
VALKÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2014. január B-án 10.00 órakor tartott
rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

MUTATÓ

RENDELETEK:

112014. (LB.) számú rendelete:

112014.(1.13.) számú határozata:

2/2014.(1.13.) számú határozata:

3/2014.(1.13.) számú határozata:

A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési
térítési díjak megállapításáról

HATÁROZAT:

Napirend elfogadása

2013. évi hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás biztosítására kiírt
pályázaton való részvételről döntés

Hozzájárulás a Rosental Kft. 2114. Valkó,
Szabadság út 43. szám alatti ingatlanon
való székhely létesítéséhez



Jegyzőkönyv

Készült: Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 13-án 10,00
órakor tartott rendkívüli képviselő-testületiülésén.

Jelen vannak: Sziráki Szilárd polgármester, Bogács Attila József képviselő, Pál Tibor
képviselő, Szira József képviselő,Tusor László képviselő, dr. Filipsz Andrea jegyző.

Igazoltan távol van: Máté Mária képviselő, Mészáros Gábor képviselő

Sziráki Szilárd polgármester nagy tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit. Megállapítja,
hogy a telefonon összehívott rendkívüli képviselő-testületi ülés határozatképes, a
megválasztott 6 képviselőbő14 fő jelen van.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Farkasné Széles Ritát, illetve a soron következő

jegyzőkönyv hitelesítőnek Szira József és Tusor László képviselőt.

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyhangúlag egyetért.

Sziráki Szilárd polgármester ismerteti a rendkívüli testületi ülés napirendi pontjait.

NAPIRENDI PONTOK:

1./ Gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló helyi rendelet
megalkotása

2.1 Tájékoztató a DAKÖV Kft. által elvégzett és teljesített nem támogatott műszaki
tartalmaknak a rendezéséről

3.1 Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt pályázati felhívásról döntés

4.1 Tulajdonosi döntés székhely használati hozzájárulásról

5.1 Egyebek
- Turai orvosi ügyelet részére gépkocsi vásárlás

Sziráki Szilárd polgármester kéri, hogy a napirendi pontok elfogadását kézfeltartással
jelezzék a képviselők.

A képviselő-testület -a polgármester javaslatával egyetértve - 5 igen szavazattal Oellenében
az alábbi határozatot hozza:
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Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület
1/2014.(1.13.) számú határozata:

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

5 igen szavazattal a napirendi pontokat elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

A NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ Gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló helyi rendelet
megalkotása
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester

Sziráki Szilárd polgármester közli, hogy sajnálatos módon a Napköziotthonos Óvoda
részéről Máté Mária képviselő nem tud jelen lenni az ülésen, és nem tudja elmondani, hogy
mi van a háttérben. Megbeszélték, hogy az étkeztetési-, térítési díjak élelmezési nyersanyag
norma alapj án kiszámított l-es számú mellékletben találhatók, illetve a rendelet szövegével
együtt értendők. Javasolja, hogy ebben a formában fogadják el, és amennyiben alakításra
kerülne még sor, azt a soron következő ülésen meg fogják tenni. Ők végig számolták, hogy
milyen költségek változhattak, és ennek tudatában, ismeretében emeltek. Az előző időszakhoz

képest a nyersanyag normák, illetve a díjak nagyon nyomott áron voltak. Megjegyzi, hogy
jelentősebb ugrás a vendég ebéd témakörében van. Mindenki ismeri a törekvést, szeretnének
egy kis bevételt is generálni annak érdekében, hogy a konyhát is tudják fejleszteni,
gondoljanak itt a megváltozott viszonyra, 60 fő szeretne étkezni az AGAPE Központ részéről.

Nyilván, hogy megfelelő gépekkel és technikai felszereltséggel lehet többlet igényt
kielégíteni. Erre való törekvésként is alakították ki a kollégák a számokat. Megkérdezi, hogy
ehhez a napirendi ponthoz van-e hozzászólás, amennyiben nincs, szavazásra bocsájtja a
Gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló helyi rendelet
tervezetét.

A képviselő-testület - a polgármester javaslatával egyetértve - 5 igen szavazattal Oellenében
az alábbi rendeletet alkotja:

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 112014. (Il3.) önkormányzati
rendelete a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról
(Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

2./ Tájékoztató a DAKÖV Kft. által elvégzett és teljesített nem támogatott műszaki
tartalmaknak a rendezéséről

Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester

Sziráki Szilárd polgármester ismerteti, hogy korábban már novemberben tárgyaltak róla, a
számokat ismerték, a listát ismertette. Elmondta, hogy 88 ingatlant érintett a nem támogatott
bekötés. Mindenki előtt ismeretes, hogy miért az önkormányzatnak kellett ezt megrendelni, és
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mi ennek az anyagi fedezete. A VVZS Beruházási és Üzemeltetési Társulás döntése alapján
Vácszentlászló és Zsámbok községhez hasonlóan a DAKÖV Kft.-nél megrendelték és az
ehhez szükséges pénzügyi fedezetet a VVZS Társulás fogja biztosítani. Ennél a napirendi
pontnál arról szeretné tájékoztatni a képviselő-társakat, hogy a munka elkészült, a számlát
leadták, és a számla kifizetéséről gondoskodott, illetve a pénzügyi teljesítését elindította.
Szeretné, ha ezt a képviselő-testület tudomásul venné és elfogadná ezt a tájékoztatást.

A képviselő-testület tudomásul vette és elfogadta a DAKÖV Kft. által elvégzett és teljesített
nem támogatott műszaki tartalmaknak rendezéséről szóló tájékoztatást.

3./ Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt pályázati felhívásról döntés
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester

Sziráki Szilárd polgármester ismerteti, hogy ehhez a napirendi ponthoz kiosztásra került egy
előterjesztés, amelyben részletesen le van írva a pályázattal kapcsolatos tájékoztatás. Közli,
hogy náluk olyan alacsony a szemétszállítási díj, hogy a kompenzációs a támogatásban (l-es)
nem kapnának magas összeget számításaik szerint. Elmondja, hogy a 3-as és a 4-es célterület
nem releváns a számukra. Ők a 2-es célcsoportba indulnának, szemétgyűjtő edényzet
vásárlása céljából. 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
2/2014.(1.13.) számú határozata:

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5
igen szavazattal úgy döntött, hogyaVidékfejlesztési
Minisztérium által a 2013. évi hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás biztosítására kiírt pályázaton részt vesz.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás színvonalának
fejlesztése céljából minden lakossági háztartásban
biztosítása érdekében szemétgyűjtő edényvásárlása
céljából 9.519.920,- Ft. összegű támogatási igényt
nyújtson be.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4./ Tulajdonosi döntés székhely létesítés hozzájárulásról
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester

Sziráki Szilárd polgármester elmondja, hogy ez a napirendi pont a Rosental Kft. székhely
létesítéséhez való kérelme vagy az önkormányzat képviseletében eljáró testület hozzájáruló
nyilatkozatának megerősítése, elfogadása lenne. Az ehhez kapcsolatos tájékoztatást ő már
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korábban megtette a tisztelt képviselő-társak felé. Megkérdezi, hogy van-e kérdés,
hozzászólás, amennyiben nincs, a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

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

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület
3/2014.(1.13.) számú határozata:

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5
igen szavazattal hozzájárul ahhoz, hogya Rosental Kft.
(2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám út 2., ügyvezető: Jermi
István) a Valkó Nagyközség önkormányzat tulajdonát
képező 2114 Valkó, szabadság út 43. szám alatti
ingatlanon székhelyet létesítsen a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCV1. törvény, valamint a Valkó
Nagyközség nemzeti vagyonáról szóló 612012. (VI.26.)
számú rendelete alapján. Felhatalmazza a polgármestert,
hogy a székhely létesítéséhez az önkormányzat
képviseletében a hozzájáruló nyilatkozatot megtegye.

Határidő: 15 napon belül
Felelős: polgármester

5./ Egyebek
- Orvosi ügyelet részére gépkocsi vásárlás
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester

Sziráki Szilárd polgármester elmondja, hogy a Turai Orvosi Ügyelethez tartoznak. Az ottani
autó már elhasználódott és elég sok kilométer van benne, ezért az ottani társulás három
ajánlatot kért be, és megnézve az pénzügyi paramétereket, leosztotta településarányosan, és
százalékosan is, hogy mennyi lenne a hozzájárulás mértéke. Arról szeretné tájékoztatni a
tisztelt képviselő-társakat, hogy Valkó Nagyközség Önkormányzata közel 230 ezer forinttal
támogatta ezt az autóvásárlást, és így tett az összes többi önkormányzat is. Ezt tájékoztató
jelleggel mondta el, külön döntést nem igényel. Saját hatáskörben, gyorsan kellett dönteni
erről a dologról. Az autócserét meg kellett tenni, mert nem jó műszaki paraméterek között
működött. A társulás a beszerzést le fogja folytatni, és hamarosan meg fog érkezni az SX4
GLX CDAC 1.6 Suzuki. Kéri, hogy a tájékoztatóját fogadja el a tisztelt képviselő-testület.

A képviselő-testület a polgármester tájékoztatóját a Turai Orvosi Ügyelet autóvásárlásról
tudomásul vette és elfogadta.

A polgármester több téma nem lévén, mindenkinek megköszöni a részvételt, azt, hogy ezeket
a fontos döntéseket meg tudták hozni, és a rendkívüli testületi ülést bezárja.
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Jegyzőkönyv hitelesítő:

L~
Szira József
képviselő
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