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Jegyzőkönyv 

Készült: Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 24-én 17,00 
órakor tartott képviselő-testületi ülésén. 

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

Igazoltan távol van: Pál Tibor képviselő 

Sziráki Szilárd polgármester nagy tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit. Megállapítja, 
hogy a rendkívüli képviselő-testületi ülés határozatképes, a megválasztott 6 képviselőből 5 fő 
jelen van. 
Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Farkasné Széles Ritát, illetve a soron következő 

jegyzőkönyv hitelesítőnek Tusor László és Máté Mária képviselőt. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyhangúlag egyetért. 

Sziráki Szilárd polgármester ismerteti a testületi ülés napirendi pontjait. 

NAPIRENDI PONTOK: 

1./ Törvényességi felhívásról tájékoztatás, azzal kapcsolatos vagyonrendelet tervezet 
megtárgyalása 

2.1 Törvényességi felhívásról tájékoztatás, a közterületek elnevezésével kapcsolatos döntés 

3.l Önkormányzati alapítványokkal kapcsolatos döntések 

4.1 Errergopark Valkó Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntés 

5.1 Egyebek, indítványok 

Sziráki Szilárd polgármester a napirendi pontokat elfogadásra javasolja. 

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

Valkó Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testület 

61/2014.(IX.24). számú határozata: 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

A NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1./ Törvényességi felhívásról tájékoztatás, azzal kapcsolatos vagyamendelet tervezet 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester 

Sziráki Szilárd polgármester ismerteti a napirendhez tartozó előterjesztést. Közli, hogy az 
erre vonatkozó módosítás tervezet, és a rendelet egységes szerkezetben is kiküldésre került. 
Elmondja, hogy a vagyonkezelés szabályai lettek leírva, melyek azokat az alapvető általános 
rendelkezéseket taglalják, ami a minimum követelmény a tekintetben, hogy a vagyonkezelés 
szabályai hogyan állhatnak össze. 6 külön kiegészíteni nem szeretné. Megkérdezi, hogy van-e 
hozzászólás, kérdés, amennyiben nincs, kéri, hogy ha a képviselő-testület a rendelettervezetet 
elfogadja, kézfelnyújtással jelezze. 

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

Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (IX.25.) önkormányzati 
rendelete Valkó nagyközség nemzeti vagyonáról szóló 612012. (VI 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (VJ26.) önkormányzati 
rendelete Valkó nagyközség nemzeti vagyonáról (egységes szerkezetben) 

2./ Törvényességi felhívásról tájékoztatás, a közterületek elnevezésével kapcsolatos döntés 
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester 

Sziráki Szilárd polgármester ismerteti a napirendhez tartozó előterjesztést, majd felolvassa a 
határozati javaslatot. Közli, úgy gondolták, hogy ez a rendelet alkotás már az új testület 
feladata legyen. Tudják, hogy nagyon sok probléma van pl. a Dányi úti házszámozásoknál, és 
az idő rövidsége meghatározza azt, hogy félmunkát ne csináljanak ebben a témakörben. A 
határozati javaslatban egyértelműen azt írták le, hogy javasolja az újonnan felállt képviselő
testület alkossa majd meg ezt a helyi rendeletet is. Ez szerinti szabályozás szerint működjön 
az új utca nevek elnevezése, annak a metodikája, kiválasztása, a véleményalkotás. 
Megkérdezi, hogy az elhangzott javaslattal kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás, 
amennyiben nincs, kéri, aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze. 

A képviselő-testület- a polgármester javaslatával egyetértve- 4 igen szavazattal O ellenében 
az alábbi határozatot hozza: 
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Valkó Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testület 

62/2014.(IX.24). számú határozata: 

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 
igen szavazattal elfogadva a Pest megyei 
Kormányhivatal Kormánymegbízottjának törvényességi 
felhívásában foglaltakat úgy döntött, hogy az új 
képviselő-testület megalakulását követően alkossa meg a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 42. §8. pontjaszerint a közterületek 
elnevezésével, elnevezésük megváltoztatására vonatkozó 
kezdeményezés, valamint a házszám-megállapítás 
szabályairól szóló helyi önkormányzati rendeletét 
Felkéri ajegyzőt a helyi rendelet-tervezet elkészítésére. 

Határidő: 2014. december 15. 
Felelős: jegyző 

3./ Önkormányzati alapítványokkal kapcsolatos döntések 
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester 

Sziráki Szilárd polgármester elmondja, hogy itt két alapítványról van szó, a Valkói Óvodáért 
Közalapítványról, és a Valkói Cigányokért KözalapítványróL Ezeknek az alapítványoknak a 
közhasznú jogállását megszünteti, illetve törli a nyilvántartásból a Budapest Környéki 
Törvényszék. 

dr. Filipsz Andrea jegyző ismerteti, hogy az egyesülési jogról szóló törvény szerint 2014. 
május 31-ig lehetett kezdeményezni a Törvényszéknél a közhasznúság nyilvántartásba vételét 
Ezt egyik alapítvány sem tette meg, ezért törölték közhasznúság megjelölést a 
nyilvántartásból, de ettől még az alapítvány működik. A Törvényszék végzése alapján az 
alapítónak az alapító okiratot módosítania kell, illetve a másik feladat, amennyiben újra 
kívánja a közhasznúság megállapítását, akkor elölről kell kezdeni a dolgokat egy 
formanyomtatványon. 

Sziráki Szilárd polgármester közli, hogy nincs veszve semmi, viszont a törvényi 
kötelezettségnek nem tettek eleget az alapítványok képviselői. Ez nem jelenti azt, hogy a 
későbbiekben nem lehetne pótolni. A korábbi testületi ülésükön arról volt szó, hogy 
megbízzák a jegyzőasszonyt, hogy vegye fel a kapcsolatot az alapítványok vezetőivel, hogy ki 
az, aki az adott alapítványnál vállalja tovább a munkát, tisztségét, ki az, aki nem. Ennek a 
folyamatnak még nem értek a végére, akiknek kiküldték még nem mindenkitől kapták vissza 
a nyilatkozatot. Mivel csak tájékoztatási kötelezettségük van a képviselő-testület felé, 
másrészt a nyilatkozatok lefuttatása után az alapító okiratokat módosítani kell. 

dr. Filipsz Andrea jegyző közli, hogy az alapító okiratot az alapítónak kell módosítania és ki 
kell belőle venni a közhasznúságot. A testületnek egyenlőre a közhasznúsággal kell állást 
foglalnia. Azt javasolja, hogy a képviselő-testület egy olyan határozatot hozzon, hogy az 
alakuló ülést követő rendes ülésre a jegyző készítse elő az alapító okirat módosítását a 
bírósági döntésnek megfelelően. Az új testület döntsön a két alapítvány sorsáról. 

3 

http:62/2014.(IX.24


Sziráki Szilárd polgármester megkérdezi, hogy az elhangzott javaslattal kapcsolatban van-e 
kérdés, hozzászólás, amennyiben nincs, kéri, aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze. 

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

Valkó Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testület 

63/20 14.(IX.24). szám ú határozata: 

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 
igen szavazattal felkéri a jegyzőt, hogy a Valkói 
Óvodáért Közalapítvány és a Valkói Cigányokért 
Közalapítvány alapító okirat módosítását a bírósági 
döntésnek megfelelőerr készítse elő. 

Határidő: alakuló ülést követő első rendes ülés 
Felelős: jegyző 

4.1 Errergopark Valkó Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntés 
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester 

Sziráki Szilárd polgármester ismerteti, hogy egyrészt az idő rövidsége miatt, másrészt az 
ügyvezetői tisztségre javasolt személlyel az egyeztetés még nem zárult le, ezért javasolja, 
hogy az új testülettel történjen meg a tulajdonosi döntés ebben a témakörben, akkor legyen 
kirrevezve a Kft. ügyvezetője. Ez azért is fontos, mert várnak a Környezetvédelmi 
Minisztériumtól egy támogatási szerződést, amiről majd az Egyebek napirendi ponton belül 
szól. Hulladék közszolgáltatás Magyarországon most már csak és kizárólag nonprofit 
gazdasági társaság folytathat. Elmondja, hogy a határozati javaslat hasonló lenne, mint az 
előzőekben, hogy az új testület fogja meghozni a tulajdonosi döntést. Megkérdezi, hogy az 
elhangzott javaslattal kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás, amennyiben nincs, kéri, aki 
azzal egyetért, kézfeltartással jelezze. 

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

Valkó Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testület 

64/2014.(IX.24). számú határozata: 

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 
igen szavazattal egyetért azzal, hogy az Errergopark 
Valkó Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntést új testület 
fogja meghozni. 

Határidő: alakuló ülést követő első rendes ülés 
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Felelős: polgármester 

5.1 Egyebek, indítványok 

Sziráki Szilárd polgármester közli, hogy egy rövid összefoglalót szeretne elmondani az 
elmúlt időszak eseményeirőL 

Ismerteti, hogy az elmúlt testületi ülés óta, - mert akkor nem foglalkoztak ezzel a 
témakörrel, - a közfoglalkoztatási programnak egy második ütemét indították el, amelyben 
szerződést tudtak hosszabbítani a mostani állománynak november végére, nagyságrendileg 
31 fő tovább tud maradni. 
A sportpályán a nagy kapuk beállítását tervezik, illetve a vízlefolyó rendszemek a 
megépítését az elkövetkezett pár napban fogják befejezni. 
A polgárőrségnek írtak pályázatot gumiabroncsok beszerzésére, amit száz százalékban 
támogatott a HANKOOK TIRE Magyarország Kft., és két garnitúra gumit kaptak tőlük a 
Suzuki autóra, illetve az Opel gépjárműre. 
A közelmúltban kétszer hét darab közvilágítási lámpa került felhelyezésre a Tóparton, a 
Dányi úton, a Kossuth utcában, az Arany János utcában. 
A nagy kampány jellegű munka a lakossági önerő visszafizetésével kapcsolatban lement. 
Itt szeretné megköszönni a hivatal munkatársainak azt az áldozatos és nagy erőfeszítést 
igénylő munkáját, amiért közel 350 helyi lakost fogadtak, és a különböző dokumentációk 
kitöltésében vettek részt, amely ez után arra forrnálhat jogot, hogy a lakosság a 291 ezer 
forintos megállapított lakossági egyenértéki önrészből, 94 ezer forintot kell csak befizetni. 
A fennmaradó összeget a formanyomtatványok kitöltése után visszakaphatja az 
elkövetkezendő három hónapban. 
Új hiánypótlás érkezett a Magyar Labdarúgó Szövetség felé beadott TAO pályázatukkal 
kapcsolatban, amit pótoltak, feltöltötték a rendszerbe. 
Szó volt róla, hogy a BM önerő alapon közel l millió forintot nyertek az orvosi rendelő 
felújításával kapcsolatosan. Először a tetőt kellett megoldani, hogy a későbbi kivitelezés 
elindulhasson, és ez az önerő alapos támogatás még ehhez a részhez lehívható legyen. 
Bejelenti, hogy a tetőt elkészítették, - egy-két szegőcserép pótlása maradt, ami a szállítás 
során összetört, a teljesítést aláírták és elszámoltak, a törött cserepeket pótolják. 
A Főtér munkálatai is elkezdődtek, sőt gőzerővel halad előre, gyakorlatilag a kivitelező a 
hétvégére í géri a térkövezésnek az átadását. Véleménye szerint búcsú hetére használható 
állapotba kerül a tér. Kisebb hiányosságak lesznek, hiszen a lámpák legyártása 3 hetet 
vesz igénybe, amit ők terveztek be, még fel fogják szerelni, de a pályázattal el fognak 
tudni számolni. 
Az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Társadalmi Felzárkóztatási Támogatások 
Igazgatósága 1.897.500.- forint támogatási határozatot küldött el feléjük az óvodai 
fejlesztő programra, ami az óvoda gondozásában került beadásra és megírásra. A 
támogatás eszköz és pedagógiai program kivitelezésére és fejlesztésre fordítandó. 
A szoborkertjük is új műtárgyakkal, illetve emlékművel gazdagodott, a Petőfi 
emlékművel, egy információs táblával és két pad is lehelyezésre került, a munka tovább 
fog még folytatódni. Ervinnel folyamatosan az újabb projekt elemeknek az előkészítését 
teszik meg. 
Közszolgáltatási szerződésüket visszakapták a Zöld Hídtól, elmondja, hogy miért lesz 
gyakorlatilag fontos. Közli, hogy Valkó Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtott 
be hulladékgazdálkodás fejlesztése témakörben a FM-hez, és ott a pályázatukat közel 10 
millió forinttal támogatták. A projekt célja a valkói háztartásoknál a hulladékszállításhoz a 
kukarendszer bevezetése. A fő program eleme, hogy két kukát kapnaminden háztartás, de 
ezt majd a testülettel megbeszélik, hogy milyen forrnában és módon történjen, illetve mi 
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legyen a hulladékgyűjtésnek a módszere. Lehetőség van a sima kommunális-, és a zöld 
hulladékra külön-külön kukába, vagy a száraz- és nedves szemétnek a gyűjtésére. Ezt 
majd eldöntik, ha visszaér a támogatási szerződés hozzájuk. Volt egy hiánypótlás, amihez 
kellett egy közszolgáltatási szerződés, amit megkötöttek a Zöld Híddal, és így lett kerek 
egész a történet. 
Kulturális közfoglalkoztatási programot is elindították, amiben három főt tudtak delegálni. 

Elmondja, hogy ez történt az elmúlt 1-1,5 hónapban. Számos olyan dolognak az alapjait tették 
le az elmúlt 1-2 hétben, amit még fel sem vezetett papírra, a teljesség igénye nélkül, a VEKOP 
pályázati modellben, a héten volt bent a Városház utcában, a Pest Megyei Önkormányzatnál, 
és kiemeit projekt elemként jelölték meg a Valkói Napköziotthonos Óvoda fejlesztési projekt 
ötletüket, amelyben több és általuk közösen is jól ismert hiányosságokat írt le a projekt 
adatlapba, amire nyerés vagy támogatás esetén mind sor kerülhet és ki tudják vitelezni. A 
konyhai berendezésektől a csoportszoba felújításig, az udvar, parkelemek felújításáig, a 
játszótér építéséig, a fűtéskorszerűsítésben még van egy kis rész, a kerítés elkészítéséig, illetve 
a tető cseréje lett beleírva. Azt kell tudni, hogy ebbe a VEKOP programba 54 milliárd forint 
áll rendelkezésre Pest megyére, és ők mint projektötlet, ezt választották ki, hogy ez illeszkedik 
a legjobban bele ebbe az operatív programba. Ezenkívül még számos lehetőséget leadott, és 
elküldte a projekt adatlapokat, mint például a hivatalnak az energetikai korszerűsítése, a 
leendő közösségi ház energetikai korszerűsítése. Projekt adatlapot adott be még parkoló, járda 
építésre, sebesség kontroll jelző táblák telepítésére. Tusor László képviselővel és Dánnyal 
egyeztetve még talán egy Dány-Valkó összekötő útnak a feljavítási, illetve átépítési 
lehetőségéről is lehetne szó, de erről még fognak beszélni, hogy lehet-e vagy sem erre beadni. 
Dióhéjban ez történt a közelmúltban. 
Az egyebek a napirendi pontban felolvas egy levelet, amit a képviselő-testülethez írtak. A 
Béke utca és a Vörösmarty utca ipszilon kereszteződésében egy térfigyelő kamerát 
szeretnének felszereltetni a levél írói. Kéri, hogyha módjukban áll segítsék ezt a 
kezdeményezést. Nem volt titkolt szándékuk az, amikor a BM második térfigyelő kamerás 
pályázatát kiírta, akkor az új kiírás szerint terveztek ide egy kamerát. Való igaz, a 
megvalósítási szakaszban jöttek arra rá, hogy ez az egyedüli pont, ahol még úgy be lehet jönni 
a településre, hogy még kamerával nem tudják kontrollálni ezt a részt. Javasolná, ha a Tisztelt 
Képviselők is egyetértenek vele, hogy legyen egy kamera, amit oda felszerelnek Így az ott 
lakóknak is teljesül a kérésük, illetve az említett útvonalat is tudnák ellenőrizni folyamatosan. 

Tusor László képviselő közli, hogy valóban van mozgás, főleg a József Attila és Béke 
utcákban, éjszaka is. 

Sziráki Szilárd polgármester bejelenti, hogy megérkezett Bogács Attila képviselő. 

A képviselő-testület elfogadja és támogatja a Béke utca és a Vörösmarty utca ipszilon 
kereszteződésében egy térfigyelő karnera felszereltetését. 

Sziráki Szilárd polgármester megköszöni a képviselő-testületnek az elmúlt 4 év közös 
munkáját. Nem mondja, hogy ez az út mindenki számára könnyű volt, de azt gondolja, hogy 
produkturnak állnak a testület és az önkormányzat mögött. Közli, hogy ebben az elmúlt 
program időszakban, a 2010-2014-es időszakban ismét nagyon sok hozzáadott érték került be 
a településre. Nagyon sok olyan dolgot, amiről még négy évvel ezelőtt csak álmodtak, sikerült 
megvalósítani. Ő erre nagyon büszke, és azt kéri a képviselő-testületi tagoktól is, hogy ők is 
azok legyenek, mert sok esetben a semmiből tudtak produktumot előadni. Nagyon szépen 
köszöni mindenkinek, aki a munkáját támogatta. Neki ezáltal könnyebb volt sok dologban 
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dönteni, ténykedni. Nem akarja felemlegetni az összes projektet, de a valkói 
történelemkönyvben nyilván be kerül az az évszám, hogy egy hőn áhított projekt megvalósult, 
és az a csatomamű beruházás volt. A település 20 éve készült rá, ebben a programciklusban 
közel l milliárdos hozzáadott értékkel beépítésre is került a közigazgatási határukba, a 
belterületükbe. Ő azt gondolja, hogy a csatorna beruházásokra jellemző nagy nyűgök, bajok 
ellenére is, itt szépen lementek ezek a munkálatok, viszonylag gyorsan, jó minőségben lettek 
a művek beépítve. Nyilván a garanciális időszakban a figyelmüket arra kell összpontosítani, 
hogy az elkészült műtárgyak, illetve a beépített csővezeték, az úthálózati rész süllyedéseit, és 
kisebb-nagyobb problémáit folyamatosan figyelemmel kísérjék. Ehhez továbbra is kéri a 
segítséget, illetve a jelzést, hogy ezeket közvetíteni tudják a megfelelő helyekre. Menet 
közben elkészült a labdarúgópálya is, ami szintén évtizedes problémájuk volt. Kicsit 
kitekintve a jövőre, több olyan projekt van, ami a jövő évben fog realizálódni. Azt gondolja, 
hogy az önkormányzat feladatokkal ellátta magát, nyilván a képviselő-testületi tagok hathatós 
hozzájárulásával és munkájával az elkövetkezendő 1-1,5 évre is folyamatosan meg van a 
munka, és mind civil szervezeti, mind önkormányzati oldalról ezeket a projekteket be kell 
fejezni. Amikor ezek megtörténnek, azt gondolja, hogy a lakosság nagy örömére lesznek ezek 
a kivitelezések Szerette volna, ha az utolsó testületi ülésen mindannyian itt vannak, de mivel 
ez nem így alakult, azt kéri mindenkitől, hogy az ülés után jelöljenek meg egy időpontot, 
mikor ténylegesen össze tudnak jönni. Próbáltak szervezni most a hétre egy összejövetelt, és ő 
szeretné, ha ez megvalósulna, és ott szeretné megköszönni mindenkinek a négyéves támogató 
közreműködését és emberségét, mert hiszen e nélkül ez nem ment volna. Annyit kér, ha volt 
valós vagy vélt nézetkülönbség, vita vagy esetleg sérelem, az eredmények tekintetében 
mindenki lépjen rajta túl. Nyilván ezek is kellettek ahhoz, hogy az eredmények 
megszülessenek. Véleménye szerint ezek meg is születtek és realizáló d tak mindenki nagy 
örömére. Mindenkinek megköszöni még egyszer a négy éves munkát, köszöni, hogy 
támogatták Megkérdezi, hogy van-e hozzászólás, kérdés. 

Máté Mária képviselő megköszöni, hogy ilyen polgármesterük volt, mert nem mindegy, 
hogy a képviselőknek milyen polgármesterrel kell együtt dolgozni. Nagyon jó együttműködés 
volt, maximálisan, mondhatja, hogy 200 százalékosan teljesítette a feladatokat, amiket 
rábíztak, és igazából bizalmat adtak neki a lakosok. Könnyű úgy egy képviselő-testületnek 
dolgozni, hogyha ennyire agilis, aktív, okos polgármcstere van, és igazából arra törekszik, 
hogyan tudja a közjavát gyarapítani. Szeretné mindezt megköszönni a képviselő-társai 

nevében is. Azt gondolja, hogy ők a nyolc év alatt nagyon sok köszönetet és hálát kaptak. 
V él eménye szerint részükről illene olyan köszönetet adni, ami kézzel fogható is. Ennek most 
van itt az ideje, hogy erről beszéljenek. Megkérdezi, hogy az ülés lezárása után beszéljenek-e 
erről, de igazából most kellene, hogy tudjanak benne döntést hozni. 

Bogács Attila képviselő szerint a polgármester személyében nem lesz változás, ezért sok 
verzió itt nincs, hogy aztán a többi hogyan alakul, ők lesznek-e vagy sem, kiderül három hét 
múlva. 

Tusor László képviselő a pályával kapcsolatban megjegyzi, hogy az innenső kapu előterében 
lévő foltokat lehetne pótolni. Van náluk feketeföld, amit meg lehetne szómi fűmaggal, és nőne 
folyamatosan. Véleménye szerint problémát jelenthet a hálófogó, mert töltött talajon 
helyezkedik el. Úgy kellene, hogy stabil és időt álló legyen. Közli, hogy a csapadékvíz 
el vezetéséhez még mindig nincs beépítve a terelőgát. Ő attól tart, ha jön egy nagyobb eső, a 
pályát ellepi az iszap. Az orvosi rendelőről leszedett cserepeket véleménye szerint nem 
kellene évekig tárolni, ezért javasolja, hogy az arra rászorulónak segélyként, vagy csak 
egyszerűen segítő szándékkal oda kell adni. Elmondja, hogy a zöld hulladéktárolók nem úgy 
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működnek, ahogy annak lennie kellene. Vannak olyan helyek, ahol mindent belehordanak 
Fegyelmezni kellene azokat az embereket, akik nem rendeltetésszerűen használják, de ezt már 
a jegyzőasszony tudja. Megkérdezi, hogy hollesz a búcsú, illetve lesz-e kiadva egy záró újság 
az elmúlt évekről a választás előtt. 

Mészáros Gábor képviselőmegérkezett. 

Sziráki Szilárd polgármester Tusor László képviselő hozzászólásaira, illetve kérdéseire a 
következő választ adja. A pályán lévő foltokkal kapcsolatban közli, hogy megnézette a 
kivitelezővel és egy szakértővel is, aki azt mondta, hogy a kisebb foltok el fognak tűnni, ahol 
nagyobb, és a vízlemosás volt, rá fognak vetni. Folyamatban van, lejelentették, a teljesítés 
igazolásorr ezt, mint pótmunkát felvették és ők elismerték. A hálófogóval kapcsolatban annyit 
tud mondani, úgy lesz megcsinálva, hogy az stabil legyen. Az oldalsó vízelvezetés, illetve a 
terülő gát kérdéskörében a mai nap vágta le Laci a faanyagokat hozzá, és még a héten meg 
fogja keresniTusor László képviselőt. Az orvosi rendelőrőlleszedett cseréppel kapcsolatban 
közli, azt kellene a képviselő-testületnek eldönteni, hogy milyen alapon működjön, legyen-e 
érte egy minimális db/ár, vagy ingyenesen adják át, illetve milyen formában történjen az 
átadás. Elmondja, már voltak itt, akik kérték, de közölte velük, hogy ez nem így működik, a 
testülettel meg kell beszélni. Ő még arra is gondolt, hogy Szociális Bizottság döntsön benne, 
szociális alapon kapják meg az igénylők. Az a lényeg, hogy valamilyen formában kiosztásra 
kerüljön. Az is jó lenne, ha még az őszi esőzés előtt elrendeznék a sorsát. Várja a képviselő
társak javaslatát. 

Tusor László képviselő véleménye szerint, ha valakinek igénye van rá, adjon be kérelmet, 
kimennek, megnézik hány darab kell, és ha valóban rászorul, adjanak neki. 

Sziráki Szilárd polgármester javasolja, hogy a tetőcserépre az igénybejelentés a Szociális 
Bizottsághoz címzett kérelem alapján működjön. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyhangúlag egyetért. 

Sziráki Szilárd polgármester a hulladéktárolóval kapcsolatban elmondja, hogy mindegyiknél 
van karnera kihelyezve. Azok az egyének, akik illegálisan helyeznek be, vagy vételeznek 
belőle ki hulladékot, ki van mentve, össze van állítva egy dokumentáció és a rendőrség egy 
ügyet indított belőle. Meg fogja kérdezni a Szilvási János helyi KMB-től, hogy milyen 
stádiumban tart ez a dolog. Azt tudná javasolni, hogy az új választási időszakban olyan 
rendeletet alkossanak, ami kifejezetten ezt a témakört taglalja. Hozzáteszi, hogy bizonyos 
időközönként a hulladéktárolókat és környékét a kollégák rendbe teszik és a nem odavaló 
tárgyakat elszállíttatják Megjegyzi, hogy nagyon sok helyen már ezeket a hulladékszigeteket 
be is szüntették. Közli, hogy a helyzet még mindig nem kielégítő, és retorziót kell alkalmazni 
adott esetben. Ismerteti, hogy a Főtéren a járda, a belterületi rész ezen a hétvégén át lesz adva, 
és a következő hétvégén, azaz 2014. október 5-én van a búcsú. Elmondja, hogy egy hét, 
amikortól birtokba lehet venni. Attól, hogy nem lesz rajta a biciklitároló és egyéb térelemek 
még használható lesz a tér. Kérdés, a testület úgy dönt-e, hogy kijelöli, és valamilyen 
szankcionált formában engedi be az árusokat Nyilván a kis árusokat a Kossuth utcába fogják 
engedni, a hintásokat pedig a COOP parkolóhoz gondolta. 

Tusor László képviselő közli, hogy a hintákat rögzíteni kell, és az nem lenne szerencsés, 
hogy már most fúmának, faragnának az új burkolaton. Megkérdezi, hogy addig az építőanyag 
a tér túlsó feléről össze lesz-e takarítva. 
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Sziráki Szilárd polgármester válaszában elmondja, hogy igen, eltakarítják, és holnaptól már 
fogják a zöld részeket is feltölteni, ültetni. 

Tusor László képviselő a hintáknak javasolja a Kossuth utca és a tér Kossuth utca felőli 
részét, ahol nincs burkolat, mert ő arra a részre, ahol burkolat van, semmiképpen nem 
javasolja. 

Sziráki Szilárd polgármester közli, hogy a tér sok mindenre alkalmas, de hogy ki, milyen 
hintával jön, azt ő nem tudja. Megfogják kérdezni. 

Tusor László képviselő megkérdezi, hogy van-e erre egyáltalán igény. 

Mészáros Gábor képviselő megjegyzi, hogy az ő fia az utolsó 2-3 búcsúban egyedül utazott a 
hinták on. 

Sziráki Szilárd polgármester közli, hogy be szaktak jelentkezni, de évről-évre az a tendencia, 
hogy egyre kevesebben sajnos. 

Bogács Attila képviselő javasolja a szabadidőparkat a búcsú helyszínének Véleménye 
szerint, aki ki akar menni, az kimegy oda is, aki viszont nem, annak mindegy, hogy hol van a 
búcsú. 

Sziráki Szilárd polgármester úgy gondolja, hogy a szabadidőpark egy kicsit messze van, 
másrészt pedig az áramvételezési lehetősége korlátozott. Közli, hogy a kisebb hinta elfér a 
COOP parkolójában. A térre pedig lehetne egy nagy ugráló vár. A zöld részeken elfér a 
céllövöldés, a Borossék előtt lévő területen egy kis vasutas, a többi árus pedig ahogyan eddig 
volt. V él eménye szerint a helyszín ne változzon, a tér, illetve a Kossuth utca legyen kijelölve. 
Ha rendkívüli dolog lenne, mindenkit tájékoztatnak róla. A nagy olajos, lakóbuszos autókat 
nem ildomos beengedni a térre, ezzel ő is egyetért. 

Tusor László képviselő közli, hogy ezt most kell eldönteni, nem kell értesíteni mindenkit, 
meg lehet azt határozni, hogy engedélyezik-e vagy sem, attól függően, hogy mivel akar 
idejönni. 

Szira József képviselő javasolja az Árpád köz és a Kossuth utca közötti háromszög alakú 
területet, ahol olyan hintát rakhatnak össze, amilyet akarnak. 

Sziráki Szilárd polgármester közli, megnézik, hogy mennyien jelentkeznek be, milyen az 
igény, és úgy fognak rákészülni, hogy kint lesznek a munkatársak, lekoordinálják, hogy ki 
hová állhat stb. Az újsággal kapcsolatban ismerteti, hogy választás előtt még jelenik meg egy 
Valkói Hírmondó mindenféleképpen. Jó, hogy szóba került, megkérdezi a Tisztelt képviselő
társakat és egyben jelölteket, hogy kívánnak-e megjelenni az újságban, saját gondolatukat 
leírni. Az újonnanjelentkezőktől erre még igény nem merült fel, egyetlen egy dolog van, saját 
részéről azt preferálná, hogy mindenki írjon, vagy a jegyző asszony által megírtak alapján 
benne van a névsor, hogy kik indultak, milyen a sorrend a sorsolás szerint, mikortól, hogyan 
lehet szavazni, hogyan lehet urnát kémi stb. Záró újság részeként pedig az elmúlt időszak 
eseményei benne vannak, ha rábízza a testület, ő ezt el fogja készíteni, mint ahogyan ezt eddig 
is megtette. 
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Nem akarja elvenni a képviselő-testületi tagok kenyerét, de azt gondolja, hogy mindenki 
nevében a kedves kollégáinak is meg szeretné köszönni ezt a négy évet, mert a közigazgatási 
szerkezet átalakítás nyomán sok és kemény munkájuk volt. Nem kevés munkaórát fordítottak 
az újítások kivitelezésére, és az elvárásoknak való megfelelésre. Itt említené meg a hivatalnak 
a vezetőjét is, kedves jegyző asszonyt, aki ezt profi módon levezényelte és maximálisan 
létrehozta, támogatta. 

dr. Filipsz Andrea jegyző megjegyzi, hogy csapatmunka volt. 

Sziráki Szilárd polgármester közli, hogy profi módon létrehozta, és sok esetben keményen, 
és konzekvensen megkövetelte a munkát és az eredményeket. Elmondja, hogy látványos 
eredménnyel tudták abszolválni ezeket a feladatokat. A tisztelt képviselő-társak és a maga 
nevében is megköszöni mindenkinek a négy éves munkát. 

Várnai Gyula Béla elnök megkérdezi, hogy az a f'óld, amit leöntögettek befejeződött-e. 

Tusor László képviselő közli, hogy nem fejeződött be, amit a polgármester is megerősített. 

Sziráki Szilárd polgármester elmondja, hogy két fontos projekt van még, ez az egyik, hogy 
ezt befejezzék, mert van még egy másfél kilométeres szakasz. A Közút megítéléseszerint két 
héten belül meg fognak jelenni. A Szabadság út Presszó előtti résztől a Szobor-kertig, amíg a 
Közúttal találkozik ez a nagy árok rész, annak a tisztítása van még. Szervezés alatt van, az 
elmúlt 1-2 hétben nem nagyon beszélt a vezetővel. Fölírja magának, hogy a ciklus előtt vagy 
közvetlenül utána sort kerítsenek rá. Erről a kérdésről folyamatosan egyeztettek Tusor László 
képviselővel, de nekik is, és a hivatalban is, továbbá a Közútnak is van munkája. Úgy kell 
összehangolni, hogy mind a három partnemek megfelelő legyen. A legnagyobb rész a Közúté 
és az övék, hogy hogyan tudnak erőforrást odacsoportosítani. Ö nyilván azt is szeretné, hogy 
ennek a levezénylésében is tudjanak beszélni, hiszen sokkal eredményesebb, hogyha adott 
esetben Tusor László is részt tud venni. 

Tusor László képviselő közli, hogyha odahordják azt a földet, akkor két-három napon belül 
lehet a terepet csinálni. Sajnos már megint az van, hogy hordják oda a szemetet Elmondja, 
hogy most takarították el, valahogyan lehetne önkritikát gyakorolni. 

Várnai Gyula Béla elnök arra gondolt, de Tus or László képviselő már elmondta, hogy a föld 
el lesz egyengetve, telekrendezés lesz. Megkérdezi, hogy a Petőfi utca úthibái ki lesz-e 
javítva, mert nagyon gödrös egészen a műútig. Elmondja, hogy még a nyomvonal sem lett 
kijavítva, hogy besüllyedt az aszfalt. 

Sziráki Szilárd polgármester közli, hogy az le vanjelentve. 

Tusor László képviselő megjegyzi, ahogy járnak az autók, át akarta terelni az út másik felére, 
de nagyon be van nőve a bozót, és azért nem ment arra, mert leveri a tükrö t. V él eménye 
szerint nem ártana egy egészséges metszés az út mentén. Lenne sok munka, csak idő kérdése. 

Várnai Gyula Béla elnök megkérdezi, hogy az orvosi rendelőnél felfigyelt-e valaki az orvosi 
rendelő előtt lévő kerítésre, hogy az elég rossz állapotban van. 

Sziráki Szilárd polgármester közli, igen felfigyelt, már le van gyártva a kerítés anyag, csak 
míg az építkezés folyik, addig nem fogják kicserélni. 
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Várnai Gyula Béla elnök köszönetet mond a kisebbségi képviselő-társai nevében a 
polgármester úrnak, a képviselő-testületnek, a jegyző asszonynak, és mindenkinek, hogy ilyen 
szoros munkával együttműködve tudták ezt a négy évet együtt dolgozni, úgy, hogy 
sikereikben ennyi minden nem történt még meg, mint ebben a ciklusban. Megköszöni 
mindenkinek a hozzáállását és a segítségét. 

Tusor László képviselő megjegyzi, hogy szó volt az ároktakarításróL Megkérdezi, hogy 
Presszónállévő árok a Szabadság út mentén Gödöllő felé folyamatban lévő ügy-e, mert annak 
az iszapnak a fogadására megcsinálták a területet. 

Sziráki Szilárd polgármester válaszában elmondja, hogy igen, folyamatban van. Fogja 
keresni, ha bejelentkeznek a KözúttóL Nekik két szállító jármű kell, kevés az, ha ő a 
pótkocsihoz adja a traktort. Meg kell találni a megfelelő személyt, aki ezt el tudná vállalni, és 
akkor már két géppel gyorsabban haladnak, mert egy-két nap alatt meg tudják csinálni, nem 
akarnak itt sok időt eltölteni. Megkérdezi, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e 
valakinek, hozzászólása, kérdése, amennyiben nincsen, mindenkinek megköszöni a mai 
konstruktív részvételét és a négy éves munkáját és az ülést bezárja. 

Kmf. 
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