érintette a Rákóczi, Vörösmarty, Petőfi utcákat, a
Dányi utat, valamint a Tóparti utat.
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Bejelenti, hogy a közelmúltban megérkezett az orvosi rendelő felújításához kapcsolódó
támogató levél, amelyben az elfogadott, elszámolható összköltség 12.392.725.- forint projekt
összegben 10.533.816.- forint, támogatásra érdemesnek ítélte a közreműködő szervezet, tehát
a jövő évben ezt is el fogják kezdeni. Nyílászáró csere, dryvit rendszer felépítése, fűtési
rendszer rekonstrukciója és átalakítása a fő része ennek a pályázati projektnek. Örömmel vette
kézhez ezt a levelet, és most örömmel tájékoztat mindenkit erről a nyertes pályázatuk híréről.
A maga részéről mindenkinek megköszöni az áldozatos munkát, és Áldott, Boldog, Békés
Karácsonyt kíván mindenkinek! A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még valaki
hozzászólni az egyebek napirendi ponton belül.
Máté Mária képviselő közli, nagyon örül neki, hogy a rendelő is fel lesz újítva pályázat útján.
Megkérdezi, hogy Valkóra kerülhetne-e gyermekorvos, esetleg más községgel együtt. Ö ezt
nagyon támogatná, amennyiben meg tudnák valósítani. Fontos dolognak tartaná, ezért kéri,
hogy a jövőben nézzenek utána. Köszöni és gratulál a polgármesternek, a hivatal dolgozóinak,
és a képviselőknek is. Elmondhatja, hogy nagyon nehéz év volt országosan, de az
önkormányzat nagyon szép évet zárt, és elmondhatja, hogy itt csak pozitív dolgok történtek.
Mikor először azt hallották, hogy az önkormányzatok adósságait rendezik, először ő úgy vette,
hogy nekik nincs adósságuk és rosszul csinálták, de attól függetlenül azt mondja, hogy ez a
becsületes dolog. Mindenkinek Nagyon Boldog, Szeretetteljes, Egészséges Karácsonyt kíván!
Sziráki Szilárd polgármester köszöni szépen a méltató szavakat.
Tusor László képviselő folytatja az adósságrendezéssel kapcsolatban, megkérdezi, hogy
azokat is díjazzák, akiknek nem volt adósságuk, mert ezt nem tartja igazságos dolognak.
Megkérdezi továbbá, hogyaközfoglalkoztatás tavasszal is működni fog. Közli, hogy ha
kiderül az idő, majd februárban a Dányi út árokrendszerének akiásásához igényelnének
embereket. Megjegyzi, hogy volt felajánlás, de az időjárás miatt nem volt aktuális, de
véleménye szerint ezt mindenképpen rendbe kellene tenni. Megkérdezi, hogy mikorra
ütemezzék be a tűzifának az osztását, mert eléggé nagy az érdeklődés ez iránt. óban
Sziráki Szilárd polgármester válaszában elmondja, hogy a tűzifa osztását kb. január 15-30.
közötti időszakra tervezik.
Tusor László képviselő is Békés, Boldog Karácsonyt és jó egészséget kíván a 2014-es évre.
Sziráki Szilárd polgármester a gyermekorvos témával kapcsolatban ismerteti, hogy
körzetesítve van, és más a területi lehatárolás. Nagyon jól leírja a jogszabály, hogy hol, milyen
területeken lehet. Megjegyzi, hogy kevés a gyermekorvos a környezetükben, ők is Dány
községbe viszik a picit. Ezen kívül a környéken, Gödöllőn és Tóalmáson van, de nem fogják
feladni, folyamatosan próbálkoznak. Az orvosi rendelő felújításánál próbálják figyelembe
venni azokat a tárgyi feltételeket, aminél azt lehet mondani, hogy fogadóképes tudna lenni a
rendelő. Adósságrendezéssel kapcsolatban ígéret van arra vonatkozóan, hogy azok az
önkormányzatok, akik nem voltak benne, azok kaphatnak plusz támogatásokat, ezért már a
jövő évi költségvetésben 10 milliárd forint lett elkülönítve, és ezt majd megigényelhetik az
önkormányzatok, valamint a különböző jövő évben kiírt pályázatoknál - 2ü14-ben egy új
ciklus indul a pályázatok életében is - 2014-2020 időtávra EU-s, ahol szintén azok az
önkormányzatok, akik adósságrendezés alá nem estek, előnyben fognak részesülni az
elbírálásnál. Elmondja, hogy a tűzifa osztása függ attól, ha visszajönnek januárban dolgozni, a
kérelmi lapokat kidolgozzák, hogy mit tartalmazzanak.
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A polgármester még egyszer mindenkinek megköszöni a konstruktív részvételt, javaslatot,
hozzászólást, és az ülést bezárja.

Kmf.

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Ji? P-3
Pál Tibor

képviselő
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Tisztelt Képviselő-testület!
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 2014. január 1.
napjával történő módosítása a helyi önkormányzati rendelet újraalkotását vonja maga után.
A törvény újra szabályozta a helyi önkormányzatok szociális ellátási feladatait. Megszűnik a
temetési segély, az átmeneti segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. Jövőre a
telepillési önkormányzat képviselő-testülete a lét fc nntartá st veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő
személyek..részére a rendeletébe.n meghatározottak szerint önkormányzati segélyt nyújt.
Önkormányzati segély pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem Ininősülö kamatmentes
kölcsön formájában is nyújtható, A rendelet-tervezet tartalmazza az önkormányzati segély
megállapításának, kifizetésének, folyósításának szabályait,
Fontos megjegyezni, hogy a segélykérelmek elbírálásának határidejét a törvény 15 napra
szűkitette. Ez azt jelenti, hogy aSzociális bizottság hatáskörébe tartozó döntésekre te.kintettel
az illetékes bizottság két hetente fog ülésezni.
Emellett várhatóan jelentősennőni fog a szociális ügyintéző munka-leterheltsége is.
A. jegyző készített egy előzetes hatásvizsgálatot. ami a rendelet hatályba lépését követően
várható feladatnövekedést.

i\h.elyi szociális rendelet-tcrvezet nem foglalkozik részletesen a szociális temetéssel
kapcsolatos eljárási menetről. 2014. évben az önkormányzatnak szociális temetkezési helyet
k.ellkijelöl11ie az egyház tulajdonában lévő temetőben (Igy, 110gyelőtte a temető
fenntartójának vélenlén.yét ki kell kérnie. Az elhunyt hozzátartozóját a jegyző köteles egy
napon belül tájékoztatni a szociális temetés lehetőségéről.
A szociális temetés iránti kérelem tárgyában hozott határozat alapján gondoskodni kell
- a szociális temetés megszervezéséről,így 1. .1TI.·un..k anapon belül
- fel kell hívni a temető üzemeltetőjét, hogya köztemetőbenjelöljön ki temetési 11elyet,
- hamvasztásos temetés igé.nylése esetén a legközelebbihalTIvasztóüzelnl1éllnegkell rendelni
a ham vasztást,
- meg kell rendelni a holtest, halnvak szállítását,
- tájékoztatást kellnyújtani a büntetés-végrehajtási szervezet részére a szociális temetés
'1"le.'lyero..,
"") valarrunt
. 1 . .ITI.eg Kö
k ...1'1 re.l1 cl e1··IIIi a szu
szüksé
')'11""
"t"es .e
h lYSZ.l.nre
.'
:"seges .k'ellék
..e :·-ck'. eI"oa..
nasar
sza'11·'t'"
'. itasat.
- A szociális temetés kellékeit át kell venni a büntetés-végrehajtási szervezettől és tárolni kell
azt a temetésig.
- A. temetés .megszervezése.kor együtt kell működni, egymást tájékoztatnia .kell a szociális
temetésre jogosultnak, az átruházott önkormányzati hatáskörök gyakorlójaként jegyzőnek,
valamint a temető üzemeltetőjének.
+

Fentiekből

l'

kiderül, hogy a szociális temetéssel kapcsolatos eljárás nem fog

.

zökkenőmentesen

zajlani.
A Szociális Bizottság a rendelet-tervezetet előzetesen. megtárgyalja.
véleményének ismertetésére a képviselő-testületi ülésell kerül sor.

bizottság

Lt\

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, .hogy a re.ndelet-tervezetet tárgyalmeg és fogadja el.
"-"'""'--~"- ....,..
.....

Valkó, 2013. december 10.
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Előzetes hatásvizsgálat
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet-tervezethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály
előkészítése az
alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem a szabályozás várható
következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet

A tervezett jogszabály hatásai:
1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
társadalmi hatása: jelentéktelen, de a szociális háló megteremtésével biztosítja a
társadalmi rétegek közötti különbségek csökkentését, az egyes rétegek további
lecsúszását,
gazdasági hatása: jelentéktelen
költségvetési hatása: a szociális kiadások éves szinten az eredeti költségvetési
főösszeg 9,5 %-át teszik ki.
2. Környezeti és egészségi következmények: a szociális ellátások segíti a környezeti és a
lakosság egészségügyi állapotának stabilizálását.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a hivatalnak kell ellátnia a szociális
ellátásokkal kapcsolatos adminisztrációs döntés előkészítési, végrehajtási, valamint a
folyósítási feladatokat, a korábbi gyakorlatnak megfelelően. 1 fő szociális ügyintéző
leterheltsége nagy.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogaIkotás elmaradásának várható
következményei:
1. A rendelet megalkotása kötelező.
2. A rendelet megalkotása elmaradásának következménye a Kormányhivatal
törvényességi észrevétele.
A jogszabályalkalmazásához szükséges feltételek:
1. A személyi feltétel: rendelkezésre áll. A szociális területen dolgozó kolléga nagy
gyakorlattal rendelkezik.
2. Szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
3. Tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
4. Pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll. A források egy részére állami hozzájárulás
igényelhető.

A rendelet megalkotásának célja: Az önkormány számára előírt rendeletalkotási
kötelezettségnek való megfelelés, valamint meghatározásra kerüljenek az önkormány által
biztosított szociális ellátások formái és az ellátások igénybevételi feltételei.
A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési
vonatkozása.

Véleményeztetés: A rendelet-tervezetet véleményeztetési kötelezettség terheli. A tervezetet a
Szociális Bizottság véleményezi.
Valkó, 2013. december 7.

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról
Valkó Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvényben kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

I. Fejezet
Eljárási szabályok

l.§ (1) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes általános
eljárási szabályokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (a továbbiakban: Szt.) 5-9. §-ai határozzák meg.
(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási
formák részletezik.
2. § (1) A szociális igazgatási eljárásra vonatkozó eljárási szabályokat az Szt. 5. § (1)
bekezdése szerint kell alkalmazni.
(2) Az eljárást
a) a polgármesteri hivatalnál szóban vagy írásban
b) hivatalból
lehet megindítani.

előterjesztett kérelemre

vagy

(3) A kérelmet az ·e rendeletben meghatározott dokumentum okkal nyilatkozatokkal- együtt kell benyújtani.

igazolásokkal,

(4) A hiányosan előterj esztett kérelmek esetén a hiánypótlási felhívást a kérelem
beérkezésétől számított 8 munkanapon belül meg kell tenni.
3. § A kérelmezőnek a kérelemben feltüntetett jövedelem-adatokat az Szt. 10. §-ában
meghatározottak szerint igazolnia kell.
4. § (l)·A pénzbeli ellátások kifizetése utalással történik.
(2) A polgármester joga, hogy az általa rendkívül indokolt esetnek minősülő helyzetekben
utasítást adjon az eseti pénzbeli ellátások esetén az ellátás készpénzben történő kifizetésére a
házipénztárból.
5. § A pénzbeli szociális ellátások folyósítása a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló
63/2006. (111.27.) Korm. rendelet előírásai szerint történik.

II. Fejezet
Pénzbeli ellátások
6. § (1) Az önkormányzat a jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására
önkormányzati segély pénzbeli szociális ellátást állapít meg.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a normatív lakásfenntartási támogatás, valamint
aktív korúak ellátására vonatkozóan eljárási szabályokat határoz meg.

1. A normatív lakásfenntartási támogatás
7. § Az Szt. 38. § (9) bekezdése alapján a képviselő-testület a normatív lakásfenntartási
támogatásra való jogosultság egyéb feltételeként a kérelem benyújtója, illetve az ellátás
jogosultja számára a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozóan az alábbi
feltételeket határozza meg:
a) tiszta legyen
aa) a lakás vagy aház,
ab) az aa) pontban meghatározott épület udvara, kertje,
ac) az aa) pontban meghatározott épület kerítésen kívül határos területe, ajárda,
ad) az aa) pontban meghatározott ingatlan előtt lévő árok
b) az ingatlan állag megőrzése biztosítva legyen,
c) az ingatlan olyan állagú legyen, amely biztosítja a rendeltetésszerű használhatóságot,
d) az ingatlan vonatkozásában biztosítva legyen a higiénikus állapot.
8. § (1) A 7. § a) pont aa) alpontjában meghatározott feltétel akkor teljesül, ha
a) a lakás vagy aház valamennyi helyiségének padozata tiszta,
b) a lakás vagy aház berendezéseinek, felszereléseinek felülete portalan,
c) a nyílászárók tiszták
d) rágcsálómentes legyen.
(2) A 7. § a) pont ab) alpontjában meghatározott feltétel akkor teljesül, ha
a) az udvarban, kertben szilárd kommunális hulladék csak az arra rendszeresített tárolóban
található,
b) az udvar, kert zöldfelülete karbantartott,
c) az udvarban, kertben nincs veszélyesnek minősülő hulladék, építési törmelék,
d) az udvarban és kertben nincsenek lábon álló, elszáradt fás szárú növények.
(3) A 7. § a) pont ac) alpontjában meghatározott feltétel akkor teljesül, ha
a) szilárd kommunális hulladéktól mentes az ingatlan kerítéssel kívül határos területe és a
járda, valamint az árok
b) a kerítés és a j árda közötti terület, j árda hiányában a közútig tartó terület karbantartott,
c) téli hónapokban megtörténik a járda síkosság-mentesítése és a hó eltakarítása,
d) az érintett területen az őszi lomb eltakarítása megtörténik.
(4) A 7. § b) pontj ában meghatározott feltétel akkor telj esül, ha
a) az ingatlanon a csapadékvíz elvezetése megoldott,
b) a házon vagy lakáson, a melléképületeken, az udvaron tárolt eszközökön, kerítéseken nem
lehet észlelni balesetveszélyes állapotot.

(5) A 7. § c) pontjában meghatározott feltétel akkor teljesül, ha az ingatlan megfelel az
építésügyi jogszabályok szerinti lakás használatbavételi engedély kiadási feltételeinek.
(6) A 7. § d) pontjában meghatározott feltétel akkor teljesül, ha
a) az ingatlan tulajdonosa elvégzi a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében
szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet 36. § (4)
bekezdése szerinti egészségügyi kártevők elleni védekezést,
b) az ingatlan lakhatásra használt helyiségei, valamint élelmiszer tárolására használt
helyiségei higiénikusak,
c) az ingatlanon biztosított - csatorna rákötés hiányában - a folyékony a szennyvíz zárt
tárolása, valamint a megtelt tárolók rendszeres ürítése.
9. § A 7 §-ban meghatározott feltételeket a
lakott lakókörnyezetére kell vonatkoztatni.

kérelmező

vagy a jogosult által

életvitelszerűen

10. § A jegyző a 8. §-ban meghatározott feltételek teljesítésére az érintettet
a) 5 napos határidő kitűzésével szólítja fel
aa) a 8. § (1) bekezdésében,
ab) a 8. § (2) bekezdés a) pontj ában,
ac) a 8. § (3) bekezdés a) és c) pontjában,
b) 15 napon határidő kitűzésével szólítj a fel
ba) a 8. § (2) c)-g) pontjában,
bb) 8. § (4) bekezdésében,
bc) a 8. § (5) bekezdésében,
bd) a 8. § (6) bekezdésében,
c) legalább 5 napos határidővel, de a kötelezettségjellegét figyelembe véve szólítja fel
ca) a 8. § (2) bekezdés b) pontjában,
cb) a 8. § (3) bekezdés b) és d) pontjában
meghatározott kötelezettség nem teljesülésekor
2. Önkormányzati segély
11. § Az önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati segélyre való jogosultságot állapít
meg azon személyek részére, akik önmaguk, családjuk létfenntartásáról más módon nem
tudnak gondoskodni,vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, vagy a gyermek
hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.
12. § Az önkormányzati segély formái:
a) eseti önkormányzati segély,
aa) általános eseti önkormányzati segély,
ab) gyógyszerkiadásokra tekintettel megállapított önkormányzati segély,
ac) temetési költségekre tekintettel megállapított önkormányzati segély,
b) rendszeres önkormányzati segély,
c) kamatmentes kölcsön formájában nyújtott önkormányzati segély.
13. § (1) Általános eseti önkormányzati segély adható a Ll. §-ban meghatározott feltételek
fennállása mellett az a személy, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg. Egyedülálló esetén a
kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át nem
haladja meg.
(2) Általános eseti önkormányzati segélyt egy naptári évben maximum két alkalommal lehet
adni.
(3) Az egy alkalommal kifizetett általános eseti önkormányzati segély minimális összege
3.000,- Ft, a legmagasabb összege: 10.000,- Ft.
(4) A kérelmezőnek a kéreImében indokolnia kell az általános eseti önkormányzati segélyre
való rászorultságát.
(5) Az általános eseti önkormányzati segélyre való jogosultságról a Szociális Bizottság rendkívüli helyzetben a polgármester - átruházott hatáskörben dönt.
14. § (1) Gyógyszerkiadásokra tekintettel önkormányzati segélyre jogosult alI. §-ban
meghatározott feltételek fennállása mellett az a személy, akinek családjában az egy főre jutó
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át nem haladja meg.
(2) Gyógyszerkiadásokra tekintettel önkormányzati segélyt egy naptári évben maximum két
alkalommal lehet adni.
(3) Az egy alkalommal kifizetett gyógyszerkiadásokra tekintettel adott önkormányzati segély
legmagasabb összege: 5.000,- Ft.
(4) A kérelmezőnek a kéreIméhez csatolnia kell a gyógyszerkiadásairól szóló számlákat,
valamint háziorvos igazolását a gyógyszerek szükségességéről.
(5) Gyógyszertámogatásra
közgyógyellátásra jogosult.

önkormányzati

segély

nem

adható,

ha

a

kérelmező

(6) A gyógyszerkiadásokra tekintettel kért önkormányzati segélyre való jogosultságról
átruházott hatáskörben a Szociális Bizottság dönt.
15. § (1) A temetési költségekre tekintettel önkormányzati segélyre jogosult alI. §-ban
meghatározott feltételek fennállása mellett
a) az a személy, akinek a családjában az egy főre jutójövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 350 %-át nem haladja meg,
b) az elhunyt a településen állandó bejelentett lakcímmel rendelkezett,
c)az az állandó lakóhelyű valkói lakos, aki nem állandó lakhellyel rendelkező közvetlen
hozzátartozójának temetéséről gondoskodik, és előzetesen ennek feltételeit a kérelem alapján
a Szociális Bizottság megvizsgálta, elbírálta és kéreImét támogatta.
(2) A temetési költségekre tekintettel önkormányzati segély
költségek részbeni megtérítésére.

kérelmezhető

a temetési

(3) A segély összegét kéreImenként a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség
összegének 10 %-ban kell megállapítani. A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség
150.000,- Ft.

(4) A kérelmezőnek a kéreiméhez a (2) bekezdés b) pont esetében csatolnia kell kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére - kiállított számla eredeti
példányát, valamint a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.
(5) Nem jogosult temetési költségek támogatására az a
igényével él.

kérelmező,

aki a szociális temetés

(6) A temetési költségekre tekintettel önkormányzati segélyre való jogosultságról átruházott
hatáskörben a polgármester dönt. A temetkezési költségek megelőlegezése iránti kérelem
esetén a kérelem beérkezésétől számított 3 napon belül kell döntést hozni.
16. § (1) Rendszeres önkormányzati segélyre jogosult az a személy, akinek családjában az egy
főre jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át nem haladja
meg és tartós létfenntartási problémákkal küzd vagy a gyermek/ek! hátrányos helyzete miatt
rendszeres anyagi segítségre szorul.

(2) Az (1) bekezdés szerinti időszakos támogatás maximum 1 évig terjedő időtartamra adható
legfeljebb az öregségi nyugdíjminimum összegéig annak a valkói lakosnak, akinek
családjában közvetlen hozzátartozói körében olyan kritikus helyzet áll be, melynek
következtében munkaviszonyát kénytelen megszüntetni, illetve szüneteltetni.
(3) A létfenntartási problémák tényét a kérelemben ismertetni és igazolni kell.
(4) A z időszakos önkormányzati segély kifizetése minden érintett hónap 5. napig utólagosan
utalással történik, házipénztáron történő kifizetés nem lehetséges.
(5) Aki az önkormányzattól rendszeres ellátásban részesül, annak önkormányzati segély csak
rendkívüli esetben állapítható meg.
17. § (1) Önkormányzati segélyt kamatmentes kölcsön formájában annak a személynek lehet

nyújtani, akinek
a) családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 130 %-át nem haladja meg és
aa) elemi kár miatt,
ab) bűncselekmény során áldozattá válás esetén.
(2) A kamatmentes kölcsönt maximum12 hónap időtartamra lehet nyújtani. A kölcsön
összege maximum 72.000,- Ft. Az ellátást két évente csak egy alkalommal lehet biztosítani.
(3) A kölcsön törlesztését az egy összegű folyósítás hónapjától számított második hónapban
kell megkezdeni. Az egy havi törlesztő részlet a kölcsön összegének tizenketted része. A
visszafizetés megkezdésének határidej e az érintett hónap 10. napja.
18. § Az önkormányzati
dönt.

segélyekről- a

14. § (6) bekezdése kivételével- a Szociális Bizottság

3. Aktív korúak ellátása
19. § (1) Az Szt. 33. (7) bekezdése alapján a képviselő-testület az aktív korúak ellátására való
jogosultság egyéb feltételeként a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja számára a
lakókömyezete rendezettségének biztosítására vonatkozóan az alábbi feltételeket határozza
meg:
a) tiszta legyen
aa) a lakás vagy aház,
ab) az aa) pontban meghatározott épület udvara, kertje,
ac) az aa) pontban meghatározott épület kerítéssel kívül határos területe, ajárda,
ad) az aa) pontban meghatározott ingatlan előtt lévő árok
b) az ingatlan állag megőrzése biztosítva legyen,
c) az ingatlan olyan állagú legyen, amely biztosítja a rendeltetés szerű használhatóságot,
d) az ingatlan vonatkozásában biztosítva legyen a higiénikus állapot.
(2) Az (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában meghatározott feltétel akkor teljesül, ha
a) a lakás vagy aház valamennyi helyiségének padozata tiszta,
b) a lakás vagy aház berendezéseinek, felszereléseinek felülete portalan,
c) a nyílászárók tiszták
d) rágcsálómentes legyen.
(3) Az (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában meghatározott feltétel akkor teljesül, ha
a) az udvarban, kertben szilárd kommunális hulladék csak az arra rendszeresített tárolóban
található,
b) az udvar, kert zöldfelülete karbantartott,
c) az udvarban, kertben nincs veszélyesnek minősülő hulladék, építési törmelék,
d) az udvarban és kertben nincsenek lábon álló, elszáradt fás szárú növények.
(4) Az (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában meghatározott feltétel akkor teljesül, ha
a) szilárd kommunális hulladéktól mentes az ingatlan kerítéssel kívül határos területe és a
járda, valamint az árok
b) a kerítés és a j árda közötti terület, j árda hiányában a közútig tartó terület karbantartott,
c) téli hónapokban megtörténik a járda síkosság-mentesítése és a hó eltakarítása,
d) az érintett területen az őszi lomb eltakarítása megtörténik.
(5) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltétel akkor teljesül, ha
a) az ingatlanon a csapadékvíz elvezetése megoldott,
b) a házon vagy lakáson, a melléképületeken, az udvaron tárolt eszközökön, kerítéseken nem
lehet észlelni balesetveszélyes állapotot.
(6) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltétel akkor teljesül, ha az ingatlan megfelel
az építésügyi jogszabályok szerinti lakás használatbavételi engedély kiadási feltételeinek.
(7) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feltétel akkor teljesül, ha
a) az ingatlan tulajdonosa elvégzi a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében
szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet 36. § (4)
bekezdése szerinti egészségügyi kártevők elleni védekezést,
b) az ingatlan lakhatásra használt helyiségei, valamint élelmiszer tárolására használt
helyiségei higiénikusak,

c) az ingatlanon biztosított - csatorna rákötés hiányában - a folyékony a szennyvíz zárt
tárolása, valamint a megtelt tárolók rendszeres ürítése.

20. § A 18. §-ban meghatározott feltételeket a kérelmező vagy a jogosult által életvitel szerűen
lakott lakókörnyezetére kell vonatkoztatni.
21. § A jegyző a 18. §-ban meghatározott feltételek teljesítésére az érintettet
a) 5 napos határidő kitűzésével szólítja fel
aa) a 18. § (1) bekezdésében,
ab) a 18. § (2) bekezdés a) pontj ában,
ac) a 18. § (3) bekezdés a) és c) pontj ában,
b) 15 napon határidő kitűzésével szólítja fel
ba) a 18. § (2) c)-g) pontjában,
bb) 18. § (4) bekezdésében,
be) a 18. § (5) bekezdésében,
bd) a 18. § (6) bekezdésében,
c) legalább 5 napos határidővel, de a kötelezettség jellegét figyelembe véve szólítja fel
ca) a 18. § (2) bekezdés b) pontjában,
cb) a 18. § (3) bekezdés b) és d) pontj ában
meghatározott kötelezettség nem teljesülésekor.

22. § A képviselő-testület a Sülysáp Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálatot jelöli ki az Szt. 37/A. § (1) bekezdés szerinti együttműködésre.
23. § (1) A polgármesteri hivatal a kérelmezőt a kérelem benyújtásakor tájékoztatja
a) a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeiről, valamint
b) az együttműködésre kijelölt szerv megnevezéséről, elérhetőségéről.
(2) Az együttműködésre kijelölt szerv számára a polgármesteri hivatal a rendszeres szociális
segély megítéléséről szóló határozatot a határozat kiadásától számított 10 munkanapon belül
megküldeni.
(3) A segélyezett köteles a rendszeres szociális segély megítéléséről szóló határozat jogerőre
emelkedését követő 5 munkanapon belül személyesen megkeresni az együttműködésre
kijelölt szervet azért, hogy ott nyilvántartásba vetesse magát.
(4) Az együttműködésre kijelölt szerv ellenőrzi, hogy a hivatal által megküldött, rendszeres
szociális segélyt megállapító határozat j ogosultj a a (3) bekezdésben meghatározott határidőre
nyilvántartásba vetette-e magát.
(5) Ha a segélyezett nem tesz eleget a (3) bekezdésben meghatározott kötelezettségnek, az
együttműködésre kijelölt szerv a (3) bekezdésben meghatározott határidő lejártát követő5
munkanapon belül írásban felszólítja a segélyezettet a nyilvántartásba vételi kötelezettsége
teljesítésére, és vizsgálja a határidő mulasztásának okát.
(6) Ha a segélyezett az (5) bekezdésben meghatározott kötelezettségének a felszólítás
számított újabb 5 munkanapon belül nem tesz eleget, az együttműködésre
kijelölt szerv tájékoztatja a polgármesteri hivatalt arról, hogy a segélyezett az együttműködési
kötelezettségének nem tett eleget.
kézhezvételétől

24. § (1) Az együttműködésrekijelölt szerv
a) a megjelent kérelmezőt nyilvántartásba veszi,
b) a kérelmezőt nyilvántartásba vételt követően tájékoztatja
ba) a beilleszkedést segítő program előkészítésénekmenetéről,
bb) a beilleszkedést segítő programok típusairól,
be) az együttműködési szabályokról való megállapodási kötelezettségről,
c) kidolgozza a segélyben részesülő személy szociális helyzetének és mentális állapotának
megismeréséhez szükséges megbeszélés, tájékozódás alapján az egyéni élethelyzethez
igazodó beilleszkedést segítő programot,
d) a beilleszkedési programról a segélyben részesülő személlyel írásban a nyilvántartásba
vételt követő 15 napon belül megállapodást köt,
e) folyamatosan kapcsolatot tart a nem foglalkoztatott személlyel, és legalább 3 havonta
személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést elősegítő programban foglaltak
betartását,
f) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról, és
amennyiben szükséges - a nem foglalkoztatott személy bevonásával- módosítja a programot.

(2) Az együttműködésre kijelölt szerv köteles
a) jelezni a jegyzőnek, ha a nem foglalkoztatott személy együttműködési kötelezettségének
nem tesz eleget,
b) megküldeni a jegyzőnek a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról szóló értékelést,
ezzel tájékoztatva a program végrehajtásáról.

25. § A beilleszkedést segítő programok típusai a következők:
a) kapcsolattartás az együttműködésre kijelölt szervvel és a munkába állást segítő
szervezetekkel- az álláskeresők klubja,
b) az egyéni képességeket fejlesztő foglalkozásokon való részvétel,
c) az életmódformáló foglalkozásokon való részvétel, ezen belül
ca) az életvezetési képesség megőrzését, javítását célzó, az egyént és családját érintő
személyes megbeszélések, csoportos foglalkozások,
cb) a különböző problémák kezelésére, feltárására megoldást bemutató előadások,
cc) az alapvető személyi higiénia kialakítására irányuló előadások,
cd) a segélyben részesülő lakókömyezetének rendben tartását célzó előadások,
d) a felajánlott és az iskolai végzettségnek megfelelő oktatásban, képzésben történő részvétel,
különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzése,
e) a munkavégzésre történő felkészülési programban való részvétel,
f) munkalehetőség felajánlása,
g) az állami foglalkoztatási szervnél álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel, és az
elhelyezkedés érdekében az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködés,
h) a munkavállalási esélyek növelése érdekében a munkaadónál történő rendszeres
érdeklődés, jelentkezés.
26. § (1) Az együttműködésre kijelölt szerv felveszi a kapcsolatot, és folyamatosan
kapcsolatot tart azokkal a szervekkel, melyek a beilleszkedést segítő programok intézményi
háttérét biztosítják. Az együttműködésre kijelölt szerv köteles tájékozódni a beilleszkedési
programok megvalósításához szükséges intézményi lehetőségekről, így
a) a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat életmódformáló foglalkozásairól,
b) járási munkaügyi kirendeltség képzéseiről.

(2) Az együttműködésre kijelölt szerv egyidejűleg több beilleszkedési programtípusba tartozó
beilleszkedést segítő programban is megállapodik a segélyezettel akkor, ha azok együttes
alkalmazása éri el a kívánt eredményt.
(3) A beilleszkedést segítő programról kötött megállapodásnak tartalmaznia kell
a) a program tartalmát,
b) a programban meghatározott tevékenységek, magatartások teljesítésének olyan leírását,
amelyből egyértelmű, hogy a kötelezettség teljesítése mikor valósul meg, ennek érdekében
célszerű meghatározni a kötelezettség rendjét, időtartamát és mértékét,
c) azokat az eseteket, körülményeket, melyek miatt a megállapodás nem teljesítése az
együttműködési kötelezettség megszegését jelenti.
(4) A segélyezett megszegi az együttműködési kötelezettségét akkor, ha
a) a 23. § (6) bekezdésében meghatározott eset áll fenn,
b) nem működik közre a 24. § (1) bekezdésében meghatározott és a segélyezett
közreműködésével ellátható feladatok végrehajtásában,
c) a segélyezett a beilleszkedést segítő programról kötött megállapodásban a számára előírt
kötelezettségeket nem, vagy nem az előírt módon teljesíti.

III. Fejezet
4. Köztemetés
27. § (1) Az önkormányzat gondoskodik az elhunyt eltemettetéséről, amennyiben a köteles
személy erről nem tud - anyagi helyzetére tekintettel- intézkedni.
(2) Aköztemetés költségét nem lehet a helyben szokásos legolcsóbb temetési költségnél
magasabb összegben megállapítani.
(3) A

jegyző

közjegyzőnél

aköztemetés költségét hagyaték megléte esetén hagyatéki teherként a
bejelenti.

5. Közgyógyellátás
28. § (1) Közgyógyellátásban részesülhet - méltányossági alapon - akinek magas
gyógyszerköltsége létfenntartását veszélyezteti.
(2) Méltányossági közgyógyellátásra az jogosult, akinek:
a./ Családjában az egy főre jutó átlagjövedelem nem haladja meg az öregségi
mindenkori legkisebb összegének 230 %-át, egyedül élő személyesetén 300 %-át.

nyugdíj

b./ havi rendszeres gyógyító ellátó költségének mértékét az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a 20 %- át meghaladja.
(3) Aki tartósan fekvő beteg, állandó ápolásra szoruló inkontenciában szenvedő, vagy
krónikus obstruktív tüdőbetegsége miatt gyógyászati eszköz mindennapi használatát
háziorvos/szakorvos igazolja és a (2) bekezdésben előírt feltételeknek megfelel, az
közgyógyellátásban részesülhet.

6. Szociális temetés

29. § (1) Szociális temetést az eltemettetésre kötelezett személy igényelheti az elhunyt
lakóhelye szerinti polgármesteri hivataltól.

(2) A szociális temetés jogosultság megállapításával kapcsolatos hatáskörök gyakorlásával a
képviselő-testület jegyzőt ruházza fel.
5. Egyéb természetben nyújtott szociális ellátás
30. § (1) A rendszeres szociális segélyből, hogy ha annak összege a 10 ezer forintot eléri, 5
ezer forintot természetben, fogyasztásra készétel vásárlására felhasználható Erzsébet utalvány
formájában lehet nyújtani.

(2) Ha a rendszeres szociális segélyezett családjában a Gyvt. 68. § szerint védelembe vett
gyermek él, a rendszeres szociális segély összegéből védelembe vett gyermekenként az ellátás
megállapított összegének 20 %-át, de összesen legfeljebb 60 %-át lehet természetben nyújtani.
(3) Ha a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő családjában a Gyvt. 68. § szerint
védelembe vett gyermek él, a rendszeres szociális segély összegéből védelembe vett
gyermekenként az ellátás megállapított összegének 20 %-át, de összesen legfeljebb 60 %-át
lehet természetben nyújtani.
(4) Az önkormányzati segélyt megállapító határozat kimondhatja, hogy a segély maximum 60
%-át természetben kell biztosítani. A határozatnak rögzítenie kell a természetben nyújtott
ellátás konkrét formáját.
(5) A természetbeni ellátás formái
a) Erzsébet utalvány,
b) tüzelő támogatás.
(6) A szociális
tűzifa adható.

tűzifavásárlás

esetén

fűtési

szezononként és háztartásonként legfeljebb 5m3

(7) Az (5) bekezdés b) pontja szerinti természetbeni juttatásnál a szociális rászorultság
megállapításánál előnyt élvez, aki
a) aktív korúak ellátásában,
b) időskorúak járadékában,
c) lakásfenntartási támogatásban részesül, valamint ha
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1977 évi XXXI. törvényben
szabályozott szerint halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel a család.
(8) A természetbeni juttatás során az illetékes bizottság, illetve a polgármester járhat el.

IV. Fejezet
Szociális alapszolgáltatások
6.

Étkeztetés

31. § (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi
egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik megfelelnek az Szt. 62. § (1) bekezdésében
meghatározott feltételeknek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatot az Agape Alapszolgáltatási Központ (2114 Valkó,
Rákóczi u. 1O.) látja el.
7.

Családsegítés

32. § (1) Az önkormányzat a családsegítés körébe tartozó feladatait a Sülysáp Környéki
Szociális Szolgáltató közreműködésével látja el.

8. Házi segítségnyújtás
33. § A házi segítségnyújtással kapcsolatos feladatokat 31. § (2) bekezdésben megnevezett
szervezet látja el.

V. Fejezet
Záró rendelkezések
34. § (1) Ez a rendelet 2014. január 1. napjától lép hatálya.

(2) A Valkó Nagyközség Önkormányzata szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
4/1993.(VII.13.) számú rendelete 2'013. december 31. napjával hatályát veszti.
(3) A rendelet kihirdetés éről a jegyző gondoskodik.
Valkó, 2013. december 18.

Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
lQ./2013. (XII.1S.) számú rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetésérőlszóló 1/2013. (111.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról.

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32.
cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában,
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XI1.31.) Korm. rendelet27.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
2013. évi költségvetését - figyelemmel a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló
2012. évi--CCIV. törvényben foglaltakra - a következőkben határozza meg:

1. §
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (111.13.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: alaprendelet) 2. § (1) bekezdése az alábbiakra módosul:

.JJ(l) Valkó Önkormányzata 2013." évi költségvetés bevételi főösszegét 237 0~8 881,- "Ft-ban
állapítja meg.
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadási főösszegét 237 068 881,- Ft-ban állapítja
meg."

2. §

(1) Az alaprendelet 3. § (l{bekezdése azalábbiakra módosul:
JJ(l) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az általános tartalék 34.548.000 ft-."

3. §
(1) A rendelet a kihirdetéstkövető napon lép hatályba.
(2) A rendelet a kihirdetést követő harmadik napon hatályát veszti.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző - a helyben szokásos módon - gondoskodik.

Valkó, 2013 december 18.
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'detve:
A rende Iet kihí
I I
r . 2013. december
.

Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2013. (1I1.13.) rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetésérőlszóló
(egységes szerkezetben)

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32.
cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében} a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában}
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján} és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XI1.31.) Karm. rendelet 27. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
2013. évi költségvetését - figvelemmel a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló
2012. évi CCIV. törvényben foglaltakra - a következőkben határozza meg:

I. rész
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormánvzat által irányított
költségvetési szervekre (intézményekre).

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint 'az önállóan működő költségvetési
szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak
szerint:
a)

Valkó Nagyközség Önkormányzat}

b)

Polgármesteri Hivatala}

c)

Napköziotthonos Óvoda Valkó

(3) A címrendet az l/a. sz. melléklet tartalmazza.
II. rész

A 2013. évi költségvetés bevételei, kiadásai és a költségvetési tartalék elŐirányzata

2. §
(1) Valkó Önkormányzata 2013. évi költségvetés bevételi főösszegét 237 068 881,· Ftban állapítja meg.
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadási főösszegét 237 068 881,- Ft-ban

állapítja 'meg.
(2) A költségvetésben tervezett bevételek és kiadás közötti egyensúlyát folyószámla
likvid hitellel teremti meg.
(3) Az

(1)

bekezdés

szerinti

bevételi

főösszeg

forrásonkénti

részletezését

az

önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek szerinti kimutatást az 1.

számú melléklet tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemeit előirányzatonként részletezését az

önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek szerinti bontásban a 2.
számú melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat és a napköziotthonos óvoda kiadásait elkülönítetten a 3. számú

melléklet tartalmazza .
.(6) Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal kiadásait elkülönítetten a 4. számú
melléklet tartalmazza.
3.§
(1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az általános tartalék 34.548.000 Ft-.

(2) Az (1) bekezdésben

szereplő

kiadási

összegből

a célhoz kötött tartalék összeg

24.795.000,- Ft.

III. rész
A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános előírások

4. §
Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai
évközben megváltoztathatóak..

5. §
(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik- a (2)bekezdésben foglaltak
kivételével - a költségvetési rendelet módosítása. Ezen belül:

a) az előző évi pénzmaradvány - ezen belül az áthúzódó kötelezettségvállalással
terhelt kifizetések - jóváhagyása,
b) a jóváhagyott intézményi költségvetés támogatás előirányzata átcsoportosítható,
ha a gazdálkodó szervek között feladataiban jelentős változás áll be,
c) jóváhagyott működési, felhalmozásilfelújítási célú kiadások és pénzeszközök
közötti előirányzat átcsoportosítása,
d) az előző évi pénzmaradvány áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt és nem
terhelt részének felosztása, azok előirányzat módosítása.
(2) Az átruházott hatáskörben végrehajtott költségvetési előirányzat-módosításról a
polgármester a. képviselő-testületet a soron következő rendes ülésen köteles
tájékoztatni.
(3) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyl. likviditési helyzet
függvényében lehetséges.

(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve a költségvetési fejezet az

önkormányzat számára
testület dönt.

pótelőirányzatot biztosít,

annak felhasználásáról a

képviselő

2. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások
6. §
Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerveknek
költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell
összeállítani.

7. §
(1) Az önkormányzati költségvetési szerv saját feladatkörébe és' nevében csak a

polgármester jóváhagyása alapján nyújthat be pálvázatot. abban az esetben is, ha a
pályázat 100 %-ban támogatással finanszírozott.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervei - óvoda, polgármesteri hivatal - társadalmi
szervezetet, alapítványt nem támogathatnak.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt. hitelt nem vehetnek fel}
kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak. váltót nem
. bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.

Egyéb

előírások

8. §
(1) Az 'önkormányzat 'a gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többletet
értékpap-ír-vásárlás} illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerzödések, illetve pénzügyi
műveletek lebonyblítását 2 millió forintig a képviselő-testület a polgármester
hatáskörébe utalja.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet
felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
(4) A köztisztviselők egyes juttatásairól és támogatásairól szóló 8/2012. (VI.26.) számú
rendelet 2. § (2) bekezdése alapján az alapilletményt 30%-kal lehet megemelni a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi cxcrx. törvény 133. § (3) bekezdése és
254. §-ára tekintettel.

9. §

Az önkorrnánvzati költségvetési szervek és a polgármesteri hivatal behajthatatlan fizetési
követeléseinek mérséklésére, elengedésére az önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak
az irányadók.

Záró rendelkezések

10.§
(1) A.' rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a 2013. évi
költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző - a helyben szokásos módon - gondoskodik.

Valkó} 2013. december 18.
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A rendelet kihirdetve: 2013. december .....

lia számú melléklet
Valkó Nagyközség Önkormányzatának Címrendje
a költségvetési rendelet l. § (3) pontjához
Cím
száma

Cím neve

1

Önkorrnánvzat

2

Polgármesteri Hivatal

3

Napköziotthonos Óvoda

Alcím

Alcím neve
száma
1 Zöldterület kezelés
2 Önkormányzat
3 Utak, hidak kezelése
4 Nem lakóingatlan bérbeadás
5 Város és községgazdálkodás
6 Vízügy ter. Igazgat.
7 Közvilágítás
8 Ápolási díj méltányossági
9 Gyermekvédelmi tám.
10 Kiegészítő GYEV
11 Átmeneti szoc. Segély
12 Temetési segély
13 Rendkívüli GYEV
14 Háziorvosi szolgálat
15 Gyermekjóléti
16 Köztemetés
17 Család és nővédelem
18 Települési hulladék kez.
19 Kulturális tevékenység
20 Sport feladatok
21 Bérp.jut.j.h.idejű közfogI.
22 Egyéb közfoglalkoztatás
23 Családsegítés
24 Statisztikai tevékenység
1 Önkorm.igazgat.tevék.
2 Aktívkorúak
3 Lakásfen nta rtási
4 Ápolási normatív
5 Gyermekvédelmi
6 Óvodáztatási
7 Közgyógy
8 Mozgáskorlátozotta k
1 Munkahelyi étkezés
2 Óvodai nevelés
3 Óvodai étkezés
4 Iskolai étkezés

1.sz.melléklet
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2013.évi költségvetés bevétele

Eredeti előirányzat
Ft
Települési Önkormányzat működési támogatása
Önkormányzati hivatal támogatása
Település -üzemeltetéshez kapcsolódó feladat támogat

eFt

Módosított előirányzat
eFt
Ft

40 843 379
29 678400
11164 979

40843

46181 797
30040604
16 141193

46182

33990 OOO
22656 OOO
6 528 OOO
4806 OOO

33990

37769569
26435569
6528 OOO
4806 OOO

37770

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés

13872 OOO

13872

18470 183

18470

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz

15625191

15625

58285345

58285

15531

16

15531

16

2771 340

2771

2771 340

2771

107117 441

107 117

163493765

163494

24795 OOO

24795

24 795 OOO

24795

3182OOO
3 182 OOO
O

3182

15 674116
3182 OOO
12492 116

15674

29586 OOO
3 600 OOO
13OOO OOO
9144OOO
3 017 OOO
825 OOO
O

29586

33106 OOO
3600 OOO
13 OOO OOO
9144 OOO
3017000
3427 OOO
918 OOO

33106

164680

237068881

237 069

Óvodaműködtetés támogatás

Óvodapedagógusok támogatása
Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása
Óvodamüködtetés támogatás

Lakottkülterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása

Közművelődési

feladatok támogatása

Összes Állami támogatás

Múködőképesség megőrzését

szolgáló kiegészítő _

támogatás

Elkülönített alapoktól átvett pénzeszköz
TB.Alaptól átvett pénzeszköz
Munkaügyi kirendeltség támogatása
Saját bevételek
Gépjármüadó
Iparüzésiadó
Intézményi bevételek szemétszáll ítás
bérleti díj
Intézményi étkeztetési díj
Intézményi uszodaüzemeltetés

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

164680441
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2. számú melléklet rendelethez

Valkó önkormányzat által ellátott feladatok 2013. évi költségvetési kiadások

e. Ft
Szakfeladat megnevezés

eredeti

módosított

személyi

előirányzat

előirányzat

juttatás

bér
járulék

dologi
kiadás

irányító
szerv alá

átadott
pénzeszköz

szociális
segély

tartalék

tartozó
ktgv-i. tám.
381103 település hulladék száll.
522110 közutak
680002 nem lakóingatlan bérbead.
813000 zöldterület kezelés
841402 közvilágítás
841403 községgazdálkodás
841901 önkorm. Elszámolása
862101 házi orvos alapellátás
869041 család és növédelem
882122 átmeneti segély
882122 átmeneti természetbeni
882123 temetési segély
882124 rendkív. gyermekvéd.
882203 köztemetés

890442 foglalk. Helyett. KözfogI.
910501 közművelődési tevék.
931903 egyéb sporttámogatás

összesen:

7934
762

7934
762

7934
762

254
635
3810
1389
136422

254
635
3810
1389

124
3 OOO
4285
O
300
500

254
635
3810
1389
192278
124
3000
4285
1880
300
500

100

100

2940
600
800

14072
600
800

11603

163855

232 723

13283

1936

154 754

1040

34548

124
1680

454

866
4285
1880
300
500
100

2169

2623

300
300

18186

300
800

154754

2264

7065

34548

3. sz. melléklet rendelethez

Valkó Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetési kiadások

e. Ft
Szak/eladot megnevezés

562912_óvoda_intézm.étkeztet
562913_isk.intézm.étkeztetés
562917_munkah.étkeztetés
851011_óvodainevelés

eredeti

módosított

személyi

bér

dologi

előirányzat

előirányzat

juttatás

járulék

kiadás

12030
5905
1016
38340
57291

6200

1630

42120

29313

7677

6855
8864
2602
5130

68271

35513

9307

23451

14685
8864
2602

4. számú melléklet rendelethez

Valkó Nagyközség Polgármesteri Hivatal által ellátott feladat 2013. évi költségvetési kiadások

e Ft
eredeti

Szak/eladot megnevezés

előirányzat

841126 önkormányzat igazgatási tevékenység
882111 aktív korúak ellátása
882113 lakásfenntartási támogatás norm. alapon
882115 ápolási díj
882117 rendszeres gyermekvédelmi támog.
882119 óvodáztatási támogatás
882202 közgyógyellátás

összesen:

módosított

személyi

bér

dologi

szociátis

előirányzat

juttatás

járulék

kiadás

segélyek

40170
8·000
1440
O
O
O
1000

43172
29977
12319
451
3289
620
1000

27100

50610

90828

27100

6687

9385
29977
12319

451
3289
620
1000

6687

9385

47656

1.sz.melléklet
BEVÉTELEK változása:

Eredeti

Módosított

előirányzat

Elóirányzat

EEI

MEI

164 680

237069

18234

intézmények finanszírozása

163 855
-107076
56779

232 723
-154 754
77969

3. sz. melléklet rendelethez

57291

68271

4. számú melléklet rendelethez

50610
164680

90828
237068

Bevételek - kiadások egyenlege:

O

1

2. számú melléklet rendelethez

KIADÁSOKváltozása:

18234

KEK

,

SZÉCHENYI TERV

Valkó Nagyközség Önkormányzata
Sziráki Szilárd
Polgármester
Valkó
Rákóczi utca 3.
2114

EMIR Iktatószám; K-2013-KEOP5.5.0/A/12.-0185444j173
Iktatószám : NKEK-2776-6j2013
Ügyintéző: Barak Helga
Telefon: +36-1~802-4384
Mobilszám: +3630 642 5518
E-maii: szerzodeskotes@nkek.hu
KEOP-5.5.0jAj12-2013-ü347

Tárgy: értesítés támogatói döntésről és a szerződéskötés feltételeiről
Tisztelt Polgármester ÚrI
Örömmel .értesltjük, hogy az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program
támogatási rendszeréhez benyújtott "Energiahatékonyság fokozása a valkói orvosi rendelő
épületében" círnű, KEOP-5.5.0f A/12-2013~0347jelű pályázatát a Környezet és Energia
Operatív Program Irányító Hatóságának vezetője

10 533 816 Ft, azaz tfzmillió-ötszázharmincháfomezer-nyolcszáztizenhat Forint
összegű tátnogatásra érdemesnek ítélte.
A támogatási szerződésben és a pályázatában foglaltak szerint a XIX. Uniós Fejlesztések
fejezet Környezet és Energia Operatív Program előirányzatból egyszeri, vissza nem
térítendő támogatásban részesül. Az előirányzat a Kohéziós Alapból támogatott.
Az elfogadott elszámolható összköltség: 12. 392 725 Ft.
Az elfogadott támogatási intenzitás: 85}00%
Irányító Hatóság vezetőjének döntése: Feltételekkel támogat (NFÜ)
Felhívjuk továbbá szíves fígyelmét, hogy Irányító Hatóság vezetője a támogatási szerződés
megkötésének előfeltételekéntaz alábbiakat határozta meg:
Szerződéskötésifeltételek:
A Pályázati Adatlap 3.21.2-3.21.3 fejezetének javítása az önrész tekintetében 1.858.909,Ft-ra.

Kifizetési feltételek:
Nem releváns
A támogatás folyósításának előfeltétele az Valkó Nagyközség Önkormányzata és a
Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatósága képviseletében eljáró NKEK
Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
mint Közrernűködő Szervezet közöttí támogatási szerződés megkötése.

NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia
Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím: 1134 Budapest, Váci út 45.
Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328.
Telefon: (361) 2386697; Fax: (361) 238 6667
E-maii: titkarsag@nkek.hu
Honlap: www.nkek.hu
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szerződéskötéshez

SZÉCHENYI.TERV

szükséges dokumentumok' és 'igazolások listájáról a mallékelt

tájékoztató nyújt' információt.. A tárnoqatási szerződés közreműködő szarvezet általi
aláírásának feltétele a _.mellék'·et szerinti dokumentumok és igazolások határidőben:
történő. hiánytalan és hibátlan beküldese.

.

.

'

.A megjelölt dokumentumokat jelen értesítés kéz'hezvételétől számított 30 napon belül
papír alapon, ajánlott levélként, p'ostai 'úton kell eljuttatni a közrernűködő szervezet

. számára.

-

- . .

".

NKEK Nemzeti Körnvezetvédelrnl és Enerqla Központ Nonprofit Korfátolt Felelősségű
Társaság.
1134 Budapest, Váci út 45. A ép, Központi postázó

Az azonosithatósáq érdekében a postázott küldeménv borítékján tüntesse fel a pályázat
azorroeítő jeiét KEOP-5.5.0/A/12-,2013~O~47, az
ügyint~ző 'nevét, vala.mint· a
"Dokumentumok szerződéskötéshez"rneqjelölést,
.

-

,

Fel·hívjuk szíves figyelmét,-·.hogy· -a dokumentumok hlánvpótlására egy alkalomma-I
van .Iehetőségi ezért k·érjük,. hogyaszerződéskötéshezszükséqes dokumentumo-k
egy csomagban kerüljenek beküldesre.
A tárnoqatásí szerződés tervezetet a . pályázatban ,m'egadott kapcsolattartó _ részére
elektronikus úton / a mellékelt CD lemezen küldjük.. Kérjük, ellenőrtzze ·a támogatási
szerződésben szereplő adatokat és amennyiben eltérést talál a Jelenleg aktuális 'és a
. szerződésben rögzített adataihoz képest, azokat haladéktalanul jelezze .a Közrernűködő
"Szervezet felé. A változásról való tájékoztatást a változást alátámasztó .dokurnentumokkal
szükséges benyújtania,
"

A kedVezményezett által. cégszerűen .aláirt szerződést 2. db eredeti példányban, postai
úton vagy személyesen kell vlsszajuttatru a közrernűködő szarvezetnek.
Felhívjuk szíves f!gyelmét1.' hogy . a támogatási szerződést a 4/2011 (I.28.) Korrn. rendejet
'3ü,§ (7) be.kezdésében meghatározott határidőn belül me.g kell kötni, azaz a tárnoqatást
szerződést e határidőn 'belűl. mindkét félnek alá kell
írnia.
.
(

Felh.fvjuk szíves flqvelmét arra, hogy am-ennyíbena kedvezményezett' a megjelölt
dokumentumokat és igazolásokat jelen értesítés kézhezvételétől számított 30 napon
belül, továbbá a hiánypótlásra meghatározott hetárldőn bel ül sem küldl meq híánvtalanul és'
hibátla-nul a' Közrernűködő Szervezet részére, vagy a dokumentumok, igazolások megfelelő'
rend.elke.zésre állása ellenére a kedvezményezett rnulasztásából a 4/2011 (1.28.) Korm,
rendelet 30·.§- (i) bekezdésben meghatárOzott hEitari,dőn belül nem kerüTaTámogatásr----szerződés megkötésére, -rendelkezésre álló határidő '-Iejártának napján a tárnoqatásí döntés
érvényét veszti. Ezen határidőbe az-esetlegesen szükségessé váló egyszeri hiánypótlás és a
tisztázó kérdés válaszadási ideje nem számft bele. .
.

NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia
Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Cfrn: 1134 Budapest} vád út 45.
Postacfm:' 1437 Budapest, Pf.: 328.
·Telefo!}: (36 1) 2.38 6697;. Fax: (36 1) 238 6667
E~man: titkarsag@nkek. hu
'
Honlap: www.nkek.hu
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SZÉCHENYI TERV

Tájékoztatjuk, hogy e döntés ellen a támogatást igénylő/kedvezményezetta 4/2011. (I.
28.) Korm. rendelet 81. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a döntés kézhezvétel étől
számított 10 napon belűl, cégszerű aláírással ellátott, indokolt, a megsértett jogszabályi,
pályázati felhívásban vagy támogatási szerződésben foglalt rendelkezést egyértelműen
megjelölő kifogást nyújthat be, amennyiben az eljárás joqszabálysértő, illetve pályázati
felhívásba vagy támogatási szerződésbe ütköző. A kifogás beérkezésétől az azt elbíráló
döntés közléséig a kifogásban foglaltakkal összefüggő határidők nyugszanak. A kifogást a
közreműködő szervezet döntése ellen a közreműködő szervezethez, az NFÜ döntése ellen az
NFÜ Jogi Főosztályához kell benyújtani. A kifogás benyújtásához lehetőség van az Új
holnapján
(www.ujszechenyiterv.gov.hu)
szereplő
kifogásminta
Széchenyi
Terv
használatára, valamint a kifogás mellékleteinek elektronikus adathordozón történő
benyújtására.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem kívánja igénybe venni a megítélt támogatást,
rnódjában áll a támogatási szerződés megkötésétől visszalépni, illetve lemondani a megítélt
támogatási összegről. Ezt a Közreműködő Szervezet címére ajánlott postai küldemény
formájában eljutatott. cégszerűen aláírt nyilatkozatban teheti meg.
Kérjük, hogya pályázatával kapcsolatban felmerülő bármely kérdésével forduljon az Ön
személyes kapcsolattartójához. aki a megjelölt időpontokban készséggel áll rendelkezésére.

Kapcsolattartó: Barak Helga
Email: barak.helga@nkek.hu

Tel.:
36-30/642-5525
36-30/642-5525
Ogyfélszolgálati idő:
Hétfő-csütörtök: 08:00-16:30
t ti., nyezo?tvéd(:lrn i ttS
Ef l ~i ~;. mt NIMpl'Qfit
ali .GlI F I ~~dga iátSillltg
1t1!J'lr''t'·) ~\fl' ;
Wel LIt ,~S,

N:

Tisztelettel:

24.

Varga Zoltán
Divízióvezetö
Természetvédelmi és Energetikai Divízió
Nemzeti Környezetvédelmi és
Energia Központ Nonprofit Kft.

2013 rmv. 1 J
ov: ~~olnoki Melinda~'

Budapest. 2013. november 11.

.

UI: Barak Helga

P:\O_KEOP 2013\S.5.0_A\KEOP-S.5.0-A-12-2013-D347 Valkó Nagyközség Önkormányzata\Szerződéskőtés\KEOP
550A12 2013 0347 támogató levél_20131108.docx
NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia
Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím: 1134 Budapest, Váci út 45.
Postacím: 1437 Budapest, Pf,: 328.
Telefon: (361) 2386697; Fax: (36 1) 2386667
E-maii: tltkarsa.g@nkek.hu
. Honlap: www.nkek.hu
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Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 32. §-a előírja, hogy a települési képviselő
testület a belső ellenőrzés éves tervét megelőző év december 31. napjáig hagyja
jóvá.
2014. év

ellenőrzési

tervében az alábbi témát javaslom meghatározni a

képviselő-testületnek:

1. Helyi adó

ellenőrzése

Célja: esetleges hátralékok feltárása, adózási morál javítása,
adóbevallások tartalmi ellenőrzése adóalanyok behívásával.
1-8 vállalkozás ellenőrzése két helyszíni vizsgálati napon.

iparűzési

A vizsgálatot 2014. I. félévében, júniusban javaslom elvégezni, mivel 2014.év
II. felében önkormányzat képviselők és polgármester választás lesz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy javaslatomat fogadja el.
Valkó, 2013. november 29.

Határozati javaslat
A képviselő-testület úgy döntött, hogy az önkormányzat 2014. éves ellenőrzési
tervében a helyi adó ellenőrzése szerepeljen. Felkéri a polgármestert, hogya
döntésnek megfelelően az éves ellenőrzési tervet készítse el, valamint a jövő évi
költségevetés készítésekor tegyen javaslatot a 370/2011. (XII.31.)
Kormányrendeletben előírt kötelezettség telj esítésére.
Határidő:

2014. évi költségvetési rendelet megalkotása
Felelős: polgármester

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Ajogszabály mai napon (2013XIl9.) hatályos állapota
A'" jel a legutoljára megváltozott bekezdéseketjelöli.

317/2013. (VIII. 28.) Konn. rendelet

a közszolgáltató kiválasztás áról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásí szemdésről
A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 15. cikk: (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A felhívás, illetve a dokumentáció tartalma
1. § (1) A települési önkonnányzat a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési
eljárást megindító felhívást, vagy többszakaszos eljárás esetén az ajánlattételi felhívást (a továbbiakban együtt: felhívás), illetve
dokumentációt úgy készíti e~ hogy az a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXv. törvénnyel (a továbbiakban: Ht.), az Országos
Hulladékgazdálkodási Tervvel (a továbbiakban: OHT), a területi hulladékgazdálkodási tervekkel, az Országos Megelőzés i
Programmal (a továbbiakban: üMP) és a területi megelőzési programokkal. valamint a Ht. 35. §-ának végrehajtására megalkotott
település i önkormányzati rendelettel összhangban legyen.
(2) A felhívásban - többszakaszos eljárás esetén legkésőbb az ajánlattételi felhívásban -, illetve a dokumentációban a
közbeszerzése1<ről szóló 2011. évi CVIII.törvényben (a továbbiakban: Kbt.) meghatározottakkal összhangban megkell határozni:
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba (a továbbiakban: közszolgáltatás) bevont terület települési, földrajziés közlekedési
je lleIDZŐit;
b) a közszolgáltatás sal érintett terület lakosságának számát az utolsó lezárt és elérhető, Központi Statisztikai Hivatal által közölt
adatokkal;
e) a közszolgáltatás megkezdés ének tervezett időpontját és a közszolgáltatás ellátásának tervezett időtartamát;
d) a települési önkormányzati rendelet szerinti helyi szabályozás főbb jellenzőit;
.e) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék várható mennyiségét, fajtáját és összetételét;
.f) az elkülönített hulladékgyűjtésbe bevonható települések vagy lakosok számát;
g) az OID-ben és a területi hulladékgazdálkodási tervben, továbbá az OMP-ben és a területi megelőzés i programban
megfogalmazott célokat és követelményeket;
h) a települési önkormányzat, illetve önkormányzati társulás tulajdonában lévő hulladékgazdálkodási létesítményeket,
amelyeket a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékgazdálkodási feladatok elvégzésére a települési önkonnányzat kijelölt, vagy a
települési önkormányzat közigazgatási területéhez legközelebb lévő, és a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékgazdálkodási
feladat elvégzés éhez szükséges hulladékgazdálkodási létesítményt;
íj a h) pont szerinti hulladékgazdálkodási létesítmények közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontjában fennálló mííszaki
állapotát, technológiai tulajdonságait, és a rendelkezésre álló kezelési technológiák kapacitását, az alkalmazott kezelési
módszereket, valamint
j) a települési önkormányzat, illetve önkormányzati társulás tulajdonában lévő járműveket, gép eket, berendezéseket és
eszközöket, amelyeket a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékgazdálkodási feladatok elvégzésére a települési önkonnányzat
kijelölt, vagy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékgazdálkodási feladatok elvégzéséhez szükséges - és az ajánlattevő által
biztosítandó - jánnííveket, gépeket, berendezéseket és eszközöket;
k) a j) pont szerinti - az ajánlatkérő által biztosított - jánníívek, gépek, berendezések és eszközök közbeszerzési eljárás
megkezdés ének időpontjában fennálló, és a közszolgáltatás teljesítése szempontjából lényeges műszaki és technológiai
tulajdons ágait.
. '
.
(3) A felhívásnak, illetve a dokumentációnak tartalmaznia kell a közszolgáltatás regionális fejlesztésére vonatkozó célok és
tervek bemutatását, figyelemmel a közszolgáltatás helyi sajátosságaira, igényeire.
(4) A felhívásban, illetve a dokumentációban az ajánlattevő részére elő kell ímiarra vonatkozó nyilatkozattételi-kötelezettséget,
hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a közszolgáltatáson kívül végzett gazdasági tevékenysége nem veszélyezteti a
hulladékgazdálkodás i közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését.
(5) A felhívásban az ajánlatkérő előírja, hogy a közös ajánlattevők jelöljék meg maguk közül azt a szervezetet vagy személyt,
amelyet - nyertességük esetén - az ajánlatkérő közszolgáltatónak minősít.
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2. § (1) Az ajánlatnak
a) a közszolgáltatás ellátásának módjára és szervezésére;
h) a közszolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre álló eszközölcre, berendezés ekre, technológiára, műszaki. felszereltségre,
létes ítményekre;
e) a közszolgáltatás minőségének biztosítása érdekében tett módszerekre, intézkedésekre, illetve vizsgálati eszközök
alkalmazás ára;
d) a közegészségügyi, kömyezetvédehni és hulladékgazdálkodási szempontbóljelentősintézkedés eknek a bemutatására;
e) az elkülönített hulladékgyűjtésre;
.f) a közszolgáltatás és a településen végzett más hulladékgazdálkodási tevékenységek kapcsolatának, összhangjának
alakítás ára;
gJ a közszolgáltatással összefüggő fejlesztés ek elvégzésére;
hj a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenys égek belső ellenőrzésénekrendjére;
iJ a fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékaira és módszereire;
j) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékgazdálkodási feladatok finans zírozás ának módjára;
k) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésének módjára, valamint
l) az ügyfélszolgálati, tájékoztatási, nyilvántartási, adatkezelés i és adatszolgáltatás i rendszer működtetésére
vonatkozó szakmai ajánlatot kell tartalmaznia.
(2) A szakmai ajánlatot adatokkal és leírás okkal kell alátámasztani.
(3) Az ajánlatban meg kell jelölni a közszolgáltatás azon részét, amelyre vonatkozólag az ajánlattevő vagy a részvételre
jelentkező harmadik személlyel kíván szerződést kötni.
(4) Az ajánlatkérö nem kérhet olyan körülményekre vonatkozó szakmai ajánlatot, amelyet a közbeszerzési eljárásban az
alkalmasság körében vizsgál.
(5) . Az alkalmassági követelményekre vonatkozó vizsgálatnak legalább az (1) ·bekezdés hj-e) pontjában meghatározott
feltételekre kell kiterjednie, a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolás ának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Konn rendelet 15. § (3) bekezdésében meghatározottakkal
összhangban.
3. § A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a közszolgáltatási szerződés hatálybalépésekor a következő feltételekkel kell
rendelkeznie:
aj a közszolgáltatás ellátás ához szükséges hatósági engedéllyel rendelkező és megfelelő műszaki állapotban levő járművekkel,
gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel, valamint olyan - tulajdonában, kezelésében vagy bérleményében levő - telephellyel,
amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására, tisztítás ára,
fertőtlenítésére és műszaki ellenőrzésére;
.
h) olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás keretében ellátni szándékozott tevékenység gyakorlása
során esetleges en bekövetkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elháritásához szükségesek;
e) a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú - és a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően képzett szakemberrel;
d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Ca továbbiakban:
üRÜ) által kiállított minősítö okirattal.

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzddés
4. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a Ht. 34. § (5) bekezdésében foglaltakon túlmenően a következőket
tartalmazza:
a) a közszolgáltatás min ös égi ismérveit, az onu által meghatározott minös ítési osztályt;
h) a közszolgáltatás fmanszírozásának elveit és módszereit;
e) a települési önkormányzatnak a közszolgáltatás finanszírozásában vállalt kötelezettsége teljesítésére vonatkozó feltételeket
és biztosítékokat, ha a települési önkormányzat a közszolgáltatás fmanszírozásábankötelezettséget vállal;
d) a hulladékgazdálkodási közs zolgáltatás i dij beszedésére vonatkozó módszer leírását; valamint
e) azokat a feltételeket, amelyek mellett a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére alvállalkozót vehet igénybe, figyelemmel
a Kbt. 128. §-ában foglaltakra is.
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás i szerződés ben a közs zo19áltató kötelességeként meg kell határozni;
a) a közszolgáltatás "folyamatos és teljes körű ellátását;
"
h) a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság s zerintiteljes ítését, ideértve az évenkénti lomtalanítás és az
.
elkülönített gyűjtés teljesítését is, ha a települési önkormányzat rendelete ezt előírja;
e) az oRÜ által meghatározott minősítési osztály szerinti követelmények biztos ítását, és a minősitő okirat hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés hatályos s ágának ideje alatti folyamatos meglétét;
d) a közszolgáltatás teljesítés éhez szükséges mennyiségű és minöségű jármü, gép, eszköz, berendezés biztosítását, valamint a
szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazását;
e) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos ellátás ához szükséges fejlesztés ek és karbantartások elvégzését;
f) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére meghatározott helyekés létesítrrények igénybevételét;

g) a nyilvántartási rendszer müködteteset es a KOZSZUlgé111C1LClL> LvyV.,~,,-~-,-
teljes ítés ét;
h) a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetését;
i) a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatás i rendszer létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges
feltételeket; valamint
j) a fogyas ztói kifo gás ok és észrevételek elintézés i rendjének megállap ítás át.
(3) A hulladékgazdálkodás i közszolgáltatási szerződésben a települési önkonnányzat kötelességeként meg kell határozni:
a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szükséges információk szolgáltatását, a Ht,
35. § g) pontjában foglaltakra tekintettel;
h), a közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységek közszolgáltatással történő összehangolásának
elősegítését;

e) a kö zszolgáltatás nak a településen végzett más közszolgáltatásokkal való összehangolás ának elősegítését;
d) a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére szolgáló helyek és létesítmények
meghatározását; valamint
ej a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását az önkormányzati tulajdonban lévő hulladékgazdálkodási
Iétes ítmények vonatkozás áb an.
5. § (1) Ha a közbeszerzési eljárás lefolytatását a Kbt. nem írja elő, a közszolgáltatási szerzödésnek az Európai Unió működéséről
szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdem szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes
vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011.
december 20-i 20 12/21/EU bizottsági határozat (a továbbiakban: 2012/21/EU bizottsági határozat) előírásainak kell megfelelnie.
(2) Az (l) bekezdés szerinti közszolgáltatási szerződésben meghatározott - a 4. § (1) bekezdés e) pontja szerinti - finanszírozás
mértéke .nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítés éhez szükséges nettó költséget, azaz a közszolgáltatás
ellátásával kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek - ideértve a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díjat - különbségét. A 4. § (1) bekezdés e) pontja szerinti finanszírozás mértékét a 2012/21/00 bizottsági határozat
5. cikke szerint kell megállapítani.
(3) Ha a kedvezményezett a 4. § (1) bekezdés ej pontja szerinti finanszírozással együtt a 2012/21/EU bizottsági határozat 5.
cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó finanszírozásban részesül, a túlkompenzációt a közszolgáltatási
szerződésben meghatározott határidőn belül visszafizeti. Ha a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves
ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra és levonható az arra az időszakra fizetendő
támogatás ös szegéből.
(4) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást vezet, amelyből a (2) és (3) bekezdésben meghatározott
követelmények ellenőrizhetők.

4. Záró rendelkezések
6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba,
(2) E rendelet szabályait a rendelet hatálybalépés ét követően megkezdett közbeszerzési eljárásokra kell alkalmazni.
(3) Az 5. § az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdés ének az általános gazdasági érdekű
szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgaltatás ellentételezése formájában nyújtott állami
tármgatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizotts ági határozat hatálya alá tartozó támogatást
tartalmaz.
7. § A felliívásban,il1etve a dokumentációban az l. § (2) bekezdés g) pontjában foglaltak meghatározás ától abban az esetben
lehet eltekinteni, ha az ORT és az OMP elfogadásáról a Kormány határozatot még nem hozott, vagy a területihulladékgazdálkodás i
terveket és a területi megelőzési programokat a környezetvédelemért-felelős miniszter még nem hagyta jóvá.

8.§1

1

Hatályon kívül helyezve.' 2010. évi Cxxx. törvény 12. § alapján. Hatálytalan: 2013. IX. 6-tól.
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Valkó Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének

2114. Valkó
Rákóczi u. 3.

Tárgy: Energopark Valkó Kft.

ügyvezetőjének

lemondása

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint Önök részéről ismeretes az előző képviselő-testület Molnár-Szabó László vezetésével alapított
egy svájci-magyar vegyes kft-t, amibe az önkormányzat apportként bevitte a szemétbányáját, de
ugyanakkor a társasági tulajdonlásba kisebbségi tulajdonos szerepkört töltött be. A többségi
tulajdonos eldönthette volna, hogy mi legyen a bánya sorsa, eladja, pénzt kér a hulladék
elhelyezésért, stb. Az Ügyvédi Iroda arra kapott megbízást, hogy a szavazati arányt változtassa meg.
Mivel az úr Magyarországra utazott az Ügyvédi Iroda megtalálta és rnegbeszélték, hogy átadja
térítésmentesen a tulajdonrészét az önkormányzatnak. Akkor gyorsan kellett cselekedni, és az volt .
az első lépés, hogy az önkormányzat nevére kerüljön a tulajdon. Azt szerették volna, hogy
zökkenőmentes legyen, ezért házon belül próbálták megoldani. A társaság ügyvezetőjének a 2009.
január 28-i képviselő testületi ülésen a 13/2009./I.28./számú határozattal engem választottak meg. A
tulajdon már 5 éve az önkormányzat nevére került, továbbá fent nevezett kft. nem végez semmilyen
tevékenységet.
Az Energopark Valkó Kft. ügyvezető i tisztségérőllemondok.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet,hogy lemondásomat elfogadni szíveskedjenek.

Valkó, 2013. december 02.

Tisztelettel:
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Farkasné Széles Rita

Tájékoztató a lejárt

határidejű

határozatok végrehajtásáról

2013-02-08

Pályázat benyújtása .Epületenerqetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása
korszerűsítése címmel

2013-03-13
2013-03-13
2013-03-13
2013-03-13

Önkormánvzat 2013.évi költségvetésének elfogadása
Onk. Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadása
WZS Csatorna Beruh. És Üzem. Onk. Társulás 2013. évi költségvetésének elfogadása
Onk képviselő-testületének 2013. évi munkatervének elfogadása

4/2013.(111.13.)
5/2013.(111.13.)
6/2013.(111.13.)
7/2013.(111.13.)

azonnal
azonnal
azonnal
azonnal

2013-03-13

Víziközmű

vagyon átadás-átvételére vonatkozó megállapodás megtárgyalásának elhalasztása
Valkó Nagyközség Polg.Hiv. Módosító és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának

8/2013.(111.13.)

2013-03-13

ióváhaovása

9/2013.(111.13.)

2013-03-13
2013-03-13
2013-03-13

Jogi, Ügyrendi és Vagyon nvilatkozatot Ellenőrző Bizottság felkérése új SZMSZ tervezet elkészítésére
Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői állás pályázati kiírása
Gödöllői Hivatásos Tűzoltóság beszámolójának elfogadása
Jegyző felkérése a kerti hulladékok megsemmisítésével kapcsolatos helyi szabályozás tervezetén ek

10/2013(111.13.)
11/2013.(111.13.)
12/2013.(111.13)

2013-03-13

előkészítésére

13/2013.(111.13.)

2013-03-13
2013-03-13
2013-03-13

Közép-moi régió szétválasztására, ill. önálló Bp. és Pest megye régió létrehozására vonatkozó
kezdeményezéssel való egyesítés
Valkói Óvodáért Közalapítvány új kuratóriumi tagjának - Olenyik Karolina - megválasztása
Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató tudomásulvétele

14/2013.(111.13.)
15/2013.(111.13.)
16/2013.(111.13.)

azonnal
polgármester
polgármester
polgármester
polgármester

megtörtént
megtörtént
megtörtént
megtörtént

rendes ülés

polgármester

elhalasztva

azonnal
2013.áprilisi
rendes ülés
azonnal
azonnal
2013.áprilisi
rendes ülés

pm, jegyző
bizottság elnöke
és jegyző

megtörtént

következő

2114. Valkó, Dányi út 13. szám alatti lakos kéreimének nem ad helyt
pótlékmentes befizetésének határideje

Gépjárműadó

2013-04-18

"Vácszentlászló Agglomeráció-Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok, Szennyvízelv. Es TisztításaCsatorna Beruh. És Üzem.Onk. Társulás Dabas és Környéke Vízügyi Kft-ben lévő üzletrészének
eladása

2013-04-30
2013-04-30
2013-04-30
2013-04-30
2013-04-30
2013-04-30

Nagy László

Jenő

2013-03-13
2013-03-13

Gödöllői Rendőrkapitányság

2012. évben végzett rnunkáiáról szóló beszámoló elfogadása

Intézményvezetői pályázat elfogadása (Máté Mária)

Valkó Naqvközséo Sportfejlesztési Koncepciójának elfogadása
Többfunkciós sportudvar kialakítására pályázat benyújtása
WZS Csatorna Beruh. És Üzem. Onk. Társulás 2012. évi pénzügyi koncepciójának elfogadása
DAKOV Kft. Bagi Üzem ig. Részére történő átadás-átvételére vonatkozó határozat mellékletét képező
meqállapodás jóváhagyása

polgármester

folyamatban
megtörtént
megtörtént

jegyző

megtörtént

polgármester
polgármester

megtörtént
megtörtént
megtörtént

17/2013.(111.13.)
18/2013.(111.13.)

azonnal
2013.03.31.
azonnal
15 napon
belül
azonnal

polgármester
polgármester

megtörtént
megtörtént

20/2013. (IV.18.)

azonnal

polgármester

megtörtént

21/2013.
22/2013.
23/2013.
24/2013.
25/2013.

azonnal
azonnal
azonnal
2013.05.02
azonnal

polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
polgármester

megtörtént
megtörtént
megtörtént

azonnal

polgármester

megtörtént

(1V,30.)
(1V,30.)
(1V,30.)
(1v'30.)
nv 30.)

26/2013. (1v'30.)

jegyző

jegyző

benvúitva
megtörtént

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2013-04-30 Polgármester felhatalmazása a tartozás-követeléssel kapcsolatos ELMIB megállapodás aláírására
2013-04-30 2013. évre vonatkozóan a határozat mellékiete szerinti közbeszerzési terv elfogadása
2013-04-30 A jegyző felkérése további egyeztetésekre (SZMSZ)
2013-04-30 A jegyző felkérése további egyeztetésekre (Avarégetés)
Radics Lajos Béla valkói lakosnak engedély a Valkó, Rákóczi u. 46. sz. alatti önki tulajdonról mellékép.
2013-04-30 Felépítmény elbontására és elvitelére
Bene József 2114. Valkó, Rákóczi u. 58. sz. alatti lakos kijelölése határozott időre a Rákóczi u. 46. sz.
2013-04-30 alatt lévő önki bérlakás bérlőjének
2013-04-30 Rákóczi u. 38. szám alatti 1176/14. hrszú 37,39 m2 alapterületű lakás elidegenítése

27/2013.
28/2013.
29/2013.
30/2013.

2013-05-16 24/2013(IV.30). számú határozat kiegészítése
2013-05-16 Önk. 2013. évre vonatkozó sporttal kapcsolatos feladatainak és kötelezettségeinek meghatározása
Sülysáp Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 2012. évi
2013.06.27. munkájáról szóló beszámoló tudomásulvétele
Sülysáp Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulással kötött
2013.06.27. megállapodás módosítása
2013.06.27. Önk. és intézményei 2012. évi költségvetési beszámolójának elfogadása
Zöld Híd Régió Környezetvéd. És Hulladékgazdálkodási Kft-vel történő szerződés kötése 2014.január
2013.06.27. 1-től engedéllyel rendelkezés esetén
2013.06.27. WZS Csatorna Beruh. És Üzem. Onk. Társulás működésével kapcsolatos beszámoló tudomásulvétele

(IV.30.)
(IV.30.)
(IV.30.)
(IV.30.)

azonnal
azonnal
azonnal
azonnal

31/2013. (IV.30.)

azonnal

jegyző

megtörtént
megtörtént
megtörtént
megtörtént

polgármester

megtörtént

32/2013. (IV.30.)
33/2013. (IV.30.)

2013.05.31. polgármester
2013.05.31. polgármester

megtörtént
megtörtént

34/2013. (V.16.)
35/2013. (V.16.)

azonnal
azonnal

polgármester
polgármester

megtörtént
megtörtént

3712013.(VI.27.)

azonnal
15 napon
belül
azonnal

polgármester

megtörtént

polgármester
polgármester

megtörtént
megtörtént

2013-09-30
azonnal
15 napon
belül
2013-06-15
2013-06-15
2013.06.15.
2013.06.15.
15 napon
belül
azonnal
2013.09.30.
azonnal
30 napon
belül
azonnal
azonnal

polgármester
polgármester

folyamatban
megtörtént

polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
polgármester

megtörtént
megtörtént
megtörtént
megtörtént
megtörtént

polgármester
polgármester

megtörtént
megtörtént
módosítva
megtörtént

38/2013.(VI.27.)
39/2013.(VI.27.)
40/2013. (VI.27.)
41/2013.(VI.27.)

2013.06.27. WZS Csatorna Beruh. És Üzem. Onk. Társulás társulási megállapodás módosítása
2013.06.27. Társulási megállapodás módosltása, egységes szerkezetbe foglalásának elfogadása
2013.06.27. Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulásba delegált személyek Sziráki Szilárd, Máté Mária
2013.06.27. Onk. A Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulásban tag kíván maradni
2013.06.27. Belső Ellenőrzési feladat ellátásáról szóló Megállapodás módosításának elfogadása
Oláh Krisztina 2114. Valkó, Rákóczi u. 64. sz. alatti lakos részére önk. tulajdonú (1176/14)ingatlan
2013.06.27. értékesítése
2013.06.27. Onk. Móra Ferenc Ált. Isk.lntézményvezetői pályázatával kapcsolatban nem kíván állást foglalni
2013.06.27. 29/2013.(IV.30.) és a 30/2013.(IV.30.) sz. határozatok teljesítési határidejének módosítása
2013.06.27. 2012. évi Belső ellenőri jelentés tudomásulvétele

42/2013. (VI.27.)
43/2013. (VI.27.)
44/2013.(VI.27. )
45/2013.(VI.27.)
46/2013.(VI.27.)

2013.06.27. Valkó Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013-2018) elfogadása
2013.06.27. Országos Mentőszolgálat Alapítványának támogatása
2013.06.27. Móra Ferenc Általános Iskola dolgozók részére az étkezési díjak kedvezményes összegben való

51/2013.(VI.27.)
52/2013.(VI.27. )
53/2013.(VI.27.)

4712013.(VI.27.)
48/2013.(VI.27.)
49/2013.(VI.27.)
50/2013.(VI.27.)

polgármester
polgármester
jegyző

jegyző

polgármester
polgármester
polgármester
óvodavezető

megtörtént
megtörtént
megtörtént

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
megállapítása.
2013.06.27. Igazgatási szünet 2013.08.05-08.20. támogatása

54/2013.(VI.27.)

azonnal

jegyző

2013.07.26

Turai orvosi ügyelettel kapcsolatos döntés

56/2013.(VII.26.)

azonnal

polgármester

megtörtént

2013.09.24

Közrend és közbiztonság védelme

57/2013.(IX.24.)

köv. rendes
ülés

polgármester

megtörtént

2013.10.10

Tűzifavásárláshoz kapcsolódó

58/2013. (X.1 O.)

2013.10.11

polgármester

megtörtént

2013.10.16

Önkormányzat 2014. évi koncepciójának elfogadása
VVZS Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi beszámolójának
elfogadása

60/2013.(X.16).

azonnal

polgármester

megtörtént

61/2013. (X.16).

azonnal
köv. rendes
ülés

polgármester

megtörtént

polgármester

folyamatban

polgármester

megtörtént

polgármester

megtörtént

polgármester

megtörtént

polgármester

megtörtént

polgármester

folyamatban

2013.10.16

támogatási igény benyújtása

2013.10.16

Valkói Cigányokért Közalapítvány és a Valkói Ifjúságáért Közalapítvány működésének vizsgálata

62/2013.(X.16).

2013.10.16

Települési könyvtári ellátás biztosítására megállapodás kötése a Pest Megyei Könyvtárral
Szentmártonkáta Sülysáp Székhelyű Közos Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Társulásából való kilépésének tudomásul vétele

63/2013.(X.16).

65/2013.(X.16).

2013.10.16

Sülysáp Környéki Társulás Társulási Megállapodásának elfogadása
Horváth Anna Júlia 2114 Valkó, Rákóczi u. 52. szám alatti lakos az 1176/14. hrsz-ú önkormányzati
lakás bérlőjévé kijelölése

2013.10.16

Polgármester felhatalmazása a Világ

2013.10.16
2013.10.16

Királynője Engesztelő

Mozgalom céljai támogatásában

64/2013. (X.16).

66/2013.(X.16).
67/2013.(X.16).

2013.10.27
30 napon
belül
30 napon
belül
15 napon
belül
30 napon
belül

megtörtént

Tisztelt Képviselő-testület!

Immár hagyománnyá vált, hogy karácsony
támogatásban részesülnek.

előtt

a 60. életévet betöltött személyek egyszeri

2012. évben 481 fő érte el, vagy haladta meg a 60. életévét. 2013. évben jelenleg 476 főt érint
a támogatás. Javaslom, hogy részükre egyszeri 4.000,- Ft összegű rendkívüli segély
kifizetésére kerüljön sor még a karácsonyi ünnepek előtt. Ez 1.904.000,- Ft-os költséget jelent
az önkormányzat számára. A fedezet rendelkezésre áll a költségvetésben.
Valkó, 2013. december 11.

Határozati javaslat

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 60. életévet elérő
és azt meghaladó, Valkó nagyközség belterületén életvitel szerűen élő (állandó vagy
tartózkodási lakcím) magyar állampolgár, a tárgyévet megelőzően beköltözött lakosok
számára egyszeri 4.000,- Ft összegű támogatást nyújt a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 4/1993. (VII. 13. sz.) rendelete alapj án. Felkéri a polgármestert, hogy a
2013. évi költségvetés szociális segélyezés sorról gondoskodjon az érintettek részére történő
kifizetésrő l.
Határidő.
Felelős:

2013. december 21.
polgármester

Jelenléti ív

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 18-án 18.00 órakor
tartott képviselő-testületi ülésén megjelentekről.

1.1 Sziráki Szilárd polgármester
2.1 Bogács Attila József képviselő
3.1 Máté Mária képviselő
4.1 Mészáros Gábor
5.1 Pál Tibor

képviselő

. ;~:1.(C"é-. ...
o··~::·~fo ..o.

képviselő

o

6.1 Szira József képviselő
7.1 Tusor László

o.ol~!?t4! odIA

képviselő
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dr. Filipsz Andrea jegyző
Várnai Gyula Béla VRNÖ elnök
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Valkó Nagyközség Polgármesterétől
2114. Valkó, Rákóczi u. 3.006/28-483-443.006/28-572-031.
E-maiI cím: .polgarmestervalkocminvitel.l1u

Meghívó
A 2013. december 18-án 18,00 órai kezdettel megtartandó
képviselő-testületi ülésre
Az ülés helye: Valkó Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácsterem, Valkó, Rákóczi u. 3.
NAPIRENDI PONTOK:
1./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetének megtárgyalása (az anyag korábban
kiküldve)
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester
2./ A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint egyes személyes gondoskodást nyújtó helyi rendelet
megalkotása
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester
3./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(111.13.) rendelet módosítása (testületi ülésen
kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester
4./2014 éves
Előteriesztő:

belső ellenőrzési terv
Sziráki Szilárd polgármester

5./ A csatornahálózat működésével kapcsolatos tulajdonosi döntések
Sziráki Szilárd polgármester

Előteriesztő:

6.1 Tájékoztató a Pest Megyei Kormányhivatal közszolgáltatás hiányával kapcsolatos törvényességi
észrevételéről
Előterjesztő:

Sziráki Szilárd polgármester

7./ Energopark Valkó Kft. ügyvezetőjének lemondása
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester
8./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Sziráki Szilárd polgármester

Előterjesztő:

9./ 60 éven feletti nyugdíjasok támogatása
Sziráki Szilárd polgármester

Előterjesztő:

10./ Egyebek, indítványok
Mindenki megjelenésére számítunk.
Valkó, 2013. december 12.

