
Tisztelt Képviselő-testület!

A Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatot írt ki a 2013. évi hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás biztosítására az önkormányzatok vagy települési önkormányzatok társulása
részére. A Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása pályázati programból támogatást
az a Magyarországon hulladékgazdálkodási közszolgáltatást biztosító települési
önkormányzat kaphat, amely saját felelősségi körében megkötött hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik vagy legalább többségi tulajdonnal rendelkezik
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó gazdálkodó szervezetben, valamint vállalja a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó gazdálkodó szervezettel kapcsolatban megadott
adatokért, információkért a pénzügyi, valamint büntetőjog felelősséget. Minden pályázó csak
önállóan adhat be egy pályázatot.

Támogatást a Magyarországon hulladékgazdálkodási közszolgáltatást biztosító települési
önkormányzat a következő célterületek megvalósítására igényelhet:

1. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj kompenzációja,
2. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztéshez szükséges eszközvásárlás
3. a hulladékgazdálkodási közszolgáltató magántulajdonban lévő tulajdonosi részérének

felvásárlása és
4. a hulladékhasznosítására vonatkozó országos célok teljesítéséhez szükséges

beruházás, technológiai fejlesztés támogatása.

A támogatás intenzitása 100 %, amely vissza nem térítendő támogatás. A pályázat beadási
határideje 2014. január 20.

Javaslom, hogy Valkó Nagyközség Önkormányzata adjon be pályázatot a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának fejlesztéséhez szükséges eszközvásárlásra. Az
önkormányzat célja, hogy a környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve, a korábbi
döntésének megfelelően a mérhető háztartási hulladék mennyiség megteremtése érdekében
minden lakossági háztartásnak biztosítana 120 literes, a kedvezményben részesülőknek 60
literes kukát. A képviselő-testület a pályázat elnyerését követően döntené el, hogy a
szemétgyűjtő edényt térítésmentesen vagy jelképes összegért adná a helyi lakosoknak. 750
háztartással számolva az eszközbeszerzés kb. 7.000.000,- Ft-os költséget jelentene.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet,hogy a határozati javaslatot fogadja el.._ .
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Határozati javaslat
A képviselő-testület úgy döntött, hogyaVidékfejlesztési Minisztérium által a 2013. evt
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 .000.000,- Ft. összegű támogatási igényt nyújtson be. 2014. évi költségvetésében
saját pénzügyi keretként 300.000,- Ft összeget biztosít e feladat végrehajtására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester



Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

/..12014. (1.13.) önkormányzati rendelete
gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díj ak megállapításáról

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületeaz Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 29.§ (1) és a 151.§ (2a)
bekezdésekben kapott felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja.

l.§

A rendelet hatálya kiterjed Valkó település közigazgatási területén a gyermekek napközbeni
ellátását biztosító költségvetési szervekbe (óvoda, általános iskola) járó gyermekekre, az
önkormányzati intézmények alkalmazottaira és külső vendégétkezőkre.

2.§

(1) Valkó Nagyközség Önkormányzata az óvodában működtetettkonyhán keresztül biztosítja
a településen az óvodai, iskolai gyennekélelmezést, továbbá a munkahelyi étkeztetéssel
kapcsolatos feladatokat.

(2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe
tartozó szolgáltatások közül az étkeztetésért az önkormányzat intézményi térítési díjat állapít
meg, melynek alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egyellátottra jutó napi összege.

(3) Az óvodában egész napos ellátást igénybevevők esetén az étkezés igénybevétele kötelező.

(4) Az iskolában étkezés a napközi otthonos rendszerben tanuló igénybevevők számára
kötelező.

(5) Nem vonatkoznak a (3) és a (4) bekezdésben foglaltak arra a gyermekre, akinek betegsége
miatt olyan speciális étrendre van szüksége, amely részére az étkeztetés keretén belül nem
biztosítható.

(6) Az étkezés igénybevételére irányuló kérelmet az egész napos ellátást igénybe nem vevő

óvodások és iskolai tanulók, önkormányzati intézmények alkalmazottai és külső

vendégétkezők esetében be kell nyújtani.

(7) Az étkezés igénybevétele átmenetileg lemondható az igénybevevő

a) betegsége,
b) szabadsága,
c) a családtagjaival közös programban részvétele miatt.

(8) Az étkezést a lemondással érintett napot megelőző nap délután 14 órájáig kell írásban
vagy telefonon lemondani. Lemondás bejelentése esetén a távolmaradás idejére a fizetésre
kötelezett a bejelentést követő naptól mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.

(9) Az egész napos ellátást igénybe nem vevő óvodások és iskolai tanulók, önkormányzati
intézmények alkalmazottai és külső vendégétkezők étkezése az igénybevevő vagy törvényes
képviselőjének az intézményvezetőhöz intézett írásbeli nyilatkozatával szűnik meg.



(10) Az igénybevétel megszűnésének hatálya a nyilatkozat benyújtását követő nap.

3.§

(1) Intézményi térítési díj napi összegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézményi térítési díjakból a Gyvt l51.§ (5) bekezdésében
megjelölt normatív (kötelező) kedvezményeket biztosítani kell. A normatív (kötelező)

kedvezményeken túl - a gyermek egyéni rászorultsága alapján - az önkormányzat további
kedvezményt nem állapít meg.

(3) Az élelmezési ráfordítások év közben bekövetkezett növekedése miatt az intézmény
fenntartója évente egy alkalommal, december 15. napjáig a térítési díjakat felülvizsgálja, s a
tárgyévet követő évre vonatkozóan új térítési díjtételeket állapíthat meg.

(4) Ha a fizetésre kötelezett a szokásos módon és határidőre a térítési díjat nem rendezi, úgy
az intézmény vezetője köteles a kötelezettet írásban felszólítani a térítési díj hátralék
befizetésére, valamint a mulasztás következményeire.

(5) Ha az (4) bekezdés szerinti intézkedés nem vezetett eredményre, az intézmény vezetője

negyedévenként összesítésben köteles jelenteni a hátralékosok nevét, a hátralék összegét a
Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének, aki intézkedik annak behajtásairánt.

(6) Meg kell szüntetni az étkezést, ha az igénybevevő:

a) tanulói jogviszonya, illetve óvodai ellátása az intézményben megszűnt, vagy
b) 60 napon túli fizetési kötelezettsége keletkezett.

(7) Az étkezésért fizetendő térítési díjat egy hónapi időtartamravetítve, utólag kell megfizetni
minden tárgyhónapot követő hónap 5. napján.

Záró rendelkezések
4.§

cl) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de azaz 1. sz. melléklet szerinti
térítési díjakat 2014. január l-napjától kell alkalmazni.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott egyéb kérdésekben "a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról" szóló többször módosított 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, illetve e törvények
végrehajtására kiadottj ogszabályok vonatkozó rendelkezései irányadóak.

/' -i: ..l J.1.1 ...-"\ 0 ~~"-_,
/ ,,~.. "".,;..>.....

, • /";')} ~.'~ '?:~:'.>
Valko, 2014. J8f1uar 13/.t \::.:

~:~~'<i:
polgármester" .,':

. . LD Jh, OJ. J'j .
A rendelet kihirdetve: ..~

dr.Filipsz Andreajegyző.f~~Gyl«(j<.r~o~

* 1'frJIQ ~ j
..~ I '-~ ~!')\ ~ '2 ~$;'

~~/



/1. I 'O '
'l , k,(I 1'11\ e (' e(,-f< I: et

Élelmezési nyersanyagnorma

Óvodás gyermek

Nyersanyagnorma 266 Ft + 27% ÁFA

Térítési díjak

266 Ft +72 =338 Ft

Tízórai

Ebéd

Uzsonna

53 Ft

173 Ft

40 Ft

53 Ft + 14 = 67 Ft

173 Ft+47=220Ft

40Ft+ll= 51Ft

Iskolás gyermek

Nyersanyagnorma 369 Ft + 27% ÁFA 369 Ft +100 =469 Ft

Tízórai

Ebéd

Uzsonna

74 Ft

240 Ft

55 Ft

.<0,0

74 Ft + 20 = 94 Ft

j 240 Ft + 65 = 305 Ft

55Ft+15= 70Ft

Alkalmazottak háromszori étkezés

Nyersanyagnorma 387 Ft + 27% ÁFA 387 Ft +105 =492 Ft

Tízórai

Ebéd

Uzsonna

Vendég ebéd

77 Ft

252 Ft

58 Ft

77 Ft + 21 = 98 Ft

252 Ft + 68 = 320 Ft

58 Ft + 16 = 74 Ft

Nyersanyagnorma 269 Ft + 80 % rezsi + ÁFA 269 Ft+215 Ft =484 Ft +131 = 615 Ft



Határozati javaslat

A képviselő-testület 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 CXCVI. törvény, valamint a Valkó Nagyközség nemzeti vagyonáról szóló 6/2012.
(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



Jelenléti ív

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 13-án 10.00 órakor tartott
rendkívüli képviselő-testületi ülésén megjelentekről.

1.1 Sziráki Szilárd polgármester

2.1 Bogács Attila József képviselő

3.1 Máté Mária képviselő
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4.1 Mészáros Gábor képviselő

5.1 Pál Tibor képviselő

6.1 Szira József képviselő

7.1 Tusor László képviselő

dr. Filipsz Andrea jegyző
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