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Jegyzőkönyv

Készült: Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 25-én 17,00
órakor tartott képviselő-testületiülésén.

Jelen vannak: Sziráki Szilárd polgármester, Balta Tibor képviselő, Bogács Attila József
képviselő, Szira József képviselő,Tusor László képviselő, dr. FilipszAndreajegyző.

Igazoltan távol van: Máté Mária képviselő, Pál Tibor képviselő, Várnai Gyula Béla VRNÖ
elnök

Sziráki Szilárd polgármester nagy tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit. Megállapítja,
hogya képviselő-testületiülés határozatképes. a megválasztott 6 képviselőből4 fő jelen van.
Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Farkasné Széles Ritát, illetve a soron következő

jegyzőkönyv hitelesítőnek Balta Tibor, és Bogács Attila József képviselőt.

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyhangúlag egyetért.

Sziráki Szilárd polgármester ismerteti a testületi ülés napirendi pontjait.

NAPIRENDI PONTOK:

1.1 Pénzbeni és természetbeni települési támogatásokról szóló rendelet megalkotása

2./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről rendeletalkotás

3./ Folyószámla hitel felvételéről döntés

4./ Óvodai dolgozók kompenzációs kérelme

5.1 Országos MentőszolgálatAlapítvány támogatásának kérése

6.1 Fuchs Tej Kft. részletfizetési kérelme

7.1· Önkormányzati társulásokkal kapcso latos döntések
a.) Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás
b.) Sülysáp Környéki Szociális Társulás
c.) VVZS Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Társulás
d.) Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális hulladékgazdálkodási és

Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás

8./ Tájékoztató a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal folytatott tárgyalásokról.

9./ DAKÖV Kft. ülésein tulajdonosi jogok gyakorlására felhatalmazás
10./ A Pest Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja PEB/030/518-48/2015. számú
törvényességi felhívásának megtárgyalása.
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11./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

12./ Egyebek, indítványok

Sziráki Szilárd polgármester a napirendi pontokat elfogadásra j avasolja.

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

Valkó Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testület
1/2015.(11.25). számú határozata:

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5
igen szavazattal a napirendi pontokat elfogadja

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

A NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ Pénzbeni és természetbeni települési támogatásokról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester

Sziráki Szilárd polgármester elől járóban hozzáteszi, hogy nagyon gondos és pontos munka
végkifej leteként készült el a "szociális rendeletük". Oroszlánrészt vállalt a szociális iroda
munkatársa, Mészárosné Sára Krisztina, - akit ezúton is köszönt a körükben, - valamint a
jegyző asszony, aki szintén tevékenyen részt vett ennek az anyagnak az előkészítésében.

Közli, hogy aSzociális Bizottság napirendjén tárgyalta a kiküldött anyagot. Megkéri
Mészárosné Krisztinát, ha szeretné kiegészíteni az anyagot, akkor tegye meg, majd a Szociális
Bizottság is mondj a el a javaslatát.

Mészárosné Sára Krisztina szociális előadó köszönti a képviselő-testület tagjait, minden
megjelentet, majd közli, hogy nem szeretne az elkészített anyaghoz sok mindent hozzáfűzni.

Nem tudják, hogy milyen fejlemények következnek 2015. március l-től. Jövedelemsávokat
határoztak meg a mostani tervezetben, ami új az előzőhöz képest. Megpróbálták behatárolni,
hogy kb. mennyi támogatást tudnak nyújtani a költségvetés és az eddigi támogatások
figyelembevételével. Ami változott az a lakásfenntartási, illetve a közgyógyellátásnak az
átformálása helyi támogatás formájára. A temetési támogatás maradt, hasonló az előzőekhez.

A kiküldött tervezethez képest annyit módosítottak a Szociális Bizottság ülésén, hogy
megnevesítették, hogyakörnyezettanulmányt a Gyermekjóléti Szolgálattal szeretnék
elvégeztetni, ha erre szükség lesz. Megkérdezi, hogy a rendelettel kapcsolatban van-e kérdés.

Bogács Attila József Szociális Bizottság elnöke is megköszöni Mészárosné Sára Krisztinának
és a jegyző asszonynak ezt az anyagot. Elmondja, hogy ők az ülésen minden egyes
paragrafust átbeszéltek. Véleménye szerint ez nagyon szép és jó, de azt nem tudja, hogyan
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fogják tudni betartatni , illetve, hogy a jövőben mennyi pénzből kell gazdálkodniuk. Kicsit
szigorítottak rajta, de ez azért történt, mert kevesebb az anyagi háttér. Közli, hogy a
rendelettervezetet a bizottság elfogadásra javasolja.

Sziráki Szilárd polgármester elmondja, hogy ez mögött nagyon sok munka áll, van olyan
rész, ami tervezhető, de nem kiszámítható. Megpróbáltak minden olyan ésszerű dolgot
beletenni a rendeletbe, hogy azon a későbbiekben tudjanak változtatni a szociális törvény
betartásával és figyelembevételével. Ennek produktumaként készült el ez az anyag,
legnagyobb része, amire felépül, különböző határok és kritérium rendszerek, amik egymásból
logikailag maximálisan következnek. Természetesen a gyakorlat fogja megmondani és a
váratlan élethelyzetek, amik felülírhatják ezeknek a soroknak a betartását. Ebben az esetben
újra hozzá kell nyúlni a rendelethez és olyan irányban kell alakítani, hogy az mindenki
számára megfelelő és betartható legyen. 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 - 5 igen szavazattal Oellenében
az alábbi rendeletet alkotja:

Valkó Nagyközség ÖnkormányZata Képviselő-testülete 112015. aI26.) önkormányzati
rendelete a rászorult személyek támogatásáról

2./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről rendeletalkotás
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester

Sziráki Szilárd polgármester közli, hogy az anyagból nagyon jól kitűnik a kiadási és bevételi
főösszeg, amely 287.195 ezer forintban van megállapítva. Ez a működéssel kapcsolatos
költségeket, valamint a bevételeket taglalja három irányból, egyrészt Valkó Nagyközség
Önkormányzatának költségvetését, a Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos
költségeket, valamint a Napköziotthonos Óvodával kapcsolatos költségeket. Közben köszönti
Szöllősiné Ágit, a pénzügy motorját. Az ő keze munkájához kapcsolódik ez a szakmai anyag.
Nagyon szövevényes, és sok új anyag van benne. A feladat finanszírozás belépésével az
önkormányzatnak az elszámolási, és bevétel-, kiadási tervezésének metodikája szinte
gyökeresen átalakult. Teljesen új módszereket kellett követni, és új tervezési rendet kellett
felállítani. Tervezési rend, hogy időközben hogyan fog a valósághoz viszonyulni, azt majd az
élet meg fogja mutatni. Elmondja, hogy nyilván ehhez majd hozzá kell nyúlni, gondoljanak
azokra a futó projektekre, amik még bejöhetnek. Menet közben folyamatosan generál az élet
olyanokat, amiből bevétele lehet egy önkormányzatnak, vagy egy óvodának, egy hivatalnak.
Megkérdezi Ágit, hogy van-e kiegészítése az anyaghoz.

Szöllősi Antalné pénzügyi főelőadó elmondja, hogy ő egy számszaki hibát vett észre utóbb,
ami egy kerekítés i eltérés. Közli, annyit módosul a főtábla, hogya tartalékok 2.000.- forinttal
növekednek.

Sziráki Szilárd polgármester ismerteti, hogya 066020-as soron, Város és községgazdálkodás
címen, a Tartalék oszlopban, 4.320 ezer forint szerepel, ami helyesen, 4.322 ezer forint. A
főösszeget azonban nem változtatj a.

Szöllősi Antalné pénzügyi főelőadó közli, hogy ő elég szűk költségvetést próbált csinálni,
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ami az elmúlt évi tényadatokon alapult, de egy kis ráhagyással. Elmondja, az idei évtől a
Kincstár úgy adja a finanszírozást, hogy megcímkézi, mire mennyit ad és nem egybe adja az
egészet.

Sziráki Szilárd polgármester elmondja, hogy a feladatfinanszírozásnak a lényege, hogy
közterületre, parkra, ennyi a keret, ebből mit terveznek be, ugyanígy a kultúra, sport
tevékenységre. Ismerteti, hogy azok a futó projektek, melyek ebben az évben meg fognak
valósulni, és kivitelezés alá fognak esni, azok megfelelő tételsor helyen benne vannak a
költségvetésbe, amiket tudnak, hogy elérhetőek, amik nem, menet közben költségvetés
módosítással fognak működni. Van benne épület felújítás, van benne kulturális könyvkiadás,
információs tábla elhelyezés, az orvosi rendelő felújítása, annak az ÁFA-ja. Itt gondol még
konkrétan arra az útfejlesztési pályázatra, amit a tavalyi évben nyertek meg. Mivel a csatorna
beruházásuk még tavaly folyt, és nem vállalták fel azt a rizikót, hogy azokra az utakra
engedjék rá az aszfalt burkolat építését. Ezért vártak még egy évet, az idén fog kiviteleződni,

kb. a nyár környékén. Egy BM rendelet volt, ami meghatározta, hogy ennek az elszámolását
meddig kell megtenni, ami 2015 év vége és 2016 január végéig kell pénzügyileg is
elszámolni. Biztosan emlékeznek rá a képviselő-társak, hogy melyik utcák voltak benne
ebben a pályázatban. Ez attól függ, hogy milyen áron fogja elvinni a vállalkozó, de ha az
utcákat darab számra veszi, nagyságrendileg 70 százalékát fogja érinteni. A tervben az van,
hogy Rét köz, Deák utca, Vörösmarty utca, József Attila, Béke utca, Ady Endre utca, Rózsa
Ferenc utca, és az Isaszegi út kerül először rendezésre. Ez több mint 10 négyzetméter, egy
komoly beruházás lesz. Úgy gondolja, hogy a csatorna után az egyik legfontosabb dolog,
hogy szilárd aszfalt út legyen. Régi nagy örökzöld téma, amit a Környezetvédelmi Bizottság
elnökével beszéltek, ez nem maradhat el anélkül, hogy ne tegyenek kellő figyelmet a víz, és
az árok rendezésre is. Természetesen ennek a megoldását is próbálják keresni, de mivel most
ezt a pályázati pénzt el kell költeni, a legésszerűbben próbálják felhasználni, és az előbb

mondott kérdőjeleket a jövőben meg kell oldani. Mindenki nagyon jól tudja, hogy adósság
konszolidációban nem részt vevő önkormányzatoknak az első ütemének a támogatását ők

megkapták. A következő metódus 2015-2016 között várható, lesz ennek még egy fordulója is,
ahol hasonló összegben gondolkodhatnak. Annak majd megfelelően ki lesznek írva a
pályázati kritériumai, hogy mire lehet pályázni, és mire lehet ezeket a pénzeket felhasználni.
Ezeket csak azért mondta el a teljesség igényével, hogy lássák, ami a futó projekt és elérhető

távolságúak, azok is be vannak tervezve. Itt az óvodánál volt gyakorlatilag olyan probléma,
ami számszaki adataiban nagyot mutat az önkormányzati költségvetésből jóval többet kell
átcsoportosítani ahhoz, hogy az óvoda megfelelően működjön. Ennek anagyságrendje 19
milliós tétel, szemben az előző évek 10-15 milliójával. Ez részint azért van, mert központilag
is volt béremelés, de a jogszabálynak megfelelően ezeket be kell tervezni, gyakorlatilag ki is
kell fizetni, illetve felhasználni. A másik dolog, amiről a jegyző asszonnyal is sokat beszéltek,
újra értelmezték a költség soroknak bizonyos részeit, amit korábban már hangsúlyozott, az itt
lévő csapat hosszú évek óta nem kapott számottevő béremelést. Egy szolid béremelés
természetesen benne van itt is a költségsorba, részint az áldozato s munkájuk
megköszönéseképpen. Részint azért, hogyenyhítsék az esetleges intézmények közötti
bérfeszültséget. A jövő hogy hozza, hogy ezek a kompenzációs részek, illetve a
közigazgatásnak ezen szektorára lesz-e fordítva központi béremelés, azt nem tudják. Ebben a
költségvetési periódusban ezt most jó szívvel és gondossággal meg tudták lépni, és azt, hogya
későbbiekbenmi lesz, az egy másik történet. Nem kell nagy léptékű dolgokra gondolni, de
mégis egy gesztus értékű dolog. Annyit azért el kell mondani, hogy kis csapat van itt, nem túl
sok a külön támogatás, és ő azt gondolja, hogy ez most volt időszerű, hogy ezt meglépjék.
Egy nagyon szolid általános tartalékot is képeztek, részint azért, ha beesik olyan pályázat,
aminél önerőt kell igazolni, akkor ez biztonságként maradjon itt. Gyakorlatilag ennek az
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átgondolásában és tervezésében benne van minden olyan elem, amire fókuszálni tudtak és az
önkormányzat, a polgármesteri hivatal, valamint az óvoda működését alátámassza. A
Pénzügyi Bizottság részéről megkérdezi Bogács Attila József képviselőt.

Bogács Attila József képviselő megköszöni a polgármester úr részletes tájékoztatóját, majd a
rendelet tervezetet a képviselő-testület felé elfogadásra javasolja.

Tusor László képviselő közli, hogy a költségvetés elfogadását ő is javasolja. Megjegyzi, hogy
hála Istennek elég sok a beruházás a faluban. Tavaly-, és az idén is, illetve az áthúzódó
beruházás is. Hozzáteszi, hogyaKözségfejlesztési, Környezetvédelmi, Sport Bizottságot nem
vonják bele ezekbe a dolgokba. Megkérdezi, hogy mi ennek az oka.

Sziráki Szilárd polgármester megkérdezi, hogy melyik projektre gondol.

Tusor László képviselő elmondja, hogy ami be van ütemezve és a mostani költségvetésben is
szerepel.

Sziráki Szilárd polgármester közli, hogy ami még nem készült el, abba be lesz vonva. Ami
viszont elkészült, mint például a Főtér azt a Valkói KSK kivitelezte, nem pedig az
önkormányzat. Elmondja, hogy ezen túl meg fog válaszolni erre a kérdésre, de nem szeretné
jegyzőkönyvbe.

Tusor László képviselő elmondja, hogy ha a Községfejlesztési, Környezetvédelmi, Sport
Bizottságot meg akarják tartani, ha igénybe veszik áll rendelkezésükre, de ha nem, nem kell
ez a bizottság.

Sziráki Szilárd polgármester közli, hogy nem szeretné a képviselő-testületi ülés ezen részét
erre fordítani, de nyílt szívvel az ülés után válaszol erre a kérdésre.

dr. Filipsz Andrea jegyző bejelenti, mivel nincs itt Vámai Gyula Béla a Valkói Roma
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, hogy megtárgyalták a saját költségvetésüket, és
elfogadták 272 ezer forintos évi költségvetési kerettel.

Sziráki Szilárd polgármester elfogadásra javasolja a rendelettervezetet a 2015. évi
költségvetéséről, kéri, hogy aki elfogadja, kézfeltartással jelezze.

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

Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II 26.) rendelete az
önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

3./ Folyószámla hitel felvételéről döntés
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester

Sziráki Szilárd polgármester közli, hogy minden évben visszatér ez a pénzügyi likviditást
megtámogató történet. Elmondja, mindenki előtt ismeretes volt, hogy az önkormányzat
hulladékgyűjtő edényzet pályázaton indult. Ezt a VM írta ki és sikeresen nyert az
önkormányzat közel 10 millió forintot. A döntési metodika hátterében az volt, hogy az
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analitika szerint ki volt gyűjtve, hogy ki tartozik a 60 l-es kategóriába, ki a 110 l-es
kategóriába, és ennek megfelelően, megfelelő űrméretű kukák egy beszerzési eljárásban meg
lettek rendelve, és a héten leszállították őket Valkó logóval, valamelyiket matricával. Ezek
március folyamán kiosztásra kerülnek. Ehhez a projekthez, hogy ne kelljen hozzányúlni,
részben azért, hogy ezt a projektet tudják megfelelően finanszírozni, majd nyilván a VM
utána, hogyha a pénzügyi és szakmai beszámolót el fogják küldeni, akkor ezt az összeget el
fogja az önkormányzatnak utalni, de előbb ezt az összeget meg kell előlegezni. Hogyha meg
kell előlegezni, a működésből kell forrást kivonni, ami akár zavarokat is okozhat. Pontosan a
zavarok ellentételezéseként ahhoz a kaptafához fordulnak megint, ami eddig volt ehhez
hasonló projekt, hogy egy folyószámlahitel felvételét kezdeményezik. Az OTP ezt
megfinanszírozza, ha hozzányúlnak, akkor gyakorlatilag arra az adott hónapra, amíg vissza
nem adják, megy a kamat, amúgy csak rendelkezésre állás van, ami pár tízezer forint éves
szinten. Ezt már nem először csinálják, és a legutolsó alkalommal is, mikor felvették, nem
volt egy hónap, amikor vissza is volt töltve. Szeptember közepéig fogják kapni, és nem 10
millió, hanem 9,5 millió forintot. Ezt menetközben telefonálták meg, hogyelvégeztek egy
adóerő képességet, és megnézték a számszaki mutatókat. Mivel ők már tudják, hogya
jogszabály szeptember után változni fog bizonyos téren, ami a pénzügyi paramétereket érinti,
ezért ők szeptemberig adják, vagy szeptembertől az új rendszerben, ha akarnak még igényelni,
másképp lesz. 6 azt gondolja, hogy ez a projekt egy-két hónap alatt most lezárul. Elmondja,
hogy ugyanazzal a feltételekkel működik, mint a múltkor. Úgy gondolja, hogy minden rizikó
nélkül bevállalható, és az OTP is megfelelő adós partnernek tekinti az önkormányzatot egy
ilyen összeg felvételénél is. Megkérdezi, hogy az elhangzott javaslattal kapcsolatban van-e
kérdés, hozzászólás, amennyiben nincs, kéri, aki azzal egyetért a kiosztott határozati
javaslattal, kiegészítve a megfelelő számadatokkal és időponttal, kézfeltartással jelezze.

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

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület
2/2015.(11.25). számú határozata:

1. Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az OTP Bank
Nyrt-től történő folyószámlahitel felvételéről döntött.
2. A hitel futamideje 2015. március l-től 2015. szeptember 30. napjáig tart. A
rendelkezésre tartott összeg legfeljebb 9.500.000,- Ft (azaz Kilencmillió-ötszázezer forint).
3. A képviselő-testület - figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási
jogszabályokat - a hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául felajánlja az állami
támogatás, helyi adó és gépjárműadó bevételeit.
4. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogya hitel-visszafizetés időtartama

alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő évében - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat
megelőzően - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat

módosításai során figyelembe veszi.
5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az
OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, és a szerződést

aláírj a az önkormányzat képviseletében.

Határidő: 15 napon belül
Felelős: polgármester
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4./ Óvodai dolgozók kompenzációs kéreime
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester

Sziráki Szilárd polgármester közli, le van írva az előterjesztésben, hogy miről is van szó, két
határozati j avaslat készült hozzá. Mikor két út lehet az ember előtt, egy igen, vagy egy nem,
akkor joggal vetődik fel egy kérdés, hogy mi a harmadik. A harmadik az, hogya képviselő

testület gondolkodik még rajta, elnapolja, stb. Ez a három verzió van ebben a történetben.
Nem tudja, hogy elolvasták-e végig a tisztelt képviselő-társak, hogy miről szól ez az anyag.

dr. Filipsz Andrea jegyző ismerteti, hogy miután elküldtek a munkahelyéről egy pécsi
közalkalmazottat, a közalkalmazottakról szóló törvény alapján, ahol benne van, hogy a
munkáltatót terheli a folyószámla vezetéssel kapcsolatos költség, - erre hivatkozással kérte,
ennek a megtérítését. Természetesen nem foglalkoztak vele, ezután elment egészen a kúriáig,
ahol neki adtak igazat. Erre felbuzdulva a Pedagógusok Érdekvédelmi Szervezete - az egész
2013-ban zajlott - 2014 év vége felé megkereste az iskolákat függetlenül attól, hogy KLIK
hez tartozó vagy önkormányzati volt. Itt 2015 januárjában az önkormányzati óvoda dolgozói
is benyújtották az igényüket. Ennek az összesítése látható. Van, aki 20ll-re is, de az elévült,
azt már nem is vette figyelembe, mikor az igényeket összesítette.

Sziráki Szilárd polgármester elmondja, hogy meghatározott évben 2012-2013-ban a
pénzügyi tranzakciós kártyával alkalmazott készpénzfelvételnek voltak költségei. Ezt a
munkáltatónak, illetve azon keresztül a fenntartónak címezték, ezért ebben az esetben az
önkormányzatnak 15 ember esetében 360.676,- Ft kiadása van. Közli, hogy ez a kiadás nem
volt előre betervezve, mert nem tudtak róla, így nehéz a döntés. Vannak elég extrém esetek is,
mert van olyan, akinek a bankköltsége jóval több, mint akinek magasabb a fizetése. A bank
nem tesz különbséget, ha egy bankszámlára három-négy családtagnak megy a jövedelme, és
ha azok is felveszik, az azzal járó költségek is itt szerepelnek, de ők nem tudják szétválasztani
ezeket az összegeket. Itt van az anyag bele lehet tekinteni, a képviselő-testületi tagoknak
nyilvános, meg lehet nézni, hogy milyen szóródások vannak benne. Ö az egész történet előtt

kérdőjelIel áll.

Bogács Attila József képviselőmegkérdezi, hogy ezt nekik mindenképpen ki kell-e fizetni.

dr. Filipsz Andrea jegyző közli, hogy azért van két fajta határozat, az egyik azt mondja, hogy
igen, a másiknál nem fizet, mert nincs betervezve, nem tudja bevállalni. Itt az a kérdés, hogy
elmegy-e bármelyik dolgozó Munkaügyi Bíróság elé.

Bogács Attila József képviselő megkérdezi, hogy ha elmennek, megnyerik.

dr. Filipsz Andrea jegyző válaszában elmondja, hogy igen, megnyeri.

Tusor László és Szira József képviselő is az mondja, hogy ebben az esetben nincs miről

beszélni.

dr. Filipsz Andrea jegyző közli, hogy neki erről meg van a maga véleménye, de igazából
sajnálja, hogy nincs itt a Marika, mert ezt neki címezte volna.

Sziráki Szilárd polgármester hozzáteszi, hogy ülés előtt beszélt Máté Mária óvodavezetővel,

aki azt mondta, hogy mikor megkapták ezt az anyagot, őt is kapacitálták rá, de ő ezt
visszautasította. Az válaszolta, hogy nem kívánja beadni, nem kíván az önkormányzat felé
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elszámolással élni. Átvette az anyagot, mint munkáltató és felhozta az önkormányzathoz.

dr. Filipsz Andrea jegyző elmondja, hogy ez a 360.676,- Ft nem eget rengető összeg, de nem
volt betervezve. Az ő működési költségükből ezt az összeget a tartalékkeret terhéből lehet
rátenni, mert ez ráadásul múlt évi dolog. Benne, ott van egy kicsit az etikai kérdés, meg van a
véleménye róla. A kúria döntése alapján jogkövető, de ha kérik, bármelyik bíróság meg fogja
állapítani nekik. Az a kérdés, hogya képviselő-testületfel meri-e vállalni, hogy nem fizeti ki,
vagy pedig kifizeti, ez a két lehetőség van, a harmadik, hogy tolják el, ő annak nem látja
értelmét.

Sziráki Szilárd polgármester azt gondolja, hogy ha jogi útra terelődik a dolog, mindenki
megteheti ezt. Azt is megtehetik, hogy az l-es határozati javaslat mellett döntenek, kifizetik
az összeget, viszont a következő költségvetési tervezésnél vagy a költségvetés módosításánál
ezeket a dolgokat figyelembe veheti a testület, mert vannak azért itt olyan más dolgok, amibe
a testület is átértékelhet bizonyos dolgokat, mind kiadási, mind bevételi oldalon. Az idő

folyamán tudja ezt korrigálni, ha úgy szeretné. Várja mindenkinek a véleményét.

dr. Filipsz Andrea jegyző közli, hogy ezt nem tudják korrigálni, mert a törvény alapján lesz
meghatározva a bérfejlesztés az óvodai dolgozóknak. Ugyan úgy megjön szeptemberben a
következő bér kompenzáció. Ott nem lehet elvonni tőlük, nem tudják kompenzálni.

Sziráki Szilárd polgármester megjegyzi, el fogja mondani, hogyan lehet, ha akarnak ilyet. Ő
az gondolja, a korrektséghez hozzátartozik, hogy igen. Ha a jogszabály előírja, an1i jár, az jár,
de nyilván fog majd olyan pont is jönni, hogy ő is mond érdekes dolgokat, és akkor majd az
egészet nézve a tisztelt képviselő-társak is más szemüvegen keresztül fogják látni ezt a
történetet. Azt sajnálja az egészben, hogy igen, amíg a 15 fő így járt, de ott még dolgoznak
öten, és akkor annak miért nem jár. Elmondja, hogy erről neki is meg van a véleménye, ezt
lehetett volna más formában is végig gondolni. Itt pénzügyi és erkölcsi kérdések csapnak
össze. A maga részéről azt mondja, hogy pereskedett már az önkormányzat, ő dolgozni
szeretne, nem akar ezzel foglalkozni.

dr. Filipsz Andrea jegyző megjegyzi, gondoljanak arra, hogy odamegy hozzájuk valaki és azt
mondja, adjátok be, mert meg fogjátok kapni, mert máshol is megkapták. Mindenki pénzből

él, függetlenül attól, hogy rendezték az óvodai dolgozók egy részének a bérét, a másiknak
nem. Ki az, aki erre azt mondja, hogy ha fizet a pénzintézet igazolásáért 6-800 forintot, és
utána azt mondja, hogy nem kell. Ő ezt is megérti, és azért mondta azt, kár, hogy nincs itt a
Marika, mert véleménye szerint a vezetőnek kellett volna valamit csinálnia. De nem akar
senkinek a háta mögött beszélni. Véleménye szerint 400 ezer forint nem egy nagy tragédia, ha
polgármester úr egyszer majd valamikor a jövőben kompenzálja.

Sziráki Szilárd polgármester a képviselő-testületnek az egyes határozati javaslatot javasolja.
Megkérdezi, van-e olyan, aki a kettest preferálná. Megkéri a képviselő-testület tagjait, hogy
aki az egyes határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület - a polgármester javaslatával egyetértve - 4 igen szavazattal, 1 fő nem
vesz részt a szavazásban, az alábbi határozatot hozza:

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület
3/20l5.(II.25). számú határozata:
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Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4
igen szavazattal úgy döntött, hogy a közalkalmazottak
jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 79/A. §
alapján az óvodai dolgozók által igényt számlavezetési
díj kompenzációt kérelmüknek helyt ad, a 15 fő részére
kifizeti az igényelt összeget.

Felkéri a polgármestert, hogy a 360.676,- Ft összeg
fedezetét a tartalékkeretből biztosítsa, valamint
intézkedjen a dolgozók felé a számlavezetési díj
kifizetésérő1.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5./ Országos MentőszolgálatAlapítvány támogatásának kérése
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester

Sziráki Szilárd polgármester ismerteti, hogy a tavalyi évben is támogatták az alapítványt. Ő
ezt gondolja, hogy ez a lakossági célt is szolgálja. Egy életmentő gép, vagy ehhez kapcsolódó
eszközparkot szeretnének fejleszteni. A határozati javaslatban leírta az ehhez kapcsolódóakat.
Ö a maga részéről ezt a kérdést támogatja egy légzésfigyelő monitor megvásárlásáról van szó,
amit a mentőszolgálat fog használni, ebben az esetben a gödöllői. Majdnem minden
önkormányzat adott és szokott is adni. Azt gondolja, hogy ez támogatható.
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, amennyiben nincs, kéri a képviselő-testület

tagjait, 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
4/2015.01.25). számú határozata:

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5
igen szavazattal testület úgy döntött, hogy az Országos
Menőszolgálat Alapítványnak 50 ezer forint összegű 
azaz Ötvenezer forint - támogatást nyújt eszközparkjuk
fejlesztésére. Felkéri a polgármestert, hogy a
tartalékkeret terhére az összeg átutalásáról
gondoskodjon.

Határidő: 15 napon belül
Felelős: polgármester

6.1 Fuchs Tej Kft. részletfizetési kéreime
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester

Sziráki Szilárd polgármester ismerteti, hogya Fuchs Tej Kft. képviselője levélben kereste
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meg az önkormányzatot iparűzési adó elmaradás miatt. Szeretné kamat- és pótlékmentesen,
részletekben fizetni a közel 3 millió forintos hátralékát. Ehhez mellékelték a levelet, illetve a
határozati javaslatot. Ilyen kérelem még soha nem volt, nem tárgyalt ilyet a testület. Igazából
április hónapig bezárólag terjesztettek eléjük egy ütemezést. Most gyakorlatilag, ha az
történne, hogy az önkormányzat azt mondja, hogy nem, mikorra elindítják a jogi procedúrát
és egyéb minden mást, körülbelül áprilisra érnek oda. Azt gondolja, hogy egy ilyen dologgal
lehet támogatni az adott céget, gondolva arra, hogy helyi munkaerőt is alkalmaz. Ö a
határozati javaslatot vita után elfogadásra javasolja. Megkérdezi, hogy van-e kérdés,
hozzászólás, amennyiben nincs, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a határozati
javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület - a polgármester j avaslatával egyetértve - 5 igen szavazattal °ellenében
az alábbi határozatot hozza:

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület
5/2015. (11.25). számú határozata:

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal úgy döntött, hogy
a Fuchs-Tej Kft. (2114 Valkó, Dányi út 56.) ügyvezető kéreImének helyt ad, engedélyezi a
2.999.640,- Ft. összegű iparűzési adó elmaradás kamatok és pótlék nélküli részletekben
történő megfizetését az alábbi ütemezéssel:

• 2015. január 27. 500.000,- Ft

• 2015. február hónap 1.000.000,- Ft

• 2015. március hónap 1.000.000,- Ft

• 2015. április hónap 499.640,- Ft

Felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről tájékoztassa.

Határidő: 15 napon belül
Felelős: polgármester

7./ Önkormányzati társul ásokkal kapcsolatos döntések
a.) Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás
b.) Sülysáp Környéki Szociális Társulás
c.) VVZS Csatorna és Beruházási és Üzemeltetési Társulás
d.) Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális hulladékgazdálkodási és

Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás

Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester

a.) Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás

Sziráki Szilárd polgármester elmondja, hogy a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulásnál
beszéltek a helyettesítésről, a polgármestert és az alpolgármestert bízta meg a testület. Közli,
most mondja a jegyző asszony, hogy ennek az anyaga kimaradt az összeállításból, de ő most
tájékoztatja róla a testületet. Ott is elfogadtak egy költségvetést, amely az ottani működést

fedezi. Az önkormányzatoknak nem kell hozzátenni se tagdíjat, se támogatási díjat, egyedül
ami pénzes dolog, az a belső ellenőrzéssel kapcsolatos munka, amit ez idáig is a Gödöllői
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Többcélú Kistérségi Társulással folytattak. Nagyságrendileg az úgy működött, hogy az ott
lévő tagságnak egy kedvezményes csomagot állított össze az auditor cég, nyilván az
önkormányzatok előzetes megkeresése után. Csomagban egy kedvezőbbet ajánlott a
kistérségen keresztül az adott önkormányzatnak, s ezáltal - mivel ez egy kötelező

önkormányzati feladat - a költségvetés ezt is taglalja. Ami a nagy költségvetési részben nincs
benne, a Valkói Önkormányzatot közel 200 ezer forintos tételben érinti, kb. 160.000.- +ÁFA
a megfelelő, három vagy négy szakértői nap, és a helyi adó rész vizsgálatával. Erről szól, és
közli, hogy továbbra is tagként maradnak, és az általános módosításokat, hogy akik jöttek új
polgármesterek, azoknak a nevei lettek beírva, hogy az adott várost ki képviseli. Elmondja,
hogy ez az anyag erről szólt. Ezt kellene támogatni, hogya Gödöllői Többcélú Kistérségi
Társulás Működési megállapodását támogatólag jóváhagyjuk. Megkérdezi, hogy van-e
kérdés, hozzászólás, amennyiben nincs, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki az
elhangzott 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

6/2015.(11.25). számú határozata:

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5
igen szavazattal a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás
Működési megállapodását támogatólag jóváhagyja,
valamint tudomásul veszi a 2015. évi költségvetési
koncepcióját és a belső ellenőrzéssel kapcsolatos
tájékoztatást.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

b.) Sülysáp Környéki Szociális Társulás

Sziráki Szilárd polgármester elmondja, hogy elfogadásra javasolja a határozati javaslatokat
azzal a megjegyzéssel, hogy a Valkó településre számolt belső ellenőrzésre vonatkozó banki
költséghányaddal nem ért egyet, mivel a belső ellenőrzést Gödöllői Többcélú Kistérségi
Társuláson belül fogják megoldani.

dr. Filipsz Andrea jegyző közli, legyen benne a testületi határozatban, hogy a Sülysáp
Környéki Szociális Társulásnak a költségvetését elfogadja azzal a kitétellel, hogyaValkót
terhelő belső ellenőrzésibankköltségekhez nem járul hozzá, mivel azt nem veszi igénybe.

Sziráki Szilárd polgármester megjegyzi, nem biztos, hogy ezt külön tudják bontani. Jelezzék
feléjük, de ő azt mondja, hogy el lehet fogadni így a működést. Hozzáteszi, hogy a
legfontosabb része nem ez, hanem a települési hozzájárulás. Elmondja, nyilván mindenki
emlékszik rá, hogy korábban ezért a feladatért mennyit fizettek, most viszont évekig nem
kellett fizetni. Most, hogy ott is egyéb más jogszabályi változások jöttek, így lélekarányosan
szétosztva, az egész évi hozzájárulás 284.083.- forint. Nagyon jól működik úgy a családsegítő

szolgálat, ha egy nagyobb társulásba van benne, ahol több szakember van, és jobban rá tudnak
nyúlni az adott feladatokra. Két helyi munkaerőt is alkalmaz, mindenki meg van velük
elégedve és maximálisan nyújtják a legjobb tudásukat. Megkérdezi, hogy van-e kérdés,
hozzászólás, amennyiben nincs, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki az elhangzottakkal
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egyetért, kézfeltartással jelezze.

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

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület
7/2015.(11.25). számú határozata:

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5
igen szavazattal a Sülysáp Környéki Szociális
Társulásnak a 2015. évi költségvetését elfogadja. Felkéri
a polgármestert, hogy a belső ellenőrzésre vonatkozó
banki költség Valkóra jutó hányadát egyeztesse a
Társulás elnökével.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Sziráki Szilárd polgármester közli, hogy a második a Társulási megállapodás egységes
szerkezetben való elfogadása. Ismerteti, itt szintén arról van szó, mint a Gödöllői Többcélú
Kistérségi Társulásnál, tartalmazza az általános módosításokat, mint például, hogy az új
polgármesterek nevei lettek átírva, illetve a lélekszámok. Megkérdezi, hogy van-e kérdés,
hozzászólás, amennyiben nincs, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki az elhangzottakkal
egyetért, kézfeltartással jelezze.

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

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület

8/2015.(11.25). számú határozata:

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5
igen szavazattal a Sülysáp Környéki Szociális
Társulásnak a Társulási megállapodását elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

dr. Filipsz Andrea jegyző közli, hogyarendeletüket, - mert ebbe benne van a családsegítő és
gyermekjóléti szolgálat - minden társulási önkormányzatnak is el kell fogadnia. Ezért lett
kiküldve a Sülysáp Környéki Szociális Társulás által biztosított személyes gondoskodást
nyújtó alapellátásokról szóló önkormányzati rendelet.

Sziráki Szilárd polgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, amennyiben
nincs, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki az elhangzottakkal egyetért, kézfeltartással
jelezze.

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

9/2015.(11.25). számú határozata:

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5
igen szavazattal a Sülysáp Környéki Szociális Társulás
által biztosított személyes gondoskodást nyújtó
alapellátásokról szóló önkormányzati rendeletét
elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

c.) VVZS Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Társulás

Sziráki Szilárd polgármester ismerteti, még mindig azt lehet mondani, hogy a teljes projekt
nem zárult le, de az egyebek napirendi pontban érintik a döntnök döntését is. Elmondja, az
előterjesztésben az szerepel, hogy tudomásul veszi és támogatja a VVZS Csatorna és
Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás tanácsának költségvetési határozatát,
ami a bevételi és kiadási oldalról egyaránt 635.000.- forint. Közli, hogy itt egyetlen egy
bérleti díj van, a DAKÖV Kft. részére átadott gépparknak az éves bérleti díja. Megkérdezi,
hogy van-e kérdés, hozzászólás, amennyiben nincs, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki
az elhangzottakkal egyetért, kézfeltartással jelezze.

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

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület

10/2015.(11.25). számú határozata:

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5
igen szavazattal tudomásul veszi és támogatja a VVZS
Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati
Társulás tanácsának költségvetési határozatát.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Sziráki Szilárd polgármester közli, hogy ehhez a napirendi ponthoz tartozik még a
munkaterv, nincs körül írva, hogy az önkormányzati társulásnak kötelezően, mint az
önkormányzati társulásnak hány ülést kell tartani törvény szerint egy évben. Ök négyet
jelöltek meg az elnök úrékkal egyeztetve. Elmondja, hogy ez egy formai dolog. Megkérdezi,
hogy van-e kérdés, hozzászólás, amennyiben nincs, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki
támogatólag jóváhagyja a VVZS Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati
Társulás 2015. évi munkatervét, kézfeltartássaljelezze.

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

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület
11/2015.01.25). számú határozata:

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5
igen szavazattal támogatólag jóváhagyja a VVZS
Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati
Társulás 2015. évi munkatervét.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Sziráki Szilárd polgármester hozzáteszi, hogy itt csak a számosságról van szó, az elnök,
illetve a társelnök bármikor indítványozhatj a a társulásnak, hogy hívjon össze ülést.

d.) Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás

Sziráki Szilárd polgármester elmondja, hogy nem akar a részletekbe belemenni, itt is
elfogadták a küldöttek a költségvetést. Nagyon nehéz hozzászólni ehhez a kérdéskörhöz.
Mindannyian nagyon jól tudják, hogy Magyarországon a hulladékgazdálkodás és az ehhez
kapcsolódó tevékenység, valamint mind ezeket szabályzó törvények, rendeletek folyamatosan
változnak. Nagyon nehéz volt nekik is úgy tervezni, hogy hogyan működhet tovább. Nagyon
komoly pénzügyi problémák voltak, vannak. Közli, bevétel, kiadási oldalon le van írva, hogy
milyen számokkal operálnak, és mikor ő volt ezen az ülésen mindezek elfogadásra kerültek.
Elnöknek szintén dr. Gémesi Györgyöt választották, aztán majd az új ügyvezetőt is Farkas
Balázs személyében. Gyenes Szilárd, aki eddig volt az ügyvezető, most már Gödöllő Város
alpolgármestere. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, amennyiben nincs, kéri a
képviselő-testület tagjait, hogy aki elfogadja a beszámolót, valamint a költségvetést,
kézfeltartással jelezze.

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

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület
12/2015.01.25). számú határozata:

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5
igen szavazattal az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei
Regionális hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás beszámolóját, valamint
költségvetését elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Sziráki Szilárd polgármester közli, hogy a mai postával érkezett a KLIK-től egy levél, erről
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is szeretné tájékoztatni a képviselő-testületet, ezt megelőzően szünetet rendel el.

Szünet után.

8.1 Tájékoztató a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal folytatott tárgyalásokról.
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester

Sziráki Szilárd polgármester összefoglalóként annyit mond, hogy ezt a témát minden
képviselő-társ ismeri, már beszéltek róla. A vagyonkezelési főosztályon fogadták őket, ahol az
önkormányzat részéről jegyző asszony, az önkormányzat jogi ügyeit képviselő és
meghatalmazott ügyvédj e, valamint ő vett részt az egyeztető megbeszélésen. A lényegi
elemeit egy összefoglalóban, megbeszélés után, elküldték az intézményfenntartó központnak,
a Vagyonkezelési Főosztály Főosztályvezetőjének. Ezen beszélgetés alkalmával, és ami az
összefoglalóban is nyomon követhető, az általuk tapasztalt működési, és egyéb más
problémákat vetették fel, mint az uszoda beindítását, ami szerződés szerint kötelezettsége lett
volna a KLIK-nek, és amit gyakorlatilag nem tett meg. Nem csak az iskolán kívüli, hanem az
iskolai úszásoktatás is elmaradt. A gépészet, a szauna, és egyéb más üzem részeknél az
eszközök, berendezések állagát nem tartották karban, ezáltal károkat szenvedtek el ezek az
eszközök, berendezések, és erre hívták fel a figyelmet. Egy korábbi jogi ügyletre is, ami a
lámpákkal volt kapcsolatos, az ő álláspontjuk szerint kifizették az iskola helyett. Átadás
átvételkor ők ezt átvették, ellene panaszt nem nyújtottak be. Ennyi idő távlatából
megkérdezték, hogy Ini lesz ezzel a kérdéskörrel. Az utolsóra azt ígérték, hogy még
visszatérnek, de az emlékeztetőben ezt is leírták. A gázmotorról egy boroszkópos vizsgálatot
kért egy szakértőtől, aki kimunkálta, hogya beüzemelése és helyreállítása közel 4-5 millió
forint + ÁFA közé tendálna, és jönnek még a járulékos részek, gondoljanak a téli időszakra.

Elmondja, hogy az uszoda légtechnikája tropára ment. Mindezeket alátámasztva fotóval,
dokumentációval együtt bevitték. Megdöbbentek és rácsodálkoztak, majd kértek egy kis időt,

hogy a megfelelő időpontban válaszoljanak a feltett kérdésekre. Közli, hogy a mai postával
érkezett levelet felolvassa. Ismerteti, hogy Hanesz József a megbízott elnöke a KLIK-nek.
Előírta a Gödöllői Tankerületi Igazgatónak, hogy mi a feladata. Kérdésként fog a következő

időben eléjük tárulkozni az a döntési lehetőség, hogy ők üzemeltessék és tőlük fogja bérelni
az uszodát a KLIK vagy pedig más konstrukcióba gondolkodjanak. Most egyenlőre abba
maradtak, hogy kinyitják, üzemeltetik és nyáron visszatérnek erre. Megjegyzi, hogy kimaradt
most már lassan egy év, mert áprilisban lett leengedve a víz, és akkor lett bezárva az uszoda.
Közli, hogya helyreállítás nem két napos és nem egyhetes, ott szivattyúk csöpögnek, álltak
be, meghibásodott a víztartó tartály és átereszti a vizet, gombás lett a fa a szaunában, stb.
Nyáron visszatérnek a továbbüzemeltetés kérdéskörére. A tankerületi igazgató korábban leírt
álláspontját aszerint egyértelműsítette számukra, olyan költségmegosztásban is
elgondolkodhatnak, hogy az összköltségeknek (rezsi) az 50 százalékának a 38 százalékát
vállalja az önkormányzat. Ok nem üzemeltetik 2012 év vége óta, ezért most jelenleg nem
tudja megmondani, hogy mennyi a gáz, víz, villany költsége. Először számolnak, majd
visszatérnek rá. Ez az egyik verzió, a másik, hogy ők átveszik teljesen, és a KLIK kifizeti, ha
számlát nyújtanak be. Ez egy átalány áras dolog, tanuló után bizonyos összeg van használatra,
ha jár úszni, ha nem, ezt fizeti a KLIK. Ezen majd el kell gondolkodni, meg kell nézni, hogy
ennek hogyan van relevanciája, vagy hogyan vállalhatja az önkormányzat. Megkérdezi, hogy
az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdés, amennyiben nincs, kéri a képviselő-testület

tagjait, hogy aki elfogadja és tudomásul veszi a tájékoztatást, kézfeltartással jelezze.

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

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület
13/2015.(II.25). számú határozata:

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5
igen szavazattal a Polgármester tájékoztatóját a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal folytatott
tárgyalásokról elfogadj a és tudomásul veszi.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

9./ DAKÖV Kft. ülésein tulajdonosi jogok gyakorlására felhatalmazás
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester

Sziráki Szilárd polgármester elmondja, hogy van nekik egy Dabas és Környéke Vízügyi Kft
jük, amibe az ő közös Vízmű Kft-jük is beolvadt. Ismerteti a határozati javaslatot az üléseken
való tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatban. Megkérdezi, hogy van-e kérdés,
hozzászólás, amennyiben nincs, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki az ismertetett
határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.

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

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület
14/2015.(11.25). számú határozata:

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5
igen szavazattal úgy döntött, hogyaDAKÖV Dabas és
Környéke Vízügyi Kft. (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.)
gazdasági társaságban Sziráki Szilárd polgármestert
felhatalmazza a tulajdonosi jogok képviseletére,
helyettesítésére Máté Mária alpolgármestert.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

10./ A Pest Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja PEB/030/518-48/2015. számú
törvényességi felhívásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester

Sziráki Szilárd polgármester ismerteti, mindenki megkapta az anyagot, amiről szó van,
konkrétan a Rózsa Ferenc utcáról, illetve az ő munkásságáról. Természetesnek tartja, hogya
törvényességnek meg kell felelni, hiszen ez így van rendjén, de végig kell azt is gondolni,
hogy az ott élő embereknek - utca név módosítás esetén - számos olyan költségük keletkezik,
amit nem biztos, hogy szeretnének (hitele van, forgalmi engedély csere, szerződés módosítás,
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stb.). Ők azt gondolták, hogy próbálnak olyan megoldást találni, ami eredményre vezet.
Jegyzőasszonnyal sokat gondolkodtak ezen, és az egyik határozati javaslatban az van leírva,
hogy a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását kérjék ki az ezzel kapcsolatos
döntésről, hogy Rózsa Ferenc valóban részt vett-e önkényuralmi rendszer megteremtésében
vagy nem. Ha erre a Magyar Tudományos Akadémia erre az állásfoglalást kiadja, nyilván,
minden információ birtokában ő úgy gondolja, hogy fog dönteni a testület, addig pedig
megkímélnék az ott élőket, sőt az is kiderülhet még, hogy nem is arról a bizonyos Rózsa
Ferencről lett elnevezve, hanem egy másikról.

Tusor László képviselő megjegyzi, ha átneveznék Rózsa utcának, az is pénzbe kerülne.

Sziráki Szilárd polgármester közli, hogy bármilyen nemű változtatás költséggel jár.

dr. Filipsz Andrea jegyző elmondja, hogy az Földhivatalnál a tulajdoni lap 6.600 forintba
kerül, egyedül az okmányirodában ingyenesek a lakcímkártyák, ha átnevezésről van szó. 6
azt javasolná, hogy ha visszajön az Akadémiától, még mindig érdemes megkérdezni a lakókat,
hogy mit szólnak a törvényességi észrevételhez, mert utána még mindig mondhatja azt
testület, hogy a lakók véleményét figyelembe véve nem kívánja megváltoztatni.

Sziráki Szilárd polgármester úgy gondolja, akkor tudnak jó döntést hozni, hogyha minden
oldalról megvizsgálják ezt a kérdést, és az Akadémiától kémek egy állásfoglalást.
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, amennyiben nincs, kéri a képviselő-testület

tagjait, hogy aki az egyes számú határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.

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

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület
15/2015.(11.25). számú határozata:

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5
igen szavazattal a Pest Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízottjának a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXX1X. törvény
14. § (2) bekezdésére hivatkozással és a 134. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapj án tett
törvényességi felhívásával nem ért egyet. Felkéri a
polgármestert, hogy 14. § (3) bekezdése alapján szerezze
be a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását,
valamint döntéséről tájékoztassa a Pest Megyei
Kormánymegbízottat.

Határidő: 15 napon belül
Felelős: polgármester

11 j Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester

Sziráki Szilárd polgármester közli, hogy mindenki megkapta az anyagot, azt gondolja, hogy
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a táblázat önmagáért beszél, egyetlen egy olyan dolog van, ami folyamatban van, és a soron
következő üléseken fognak még róla beszélni. Azért is lesz időszerű ez a dolog, és nem
véletlenül húzták halasztották az Energopark Kft. ügyét, hiszen új hulladékgazdálkodási
törvény készül, aminek a végrehajtási rendeletei is most készülnek. Gondoljanak a szennyvíz
hatósági áras történeteire, és ugyan ez fog végbemenni a hulladékszállításnál is. Azt szeretné
kérni a képviselő-testület tagjaitól, amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, hogy aki a lejárt
határidejű határozatokról szóló tájékoztatót elfogadja és tudomásul veszi, kézfeltartással
jelezze.

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

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület
16/2015.01.25). számú határozata:

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5
igen szavazattal a lejárt határidejű határozatokról szóló
tájékoztatót elfogadja és tudomásul veszi.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

12./ Egyebek, indítványok

Sziráki Szilárd polgármester közli a képviselő-testülettel, hogy Szira József képviselő

eskütétele megtörtént. Ismerteti, hogy Máté Mária alpolgármester a tiszteletdíj áról
nyilatkozott, mivel a főállása az óvodában van, törvény alapján, külön tiszteletdíjra nem tart
igényt. Bejelenti, hogy nagyon nehéz róla beszélni, február közepével jegyző asszonnyal
közös megegyezésként munkaviszonyát a Valkói Önkormányzatnál megszüntette. Azt
gondolta, hogy a testületi ülésen erről mindenképpen szót kell ejteni. Közli, hogy nagyon
nagy bánattal, de annál nagyobb szeretettel engedi tovább tisztelt jegyző asszonyt, hiszen a
mondás is azt tartja, hogy akit szeretnek, azt méltóképpen el tudják engedni. Jegyző asszony
talált egy olyan helyet, ahol az ő számításait másképp találja meg, és amit ő is meg tud érteni.
Egyrészt a gazdasági érdekből kifolyólag, másrészt szakmailag is. Ő ezt maximálisan
respektálja és elfogadja. Most van itt az alkalom, hogy megköszönje a közel 3,5 éves közös
munka kapcsolatot, nemcsak a munkáról, hanem az emberségről is szólt ez a kapcsolat. Azt
gondolja, sose legyen egy településnek jobb jegyzője, mint Andrea. Megköszöni a munkáját,
de közli, hogy még fognak együtt dolgozni. Az ajtó egyik részről sincs becsukva, az adott és a
közös munka folytatódni fog tovább. A tervek szerint 2015. május IS-ig fog pénteki
naponként megbízott jegyzőként dolgozik a hivatalban. A megfelelő információs csatornákon
keresztül elérhető. Közli, ha majd mindenki itt lesz méltóképpen emlékezni fognak a közös
munkára. Megkérdezi, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek, hozzászólása,
kérdése.

Tusor László képviselő is megköszöni a jegyző asszony munkáját, nemcsak a maga nevében,
hanem a Nyugdíjasklub meghatalmazásából is. Rosszul érintette őket a hír, nagyon a
szívükhöz nőtt. Sajnálják, de tudomásul veszik, hogy ez jobb lesz.

Sziráki Szilárd polgármester mindenkinek megköszöni a mai konstruktív részvételét, a
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hozzászólásokat, a szakmai segítséget és az ülést bezárj a.

KInf.

Jegyzőkönyv hitelesítő:

~;I
~~.Tibor
képviselő
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