VALKÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELÖ-TESTÜLETE
2014. március OS-én 17.00 órakor tartott
testületi ülésének jegyzőkönyve

MUTATÓ
RENDELETEK:

2/2014. (III.OS.) számú rendelete:

Az

önkormányzat

2014.

évi

költségvetéséről

HATÁROZATOK:

9/2014.(IILOS). számú határozata:
10/2014.(IILOS). számú határozata:

Napirendi pontok elfogadása
Gödöllői

Rendőrkapitányság

2013. évi

beszámolójának elfogadása
11/2014.(IILOS). számú határozata:

Gödöllő

Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2013. évi beszámolójának elfogadása

12/2014.(IILOS). számú határozata:

Turai Központi Orvosi Ügyeleti Társulás
2014. évi költségvetésének és
tájékoztatójának tudomásul vétele

13/2014.(IILOS). számú határozata:

Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei
Regionális
Hulladékgazdálkodási
és
Környezetvédelmi
Önkormányzati
Társulás döntése adósságállományának
Magyar Állam által történő átvállalásának
kezdeményezéséről

14/2014.(IILOS). számú határozata:

Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei
Regionális
Hulladékgazdálkodási
és
Környezetvédelmi
Önkormányzati
Társulás 2014. évi költségvetésének
tudomásul vétele

lS/20l4.(III.OS). számú határozata:

Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei
Regionális
Hulladékgazdálkodási
és
Környezetvédelmi
Önkormányzati
Társulás folyamatban lévő regionális
rekultivációs
projektről
készült
tájékoztatójának tudomásul vétele

l6/20l4.(III.OS). számú határozata:

Valkó
Nagyközség
Önkormányzata
Alapító
Okiratának
módosítása
és
egységes szerkezetbe foglalása

l7/20l4.(III.OS). számú határozata:

Valkó Nagyközségi Polgármesteri Hivatal
Alapító
Okiratának módosítása
és
egységes szerkezetbe foglalása

18/20 l4.(III. OS). számú határozata:

Napköziotthonos
Óvoda
Okiratának módosítása és
szerkezetbe foglalása

19/20l4.(III.OS). számú határozata:

Dányi Védőnő Egészségügyi Bt.-vel 2014.
március 1. napjától határozatlan időre
védőnői feladatok
ellátásra szerződés
kötése

20/20l4.(III.OS). számú határozata:

GKRTE és Valkó Község Önkormányzata
között
kötendő
együttműködési
megállapodás

2l/20l4.(III.OS). számú határozata:

IFA kivetése
állása esetén

22120l4.(III.OS). számú határozata:

Kutyamentsvár

feltételek

Alapító
egységes

rendelkezésre

Alapítvánnyal
megállapodás kötése
gyepmesteri feladatok ellátására
együttműködési

23/20l4.(III.OS). számú határozata:

Valkó,

Vácszentlászló,

Zsámbok
közműves Szennyvízelvezető Rendszer
VVZS-SZV tulajdonjogának térítésmentes
szerződés
átruházására
vonatkozó
jóváhagyása

24/20l4.(III.OS). számú határozata:

V íziközmű bérleti-üzemeltetési
jóváhagyása

2S/20 l4.(III.OS). számú határozata:

Radics Lajos és felesége 2114 Valkó,
Petőfi u. 12llb. 1249. és l2S0. hrsz-ú
ingatlanok
rendezési
kérelmével
kapcsolatos döntések

szerződés

26/2014.(III.OS). számú határozata:

27/2014.(III.OS). számú határozata:

Oláh Krisztina 2114 Valkó, Rákóczi u. 64.
szám alatti lakossal kötött adás-vételi
szerződés feltételeinek megváltoztatása
Ármós Mihály Valkó közterületén használt
ruha begyűjtésére szolgáló konténer
ingyenes
elhelyezésére
vonatkozó
kérelmének elutasítása

28/2014.(III.OS). számú határozata:

Valkó Nagyközség Önkormányzat 2014.
évi közbeszerzési tervének elfogadása

29/2014.(III.OS). számú határozata:

Valkó Nagyközség Belső Ellenőri 2013.
éves összefoglaló jelentésének elfogadása

30/2014.(III.OS). számú határozata:

Valkó
Tóparti
Természetbarátok
Közhasznú
Egyesület
közvilágítási
költségének megfizetésére vonatkozó
kéreimével kapcsolatos döntés

33/2014.(III.OS). számú határozata:

10/2014. (II. 19.) BM rendelet az
adósságkonszolidációban részt nem vett
önkormányzatok fejlesztési támogatásáról
című pályázat benyújtása

Jegyzőkönyv

Készült: Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 5-én 17,00
órakor tartott képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak: Sziráki Szilárd polgármester, Bogács Attila József képviselő, Mészáros Gábor
Pál Tibor képviselő, Szira József képviselő, Tusor László képviselő, dr. Filipsz
Andreajegyző, Várnai Gyula Béla VRNÖ elnök.
képviselő,

Igazoltan távol van: Máté Mária képviselő
Meghívott vendég: dr. Bozsó Zoltán r. dandártábornok, kapitányságvezető, rendőrségi
főtanácsos, Molnár Miklós r. százados, Szilvási János r. ftörm., Molnár Attila r. törm., Kormos
Kornél r örm., Szőllősi Antalné pénzügyi főelőadó
Sziráki Szilárd polgármester nagy tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit. Megállapítja,
hogya képviselő-testületiülés határozatképes, a megválasztott 6 képviselőből5 fő jelen van.
Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Farkasné Széles Ritát, illetve a soron következő
jegyzőkönyv hitelesítőnek Mészáros Gábor és Tusor László képviselőt. Megjegyzi, hogy
Szira József képviselő egy kicsit később fog jönni.
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyhangúlag egyetért.
Sziráki Szilárd polgármester közli, hogya 17. napirendi pont lekerül (helyette a következő
lép előre), mert már egyszer szerepel a 7.-ben, adminisztrációs hiba történt, így eggyel
kevesebb lesz a napirendi pontok száma. Ismerteti a testületi ülés napirendi pontjait helyes
sorrendben.

NAPIRENDI PONTOK:

1.1 Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2013. évben végzett munkájáról
2.1 Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi beszámoló jelentése
3.1 Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet tervezetének megtárgyalása (február 5én kiküldve)
4.1 Turai Központi Orvosi Ügyelettel kapcsolatos döntés
5.1 Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések
6.1 Az Önkormányzat és intézményei alapító okiratának módosítása
7.1 Védőnői feladatok ellátására vállalkozási

szerződés

kötése

8.1 Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesülettel /GKRTE/ kötendő megállapodás
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és

9.1 Eb rendészeti feladatokkal kapcsolatos együttműködési megállapodás megtárgyalása
10.l VVZS Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulással kapcsolatos
tulajdonosi döntések
11.1 Radics Lajos és felesége az 1249. és az 1250. hrsz.-ú ingatlanok ügyének rendezése
12.1 Oláh Krisztina önkormányzati lakás megvásárlásának ügye
13.1 Ingyenes közterület használati kérelem
14.1 Valkó Nagyközség Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve
15.1 Valkó Nagyközség Belső Ellenőri 2013. éves összefoglaló jelentés
16.1 Tóparti közvilágítás
Zárt ülésen:

17.1 Energopark Valkó Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések
18.1 Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
19.1 Egyebek, indítványok

Sziráki Szilárd polgármester a napirendi pontokat az elhangzottak szerint elfogadásra
javasolja, és javasolja továbbá, hogya 17. és a 18. napirend megtárgyalása zárt ülésen
történjen. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület - a polgármester javaslatával egyetértve - 5 igen szavazattal O ellenében
az alábbi határozatot hozza:
Valkó Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testület

9/2014.(IIL05). számú határozata:
Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5
igen szavazattal a napirendi pontokat elfogadja, és úgy
határoz, hogya 17., 18. napirendet zárt ülésen tárgyalja.
Határidő:

azonnal
Felelős: polgármester

Sziráki Szilárd polgármester szeretettel köszönti dr. Bozsó Zoltán r. dandártábornok urat a
és az itt jelenlévő kollégáit.

Gödöllői Rendőrkapitányság vezetőjét, rendőrségi főtanácsost,

2

A NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.1 Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2013. évben végzett munkájáról
Sziráki Szilárd polgármester

Előterjesztő:

Sziráki Szilárd polgármester elmondja, hogy a beszámolót a napirendi pontokkal mindenki
időben megkapta. Megjegyzi, hogy a rendőrség részéről egy nagyon jól strukturált, jó logikai
menetet követő és széles rétegre terjedő anyagot kaptak. Közli, hogy a kapitány úr
kiegészítése után lesz lehetőség a hozzászólásokra és a kérdések feltételére, majd átadja a szót.
dr. Bozsó Zoltán r. dandártábornok, kapitányságvezető, rendőrségi főtanácsos elmondja,
hogyha megnézik a beszámolót, láthatják, hogy nem hasonlít az előző évihez, de ez is volt a
céljuk. Összességében, szerkezetében megpróbálják megmutatni akár a település, akár a
vonzáskörzet, akár a kapitányság 27 településének a bűnügyi terhelését is. Össze lehet
hasonlítani egy ilyen nagyságrendű településsel, hogy ott milyen bűnügyi terhelés van, és
milyen problémákkal küszködnek ők is.
Az elmúlt évről annyit kell tudni, hogy
összességében bűnügyi szám csökkenés volt a kapitányság illetékességi területén, ami kb. 20
és 40 % közötti csökkenés. Amiben jelentős csökkenés volt, az a lopás, a betöréses lopás, a
gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények. Mielőtt még megkérdeznék, hogy ez miért
volt, elmondja, hogy ennek egy része egy jogszabályi változás következtében csökkent.
Tavaly elmesélte, ha visszaemlékeznek rá, hogy miért olyan magas a bűncselekmények száma.
A pénztárca lopást hozta fel példának. Az elkövetőnek elsősorban az az érdeke, hogy az
értéket szerezze meg és ne az okmányokat. Ezt a dolgot egy kicsit helyre tette a jogalkotó és
azt mondta, hogy ez egy bűncselekménynek számít, ami véleménye szerint is így logikus.
Ennek függvényében, ha ezt leveszik, akkor is egy 15-20 % közötti a bűncselekmény szám
csökkenés. Kb. a 40 % fele a: jogszabályváltozás miatt következett be, a másik fele pedig a
tényleges bűncselekmény szám csökkenés. Valkó tekintetében lehet látni, hogy összesen 45
bűncselekmény volt az elmúlt évben. Ezen belül a betörések száma 12 volt, ebből 7 a nappali
időszakban következett be, 5 pedig az éjszakai vagy a kora hajnali időszakban. A 12-ből
lakásbetörés összesen 5 volt, a többi raktár betörés. A lakásbetörésből 3 volt nappal és 2
éjszaka. Ezeket azért szokta elmondani, hogy ténylegesen tisztában legyen vele mindenki. A
korábbi évhez viszonyítva a településen egy jelentős bűncselekményi szám következett be,
közel 50 %. Évekkel ezelőtt volt itt 100 fölötti bűncselekmény szám is. Véleménye szerint egy
2500 körüli településen 45 bűncselekmény nem rossznak számít. Azt gondolja, hogy ez jó
irányt mutat. Köszönhető ez sok mindennek, mondják el azt is, ami ide vezetett. Azoknak a
kollégáknak, akik szolgálatot teljesítenek a településen, nagyon jó a kapcsolatuk az
önkormányzattal, a szervezetekkel, az itt lakókkal, a polgárőrökkel, és azokkal, aki tenni akar
a település biztonságáért. Ne felejtsék el azt sem, hogy egy térfigyelő felügyeleti rendszer is
kiépítésre került a településen. Közli, biztos emlékeznek rá, hogy megemlítette a korábbi
években, hogy ha lenne egy ilyen térfigyelő felügyeleti rendszer, az milyen sokat segítene a
településen, főleg, ha fel kell deríteni bűncselekményeket, vissza lehet nézni a felvételeket,
meg lehet nézni a mozgásokat. Ez az elmúlt évben is hozott eredményt, lehet látni, hogy van
értelme, és van haszna. Minden féleképpen ennek a komplexitásában kell gondolkodni.
Megköszöni azt a támogatást, amit a képviselő-testület megszavazott a kollégáinak a
mindennapok működéséhez, a KMB Alosztály múködéséhez, Valkón 20l3-ban, amit lehetett
a lehető leggyorsabban megoldották és reagáltak azokra a problémákra, amik voltak.
Megjegyzi, emlékeznek rá, hogy napokon keresztül bizonyos etnikai problémák miatt
fokozottabb rendőri jelenléttel voltak. Ó is nagyon sok mindenkivel beszélgetett személyesen,
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itt volt. Úgy gondolja, hogy ezt is a település nagyon frappánsan oldotta meg. Azért mondja
így, mert ebben nagyon sok mindenkinek volt része. Ennek a büntetőeljárásnak már van is
befejezése, L fokon jogerős ítéletet kaptak azok a személyek, akik elkövettek is
bűncselekményeket. Ö csak a köszönetét tudja kifejezni mind a kollégáinak, akik itt ülnek,
illetve a képviselő-testület felé, és kéri őket, hogy fogadják el a rendőrség elmúlt évi
beszámolóját, és ha van, kérdésük nagyon szívesen megválaszolja.
Sziráki Szilárd polgármester is megköszöni a rendőrség munkáját, és azt, hogy így állnak
ezekhez a kérdéskörökhöz hozzá. A rendőr kollégák mindig elérhetőek és segítőkészek voltak
a kapitány úr tudtával és jóvoltából. Sokszor munkaidőn kívül, éjszaka, az esti órákban jöttek.
Köszöni még egyszer az ilyen fajta hozzáállásukat. Közli, számára új elem, hogy ezer főre
vetítették le a bűncselekmények számát. A négy település tekintetében Valkó 18,5 %-kal a
legjobb helyen áll, aminek ő külön örül. Elmondja, hogy amennyiben mód és lehetőség van rá,
szeretnék az önkormányzat részéről a kamerahálózatot egy-egy kamerával még bővíteni,
hiszen most a források miatt nem tudtak mindenhová rakni. Gondolja, hogy ebből a
költségvetésből egy megfelelő és a környéken az egyik legjobb technika, ami bekerült ide,
amit a fiúk már nagyon ügyesen tudnak használni. A szociális előadó hívta fel rá a figyeimét
arra, hogy a foglalkozást helyettesítő támogatás, mint segélyforma, nem jár azoknak, akik
előzetes letartóztatásban vannak. Ez annál az esetnél, amit a kapitány úr is említett és I. fokon
tart az ügy, ott kaptak információt, hogy nekik nem jár. De viszont más esetekben
gondolkodjanak együtt, és próbáljanak meg olyan rendszert kialakítani ebben, nemcsak velük,
hanem más önkormányzatokkal is, hiszen az önkormányzatnak van egy visszafizetési
kötelezettsége, illetve támogatást tudnak megvonni tőle, továbbá magyarázkodni, hogy miért
kellett szüneteltetni. Erre a részre majd közösen gondoljanak ki valamilyen kommunikációs
mechanizmust. Megkérdezi, hogy a beszámolóval, illetve az elhangzottakkal kapcsolatban
van-e kérdés, hozzászólás.
Tusor László képviselő közli, hogy ennél rosszabb évet ne tudjanak maguk mögött. Azt
gondolja, hogyha ettől jobb eredményt elérnek, az nekik már megfelel. Külterületen is sokat
javult a helyzet, belterületen nem ismeri annyira. Azt hiszi, hogy a kamera rendszer és a helyi
rendőrök is sokat tettek annak érdekében, hogy ez így megvalósuljon. Köszönik mindenkinek.
Sziráki Szilárd polgármester úgy látja, hogy a Tisztelt Képviselő-társak meg vannak
elégedve a rendőrség munkájával. Az elkövetkezendő időre erőt, egészséget és kitartást kíván
a munkájukhoz. Megjegyzi, hogy a költségvetés tárgyalásánál fogják a rendőrségi támogatást
tervezni, elfogadni, és annak a lehetőségét sem zárják ki, hogy ez a későbbiekben is tud nyílni.
Molnár Miklós Úrban, a KMB Alosztályvezetőjében jó partnert lát abban, hogy a napi
dolgokat lebrusztolják, és ő is azt kívánja, hogy ne legyen rosszabb, mint a tavalyi év.
Ismerteti, hogy a kamera rendszer egy fél éve működik, és ő lát benne pluszt, hogy ezek a
számok még lejjebb mehetnek. Kéri, hogy aki elfogadja a Gödöllői Rendőrkapitányság 2013.
évben végzett munkájáról szóló beszámolót, és támogatólag jóváhagyja, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület - a polgármester javaslatával egyetértve - 5 igen szavazattal Oellenében
az alábbi határozatot hozza:
Valkó Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testület
10/2014.(III.05). számú határozata:
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Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete S
igen szavazattal a Gödöllői Rendőrkapitányság 2013.
évben végzett munkájáról szóló beszámolóját elfogadja
és támogatólag jóváhagyj a.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Sziráki Szilárd polgármester bejelenti, hogy közben megérkezett Szira József képviselő úr is,
maj d szünetet rendel el.
SZÜNET UTÁN

Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi beszámoló jelentése
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester

2.1

Gödöllő

Sziráki Szilárd polgármester közli, hogy mindenki láthatta és olvasta az anyagot, neki nincs
hozzá kiegészíteni valója. A Tűzoltóparancsnokság részéről nem írták, hogy részt kívánnak
venni, egy tájékoztatási kötelezettségnek tettek eleget. Megkérdezi, hogyabeszámolóval
kapcsolatban van-e kérdés, amennyiben nincs, a Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2013. évi beszámoló jelentését elfogadásra javasolja, kéri, hogy aki elfogadja, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület - a polgármester javaslatával egyetértve - 6 igen szavazattal Oellenében
az alábbi határozatot hozza:
Valkó Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testület

11/2014.(III.OS). számú határozata:

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6
Gödöllő
Hivatásos
igen
szavazattal
a
Tűzoltóparancsnokság 2013. évi beszámoló jelentését
elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

3.1 Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet tervezetének megtárgyalása (február Sén kiküldve)
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester
Sziráki Szilárd polgármester elmondja, hogy az anyagot minden képviselő megkapta, majd
megkéri Pál Tibort a Pénzügyi Bizottság elnökét, foglalja össze a bizottsági ülésen
tárgyaltakat.
Pál Tibor elnök ismerteti, hogy a bizottság az önkormányzat 2014. évi költségvetését

S

tárgyalta. A tervezet a törvényi előírásoknak megfelelően készült el. Az önkormányzat
bevételi főösszegét 235.710.000.- forintban, kiadási főösszegét 235.710.000.- forintban
állapítja meg. A bizottság a testület részére vita után elfogadásra javasolja.
Sziráki Szilárd polgármester közli, hogy körükben van a pénzügyes kolléganő, aki motorja
volt ennek az anyagnak. Megkérdezi, hogyaköltségvetéssel kapcsolatban van-e kiegészítése,
amennyiben igen, tegye meg.
Szőllősi Antalné pénzügyi főelőadó elmondja, hogy ebbe a költségvetésbe csak az eddig
tudomására jutott dolgok vannak benne, ami reálisan nem tervezhető, az nincs.

Sziráki Szilárd polgármester közli, hogy a költségvetést összességében egy óvatosság,
visszafogottság jellemzi. A változtatás lehetősége biztosan benne lesz az elkövetkezendő
időszakra. Gondoljanak azokra a projektekre, amik folyamatban vannak, a mai nappal indul a
fő munkarésze, és újból 57 fő téli közfoglalkoztatás keretében lépett be soraikba. Az nyilván
majd a költségvetési főösszegeket módosítani fogja, de pénzügyi mozgással, költségek
tekintetében nem jár, az majd a későbbiekben fog kijönni. Megkérdezi, hogy van-e kérdés,
hozzászólás, amennyiben nincs, kéri, hogy aki az önkormányzat 2014. évi költségvetési
rendelet tervezetét elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület - a polgármester javaslatával egyetértve - 6 igen szavazattal O ellenében
az alábbi rendeletet alkotja:
Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 212014. (11105.2 számú rendelete az
önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
(Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

4./ Turai Központi Orvosi Ügyelettel kapcsolatos döntés
Sziráki Szilárd polgármester

Előterjesztő:

Sziráki Szilárd polgármester elmondja, hogy a Turai Központi Orvosi Ügyelet költségvetését
láthatják a képviselő-társak, amelyben a hozzájárulások, illetve a költségvetési részek vannak
kimunkálva. Valkó esetében lakosság arányosan az OEP finanszírozás és egyéb más bevétel és
sarokszámok után 8 % az ő hozzájárulásuk, ami éves szinten 463.840.- forint, havi szinten
38.653.- forint. Az elmúlt időszakhoz képest ez az összeg kevesebb, korábban 6-700 ezer
forint körül fizettek. Úgy gondolja, hogy felemelték az OEP finanszírozást, ezért lett kevesebb
az önkormányzatok hozzájárulása. Ő külön szóbeli kiegészítést nem tenne, az autót
beszerezték, beépítették a költségvetésbe, és köszönik szépen. Ők közel 230 ezer forinttal
támogatták az autó vásárIását. Már meg van, használják. Megkérdezi, hogy van-e kérdés,
hozzászólás.
Pál Tibor elnök elmondja, hogy több panasz érkezett az orvosi ügyeletre. Elsősorban a
beje1entések rugalmasságával kapcsolatban. Felhívják őket telefonon, ott azt a tájékoztatást
kapják, hogy hívják a mentőket. A mentőszolgálat központja Vácot kapcsolja. Az ügyeleti
rendszer nem működik gördülékenyen. Véleménye szerint, ha már Valkó részéről benne
vannak ebben a rendszerben szeretné, ha a jövőben ellátnák a rászoruló betegeket.
Sziráki Szilárd polgármester közli, hogy Pál Tibor képviselő úr észrevételét, kérdését
tolmácsolni fogják az orvosi ügyelet felé. Amennyiben nincs, kéri, hogy aki a határozati
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javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület - a polgármester javaslatával egyetértve - 6 igen szavazattal O ellenében
az alábbi határozatot hozza:
Valkó Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testület

12/2014.CIIL05). számú határozata:
Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6
igen szavazattal a Turai Központi Orvosi Ügyeleti
Társulás 2014. évi költségvetését és a tájékoztatóját
tudomásul vette.
Határidő:

Felelős:

azonnal
polgármester

5.1 Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester

és

Sziráki Szilárd polgármester közli, hogy külön nem kívánja kiegészíteni, a határozati
javaslatokat azért írták le, mert fognak róla szavazni. A kezdeményezést, a költségvetést,
illetve a rekultivációs projektről készült tájékoztatóját a testület tudomásul veszi, de csak a
későbbiekben fognak arról dönteni, hogy mi fog belekerülni az SZMSZ-be, az alapító
okiratba, és ahhoz majd egy egységesített formát fognak küldeni. Amennyiben nincs kérdés,
hozzászólás, a polgármester kéri, hogy aki az első határozati javaslattal egyetért,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület - a polgármester javaslatával egyetértve - 6 igen szavazattal O ellenében
az alábbi határozatot hozza:
Valkó Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testület

1312014.(IIL05). számú határozata:
Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6
igen szavazattal az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás azon döntését, miszerint
adósságállományának Magyar Állam által történő
átvállalását kezdeményezi, tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Sziráki Szilárd polgármester kéri, hogy aki a második határozati javaslattal egyetért,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület - a polgármester javaslatával egyetértve - 6 igen szavazattal O ellenében
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az alábbi határozatot hozza:
Valkó Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testület

14/2ü14.(IILüS). számú határozata:
Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6
igen szavazattal az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetését
tudomásul vette.
Határidő:

azonnal
Felelős: polgármester

Sziráki Szilárd polgármester kéri, hogy aki a harmadik határozati javaslattal egyetért,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület - a polgármester javaslatával egyetértve - 6 igen szavazattal Oellenében
az alábbi határozatot hozza:
Valkó Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testület

lS/2ü14.(IILOS). számú határozata:
Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6
igen szavazattal az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulásnak a folyamatban lévő
regionális rekultivációs projektről készült tájékoztatóját
tudomásul veszi.
Határidő:

Felelős:

azonnal
polgármester

Sziráki Szilárd polgármester ismerteti, hogya rekultivációs pályázattal kapcsolatban a jövő
héten fognak jönni munkaterületet átvenni és megnézni. Az első határozattal kapcsolatban
elmondja, hogy az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás adósságállományának Magyar Államnál történő
átvállalásának kezdeményezését 61 millió forinttal támogatta a Magyar Állam. Amikor ezt az
anyagot összerakták még ezt nem tudták.

6./ Az Önkormányzat és intézményei alapító okiratának módosítása
Sziráki Szilárd polgármester

Előterjesztő:

Sziráki Szilárd polgármester közli, hogy ő az
foglalja össze, miről is van szó.

előterjesztő,

de átadja a szót a

jegyzőasszonynak,

dr. Filipsz Andrea jegyző ismerteti, a Magyar Államkincstártól kaptak egy felhívást, hogya
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kormányfunkcióra tekintettel módosítani kell az alapító okiratokat és mellette egységes
szerkezetbe is foglalni.
Sziráki Szilárd polgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, amennyiben
nincs, kéri, hogy aki egyetért az első határozatijavaslattal, kézfeltartássaljelezze.
A képviselő-testület - a polgármester javaslatával egyetértve - 6 igen szavazattal O ellenében
az alábbi határozatot hozza:

Valkó Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testület
1612014.(IILOS). számú határozata:
Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6
igen szavazattal a kormányzati funkciók, államháztartási
szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről
szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet alapján, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCv. törvényben
kapott felhatalmazás alapján a Valkó Nagyközség
Önkormányzata Alapító Okiratát a melléket szerinti
módosítással és egységes szerkezetben elfogadja.
Határidő:

azonnal
polgármester

Felelős:

Sziráki Szilárd kéri, hogy aki egyetért a második határozati javaslattal, kézfeltartással
jelezze.

A képviselő-testület - a polgármester javaslatával egyetértve - 6 igen szavazattal O ellenében
az alábbi határozatot hozza:
Valkó Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testület

17/2014.(IILOS). számú határozata:

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6
igen szavazattal a kormányzati funkciók, államháztartási
szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről
szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet alapján, az
államháztartásról szóló 20 ll. évi CXCv. törvényben
kapott felhatalmazás alapján a Valkó Nagyközségi
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát a melléket szerinti
módosítással és egységes szerkezetben elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Sziráki Szilárd kéri, hogy aki egyetért a harmadik határozati javaslattal, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület - a polgármester javaslatával egyetértve - 6 igen szavazattal O ellenében
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az alábbi határozatot hozza:
Valkó Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testület

18/2014.(IIL05). számú határozata:
Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6
igen szavazattal a kormányzati funkciók, államháztartási
szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről
szóló 68/2013. (XrL29.) NGM rendelet alapján, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCv. törvényben
kapott felhatalmazás alapján a Napköziotthonos Óvoda
Alapító Okiratát a melléket szerinti módosítással és
egységes szerkezetben elfogadja.
Határidő:

azonnal
Felelős: polgármester

7./ Védőnői feladatok ellátására vállalkozási
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester

szerződés

kötése

Sziráki Szilárd polgármester ismerteti, hogy hosszú éveken keresztül próbáltak védőnőt
találni, ami kisebb-nagyobb sikerrel működött. Nagyné Swarcz Gabriella 40 éves
munkaviszony után elment nyugdíjba, de létrehozott egy egészségügyi bt-t, amin keresztül
szolgáltatja a védőnői feladatokat. Közli, hogy felajánlotta az önkormányzat felé hasonló
módon, mint Dányban, van annyi kapacitása, hogy ezt a települést is el tudná látni. A
kismamák és a szülők ismerik, a munkájára eddig nem volt kifogás vagy panasz. Mellékelték
a vállalkozói szerződést is, amit felhatalmazás esetén aláír. Megkérdezi, hogyatémával
kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás, amennyiben nincs, aki egyetért a határozati
javaslattal, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület - a polgármester javaslatával egyetértve - 6 igen szavazattal O ellenében
az alábbi határozatot hozza:
Valkó Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testület

19/2014.(IIL05). számú határozata:
Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6
igen szavazattal a Dányi Védőnő Egészségügyi Betéti
Társasággal (képviselő: Nagyné Schwarcz Gabriella
2118 Dány, Malom u. 35.) 2014. március 1. napjától
határozatlan időre Valkó település védőnői körzetébe
területi védőnői feladatok ellátásra szerződést köt,
amelyet a melléklet szerint jóváhagy. Felhatalmazza a
polgármestert a mellékelt szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:
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azonnal
polgármester

8.1 Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesülettel /GKRTE/ kötendő megállapodás
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester
Sziráki Szilárd polgármester ismerteti, hogya 2011. évi CLXXXIX. számú "Magyarország
helyi önkormányzatairól" szóló törvény 13. §-ának 13. pontja kötelezővé tette a települési
önkormányzatok számára a turizmussal kapcsolatos feladatok ellátását. A GKRTE azokkal a
paraméterekkel és jogszabály által előírt kritériurnokkal rendelkezik, hogy tudják az
önkormányzatokat segíteni. Nemcsak az ő önkormányzatukat keresték meg, hanem a
környékben lévő többi önkormányzatot is. Ismerteti a határozati javaslatokat. A másodikban
szerepel az idegenforgalmi adó kivetése. Elmondja, nem kívánnak kivetni idegenforgalmi
adót, de ahhoz, hogy a TDM rendszerbe be tudjanak illeszkedni, szükség van olyan
alapforrásokra, ami önműködővé tenné ezt arendszert. (feltételezi, hogy ahol idegenforgalmi
adó van, ezzel lehet segíteni a rendszer működését) Ezzel a képviselő-testület kötelezettséget
nem vállal. Megkérdezi, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, amennyiben
nincs, aki egyetért az első határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület - a polgármester javaslatával egyetértve - 6 igen szavazattal Oellenében
az alábbi határozatot hozza:
Valkó Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testület

20/2014.CHr.05). számú határozata:

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6
igen szavazattal jóváhagyja a Gödöllő Környéki
Regionális Turisztikai Egyesület /GKRTE/ és Valkó
Község Önkormányzata között kötendő együttműködési
megállapodás tervezetét Valkó település számára
meghatározó jelentőségű turisztikai ágazat fejlesztése és
a GKRTE Helyi TDM Szervezetté történő nyilvánítása
céljából.
Határidő:

az együttműködési megállapodás megkötésére
2014. március 15.
Felelős: Sziráki Szilárd polgármester

Sziráki Szilárd kéri, hogy aki egyetért a második határozati javaslattal, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület - a polgármester javaslatával egyetértve - 6 igen szavazattal Oellenében
az alábbi határozatot hozza:
Valkó Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testület

2112014.(IIr.05). számú határozata:

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6
igen szavazattal kifejezi szándékát idegenforgalmi adó
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(IFA) kivetés ére abban az esetben, ha ennek az
adónemnek a kivetéséhez szükséges feltételek a
településen rendelkezésre állnak.
Határidő:
Felelős:

9./ Eb rendészeti feladatokkal kapcsolatos
Sziráki Szilárd polgármester

folyamatos
Sziráki Szilárd polgármester

együttműködési megállapodás

megtárgyalása

Előterjesztő:

Sziráki Szilárd polgármester elmondja, hogy a megállapodás ugyanolyan tartalmú, mint amit
korábban kötöttek, csak a dátum változott. Jobbat, szebbet, költség hatékonyabbat, azóta sem
találtak. A Herczig úr felé azokat a problémás kérdéseket, illetve problémaforrásokat
felvázolta, és azt a választ kapta, hogyajövőben próbálják eszközöini azoknak a megoldását.
A határozati javaslatot elfogadásra javasolja, majd megkérdezi, hogyatémával kapcsolatban
van-e kérdés, hozzászólás. Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület - a polgármester javaslatával egyetértve - 6 igen szavazattal Oellenében
az alábbi határozatot hozza:
Valkó Nagyközség Önkormányzat
Képviselő- testület
22/2014.(IIL05). számú határozata:
Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6
igen szavazattal a Kutyamentsvár Alapítvánnyal (1013
együttműködési
Budapest,
Krisztina
tér
10.)
megállapodást köt a gyepmesteri feladatok ellátására,
illetve a kóbor állatok befogására 2014. március 1.
napjától 2015. március 31. napjáig a határozat melléklete
szerinti tartalommal. Felhatalmazza a polgármestert,
hogy a szerződést aláírja.
Határidő:
Felelős:

2014. március 15.
polgármester

10./ VVZS Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulással kapcsolatos
tulajdonosi döntések
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester
Sziráki Szilárd polgármester közli, hogy nem kívánja elolvasni, és újból belemenni az
előterjesztés részleteibe. Arról van szó, hogy Valkó-Vácszentlászló-Zsámbok község közösen
csatorna beruházási társulást hozott létre, a szennyvíz projekt megvalósítására. A társulási
szerződésben le volt fektetve a tulajdoni hányad, illetve a hozzájárulás mértéke. Ez a százalék
köszön vissza a szerződésben. Mivel a vizíközmű törvény azt mondja, hogy a társulás
tulajdonjogát az önkormányzatra köteles átruházni, így mivel elkészült a mű, a társulás tagjai
visszaadják az önkormányzat részére a hozzájárulásuk mértékében a tulajdon hányadot,
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figyelem bevéve a tulajdon jogot. Közli, hogya szerződés erről szól. A második része abból a
szempontból érdekesebb, hogyha már egyszer az önkormányzatnál van, ő maga nem
üzemeltetheti a csatornaművet, az üzemeltetést át kell, hogy adja másnak. Mivel a víziközmű
szolgáltatást átadták a DAKÖV részére, célszerű a csatornát is ugyanoda átadni, hiszen a
szakszemélyzet, a helyszín, a kialakult rutin és tapasztalat, mindenféleképpen mellettük szól.
Kérdés, hogy mennyiért, és milyen módon. Ezt a viziközmű törvény elég jól szabályozza és
bérleti díjas konstrukcióba átadhatják az önkormányzatok. Elmondja, az anyagban található
egy 14 millió forintos szám, ami per évet jelent, és amit bérleti díjként kaphatnak az
önkormányzatok, de a törvénynek az is része, hogyavíziközmű vagyon pótlására, felújítására,
karbantartására kell fordítani a tulajdonosnak. Ez a szám onnét jön ki, hogy előzetesen volt
egy vagyon értékbecslés, és annak a számadatnak nézték az amortizáció s kulcsát, és az került
bele 14 évi bérleti díj megállapításánál. A későbbi időszakra pedig az van írva, hogy a bérleti
díj változhat. Ismerteti, hogy ezt már a másik két önkormányzat elfogadta, most rajtuk a sor.
Ezeket az anyagokat elküldték az önkormányzattal szerződésben álló ügyvédi irodának, az
ügyvéd úr megtette az észrevételét. Lényegében nagy változtatást nem javasol. A határozati
javaslatokat elfogadásra javasolja. Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e
kérdés, hozzászólás. Kéri, hogy aki az első határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület - a polgármester javaslatával egyetértve - 6 igen szavazattal Oellenében
az alábbi határozatot hozza:
Valkó Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testület

23/2014.(III.05). számú határozata:
Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6
igen szavazattal a határozat mellékletét képező Valkó,
Vácszentlászló, Zsámbok közműves Szennyvízelvezető
Rendszer VVZS-SZV tulajdonjogának térítésmentes
átruházására vonatkozó szerződést jóváhagyja a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
alapján. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a
szerződést aláírja.
Határidő:

Felelős:

15 napon belül
polgármester

Sziráki Szilárd kéri, hogy aki egyetért a második határozati javaslattal, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület - a polgármester javaslatával egyetértve - 6 igen szavazattal Oellenében
az alábbi határozatot hozza:
Valkó Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testület

24/2014.(III.05). számú határozata:
Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6
igen szavazattal a határozat mellékletét képező
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víziközmű

bérleti-üzemeltetési szerződését jóváhagyja a
szóló 2011. évi CCIX. törvény
alapján. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a
szerződést aláírja.
víziközmű-szolgáltatásról

Határidő:
Felelős:

15 napon belül
polgármester

Sziráki Szilárd polgármester közli, a témához kapcsolódik még, hogy a társulás vagyonába
került a Renault, a nagy nyomású csatornatisztító, a lCB, és az egyedi áramfejlesztő, amit
csak, és kizárólag 2014 évre a társulás bérbe fogja adni a DAKÖV-nek, hiszen a területükön ő
fogja használni ezeket a gépeket, de azoknak a tulajdonjogát nem adták át, maradt társulási
vagyonban és tulajdonban. Az 500 ezer forintos érték csak ki lett találva, a későbbiekben ez is
fog változni. Annyi kikötés volt, hogy a telepen kell, hogy parkoljon, nagyon indokolt
esetben mehet csak el innét.
11./ Radics Lajos és felesége az 1249. és az 1250. hrsz.-ú ingatlanok ügyének rendezése
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester
Sziráki Szilárd polgármester elmondja, hogy nem először van előttük ez az ügy, úgy néz ki,
hogy a vége felé közelednek, de kompromisszumokat kell meghozni. Hitelt szeretnének
felvenni, de a ház önkormányzati területen van, külön nem lett kimérve, és még akart is mellé
vásárolni önkormányzati tulajdonrészt. A lehető leggyorsabb és legkíméletesebb megoldás az
lenne, hogy a régi állapotnak megfelelő, és akkor szerződésbe rögzített megállapodás pontjait
tisztázzák. Ténylegesen az a terület legyen kimérve, amit ő megvásárolt és az legyen
elkerítve. Mindenki olvashatta az előterjesztést, ami mellett van vázrajz is. Közli, hogy
igazából közterületre épített bizonyos dolgokat, mint a lépcsőt és a kerítést. Megjegyzi, hogy
a rég múltban mi történt az egy dolog, de közterületet elbirtokoini nem lehet. Ha ők ezt
jóváhagyj ák, hogy mérjék ki nekik, és minden marad így, attól még a testület a
vagyonrendeletével szembement. Ok követnek el saját magukkal szemben törvénysértést.
Határozati javaslatban van, hogy mit lehetne tenni, de ő azt gondolja, hogy az önkormányzat
felajánlja a kimérés fele költségét, - megnézte az alapszerződést, és abból kiderül, hogya
vásároló költségén kellett volna kiméretnie a megvásárolt területet - ez az ő feladata és
kötelessége lett volna, de nem lett kimérve. Az az állapot legyen kimérve, amit megvásárolt,
és ha még szeretne hozzá vásárolni, arra majd tesz ajánlatot. Addig viszont a kimért területre
fel tudja venni a hitelt. Pénzzel fog rendelkezni, amiből az elbontás és a felújítást is meg fogja
tudni csinálni. Utána térhetnek vissza arra, hogy kíván-e még területet vásárolni hozzá vagy
nem. De mivel településrendezési tervben van, és ha ők kimérik, és kettő telken áll, abban az
esetben nyeles telek keletkezik. Kezelni kell az önkormányzati oldalról is a dolgot a
későbbiekben, az 1249. és az 1250. hrsz-ú ingatlanok ügyét rendezni kell úgy, hogy, az
önkormányzat viszont ne kövessen el törvénysértést. Megjegyzi, hogy sokat beszélgettek
erről jegyző asszonnyal, meggyőzte, és meggyőződött róla, hogy itt önkormányzati vagyonról
van szó, és nem arról, hogy ki mennyire rendes, tisztelettudó, stb., hanem arról, hogy
forgalomképtelen közút van elkerítve az ő tulajdonukból, és mint tulajdonos, nem engedhetik
meg, hogy fent maradjon ez az állapot. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás.
Tusor László képviselő közli, hogy ezt már kitárgyalták. Véleménye szerint ki kell mérni,
ami jogos és utána ha szeretne, és van rá lehetőség vásároljon hozzá.
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Sziráki Szilárd polgármester kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület - a polgármester javaslatával egyetértve - 6 igen szavazattal O ellenében
az alábbi határozatot hozza:
Valkó Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testület

25/2014.011.05). számú határozata:
Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal testület Radics Lajos
és felesége 2114 Valkó, Petőfi u. 121/b. szám alatti lakosoknak az általuk használt és birtokolt
1249. és 1250. hrsz-ú ingatlanok rendezési kérelmére az alábbi döntést hozza:
1. Az önkormányzat jogelődje és Radics Lajos és felesége között létrejött adás-vételi
szerződés tartalmazza, hogyavevők viselik az ingatlanvásárlással kapcsolatos
költségeket, beleértve az ingatlanmegosztás költségét is. Ennek alapján Radics Lajos
és felesége az adás-vételi szerződés alapján megvásárolt kb. 700 m2 alapterületet
méresse ki, ennek megfelelően készíttesse el a megosztási vázrajzot a tulajdoni
hányadoknak megfelelően, amit az önkormányzat - mint tulajdonostárs jóváhagyólag aláír. Így külön-külön helyrajzi számon szerepelne az önkormányzat és a
kérelmezők tulajdona. Az önkormányzat a végleges megoldás érdekében nem zárkózik
el a megosztással kapcsolatos költségek egy részének viselésétől, ha a 2. pontban
leírtakat kérelmező teljesíti.
2. Radics Lajost és feleségét fel kell szólítani, hogy a kerítést bontsa el és az eredeti, az
adás-vételi szerződés szerinti területet használja. A megosztáshoz azzal a feltétellel
adja az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását, ha 2014. április 30. napjáig a
közterület jogellenes használatát Radics Lajos megszünteti, azaz kerítését elbontja és
az eredeti telekhatárig áthelyezi, valamint Radics Lajos és felesége nyilatkozatban
vállalja, hogy amennyiben ezt a kötelezettségüket nem teljesítik, úgy az önkormányzat
a kerítés eredeti állapotba történő visszaállítását elvégezteti. Radics Lajos és felesége
tudomásul veszik, hogy ebben az esetben a teljes költség őket terheli
3. Amennyiben Radics Lajos és felesége az általuk jelenleg használt többletterületet meg
kívánja vásárolni, akkor az önkormányzat nem zárkózik az ingatlanrész eladásától, a
vágyonrendeletben foglaltak szerint. Ebben az esetben a vevő viseli az értékesítéssel
kapcsolatos költségeket.
Felkéri a polgármestert, hogyadöntésről a kérelmezőket tájékoztassa. Felhatalmazza a
polgármestert, hogy a határozati javaslat 1. pontja alapján elkészített megosztási vázrajzot a
tulajdonos önkormányzat nevében aláírja.
Határidő:
Felelős:

tájékoztatásra 15 napon belül, a többi döntésre folyamatos
polgármester

12./ Oláh Krisztina önkormányzati lakás megvásárlásának ügye
Sziráki Szilárd polgármester

Előterjesztő:

Sziráki Szilárd polgármester elmondja, hogy a tisztelt képviselő-társaknál van egy
az előterjesztés, a határozati javaslat. Ismerteti, hogy egy elértésből adódóan a

jegyzőkönyv,
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beköltözés napjától gondolta Oláh Krisztina, hogy kell fizetni a lakásbérleti díjat. Itt
felhalmozódott egy kis lakásbérleti rész, és egy új megállapodással állt elő, ami az előző
időszakot is magába foglalja. Fizetett is be már két- vagy három havi részletet. Szeretné, ha
ezt a javaslatot elfogadnák és innentől ezzel az összeggel menne a befizetés. A szerződés úgy
van megkötve, hogyha elmarad a befizetés, az önkormányzat elállhat a szerződéstől, amit
elmagyaráztak neki. Megkérdezi, hogy van-e hozzászólás, kérdés, amennyiben nincs a
polgármester kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület - a polgármester javaslatával egyetértve - 6 igen szavazattal O ellenében
az alábbi határozatot hozza:
Valkó Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testület

26/2014.(IIL05). számú határozata:
Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6
igen szavazattal úgy döntött, hogya 47/2013. (VL27.)
számú határozata alapján Oláh Krisztina 2114 Valkó,
Rákóczi u. 64. szám alatti lakossal kötött adás-vételi
szerződés feltételeit úgy változtatja meg, hogy az
elmaradt - 20 13.októbertől - 2014. januárig terjedő
időszak -, összesen négy havi részlet megfizetését 8
hónapon keresztül, havi 16.500,- Ft-os részletekben kell
megfizetnie. Felhívja kérelmező figyelmét, hogy
amennyiben továbbra sem fizeti a kamatmentes
részleteket, úgyegyösszegű - kamatokkal növelt befizetést kell teljesíteni, illetve ennek elmaradása esetén
az önkormányzat a szerződés teljesítésétől elállhat.
Kéri a polgármestert, hogy kérelmezőt döntéséről
tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

15 napon belül
polgármester

13.1 Ingyenes közterület használati kérelem
Sziráki Szilárd polgármester

Előterjesztő:

Sziráki Szilárd polgármester közli, le lett írva az előterjesztésbe, hogy Árvós Mihály egyéni
vállalkozó közterület használati kérelemmel kereste meg őket. Három határozati javaslat
kombinációt készítettek, amelyből vita után szavazni fognak. A maga részéről - figyelembe
véve a Főtér projektet, hiszen a legalkalmasabb hely erre a használt ruha begyűjtésére
szolgáló konténer elhelyezése ez lenne - az első határozati javaslatot támogatná, hogy most
ne engedélyezzék.
Szira József képviselő közli, azért is, mert az összes többi konténerrel is sok baj van, és ez is
csak egy újabb lehetőséget adna erre.
Tusor László
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képviselő

véleménye szerint jó az úgy, hogy a beruházás miatt elutasítva.

Sziráki Szilárd polgármester megkérdezi, hogy van-e még hozzászólás, kérdés, amennyiben
nincs kéri, hogy aki az egyes határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület - a polgármester javaslatával egyetértve - 6 igen szavazattal Oellenében
az alábbi határozatot hozza:
Valkó Nagyközség Önkormányzat
Képviselő- testület
27/2014.CIII.05). számú határozata:
Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6
igen szavazattal Ármós Mihály egyéni vállalkozónak
Valkó közterületén használt ruha begyűjtésére szolgáló
konténer ingyenes elhelyezésére vonatkozó kérelmét
elutasítja tekintettel a Fő tér felújítási munkálatainak
megkezdésére. Kéri a polgármestert, hogy kérelmezőt a
döntésről tájékoztassa.
Határidő:

15 napon belül
polgármester

Felelős:

14.1 Valkó Nagyközség Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester

Sziráki Szilárd polgármester közli, nem tud olyat, ami a közbeszerzési összeghatár fölé
menne, ezért a nullás verzió az, amit elfogadtatna és jelentésbe beletennének. Megkérdezi,
hogy van-e hozzászólás, kérdés, amennyiben nincs, kéri, hogy aki Valkó Nagyközség
Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület - a polgármester javaslatával egyetértve - 6 igen szavazattal Oellenében
az alábbi határozatot hozza:
Valkó Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testület

28/2014.(IIL05). számú határozata:
Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6
igen szavazattal Valkó Nagyközség Önkormányzat 2014.
évi közbeszerzési tervét elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

15.1 Valkó Nagyközség Belső Ellenőri 2013. éves összefoglaló jelentés
Sziráki Szilárd polgármester

Előterjesztő:

Sziráki Szilárd polgármester megkérdezi dr. Filipsz Andrea jegyzőt, hogy szeretné-e ezt az
anyagot kiegészíteni.
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dr. Filipsz Andrea jegyző ismerteti, a belső ellenőr észrevételezését, hogy a két kollégának a
besorolásával gond van, azt kijavították. Az egyiknél egy hónap, a másiknál több hónap volt
az eltérés, amit helyre raktak, ott van benne.
Sziráki Szilárd polgármester megkérdezi, hogy van-e még hozzászólás, kérdés, amennyiben
nincs, kéri, hogy aki Valkó Nagyközség Belső Ellenőri 2013. éves összefoglaló jelentését
elfogadj a, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület - a polgármester javaslatával egyetértve - 6 igen szavazattal Oellenében
az alábbi határozatot hozza:
Valkó Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testület

29/20l4.(III.05). számú határozata:
Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6
igen szavazattal Valkó Nagyközség Belső Ellenőri 2013.
éves összefoglaló jelentését elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

16.1 Tóparti közvilágítás
Sziráki Szilárd polgármester

Előterjesztő:

Sziráki Szilárd polgármester ismerteti, hogy a 2012. évi közvilágítással még tartoznak
feléjük, ami részben abból adódik, hogy aki akkor volt elnök, ma már nem az. Az új egyesület
a cégbíróságnál még a napokban fog bejegyződni, az elnök és a tisztségviselők személye.
Megkeresték azzal az önkormányzatot, hogy szeretnének együttműködni. Volt már több közös
programjuk, mint a szemétgyűjtés, a kukák elhelyezése és a különböző zöld területek
rendbetétele. Ő már észrevette, hogy jobban szeretnének a településhez tartozni és jobban
részt venni a település életében. Nagyságrendileg egy éves energiadíj, ami a közvilágítás
szempontjából releváns, az önkormányzat költségvetésében nem okoz problémát, hogyha egy
olyan gesztussal élnének feléjük, hogy 2013. január l-től átvállalja az önkormányzat és ezen
túl ezt a közvilágítási díjat ők finanszírozzák meg. Gondoljanak arra, hogy az elkövetkezendő
éveknek, évtizedeknek az eseményeire tekintenek a jövőbe jóslóan, hogy egyre többen fognak
ott lakni, házat építeni, illetve odaköltözni, mint ahogy ez az elmúlt években araszolt előre.
Azt gondolja, hogy egy ilyen gesztus értékű dologgal az önkormányzat is tud feléjük
közeledni.
Tusor László

képviselő megkérdezi,

hogy forintálisan ez mennyit jelentene.

Sziráki Szilárd polgármester közli, hogy ez kb. 160 ezer forintot jelentene, és az éves közmű
hozzájárulási díj kb. 15-17000.- forint. A polgármester megkérdezi, hogy van-e még
hozzászólás, kérdés, amennyiben nincs, kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért,
kézfeltartással jelezze.
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A képviselő-testület - a polgármester javaslatával egyetértve - 6 igen szavazattal Oellenében
az alábbi határozatot hozza:
Valkó Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testület

30/2014.(IIL05). számú határozata:
Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6
igen szavazattal a Valkó Tóparti Természetbarátok
Közhasznú Egyesület kéreImének helyt ad. a Tópart
üdülőterület 2012. évi 86.804,- Ft. összegű közvilágítási
költségének megfizetésére 12 havi kamatmentes
részletfizetést ad. Az önkormányzat 2013. január 1.
napjától átvállalja a Tópart üdülőterület közvilágítási
költségét. Kéri a polgármestert, hogy a Valkó Tóparti
Természetbarátok Közhasznú Egyesületet tájékoztassa a
döntésről.

Határidő:
Felelős:

15 napon belül
polgármester

ZÁRT ÜLÉS anyaga külön jegyzőkönyvben.
ZÁRT ÜLÉS UTÁN

20./ Egyebek, indítványok

Sziráki Szilárd polgármester ismerteti, hogy egy támogatási kérelem jött a Helytörténeti
Kutató Egyesület részéről, szeretnének az önkormányzattól támogatást kapni. Ezt most csak
tájékoztatás képen mondja el, már csak azért is, mert a költségvetésben hagytak erre helyet.
Úgy gondolja, hogyha nagyságrendileg egy pár tízezer forintos támogatást kapnak, akkor ők
is a tevékenységüket tudják folytatni. Közli, hogy magas a könyvelési díj és ahhoz kértek
segítséget. Azt mondta nekik, hogy a testületnek tájékoztatásul fogja adni. Megjegyzi, hogy
támogatják az összes többi civil szervezetet is, ezért őket is.
A képviselő-testület a polgármester tájékoztatását a Helytörténeti Kutatóintézet támogatásáról
tudomásul vette.

Sziráki Szilárd polgármester szeretné mindenki figyelmébe ajánlani, hamarosan választások
közelednek és a különböző politikai pártok összejövetelükhöz helyszínt szeretnének. Az első
kérés megérkezett már az önkormányzat felé. Hozzáteszi, hogy olyan zártterű, kulturált
állapotban lévő helyiségek csak az iskolában, és az iskolával kapcsolatos komplexumban
vannak, amik nagyobb látogató számot is be tudnak fogadni. Korábban is beszélgettek már
erről. Ö azt gondolja, hogy mindegyik pártnak egyszer díjmentesen át lehet adni ezt az
objektumot. A többi önkormányzat is így csinálja, akivel eddig ő beszélgetett. Véleménye
szerint ez így korrekt.
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A képviselő-testület a polgármester tájékoztatását a pártok összejövetelének
tudomásul vette.

helyszínéről

Sziráki Szilárd polgármester ismerteti, hogy a Belügyminiszter 10/2014. (II.19.) BM rendelet
alapján az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési
támogatásáról adott ki rendeletet. Ő azt látta első olvasatra, ehhez nem kell külön képviselő
testületi döntés, hogy induljanak a pályázaton vagy sem. Azt szeretné kémi a képviselő
társaktól, - hogy mivel az anyagban nem szerepel önrészes dolog, - ha mégis szükségeltetik,
határozatban hatalmazzák fel őt, hogy ezt a pályázatot benyújthassák, illetve az ehhez
kapcsolatos nyilatkozattételeket és aláírásokat is megtegye. Ezt csak a biztonság kedvéért
tegyék meg. Megjegyzi, hogy különböző fejlesztési célokra lehet pályázni és az EBR
rendszerbe kell feltölteni. Ahogy meg lesz a felhatalmazása, ő fel is fogja tölteni a
rendszerbe, és hozzálát a munkához. A polgármester megkérdezi, hogy van-e hozzászólás,
kérdés, amennyiben nincs, kéri, hogy aki az elhangzottakkal egyetért, kézfeltartássaljelezze.
A képviselő-testület - a polgármester javaslatával egyetértve - 6 igen szavazattal Oellenében
az alábbi határozatot hozza:
Valkó Nagyközség Önkormányzat
Képviselő -testület

3312014.(III.OS). számú határozata:
Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
6 igen szavazattal felhatalmazza a polgármestert a
10/2014. (II. 19.) BM rendelet az
adósságkonszolidációban részt nem vett települési
önkormányzatok fejlesztési támogatásáról című
pályázat benyújtására, illetve az ehhez kapcsolódó
nyilatkozattételek és aláírások megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

A polgármester mindenkinek megköszöni a részvételt, a közös munkátés az ülést bezárja.

Kmf.
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Jegyzőkönyv hitelesítő:

Mé&r
képviselő
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képviselő

