
VALKÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2014. május 21-én 17.00 órakor tartott
testületi ülésének jegyzőkönyve

MUTATÓ

RENDELETEK:

3/2014. (V22.) számú rendelete: A képviselő-testület és szervei Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 5/2007.
(V30.) számú rendelet módosításáról

VALKÓ NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÓ
TESTÜLETÉNEK 5/2007. (V 30.) számú
rendelete a képviselő-testület és szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
(egységes szerkezetben)

4/2014. (V 22.) számú rendelete: A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési
térítési díjak megállapításáról szóló
1/2014. (LD.) számú rendelet
módosításáról.

Önkormányzat
112014. (LD.)

rendelete
étkezési

Valkó Nagyközség
Képviselő-testületének

önkormányzati
gyermekétkeztetési és egyéb
térítési díjak megállapításáról
(egységes szerkezetben)

5.12014. (V22.) számú rendelete: A pénzbeli és természetben nyújtott
szociális és egyes személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról szóló 912013. (XIL18.)
számú rendelet módosításáról

Valkó Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének 9/2013. (XIL18.)
önkormányzati rendelete a pénzbeli és
természetben nyújtott szociális és egyes
személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról
(egységes szerkezetben)



34/2Ü14.(V21). számú határozata:

35/2Ü14.(V2l). számú határozata:

36/2Ü14.(V21). számú határozata:

37/2Ü14.(V21). számú határozata:

38/2Ü14.(V21). számú határozata:

39/2Ü14.(V21). számú határozata:

4ü/2ü14.(V21). számú határozata:

4112Ü14.(V2l). számú határozata:

HATÁROZATOK:

Napirendi pontok elfogadása

Valkói Napköziotthonos Szervezeti és
Működési Szabályzatát jóváhagyása

Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának, és
Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyása

KLIK-kel kötött vagyonkezelői szerződés

Dányi Védőnő Egészségügyi Betéti
Társasággal kötött szerződés módosítása

Balta és Balta Kft. kezdeményezett
útlezárásának nem engedélyezése

Országos Menőszolgálat Alapítványának
támogatása

Energopark Valkó Kft. ügyvezető

igazgatójának kinevezésével kapcsolatos
döntés elnapolása

42/2Ü14.(V.2l). számú határozata: Önkormányzat
elfogadása

Alapító okiratának



Jegyzőkönyv

Készült: Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 21-én 17,00
órakor tartott képviselő-testületi ülésén.

Jelen vannak: Sziráki Szilárd polgármester, Bogács Attila József képviselő, Máté Mária
képviselő, Szira József képviselő, Tusor László képviselő, dr. Filipsz Andrea jegyző, Várnai
Gyula Béla VRNÖ elnök.

Igazoltan távol van: Mészáros Gábor képviselő, Pál Tibor képviselő

Sziráki Szilárd polgármester nagy tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit. Megállapítja,
hogya képviselő-testületiülés határozatképes, a megválasztott 6 képviselőből 4 fő jelen van.
Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Farkasné Széles Ritát, illetve a soron következő

jegyzőkönyv hitelesítőnek Máté Mária és Bogács Attila képviselőt. Megjegyzi, hogy Szira
József képviselő egy kicsit később fog jönni.

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyhangúlag egyetért.

Sziráki Szilárd polgármester ismerteti a testületi ülés napirendi pontjait.

NAPIRENDI PONTOK:

1.1 Valkó Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetének és a
Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalása

2.1 Valkó Nagyközség Önkormányzat rendeletmódosítása a gyermekétkeztetési és egyéb
étkezési térítési díjak megállapításáról

3.1 VVZS Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulással kapcsolatos
döntés

4.1 Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának, valamint Szervezeti
Működési Szabályzatának megtárgyalása

5.1 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tankerületi Igazgatója költségmegosztást kérő

levelének megtárgyalása

6.1 Védőnői feladatok ellátására vállalkozói szerződés módosítása

7.1 Balta és Balta Kft. útlezárási kéreime

8.1 Országos MentőszolgálatAlapítvány támogatásának kérése

9.1 Energopark Valkó Kft. ügyvezető igazgatójának kinevezése

10.1 Egyebek, indítványok
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Sziráki Szilárd polgármester a napirendi pontokat elfogadásra javasolja.

A képviselő-testület - a polgármester javaslatával egyetértve - 4 igen szavazattal Ü ellenében
az alábbi határozatot hozza:

Valkó Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testület

34I2ü14.CV.2l). számú határozata:

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4
igen szavazattal a napirendi pontokat elfogadja

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

A NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ Valkó Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetének és a
Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalása
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester

Sziráki Szilárd polgármester megjegyzi, hogy a képviselők az ülés előtt végigbeszélték a
napirendi pontokat, kialakított álláspontjaikat már most összefoglalóan jelen testületi ülés
keretében fogják elfogadni. Közli, hogy mindenki láthatta a napirendhez tartozó határozati
javaslat, mellyel hogyha egyetértenek, kézfeltartással jelezzék a testület tagjai.

A képviselő-testület - a polgármester javaslatával egyetértve - 4 igen szavazattal Ü ellenében
az alábbi határozatot hozza:

Valkó Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testület

35I2ü14.(V.2l). számú határozata:

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4
igen szavazattal a Valkói Napköziotthonos Óvoda (2114.
Valkó, Isaszegi út lia.) Szervezeti és Működési

Szabályzatát jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Sziráki Szilárd polgármester közli, hogy amennyiben nincs hozzászólás, a képviselő-testület,

ha a rendelettervezetet elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.

A képviselő-testület - a polgármester javaslatával egyetértve - 4 igen szavazattal Ü ellenében
az alábbi rendeletet alkotja:
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Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 312014. (V22.) számú rendelete a
képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 512007. (V30.)
számú rendelet módosításáról.

VALKÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMANYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK512007. (v 30.)
számú rendelete a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
(egységes szerkezetben)

2.1 Valkó Nagyközség Önkormányzat rendeletmódosítása a gyermekétkeztetési és egyéb
étkezési térítési díjak megállapításáról
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester

Sziráki Szilárd polgármester elmondja, hogy ezt is végigbeszélték, az előterjesztés le van
írva. Közli, hogy amennyiben nincs hozzászólás, a képviselő-testület, ha a rendelettervezetet
elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.

A képviselő-testület - a polgármester javaslatával egyetértve - 4 igen szavazattal Oellenében
az alábbi rendeletet alkotja:

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 412014. (v 22.) számú rendelete a
gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 112014. (l13.)
számú rendelet módosításáról.

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 112014. (I13.) önkormányzati
rendelete gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról
(egységes szerkezetben)

3.1 VVZS Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulással kapcsolatos
döntés
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester

Sziráki Szilárd polgármester közli, hogy ezt is ismertette korábban. Azt a rendeletet, amivel a
csatorna beruházáshoz a fogyatékkal élők számára a rákötési díjkedvezményt tudja biztosítani
az önkormányzat, azt visszahelyezi a rendelet megfelelő helyére. Kéri, hogy aki ezzel
egyetért, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület - a polgármester javaslatával egyetértve - 4 igen szavazattal Oellenében
az alábbi rendeletet alkotja:

Valkó Nagyközség Önkormányzat 5.12014. (V22.) számú rendelete a pénzbeli és természetben
nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 912013. (XII 18.)
számú rendelet módosításáról

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 912013. (XII 18.) önkormányzati
rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról
(egységes szerkezetben)
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4.1 Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának, valamint Szervezeti
Működési Szabályzatának megtárgyalása
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester

Sziráki Szilárd polgármester ismerteti, hogy ezt már az előző testületi ülésen végigbeszélték,
elmondták, hogy mik lesznek a főbb elemei, és mik lesznek a változtatások. Mivel az ő

Szervezeti Működési Szabályzatukra a Törvényességi Főosztály, a Pest Megyei
Kormányhivatal nem emelt kifogást, így eljuttatták az önkormányzatok részére. Most
szavazni kellene azokról a változtatásokról, amik ott átvezetésre kerültek. Kéri, hogy aki a
határozati javaslatot elfogadja és támogatólag jóváhagyja, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület - a polgármester javaslatával egyetértve - 4 igen szavazattal Ü ellenében
az alábbi határozatot hozza:

Valkó Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testület

36/2Ü14.(V21). számú határozata:

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4
igen szavazattal úgy döntött, hogy az Észak-Kelet Pest és
Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodását, valamint a Szervezeti és Működési

Szabályzatát jóváhagyja. Felkéri a polgármestert, hogy a
döntésről a Társulás elnökét tájékoztassa.

Határidő: 15 napon belül
Felelős: polgármester

5.1 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tankerületi Igazgatója költségmegosztást kérő

levelének megtárgyalása
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester

Sziráki Szilárd polgármester közli, hogy ezt a témát is megbeszélték a képviselő-testületi

ülés előtt. Az a kialakult álláspontja, az a határozati javaslat, amit leírtak a
költségmegosztással kapcsolatosan, a testület azt preferálja, hogy a szerződésben foglaltak
szerint történjen estleges módosítás, de abban lévő határidőkkel.

Bejelenti, hogy közben megérkezett Szira József képviselő is.
Térjenek rá vissza, illetve amit még kiemelt a képviselő-testület, azokat belerakják. Kéri,
hogy aki ebben a formában egyetért vele, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület - a polgármester javaslatával egyetértve - 5 igen szavazattal Ü ellenében
az alábbi határozatot hozza:

Valkó Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testület

37I2Ü14.(V21). számú határozata:
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Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5
igen szavazattal úgy döntött, hogy jelenleg nem kívánja
módosítani a 2013. június 18. napján, a KLIK Gödöllői

Tankerületi Igazgatóval kötött vagyonkezelési
szerződést. Nem zárkózik viszont el, hogya szerződés

27. pontja alapján december 15. napjáig felülvizsgálják a
szerződést és 2015. évre vonatkozóan módosítsák, akár
az üzemeltetési költségviselés megosztásának
kérdéskörében is. Sérelmezi viszont, hogy a tankerület
által generált üzemeltetési vita miatt, egyeztetés nélkül
felfüggesztette, illetve megszüntette az úszásoktatást
április hóban a szerződésben foglaltak ellenére.
Felkéri a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a
Gödöllői Tankerü1et vezetőjével ebben a témakörben,
kiemelve az általános iskolai tanulók jövőbeni

folyamatos úszásoktatásának biztosítását, ezzel is
támogatva, illetve megerősítve a közoktatási törvényben
leírtakat, valamint a köznevelési program által sport-, és
egészséges életmódra való törekvéseket, így a tanuszodai
oktatás megerősítését is.

Határidő: 15 napon belül
Felelős: polgármester

6.1 Védőnői feladatok ellátására vállalkozói szerződés módosítása
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester

Sziráki Szilárd polgármester elmondja, mindenki előtt ismeretes, hogy Nagyné Schwarcz
Gabriellával, illetve az ő betéti társaságával kötöttek határozatlan időre Valkó település
védőnői körzetébe területi védőnői feladatok ellátásra szerződést, amit módosítani
szeretnének. Közli, hogy három apró dolog elkerülte a figyelmüket, amit átvettek sémát a
szolgáltatói szerződésre, az egy olyan sémára alapult, amikor a betéti társaság igényli meg az
állami normatívát és ő is számol el vele. De ők nem így egyeztek meg a védőnővel, hanem ők

kapják meg a normatívát és abból fizetik a védőnőt. Ezt kellett módosítani, illetve az
elnevezéssel volt probléma, a l O-es pont utolsó mondatát kérte kihagyni, a 12-es pontot kérte
kihagyni, és a 19/a pontnál is a polgármesteri hivatal finanszírozási szerződését kell
belevenni, a védőnő helyett. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással
jelezze.

A képviselő-testület - a polgármester javaslatával egyetértve - 5 igen szavazattal Oellenében
az alábbi határozatot hozza:

Valkó Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testület

38/2014.(Y.2l). számú határozata:

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5
igen szavazattal a Dányi Védőnő Egészségügyi Betéti
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Társasággal (képviselő: Nagyné Schwarcz Gabriella
2118 Dány, Malom u. 35.) 2014. március 1. napjától
határozatlan időre Valkó település védőnői körzetébe
területi védőnői feladatok ellátására kötött szerződést

módosítja a melléklet szerinti tartalommal.
Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt szerződés

aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

7./ Balta és Balta Kft. útlezárás i kéreIme
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester

Sziráki Szilárd polgármester elmondja, mindenki előtt ismeretes, hogya külterületi utakkal
kapcsolatosan vannak kisebb-nagyobb problémák. Azon a részen illetéktelen személyek
járnak, ahol előlük Balta László szeretné lezárni a Dányi útból nyíló lovas tanya felé vezető

utat. Ehhez beadott egy kérelmet az önkormányzathoz, nem tudja, mit lehetne tenni, mert ő

ezt szeretné. Ismerteti a napirenddel kapcsolatos két határozati javaslatot. A kettes számú
határozati javaslat kapcsán közli, hogy ha az összes ingatlan tulajdonost meg kell keresni,
véleménye szerint több száz ember lenne.

Tusor László képviselő véleménye szerint nem az ingatlan tulajdonosokat kell megkeresni,
hanem a termelőket, akiknél bérbe van a terület.

dr. Filipsz Andrea jegyző közli, hogy az ingatlan tulajdonosokat kell.

Máté Mária képviselő megkérdezi, lenne-e arra esélye, hogy megkapjon minden engedélyt,
mert ha nem, ne vezessék félre.

dr. Filipsz Andrea jegyző megjegyzi, az a kérdés, hogy rögtön el akarja utasítani a képviselő

testület vagy keres olyan megoldást, amely a jogszabályoknak és a kérelmező érdekeinek is
megfelel.

Tusor László képviselő közli, hogy Turán egy-két út le van zárva, számtalan helyen vannak
sorompók.

dr. Filipsz Andrea jegyző szerint kérdés, hogy hogy van a Földhivatalnál nyilvántartva. Van,
amit le lehet zámi, van, amit nem. Ez kifejezetten közútként van nyilvántartva, az
önkormányzat tulajdonában és kezelésében.

Tusor László képviselő véleménye, ha itt lezárják, abban az esetben Dány felől jönnek,
mindenhol pedig nem lehet. Ő jónak találja a kamerarendszert, ha valami van, meg lehet őket

nézni, ki szaladgál ki. Javasolja, hogy olyan intézkedés kellene, hogyha nincsen arra dolga, ne
menjen oda. Egyetért Lacival, de véleménye szerint a lezárás nem fog menni.

Sziráki Szilárd polgármester elmondja, hogy ő is egyetért vele, hiszen ők is ezzel
foglalkoznak. De ha baj van, és valaki belekapaszkodik a jogszabályba, mint annak idején pl.
mikor égett a fenyves, ha nem bír rögtön bemenni a tűzoltó, gondatlan veszélyeztetésért
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probléma lenne. Laci segít az önkormányzatnak és ők is szeretnének neki segíteni, de ez egy
olyan volumenű dolog, hogyha valami probléma történik, nem biztos, hogy jól jönnek ki
belőle. Az egy másik dolog, hogy a polgárőrök, a gazdák is voltak kinn a határban, továbbá
meg lehetne beszélni a turai alosztályvezetővel, - mivel már három KMB-sük van, - hogya
határszemlére is legyen egy kis rálátásuk, és ott is járőrözzenek. Hátha ennek elmenne a híre,
hogy nem lehet kocsikázni, hogyha egy-két ellenőrzést tartanak akár külterületen is. 6 talán
innét fogná meg ezt a dolgot.

Tusor László képviselő megkérdezi, nem tudnak-e olyan állásfoglalást hozni, hogy akinek
nincs ott külterülete, illetve nem művel ott földet, nem mehet arra.

dr. Filipsz Andrea jegyző megkérdezi, arra gondol, hogy behajtani tilos, kivéve célforgalom.

Máté Mária képviselő megjegyzi, mondhatja azt is, hogy Dányba vissza akar menni.

Sziráki Szilárd polgármester közli, hogy egyszer mondhatja, hogy eltévedt, de már ha
másodszor megfogják, nem mondhatja.

dr. Filipsz Andrea jegyző elmondja, hogy közlekedési táblával lehetne visszafogni, de azt
nekik kell a közlekedési hatóságtól beszerezni az engedélyt. Véleménye szerint átmenő

forgalom tilos, kivéve célforgalom.

Bogács Attila képviselő elmeséli, hogyavadászháznál elég sokan bejártak, de sikerült
szerezni egy behajtani tilos táblát, amin rajta van, hogy kamerával megfigyelt terület, és azóta
nem állnak oda kocsival, nincs szaladgálás és nem jönnek fel kocsival.

Sziráki Szilárd polgármester közli, hogy volt két határozati javaslat. Megkérdezi, legyen-e
harmadik.

Tusor László képviselő elmondja, hogy a sorompó nem megoldható hosszú távon. Azok a
földtulajdonosok is, akik ott dolgoznak, nem viszik magukkal a kulcsot, stb. Azt el tudná
képzelni, hogyajegyző asszony kigondol egy jó megoldást.

dr. Filipsz Andrea jegyző javasolja az egyes határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy
felkéri ajegyzőt, vizsgálja meg, hogy milyen közlekedési táblával oldható meg a probléma.

Sziráki Szilárd polgármester elmondja, hogy az első határozati javaslatot a jegyzőasszony

kiegészítésével szavazásra bocsátja. Kéri, hogy aki ebben a formában egyetért ajavaslattal,
kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület - a polgármester javaslatával egyetértve - 5 igen szavazattal Oellenében
az alábbi határozatot hozza:

Valkó Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testület

39/2Ü14.(V21). számú határozata:

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5
igen szavazattal úgy döntött, nem engedélyezi a Balta és
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Balta Kft (2114 Valkó, Ady Endre u. 19.) részére a Dányi
útnak a határba történő kivezető út lezárását tekintettel
arra, hogy a jelenlegi jogszabályok nem teszik lehetővé.

Felkéri a jegyzőt, vizsgálja meg, hogy milyen
közlekedési táblával oldható meg a probléma.
Kéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről

tájékoztassa.

Határidő: 15 napon belül
Felelős: polgármester

8./ Országos MentőszolgálatAlapítvány támogatásának kérése
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester

Sziráki Szilárd polgármester elmondja, úgy gondolja, hogy támogassák az Országos
MentőszolgálatAlapítványát, és a határozati javaslatban is ezt írta le. Megkérdezi, hogy van-e
kérdés, hozzászólás, amennyiben nincs, kéri, aki egyetért ajavaslattal, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület - a polgármester javaslatával egyetértve ~ 5 igen szavazattal Oellenében
az alábbi határozatot hozza:

Valkó Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testület

40/2014.(V2l). számú határozata:

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5
igen szavazattal testülete úgy döntött, hogy az Országos
Menőszolgálat Alapítványnak 50 ezer forint összegű 
azaz Ötvenezer forint - támogatást nyújt eszközparkjuk
fejlesztésére. Felkéri a polgármestert, hogy a
tartalékkeret terhére az összeg átutalásáról
gondoskodjon.

Határidő: 15 napon belül
Felelős: polgármester

9./ Energopark Valkó Kft. ügyvezető igazgatójának kinevezése
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester

Sziráki Szilárd polgármester ismerteti, hogy a nevek meg vannak, de még gondolkodnak
rajta, és nem egyeztetett a személyekkel, ezért javasolja a következő ülésig az elnapolását.
Kéri, aki az elhangzottakkal egyetért, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület - a polgármester javaslatával egyetértve - 5 igen szavazattal Oellenében
az alábbi határozatot hozza:

8

idanka
Kiemelés



Valkó Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testület
4112Ü14.(V21). számú határozata:

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5
igen szavazattal az Energopark Valkó Kft. ügyvezető

igazgatójának kinevezésével kapcsolatban úgy
határozott, hogy a döntést elnapolja a következő ülésig,
amíg a polgármester egyeztet az általa felkért személlyel.

Határidő: következő testületi ülés
Felelős: polgármester

10./ Egyebek, indítványok

Sziráki Szilárd polgármester ismerteti Valkó Nagyközség Önkormányzat alapító okiratával
kapcsolatos előterjesztést. Elmondja, hogy az alapító okiratból a felsoroltakat azért szükséges
törölni, mert ezek a szakfeladatok részben és egészben vagy belekerültek más címen, néven az
alapító okiratba vagy pedig abszolút mértékben kikerültek. Megkérdezi a jegyző asszonyt,
hogy így pontosan fogalmazott-e?

dr. Filipsz Andrea jegyző közli, hogyha nagyon precízek akarnak lenni, fogalmuk sincsen,
hogy miért kell kivenni. Könyvelési problémákat fog okozni, de azt megoldja a pénzügy. Jött
egy olyan levél, hogy ezeket ki kell venni, mert ez tiltott kormányzati funkció. De hogy mi
köze van a kormányzati funkciónak az önkormányzat, a pénzügyi ellátások, gyermekvédelmi
és hasonló szociális munka dolgok, ő egyszerűen nem érti, nem tudja, kiveszik.

A képviselő-testület - a polgármester javaslatával egyetértve - 5 igen szavazattal ü ellenében
az alábbi határozatot hozza:

Valkó Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testület
42/2Ü14.(V21). számú határozata:

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5
igen szavazattal az Önkormányzat Alapító okiratát a
melléklet szerinti tartalommal elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Sziráki Szilárd polgármester közli, hogy az egyebek napirendi ponton belül szeretne egy
rövid tájékoztatást adni a tisztelt képviselő társaknak.

Legelőször szeretettel és tisztelettel meghívnak mindenkit, személyesen akarta
odaadni a meghívót, mert tudta, hogy ma testületi ülés lesz. Ismerteti, hogy a végéhez
értek a pályázat elszámolásához a KEOP-1.2.0 szennyvízelvezetés és tisztítás csatorna
beruházási önkormányzati társulás keretében megvalósuló szennyvíz csatorna
programjuknak, amelynek lesz egy sajtó nyilvános lezárása jövő hét kedden, május
27-én 14 órakor. Nagy szeretettel meghívja a képviselő társakat. Ki fogja osztani a
meghívókat, mindenki írja be a naptárába. Elmondja, hogy az avató után a valkói
vadász kastélyban tartandó állófogadásra is meg vannak hívva a tisztelt képviselők.
Ismerteti az elmúlt időszak eseményeit az utolsó újságszám megjelenése óta, amit
mindenki nyomon követhet, hogy mi történt a településükön. A KEOP-1.2.0
csatornaprojekthez 4.790.842.- forint vissza nem térítendő önerő támogatást nyert a
társulás.
Elmondja, hogyaSzoborkerthez a kőtáblák és egyéb más elemek elkészültek. A
virágosítás megtörtént, ő úgy gondolja, hogy nagyon szép ünnepség keretében az
átadás megtörtént. Nagyon sokan voltak a településről és méltóképpen megemlékeztek
1848-49. emlékéről.
GKRT együttműködésének köszönhetően a turisztikai kötelező feladatokat a TDM
rendszeren keresztül abszolválták, elfogadták, amit az elmúlt alkalommal elfogadott a
testület, megkapta ezt a minősítést a Gödöllői Regionális Turisztikai Egyesület, és így
Valkó Nagyközség is.
Közli, hogy adósság konszolidációs kérelmet adott be, és támogatást nyert a Zöld Híd
kb. 61 millió forint értékben.
Elmondja, hogy BM adósság konszolidációban nem résztvevő önkormányzatok
támogatására pályázatot nyújtottak be. A testülettel nem egyeztetett, amiért elnézést
kér, de nem is kellett hozzá testületi döntés. A 2000 és 2500 lélekszám közötti
települések maximálisan 44 millió forintra pályázhattak különböző célok fejlesztésére.
Itt szeretné nagy tisztelettel és örömmel bejelenteni, hogy Valkó Nagyközség
Önkormányzata 44 millió forintot nyert aszfaltozásra. Közli, hogy itt van a pénz, rajta
van a számlájukon. Igazából a csatomásokkal kell majd egyezkedni, hogy al-, és
felépítményt hogyan lehet majd elhelyezni erre a műre. 6 azt gondolja, hogy ez egy
hatalmas nagy dolog, és nagyon büszke rá, hogy sikerült.
A BM EU-s önerős alappályázatra beadták az orvosi rendelős projektjükhöz a
pályázatot, aminek még nincsen végeredménye.
Tájékoztatja a testületet, hogy a társasági adóval kapcsolatos sportos előminősítés

hiánypótlási anyagot, illetve az új évadra a pályázatot elkészítették és beadták.
Elmondja, hogy Szoborkert rendbetétele, emlékmű állítás, parkrendezés megtörtént,
arról már beszéltek.
Ismerteti, hogy elindult a focipálya projekt is, nemcsak a pálya belterülete, hanem az
elkerítésére is sikerült támogatást szerezni, aki arra jár megláthatja, hogy ezek a
munkák folyamatosan kivitelezésre kerülnek.
Közli, hogy a stefánia nyilvántartó program beszerzését a könnyebb adminisztráció
miatt a védőnői szolgálat működésével kapcsolatosan egy kis adminisztrációs hiba
miatt ingyenesen megkapták százezer forint helyett. Mint tudják a védőnővel

megkötötték a vállalkozói szerződést.

Nagy- és kis értékű tárgyi eszközöket vásároltak 1.200.000.- forint értékben.
A közfoglalkoztatási program keretében külön a futballpálya vízelvezetését és a
virágosítást is elkezdték településükön.
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Országos labdarúgó pálya építési pályázatba nyújtottak be pályázatot egy műfüves

pályára. Nem tudja, hogy mi lesz a végeredménye, de egy kicsit az a pályázat gyenge 
lábakon áll.
Polgárőrség működési támogatásához adtak be működési támogatásra kérelmet,
amelyre megkapták a választ, hogy 300 ezer forintot nyert.
Elmondja, hogy a téli közfoglalkoztatásban 103 ember volt az önkormányzatnál
állományba. Közli, nyilván sok minden más feladatot is el lehetett volna végezni, de
reméli, hogy a program tovább fog folytatódni. Alapvetően azt tudja mondani, hogy
elindult valami, munkát tudtak adni az embereknek, és úgy gondolja, hogy az
önkormányzat maximálisan kivette belőle a részét, hogy 103 fő, ha rövidebb időre is,
de munkához tudott jutni.
Ahogy már beszélt róla a 14-15-ös évad TAO pályázatát is beadták, hiánypótlást még
eddig nem kértek.
A Belügyminisztérium által kiírt új kamera térfigyelő rendszer pályázatra egy apró kis
fejlesztési csomagot adtak be.
Elindították az MVH-nál lévő civil szervezeteik által megnyert gépjárműveknek a
beszerzéseit, megrendeléseit és egyéb más információk begyűjtését. Három
gépjárműről van szó, két terepjáró jellegű autóról és egy kilenc személyes kisbuszról.
A 14-15-ös TAO előminősítéses pályázatban, amit már korábban kellett leadni nagy
örömmel jelentheti be, hogy az épület felújítására, járdasorra, dryvitolásra, a tető teljes
cseréjére közel hét millió forintot nyert asportklub.

Tusor László képviselő megkérdezi, hogy melyik épületre és a pala le lesz-e cserélve.

Sziráki Szilárd polgármester közli, hogy az egész épületre, és igen az le lesz cserélve.
Ismerteti, hogy a KEOP-2.3.0 projektben aszemétbánya rekultivációs projekt
elkezdődött a településükön. Rendbe fogják tenni a szemétbányájukat. Habár van egy
másfél hetes lemaradása az önkormányzati eseménynaptárba, amit nem jegyzett be a
különböző elfoglaltságok miatt. Elmondja, hogy nagyságrendileg itt tartanak. Nincs
okuk panaszra vagyelkeseredettségre. Úgy gondolja, hogy az elmúlt két évnek a jól
átgondolt és hathatós munkája a 2014 éves évre beért. Jelen pillanatban 4-5 olyan
komoly futó projektjük van, amit hamarosan el fognak kezdeni.
A sportpályát már elkezdték, a Főtér fog indulni, a gépjárműveket beszerzik, az orvosi
rendelőt fogják felújítani, a könyvnek az egyes kötetét megpróbálják minél hamarább
kiadni, és az aszfaltozás törvényességi szempontból ki fog derülni, hogy mikor
kezdhetnek ebben a témakörben. Ezzel kapcsolatban elmondja, meg kellett határozni,
hogy milyen utcaszakaszokat érintsenek. Aszerint gondolta át a dolgot, hogy
egységnyi méterre hány fő lakik, illetve minél többen tudják élvezni ennek a
lehetőségét, valamint azok az utcák, amelyek egy kicsit .mostohak'' voltak. Éppen
ezért Vácszentlászló irányából megindulva Valkó felé kezdték el belerakni ezeket a
mellékutakat, mint Rét köz, Deák utca, Vörösmarty utca, Béke utca, JózsefAttila utca,
Ady Endre utca, és az Isaszegi út van az első etapba.

Bogács Attila képviselő megkérdezi, hogy ezek az utcák aszfaltozva lesznek?

Sziráki Szilárd polgármester válaszában elmondja, hogy megpróbálják. Közli, ő úgy szokta
mondani, hogy nagyságrendileg 50 millió forint, és árajánlatokat fognak bekémi. Azt nem
szeretné, hogy a vállalkozók jobban tudják a kiírás végösszegét, mint ők maguk. Ezt
tájékoztató jelleggel mondta el a testületnek. Azt lehet mondani, hogy lesz ilyen munka, de
egyeztetés van a csatomásokkal. Elmondja, hogy ha a megépített műre aszfaltot húznak és
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megsüllyedés van, az egy jogi kategória, hogy ott ki hibázott. Nem rendeltetésszerűen lett
rátéve a tetejére, miért süllyedt meg, éppen ezért az elején le szeretnék tisztázni. Közli, hogy ő

fogadott egy szakértőt, aki végignézi azt, hogy hol, mit lehet csinálni, és különböző

szaktanácsokat ad. Ez másképpen nem működik. Véleménye szerint olyan időszakon vannak
túl, amire büszkék lehetnek. Megjegyzi, hogy ez az évaválasztások éve lesz, ha minden igaz
október 5-én, és még el fognak beszélgetni. Úgy gondolja, hogy ez az év még sok eseményt
tartogat számukra. Ő addig is azt szeretné kérni mindenkitől, hogy amennyire csak tudnak,
legyenek egymással türelmesek. De ha segítségről van szó, akkor mindenki egyért, egy
mindenkiért elvet tartsák szem előtt, és ebben a szellemben zárják ezt az etapot. Úgy
gondolja, hogy van mire büszkének lenni. Azt kéri mindenkitől, hogy a jövőben segítsék
egymást. Ennyit szeretett volna elmondani. Megköszöni a figyelmet, majd megkérdezi, hogy
van-e hozzászólás, kérdés.

Tusor László képviselő megkérdezi, hogy közmunka program ebben az évben milyen
létszámmal fog működni.

Sziráki Szilárd polgármester elmondja, hogy az első etap el fog indulni közel 24 fővel, és
június közepe után pedig még 14 fő, azt hiszi, hogy összesen 32 fő. Közli, hogy ez mellé még
fog indulni az országos közfoglalkoztatás, az erdészetes a Tápió-Hajtás.

Tusor László képviselő szerint jók ezek a dolgok, amiket elmondott, de van, amit lehetne egy
kicsit finomítani. A közmunkaprogramot a kihasználtság szempontjából jobban meg lehetne
szervezni. Lehetne egy ütemtervet készíteni, hogy mit akarnak elkészíttetni velük, és
véleménye szerint ezeket az embereket öt fős csapatnál nagyobba nem szabadna tenni. A
vezetést úgy kellene leszervezni, hogy a hatékonyság jobb legyen, annak ellenére, hogy nem
olyan sok az a pénz, amit kapnak érte. Megjegyzi, hogy rengeteg ember dolgozott itt, de az a
véleménye, hogy ezt jobban is ki lehetett volna használni. Megkérdezi, hogy a polgármester
úr ezt hogy értékeli.

Sziráki Szilárd polgármester közli, hogy ő ugyanúgy, csak egyetlen egy probléma volt, amire
nem készültek fel, hogy ekkora embertömeget lekezeljenek. A jövőre nézve, tanulva a
hibákból, kisebb létszámmal, kisebb koncentráltsággal, viszont nagyobb odafigyeléssel
kezelni kell. Tanultak a hibából, amit ő annak tart, hogy nem voltak rá felkészülve.

Tusor László képviselő célszerűnek tartana egy olyan programot összeállítani, amit a
közmunkásokkal akarnak elvégeztetni, és ebben le lehetne ülni, és egy ütemtervet készíteni.
Ne olyat, hogy az ember megszakadjon, de legyen látszatja. Azért gondolja, hogy 4-5 fős

csapatnál nagyobb nem kell, mert konkrét munkát kell kiadni, és ha azt elvégzik, megnézik,
hogy megfelelő-e. Legyen olyan munka, amit fel tudnak mutatni, hogy ezek az emberek
csinálták. Megjegyzi, nem akar mindig a Dányi úton nyargalni, de nincs egy árokrendszer, ott
még gép sem tudja kiásni az árkot, mert híd, híd után van. Az utat megcsinálták, de ha ez nem
lesz kiásva, akkor a víz az úton fog folyni, szétfagy. A lakóknak sem fog tetszeni, de már
eltöltötték az árkot, hogy tudják a füvet nyírni, de akkor is az úton folyik a víz. Ő abba
partner, hogy segít összeírni, hogy milyen munka van. Céltudatosan, protekció nélkül, mert
ezek az emberek ezzel visszaélnek.

Máté Mária képviselő ezzel ő is egyetért, de azt is kell figyelni j elen esetben, hogy milyen
képesítésük van, mihez értenek ezek az emberek.

Tusor László képviselő közli, olyan munkát adnak nekik, amihez nem kell érteni, csinálni

12



kell. Megkérdezi, hogy ha egy olyan beruházást csinálnak, mint pl. ez a focipálya, nem
lehetne egy vezetőt megbízni 200 ezer forintért, aki ezt levezényelné, és nem a polgármester
állna ott egész nap. És ezt most komolyan mondja.

Sziráki Szilárd polgármester mindenkinek megköszöni a konstruktív részvételt, és az ülést
bezárja.

Kmf.

Jegyzőkönyvhitelesítő:

J,aJ ke ~dV\' CL
Máté Mária
képviselő

13

Bogács Attila
képviselő


	2014. május 21-én 17.00 órakor tartott testületi ülésének jegyzőkönyve
	Jegyzőkönyv
	HATÁROZATOK:
	34/2014.(V.21 ). számú határozata 
	35/2014.(V.21). számú határozata 
	36/2014.(V.21). számú határozata
	37/2014.(V.21). számú határozata
	38/2014.(V.21). számú határozata
	39/2014.(V.21). számú határozata
	40/2014.(V.21). számú határozata
	41/2014.(V.21). számú határozata
	42/2014.(V.21). számú határozata




