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Jegyzőkönyv

Készült: Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 12-én 10.00
órakor tartott rendkívüli képviselő-testületiülesén.

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

Igazoltan távol van: Máté Mária képviselő, Mészáros Gábor képviselő, Tusor László
képviselő

Sziráki Szilárd polgármester nagy tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit. Megállapítja,
hogy a telefonon összehívott rendkívüli képviselő-testületi ülés határozatképes, a
megválasztott 6 képviselőből 3 fő jelen van.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Farkasné Széles Ritát, illetve a soron következő

jegyzőkönyv hitelesítőnek Bogács Attila József és Pál Tibor képviselőt.

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyhangúlag egyetért.

Sziráki Szilárd polgármester ismerteti a rendkívüli testületi ülés napirendi pontjait.

NAPIRENDI PONTOK:

1./ A 4/2014. (1.31.) BM rendelet alapján sport infrastruktúra-fejlesztésre pályázat
benyújtásáról döntés

2.1 Egyebek

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

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

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület

4/2014.(II.12.) számú határozata:

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

4 igen szavazattal a napirendi pontokat elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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A NAPIREND TÁRGYALÁSA

LI A4/2014. (1.31.) BM rendelet alapján sport infrastruktúra-fejlesztésre pályázat
benyÚjtásáról döntés
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester

Sziráki Szilárd polgármester közli, mindenki előtt ismeretes, hogy az "óvodai, iskolai és
utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás" keretén belül többfunkciós sportudvar
kialakítására pályázat benyújtásával már kétszer próbálkoztak. 20lI-ben, majd a kamera
pályázatot adták be, amelyet megnyertek. Tavaly szintén benyújtották a sporttal kapcsolatos
pályázatot, de forrás hiány miatt elutasították. Most szintén szeretné, ha benyújtanák a "sport
és gépudvarra", hogyasportkomplexum teljes és egész legyen. Ebben kellene megerősítés,

hogy be kívánják nyújtani a pályázatot és a megépítést is szeretnék. A polgármester ismerteti
az ezzel kapcsolatos határozati javaslatot. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért,
kézfeltartással jelezze.

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

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület
5/2014.CI1.12.) számúhatározata:

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete4 igen szavazattal úgy döntött, hogy az
egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének
részletes szabályairól szóló 4/2014. (1.31.) BM rendelet alapján pályázatot kíván benyújtani az
óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás keretén belül
többfunkciós sportudvar kialakítására bruttó 20.749.260.- forint összegben.
A pályázathoz szükséges 20 % önerőrészt, bruttó 4.149.852.- forint összegben az
önkormányzat költségvetésében a tartalékkeret terhére biztosítja.
A projekt összeg és a 20 % önerőrész összetétele a következő:

A fejlesztés forrásösszetéte1e:

adatok Ft-ban
(bruttó)

Megnevezés 2014. év

Saját forrás (önerő) 4.149.852

Támogatásból igényelt összeg 16.599.408

Összesen 20.749.260

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati anyagot készítse el és határidőben nyújtsa be.

Határidő: 2014. február 13.
Felelős: polgármester
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Sziráki Szilárd polgármester ismerteti a második határozati javaslatot, ami a sporttal
kapcsolatos feladatokról szól. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Amennyiben
nincs, kéri, hogy aki az elhangzott határozati j avaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

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

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület
612014.(II.12.) számú határozata:

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete4 igen szavazattal úgy döntött, hogy az
egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének
részletes szabályairól szóló 4/2014. (1.31.) BM rendelet 6. § (1) bekezdés d) pontjában előírtak

alapján az alábbiakban határozza meg az önkormányzat 2014. évre vonatkozó sporttal
kapcsolatos feladatait és kötelezettségeit:

1. SNI-s és HHH gyermekek számára kiemelten fontosnak tartja a mindennapi
sportélet megteremtését és mozgáskultúra fejlesztését

2. környékbeli települések iskolái közötti sportversenyek rendezésének
rendszeresebbé tétele

3. az alkalmazott sportágak kibővítése

4. elősegíteni és támogatni a diáksport és szabadidősportok rendszeres gyakorlását,
erősíteni az egészséges életmód szemléletet

5. a tömegsport jelleget fejleszteni, a lakosság minél szélesebb körét bevonni
6. kiemelt figyelmet fordítani a fogyatékossággal élők sportolási lehetőségének

biztosítására
7. utánpótlás korosztály sporttevékenységének támogatása
8. roma nemzetiségiek bevonása a tömegsport tevékenységbe
9. az esélyegyenlőségi tervben foglaltak megvalósítása érdekében a fogyatékkal élők

bevonása a sporttevékenységbe, részükre akadálymentes környezet biztosítása
10. Valkói Községi Sportkör Egyesület kiemelt támogatása, a TAO programon belül és

kívül egyaránt, valamint az egyesület bevonása az önkormányzati sportvagyon
kihasználtságanak növelésébe

11. a sport különböző területei közötti kapcsolatok javítása
12. az általános iskolások-óvodások úszás-oktatásának elősegítése, támogatása
13. oktatási intézmények vezetőinek ösztönzése a meglévő sportcélú kapacitások

maximális kihasználására
14. szponzori lehetőségek felkutatása, bevonásuk asportfejlesztési beruházásokba.

A képviselő-testület a 2014. évi költségvetésében a sportfejlesztésre és a kitűzött

sportfeladatok végrehajtására 3.700.000.- forintot tervez. Az önkormányzat az előző évek
gyakorlatához hasonlóan a normatív és saját bevételei időközbeni változásával évközben előre

láthatóan még tervezi emelni a sport előirányzatösszegét.

Határidő: 2014. február 13.
Felelős: polgármester

Sziráki Szilárd polgármester elmondja, hogyapályázathoz szükséges egy sportlétesítmény
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fejlesztési programot is becsatolni. Kéri, hogy aki a település Sportlétesítmény Fejlesztési
Programját elfogadja, kézfeltartással jelezze.

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

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület
7/2014.CII.12.) számú határozata:

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

4 igen szavazattal Valkó Nagyközség Sportlétesítmény
Fejlesztési Programját elfogadja és támogatólag
jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2.1 Egyebek

Sziráki Szilárd polgármester kéri a képviselő-testület felhatalmazását, hogy a
Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett, a 2014-2020. közötti (Leader)
vidékfejlesztési feladatokra, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésére, valamint a
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia előzetes elismerésére kiadott csatlakozási
szándéknyilatkozatot aláírhassa.

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

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület

8/2014.(11.12.) számú határozata:

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4
igen szavazattal kifejezi azon szándékát, hogy
létrehozandó Galga-mente és Térsége Leader
Egyesülethez csatlakozzon és felhatalmazza a
polgármestert, hogyaVidékfejlesztési Minisztérium által
meghirdetett 2014-2020. közötti programozási időszakra

vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi
Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a
HFS tervezési területének előzetes elismerésében részt
vegyen, a csatlakozási szándéknyilatkozatot ezzel
kapcsolatban aláírja, valamint az önkormányzatot
képviselje.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Sziráki Szilárd polgármester megkérdezi, hogy ebben a napirendi pontban van-e hozzászólás,
kérdés. Amennyiben nincs, több téma nem lévén, mindenkinek megköszöni a részvételt, és a
rendkívüli testületi ülést bezárj a.

Kmf.

Jegyzőkönyv hitelesítő:

c.~~~
'Pál Tibor
képviselő
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