BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

MÁLYI KÖZSÉG

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottságának 2016. május
30. napján megtartott nyilvános üléséről.
Helye: Mályi Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal- Tárgyaló
Mályi, Széchenyi u. 4.
Szavazati joggal rendelkezők közül jelen van:Bodola Huba Bizottság elnöke,
Bihari Attila képviselő,
Varga Péter nem képviselő bizottsági tag
Takács Attila nem képviselő bizottsági tag,
Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Boros Gyula képviselő,

Szavazati joggal rendelkezők közül az ülés megnyitásakor jelen van: 3 fő
Szavazati joggal rendelkezők közül az ülés bezárásakor jelen van: 4 fő
Meghívottként jelen van:Viszokai István polgármester,
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző,
Hegedűs Mónika jegyzőkönyvvezető,
Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő,
Ivánka Ernőné nem képviselő bizottsági tag,
Honosné Rusznák Veronika nem képviselő bizottsági tag,

Meghívottként távol maradt: Ekker Géza nem képviselő bizottsági tag
Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag
Vajkovszky József alpolgármester,
Dr. Sömjéni Éva képviselő,
Gál János nem képviselő bizottsági tag,
Hivatalos feljegyzés
A korábban aláírt jegyzőkönyvben elírási hiba történt, ezért jelen javított jegyzőkönyv 2016.06. … . napján aláírásra került.
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Bodola Huba képviselő a Bizottság Elnöke: Megállapítom, hogy az 5 fős bizottságból 3 fő bizottsági tag
megjelent, a bizottság határozatképes és az ülést megnyitom.
Megérkezett Takács Attila nem képviselő bizottsági tag, így a bizottsági tagok és a szavazati joggal
rendelkezők száma 3 fő-ről 4 főre változott.
Bodola Huba képviselő a Bizottság Elnöke: Jegyzőkönyv hitelesítőnek Varga Péter nem képviselő
bizottsági tagot javaslom. Aki az indítvánnyal egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 4 fő
A Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazott, az indítványt
elfogadta.
Bodola Huba képviselő a Bizottság Elnöke: Megállapítom, hogy a képviselő-testület összehívására a
Szervezeti és Működési Szabályzat szabályainak megfelelően került sor, a meghívóban szereplő
javasolt napirendi pontok:
Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati
rendelet III. sz. módosítására
Előadó: Bizottság Elnöke
2./ Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásról, javaslat rendelettervezet elfogadására
Előadó: Bizottság Elnöke
3./ Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló 17/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Bizottság Elnöke
4./ Javaslat a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról szóló
rendelettervezetek elfogadására
Előadó: Bizottság Elnöke
5./ Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési pályázat benyújtására
Előadó: Bizottság Elnöke
6./ Javaslat rendkívüli önkormányzati támogatás iránti pályázat benyújtására
Előadó: Bizottság Elnöke
7./ Javaslat települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása iránti pályázat benyújtására
Előadó: Bizottság Elnöke
8./ Javaslat Mályi Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítására III. csomag előkészítésének kezdése
Előadó: Bizottság Elnöke
9./ Javaslat civil szervezetek pályázatainak elbírálására
Előadó: Bizottság Elnöke
10./ Javaslata a Mályi 197/3 hrsz hasznosítására
Előadó: Bizottság Elnöke
1./

Bodola Huba képviselő a Bizottság Elnöke:A meghívóban szereplő napirendi pontokkal egyezően
szavazásra bocsátom az ülés napirendi pontjait, aki egyetért az ismertetett napirendi pontokkal, kérem,
kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 4 fő
A Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét az
alábbiak szerint fogadj el és kezdi meg a napirendi pontok tárgyalását:
1./ Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet
III. sz. módosítására
Előadó: Bizottság Elnöke
2./ Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásról, javaslat rendelettervezet elfogadására
Előadó: Bizottság Elnöke
3./ Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló 17/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Bizottság Elnöke
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Javaslat a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról szóló
rendelettervezetek elfogadására
Előadó: Bizottság Elnöke
5./ Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési pályázat benyújtására
Előadó: Bizottság Elnöke
6./ Javaslat rendkívüli önkormányzati támogatás iránti pályázat benyújtására
Előadó: Bizottság Elnöke
7./ Javaslat települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása iránti pályázat benyújtására
Előadó: Bizottság Elnöke
8./ Javaslat Mályi Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítására - III.
csomag előkészítésének kezdése
Előadó: Bizottság Elnöke
9./ Javaslat civil szervezetek pályázatainak elbírálására
Előadó: Bizottság Elnöke
10./ Javaslata a Mályi 197/3 hrsz hasznosítására
Előadó: Bizottság Elnöke
4./

1./

Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet III. sz. módosítására

Bodola Huba képviselő a Bizottság Elnöke: Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet III. sz. módosítására szóló előterjesztést mindenki megkapta.
Vitára bocsátom a napirendi pont tárgyalását.
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Szerintem elég részletes az előterjesztés minden le van írva. A kötelező
számok illetve az önkormányzati határozatokban foglalt előirányzatok módosítása történt meg.
Változtattunk az előterjesztés formáján, hogy jobban követhető legyen, hot mit hová
csoportosítottunk át, illetve mit kellett növelni és honnan kellett elvenni. Szerintem egyértelműen le
van írva minden, ha valakinek kérdése van, arra válaszolunk.
Bodola Huba képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet III. sz. módosításával, kérem, kézfeltartással
szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 4 fő
A Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazott, az indítványt
elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
34/2016. (V.30.)
Pénzügyi Bizottsági határozat
Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.27.)
önkormányzati rendelet III. sz. módosítása
Mályi Község Önkormányzata Mályi Község Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi Bizottsága véleményezte az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet III. sz. módosítására
Szóló rendelettervezetet és úgy határoz, hogy azt elfogadja és a képviselő-testület
részére is elfogadásra javasolja.
Felelős: Bizottság elnöke
Határidő: Azonnal
Hivatalos feljegyzés
A korábban aláírt jegyzőkönyvben elírási hiba történt, ezért jelen javított jegyzőkönyv 2016.06. … . napján aláírásra került.
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2./

Tájékoztató
az
önkormányzat
2015.
évi
gazdálkodásról, javaslat rendelettervezet elfogadására

Bodola Huba képviselő a Bizottság Elnöke: Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásról, szóló
tájékoztatót mindenki megkapta. Vitára bocsátom a napirendi pont tárgyalását.
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Végig ki lettek részletezve a táblák. Honnan hová került átcsoportosítás.
Látszik a maradvány.
Bodola Huba képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásról,
szóló tájékoztatóval, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 4 fő
A Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazott, az indítványt
elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
35/2016. (V.30.)
Pénzügyi Bizottsági határozat
Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásról,
Mályi Község Önkormányzata Mályi Község Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi Bizottsága véleményezte az önkormányzat 2015. évi
gazdálkodásról, szóló tájékoztatót úgy határoz, hogy azt elfogadja és a
képviselő-testület részére is elfogadásra javasolja.
Felelős: Bizottság elnöke
Határidő: Azonnal
3./ Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló 17/2015.
(IX.11.) önkormányzati rendelet módosítása
Bodola Huba képviselő a Bizottság Elnöke: A helyi iparűzési adóról szóló 17/2015. (IX.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést mindenki megkapta. Vitára bocsátom a
napirendi pont tárgyalását.
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: A Faluüzemeltetési és Jogi Bizottság már tárgyalta és úgy döntöttek,
hogy a rendelettervezeti módosítást elfogadták azzal a kitétellel, hogy mindenféle kedvezményt,
mentességet, ami más szüntessünk meg. Illetve, hogy egyformán ne kapjon senki semmilyen
kedvezményt, a szerződéseket kell módosítani.
Bihari Attila képviselő: Korábban már ez napirendi pont volt. Jó magam is szétnéztem a környéken
és az állapítható meg, hogy mindenhol megkapták a kedvezményt, tehát automatikusan kezelte
minden önkormányzat. Gondolkoztam rajta és hát mivel nem nagy összegről van szó és már
bizottsági ülésen beszéltünk róla, hogy máshol is 100 %-os lefedettség az orvosi ellátás.
Dr.Zalkadi Adrienn jegyző: A két bizottság úgy döntött, hogy adjuk meg a mentességet, de a
következő testületi ülésen a szerződéseket módosítani kellesz. Előzőleg már elő volt terjesztve, hogy
bíráljuk felül a szerződéseket és úgy állapodtunk meg, hogy akkor senki ne kapjon semmi plusz
kedvezményt. Visszamenőlegesen január 1-től.
Hivatalos feljegyzés
A korábban aláírt jegyzőkönyvben elírási hiba történt, ezért jelen javított jegyzőkönyv 2016.06. … . napján aláírásra került.
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Varga Péter nem képviselő bizottsági tag: Mik ezek a kedvezmények?
Dr.Zalkadi Adrienn jegyző: Például a rezsi költségből bizonyos százalékot kell kifizetni. A Fő utcai
orvosi rendelőnél ott százalékosan fizettek, mivel ott van a védőnői szolgálat is. Ezért szüntessünk
meg mindenféle kedvezményt. Az új orvosi rendelőben már majd legyen külön mérőóra.
Varga Péter nem képviselő bizottsági tag: Mennyi volt a támogatás éves szinten összegszerűen?
Dr.Zalkadi Adrienn jegyző: Ezt úgy értsd, hogy például a vízdíj 30 %-t kellett csak fizetni, mert meg
van, hogy kire mennyi százalék esik. Például a fogorvos vízdíja elég magas, de azt ő fizetni magának.
A telefon, internet díjakat, azokat ők fizetik saját maguknak.
Bodola Huba képviselő a Bizottság Elnöke: Az önkormányzatot mennyire terheli meg ez úgy
százalékosan megközelítőleg?
Dr.Zalkadi Adrienn jegyző: Az iparűzési adó mértéke, amennyiben jól emlékszem úgy 1 millió
összesen éves szinten.
Honosné Rusznák Veronika nem képviselő bizottsági tag: Én azt szeretném kérdezni, hogy amikor
először erről szó volt, akkor azt mondtad akkor arra kell vigyázni, hogy akik itt orvosok Mályiban és
nem itt praktizálnak, de ide vannak bejelentkezve azok is kapnak mentességet? Akkor ez nagyon sok
lesz. Mivel elég sok orvos lakik itt Mályiban, aki itt él, de nem itt praktizál az úgy nagyon sok lesz,
ezért kellene valahogy úgy módosítani a rendeletet, hogy rájuk ne vonatkozzon a mentesség.
Bihari Attila képviselő: Van egy probléma véleményem szerint, hogy más szolgáltatás után nagyon
sok iparűzési adót kell fizetni. Nem tudom, hogy ki ellenőrzi ezt, de ezt meg kell osztani.
Megmondom, az őszintét én nem adnám meg azoknak, akik csak itt laknak, de nem itt praktizálnak.
Dr.Zalkadi Adrienn jegyző: Ilyen kitétel nem lehet, ez benne van a jogszabályban.
Viszokai István polgármester: Azért gondoljuk meg, hogy ilyen kedvezményeket adunk. Mert van
lehetőségem sok polgármesterrel beszélni. Sikerült beszélnem a Hejőbábai polgármesterrel és nekik
10 milliós az iparűzési adójuk és ők 1.2 milliót adnak, arra a rendezvényre, amire most itt nekünk
csak 400.000 Forint van. Se kultúrára se sportra nem jut. Gondolja át a képviselő testület, hogy
milyen kedvezményt ad, mert szerintem az orvosok nincsenek olyan rossz körülmények között. Ha
megnyerjük, akkor lesz új orvosi épület, ahol rezsi költség minimális lesz.
Bodola Huba képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyért a helyi iparűzési adóról szóló 17/2015.
(IX.11.) önkormányzati rendelet módosításával, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 4 fő
A Bizottság 1 igen, 3 nem szavazattal és tartózkodás nélkül szavazott, az indítványt nem
fogadta el.
Bodola Huba képviselő a Bizottság Elnöke: Aki nem egyért a helyi iparűzési adóról szóló 17/2015.
(IX.11.) önkormányzati rendelet módosításával, kérem, kézfeltartással szavazzon
A döntéshozatalban részt vett: 4 fő
A Bizottság 3 igen, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül szavazott, az indítványt elfogadta.
Hivatalos feljegyzés
A korábban aláírt jegyzőkönyvben elírási hiba történt, ezért jelen javított jegyzőkönyv 2016.06. … . napján aláírásra került.
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4./

Javaslat a település egyes területeire való behajtás rendjéről és
a fizetendő díjakról szóló rendelettervezetek elfogadására

Bodola Huba képviselő a Bizottság Elnöke: A település egyes területeire való behajtás rendjéről és a
fizetendő díjakról szóló előterjesztést mindenki megkapta. A napirendi pont tárgyalását a jogi és a
faluüzemeltetési bizottság is elhalasztotta.
Bodola Huba képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért a település egyes területeire való behajtás
rendjéről és a fizetendő díjakról szóló rendelettervezet elhalasztásával, kérem, kézfeltartással
szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 4 fő
A Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazott, az indítványt
elfogadta és a napirendi pont tárgyalását elhalasztotta.
5./

Javaslat önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztési pályázat benyújtására

Bodola Huba képviselő a Bizottság Elnöke: Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési
pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést mindenki megkapta. Vitára bocsátom a napirendi pont
tárgyalását.
Bihari Attila képviselő: Van két lehetőség, amivel élni kell. Az egyik az iskolai sportpálya, aminek az
önereje a 3 millió forintot sem éri el. A másik lehetőség a belterületi utak javítása minek az önereje a
2 milliót sem éri el. Szerintem ezzel élni kell.
Takács Attila nem képviselő bizottsági tag: Mi ezt a bitumenes kézilabda pálya felújítását
szeretnénk.20 éves a pálya és sajnos elégé rossz állapotban van már nem biztonságos. A felújítás azt
takarná, hogy aszfalt csere is és utána pedig 4 vagy 5 rétegű sport burkolatot kapna terep, aminek a
felső része gumi és időtálló.
Viszokai István polgármester: Én nagyon örülök ennek a pályázatnak, és hogy 3 millió forintot ki
lehet harcolni. Ugyan ez a helyzet a sportöltözővel és kíváncsi lennék, ha pályáznék rá megkapnám-e
a 3 milliót.
Bodola Huba képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztési pályázat benyújtásáról szóló határozati javaslattal, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 4 fő
A Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazott, az indítványt
elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
36/2016. (V.30.)
Pénzügyi Bizottsági határozat
Tárgy: Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatásra
Mályi Község Önkormányzata Mályi Község Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi Bizottsága véleményezte az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztési pályázat benyújtásáról szóló határozati
javaslatot és úgy határoz, hogy azt elfogadja és a képviselő-testület részére
is elfogadásra javasolja.
Hivatalos feljegyzés
A korábban aláírt jegyzőkönyvben elírási hiba történt, ezért jelen javított jegyzőkönyv 2016.06. … . napján aláírásra került.
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Felelős: Bizottság elnöke
Határidő: Azonnal

Javaslat rendkívüli önkormányzati támogatás iránti
pályázat benyújtására

6./

Bodola Huba képviselő a Bizottság Elnöke: A rendkívüli önkormányzati támogatás iránti pályázat
benyújtásáról szóló előterjesztést mindenki megkapta. Vitára bocsátom a napirendi pont tárgyalását.
Dr.Zalkadi Adrienn jegyző: Itt annyi van, hogy a Sajó Boldva völgyének le kellett igazolni a 60
napon túli tartozásunkat, és még hozzá vettem más tartozásunkat is.
Bodola Huba képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért a rendkívüli önkormányzati támogatás iránti
pályázat benyújtásáról szóló módosított határozati javaslattal, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 4 fő
A Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazattal és tartózkodás nélkül szavazott, az indítványt
elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
37/2016. (V.30.)
Pénzügyi Bizottsági határozat
Tárgy: Pályázat települési önkormányzatok rendkívüli támogatására
Mályi Község Önkormányzata Mályi Község Önkormányzata Képviselőtestületének
Pénzügyi
Bizottsága
véleményezte
a
települési
önkormányzatok rendkívüli támogatásáról szóló határozati javaslatot és
úgy határoz, hogy azt elfogadja és a képviselő-testület részére is
elfogadásra javasolja.
Felelős: Bizottság elnöke
Határidő: Azonnal

7./

Javaslat települési önkormányzatok rendkívüli
szociális támogatása iránti pályázat benyújtására

Bodola Huba képviselő a Bizottság Elnöke: települési önkormányzatok rendkívüli szociális
támogatása iránti pályázat benyújtására szóló előterjesztést mindenki megkapta. Vitára bocsátom a
napirendi pont tárgyalását.
Bodola Huba képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért települési önkormányzatok rendkívüli
szociális támogatása iránti pályázat benyújtására, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 4 fő
A Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazott, az indítványt
elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
Hivatalos feljegyzés
A korábban aláírt jegyzőkönyvben elírási hiba történt, ezért jelen javított jegyzőkönyv 2016.06. … . napján aláírásra került.
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38/2016. (V.30.)
Pénzügyi Bizottsági határozat
Pályázat
támogatására
Tárgy:

települési

önkormányzatok

rendkívüli

szociális

Mályi Község Önkormányzata Mályi Község Önkormányzata
Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményezte a települési
önkormányzatok rendkívüli szociális támogatásáról szóló határozati
javaslatot és úgy határoz, hogy azt elfogadja és a képviselő-testület
részére is elfogadásra javasolja.
Felelős: Bizottság elnöke
Határidő: Azonnal
8./

Javaslat Mályi Község Helyi Építési Szabályzatának és
Szabályozási Tervének módosítására - III. csomag
előkészítésének kezdése

Bodola Huba képviselő a Bizottság Elnöke: A Mályi Község Helyi Építési Szabályzatának és
Szabályozási Tervének módosítására - III. csomag előkészítésének kezdéséről szóló előterjesztést
mindenki megkapta. Vitára bocsátom a napirendi pont tárgyalását.
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Erről annyit kell tudni, hogy ezen az éven van lehetőség utoljára úgy
módosítani, a rendezési tervet hogy csak részeket módosítunk. De 2017. január 1-től már csak az
egész rendezési tervet lehet módosítani. Most még összeszedtük azokat a lakossági igények, amit
meghirdettem és hozzá vettük még az önkormányzati területeknél a már előre benyújtott vagy
benyújtani kívánt pályázatokhoz is igazítjuk a rendezési tervet, hogy ne legyen probléma a
közeljövőben.
Bodola Huba képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért Mályi Község Helyi Építési Szabályzatának
és Szabályozási Tervének módosítására - III. csomag előkészítésének kezdésével, kérem,
kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 4 fő
A Bizottság 4 igen, nem szavazattal és tartózkodás nélkül szavazott, az indítványt elfogadta és
meghozta az alábbi határozatát:
39/2016. (V.30.)
Pénzügyi Bizottsági határozat
Tárgy: Mályi Község Településrendezési Tervének módosítása – III. csomag
Mályi Község Önkormányzata Mályi Község Önkormányzata
Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményezte Mályi
Község Településrendezési Tervének módosítása – III. csomagját és
úgy határoz, hogy azt elfogadja és a képviselő-testület részére is
elfogadásra javasolja.
Felelős: Bizottság elnöke
Határidő: Azonnal
Hivatalos feljegyzés
A korábban aláírt jegyzőkönyvben elírási hiba történt, ezért jelen javított jegyzőkönyv 2016.06. … . napján aláírásra került.
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9./

Javaslat
civil
szervezetek
pályázatainak elbírálására

Bodola Huba képviselő a Bizottság Elnöke: A civil szervezetek pályázatairól szóló előterjesztést
mindenki megkapta. Vitára bocsátom a napirendi pont tárgyalását.
Bodola Huba képviselő a Bizottság Elnöke: Volna javaslatom az elosztásra.7 kérelmező adta be a
pályázatát. Én úgy hoztam ki az egymillió forintot, hogy a Természetvédelmi Egyesületnek: 60.000
Ft, Foci Sulinak : 80.000 Ft, Mályi Iskolásokért Alapítvány: 140.000 Ft, Sportegyesületnek:370.000
Ft, Mályi Óvodásokért Alapítvány: 200.000 Ft, Páli Szent Vince: 100.000 Ft, A Fiatalokért Kulturális
Egyesület: 50.000 Ft. Görög Katolikus:250.000 Ft, Római katolikus 400.000 Ft, Református:350.000
Ft
Takács Attila nem képviselő bizottsági tag: Mivel én az éven nem láttam bele a pályázatokba, annyi
kérdésem lenne, hogy ezek a pályázók, akik most is beadták tételesen elszámoltak az előző évi
támogatásukkal?
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Igen mindenki elszámolt vele.
Takács Attila nem képviselő bizottsági tag: Két kérdésem lenne, az egyik a Mályi Madármentő
Állomás a település lakói felé milyen szolgáltatást nyújt, hány tagja van, és mire fogja használni ezt a
60.000 forintot?
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Olyan eszközöket akar venni, ami a madármentéshez szükséges.
Takács Attila nem képviselő bizottsági tag: A másik a Fiatalokért Kulturális egyesülettel
kapcsolatban van. Voltak-e a település lakóival kapcsolatban az egyesületnek munkái?
Bodola Huba képviselő a Bizottság Elnöke: Gyakorlatilag az egyesület az óvodában nyertem egy
szakmai pályázatot és ezt most tudtuk le velük. Ami eléggé sikeres volt az óvodások körében.
Viszokai István polgármester: Csak annyit szeretnék, hozzá szólni, hogy Józsi pont a ti
kampányotokba volt benne, hogy segíteni fogjátok a Természetvédelmi Egyesületet egy madár
röptetővel. Akkor nem merült fel bennetek, hogy ez egy hobbi.
Takács Attila nem képviselő bizottsági tag: Szeretném vissza kérni a szót. Minden egyes pályázó
önrészt is bele írt a pályázatba, de a Sportegyesületnek sajnos nincs önrésze. Akkor ezek szerint nem
szednek tagdíjat, ha esetleg átvettétek volna az üzemeltetését sportpályának, akkor lenne önrészetek.
Viszokai István polgármester: A kampány beszédben még alpolgármester úr is támogatta focit, de
most még a 300.000 Ft is nevetséges szint. Amennyiben Attila szavaival élek, akkor más
településeken mi a szokás ott 1.2 millióval támogatják a focit. Ott nyírják a füvet, elszállítják a
szemetet. Nekünk a 300.000 forint a tavaszi időszakra lesz elég. Én sajnos szeptembertől nem fogom
tudni őket támogatni, mert nincs rá keret. Más településeken sokkal több jut sportra és kultúrára, csak
érdekes hogy itt nem jut rá csak ennyi. Úgy gondolom, hogy mi egy nagyobb település vagyunk, és
színvonalasabb dolgokat tudnánk csinálni, ha rá, tudnánk hangolódni. Lehet, hogy ez pénz
kidobásnak számít, de ez érdekes, hogy más önkormányzatoknál nem így van. Nekünk ez a 370.000
Ft is segítség, de év végéig nem fogjuk tudni mindegyik mecset lejátszani, mert nem fogunk tudni rá
elmenni. Szeretném, ha lenne rá lehetőség, hogy valami pót igényből is tudnánk még kapni.
Dr. Sömjéni Éva képviselő: Én a testületi ülésre jöttem, de az még nem kezdődött el így nem tudom
szólhatok-e? Én úgy gondolom, hogy a Mályi Sport Egyesületet nem a helyi civil szervezetek
támogatására elkülönített 1 millió forintból kellene finanszírozni, hanem teljesen más módon kellene
Hivatalos feljegyzés
A korábban aláírt jegyzőkönyvben elírási hiba történt, ezért jelen javított jegyzőkönyv 2016.06. … . napján aláírásra került.
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megoldani, mert ez egy sokkal komolyabb dolog. De mindaddig, amik jogilag rendezetlen ez a
helyzet addig nem lehet más forrásból pénz biztosítani.
Viszokai István polgármester: Csak annyit szeretnék mondani, ha arra, pályára, ha rá megy 500
ember, akkor arra nincs jogszabály, hogy le tudjam küldeni. A nagy pályán az játszik, aki akar. Másik
dolog sportöltöző, hogy nem lehet használni mivel, nincs fűtés, így nem lehet rendesen zuhanyozni
sem. A takarítónő is végig fagyoskodott. Baleset veszélyes, a csempe pereg. Elméletileg
használhatatlan.
Bihari Attila képviselő: Mivel közel azonosak az összegek így nincs is gond. Polgármester úr a
Természetvédelmi Egyesület mellé állt így onnan kell elvenni a sporthoz is amellett, hogy kiállt
mellettük.
Bodola Huba képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért azzal, hogy a Természetvédelmi
Egyesületet 60.000 Ft-tal támogassuk, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 4 fő
A Bizottság 3 igen, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül szavazott, az indítványt elfogadta
és meghozta az alábbi határozatát:
40/2016. (V.30.)
Pénzügyi Bizottsági határozat
Tárgy: Mályi Természetvédelmi Egyesület támogatása
Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága úgy
határoz, hogy a 17/2014 (VI.04.) önkormányzati rendelet 4. § (1)/ 5.§
foglaltaknak megfelelően Mályi Természetvédelmi Egyesület civil szervezet
pályázatát érvényesnek ítélte és 60.000 Ft összegű támogatást javasol a
pályázatban meghatározott célra.
Felelős: Bizottság elnöke
Határidő: Azonnal
Bodola Huba képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért azzal, hogy a Foci Sulit 80.000 Ft-tal
támogassuk, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 4 fő
A Bizottság 3 igen szavazattal, 1 nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazott, az indítványt
elfogadta és meghozta az alábbi határozatát
41/2016. (V.30.)
Pénzügyi Bizottsági határozat
Tárgy: Mályi Fosi Suli Egyesület támogatása
Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága úgy
határoz, hogy a 17/2014 (VI.04.) önkormányzati rendelet 4. § (1)/ 5.§
foglaltaknak megfelelően Mályi Foci Suli Egyesület civil szervezet pályázatát
érvényesnek ítélte és 80.000 Ft összegű támogatást javasol a pályázatban
meghatározott célra.
Felelős: Bizottság elnöke
Határidő: Azonnal
Hivatalos feljegyzés
A korábban aláírt jegyzőkönyvben elírási hiba történt, ezért jelen javított jegyzőkönyv 2016.06. … . napján aláírásra került.
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Bodola Huba képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért azzal, hogy a Mályi Iskolásokért Alapítványt
140.000 Ft-tal támogassuk, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 4 fő
A Bizottság 3 igen, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül szavazott, az indítványt elfogadta
és meghozta az alábbi határozatát

42/2016. (V.30.)
Pénzügyi Bizottsági határozat
Tárgy: Mályi Iskolásokért Alapítvány támogatása
Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága úgy
határoz, hogy a 17/2014 (VI.04.) önkormányzati rendelet 4. § (1)/ 5.§
foglaltaknak megfelelően Mályi Iskolásokért Alapítvány civil szervezet
pályázatát érvényesnek ítélte és 140.000 Ft összegű támogatást javasol a
pályázatban meghatározott célra.
Felelős: Bizottság elnöke
Határidő: Azonnal

Bodola Huba képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért azzal, hogy Sportegyesületet 370.000 Ft-tal
támogassuk, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 4 fő
A Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazott, az indítványt
elfogadta és meghozta az alábbi határozatát
43/2016. (V.30.)
Pénzügyi Bizottsági határozat
Tárgy: Mályi Sportegyesület támogatása
Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága úgy
határoz, hogy a 17/2014 (VI.04.) önkormányzati rendelet 4. § (1)/ 5.§
foglaltaknak megfelelően Mályi Sport Egyesület civil szervezet pályázatát
érvényesnek ítélte és 370.000 Ft összegű támogatást javasol a pályázatban
meghatározott célra.
Felelős: Bizottság elnöke
Határidő: Azonnal
Bodola Huba képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért azzal, hogy Mályi Óvodásokért Alapítványt
200.000 Ft-tal támogassuk, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 4 fő
A Bizottság 3 igen, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül szavazott, az indítványt elfogadta
és meghozta az alábbi határozatát
Hivatalos feljegyzés
A korábban aláírt jegyzőkönyvben elírási hiba történt, ezért jelen javított jegyzőkönyv 2016.06. … . napján aláírásra került.
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44/2016. (V.30.)
Pénzügyi Bizottsági határozat
Tárgy: Mályi Óvodásokért Alapítvány támogatása
Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága úgy
határoz, hogy a 17/2014 (VI.04.) önkormányzati rendelet 4. § (1)/ 5.§
foglaltaknak megfelelően Mályi Óvodásokért Alapítvány civil szervezet
pályázatát érvényesnek ítélte és 200.000 Ft összegű támogatást javasol a
pályázatban meghatározott célra.
Felelős: Bizottság elnöke
Határidő: Azonnal
Bodola Huba képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért azzal, hogy a Páli Szent Vince
Szeretetszolgálat Mályi Csoportját 100.000 Ft-tal támogassuk, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 4 fő
A Bizottság 3 igen, 1 nem szavazattal szavazat és tartózkodás nélkül szavazott, az indítványt
elfogadta és meghozta az alábbi határozatát

45/2016. (V.30.)
Pénzügyi Bizottsági határozat
Tárgy: Páli Szent Vince Szeretetszolgálat támogatása
Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága úgy
határoz, hogy a 17/2014 (VI.04.) önkormányzati rendelet 4. § (1)/ 5.§
foglaltaknak megfelelően Páli Szent Vince Szeretetszolgálat civil szervezet
pályázatát érvényesnek ítélte és 100.000 Ft összegű támogatást javasol a
pályázatban meghatározott célra.
Felelős: Bizottság elnöke
Határidő: Azonnal
Bodola Huba képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért azzal, hogy a Fiatalokért Kulturális
Egyesületet 50.000 Ft-tal támogassuk, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 4 fő
A Bizottság 3 igen, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül szavazott, az indítványt elfogadta és
meghozta az alábbi határozatát:

Hivatalos feljegyzés
A korábban aláírt jegyzőkönyvben elírási hiba történt, ezért jelen javított jegyzőkönyv 2016.06. … . napján aláírásra került.
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46/2016. (V.30.)
Pénzügyi Bizottsági határozat
Tárgy: Fiatalokért Kulturális Egyesület támogatása
Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága úgy
határoz, hogy a 17/2014 (VI.04.) önkormányzati rendelet 4. § (1)/ 5.§
foglaltaknak megfelelően Fiatalokért Kulturális Egyesület civil szervezet
pályázatát érvényesnek ítélte és 50.000 Ft összegű támogatást javasol a
pályázatban meghatározott célra.
Felelős: Bizottság elnöke
Határidő: Azonnal
Bodola Huba képviselő a Bizottság Elnöke: Az egyházaknál én javaslom, hogy Római Katolikus
Egyház Mályi Egyházközségét 400.000. Ft, Református Egyház Mályi Egyházközségét 350.000 Ft,
Görög katolikus Egyház Mályi Egyházközségét: 250.000. Ft al támogassuk.
Bodola Huba képviselő a Bizottság Elnöke:: Aki egyetért azzal, hogy a Görög Katolikus Egyház
Mályi Egyházközségek 250.000 Ft- tal támogassuk, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 4 fő
A Bizottság 3 igen, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül szavazott, az indítványt elfogadta
és meghozta az alábbi határozatát
47/2016. (V.30.)
Pénzügyi Bizottsági határozat
Tárgy: Mályi Görög Katolikus Egyházközség támogatása
Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága úgy
határoz, hogy a 17/2014 (VI.04.) önkormányzati rendelet 4. § (1)/ 5.§
foglaltaknak megfelelően Mályi Görög Katolikus Egyházközség pályázatát
érvényesnek ítélte és 250.000 Ft összegű támogatást javasol a pályázatban
meghatározott célra.
Felelős: Bizottság elnöke
Határidő: Azonnal

Bodola Huba képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért azzal, hogy a Római Katolikus Egyház
Mályi Egyházközségét 400.000 Ft- tal támogassuk, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 4 fő
A Bizottság 3 igen, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül szavazott, az indítványt elfogadta
és meghozta az alábbi határozatát
Hivatalos feljegyzés
A korábban aláírt jegyzőkönyvben elírási hiba történt, ezért jelen javított jegyzőkönyv 2016.06. … . napján aláírásra került.
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48/2016. (V.30.)
Pénzügyi Bizottsági határozat
Tárgy: Mályi Római Katolikus Egyházközség támogatása
Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága úgy
határoz, hogy a 17/2014 (VI.04.) önkormányzati rendelet 4. § (1)/ 5.§
foglaltaknak megfelelően Mályi Római Katolikus Egyházközség pályázatát
érvényesnek ítélte és 400.000 Ft összegű támogatást javasol a pályázatban
meghatározott célra.
Felelős: Bizottság elnöke
Határidő: Azonnal
Bodola Huba képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért azzal, hogy a, Református Egyház Mályi
Egyházközségét 350.000 Ft- tal támogassuk, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 4 fő
A Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazott, az indítványt
elfogadta és meghozta az alábbi határozatát
49/2016. (V.30.)
Pénzügyi Bizottsági határozat
Tárgy: Mályi Református Egyházközség támogatása
Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága úgy
határoz, hogy a 17/2014 (VI.04.) önkormányzati rendelet 4. § (1)/ 5.§
foglaltaknak megfelelően Mályi Református Egyházközség pályázatát
érvényesnek ítélte és 350.000 Ft összegű támogatást javasol a pályázatban
meghatározott célra.
Felelős: Bizottság elnöke
Határidő: Azonnal

10./

Javaslat a Mályi 197/3 hrsz hasznosítására

Bodola Huba képviselő a Bizottság Elnöke: a Mályi 197/3 hrsz-ú ingatlan törzsvagyonból való
kivonásáról szóló előterjesztést mindenki megkapta. Vitára bocsátom a napirendi pont tárgyalását.
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Én beszéltem az Oprendek Lászlóval és ő hosszú távú bérletet szeretne.
Bodola Huba képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért a Mályi 197/3 hrsz-ú ingatlan
törzsvagyonból való kivonásával, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 4 fő
A Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazott, az indítványt
elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
Hivatalos feljegyzés
A korábban aláírt jegyzőkönyvben elírási hiba történt, ezért jelen javított jegyzőkönyv 2016.06. … . napján aláírásra került.

14 / 15

50/2016. (V.30.)
Pénzügyi Bizottsági határozat
Tárgy: a Mályi 197/3 hrsz-ú ingatlan törzsvagyonból való kivonás
Mályi Község Önkormányzata Mályi Község Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi Bizottsága véleményezte a Mályi 197/3 hrsz-ú
ingatlan törzsvagyonból való kivonására szóló határozati javaslatot és úgy
határoz, hogy azt elfogadja és a képviselő-testület részére is elfogadásra
javasolja.
Felelős: Bizottság elnöke
Határidő: Azonnal

Bodola Huba képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért a Mályi 197/3 hrsz-ú ingatlan
hasznosításával, bérbeadásra történő meghirdetésével, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 4 fő
A Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazott, az indítványt
elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
51/2016. (V.30.)
Pénzügyi Bizottsági határozat
Tárgy: a Mályi 197/3 hrsz-ú ingatlan hasznosításra történő meghirdetése
Mályi Község Önkormányzata Mályi Község Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi Bizottsága véleményezte a Mályi 197/3 hrsz-ú
ingatlan hasznosításáról szóló határozati javaslatot és úgy határoz, hogy
azt elfogadja és a képviselő-testület részére is elfogadásra javasolja.
Felelős: Bizottság elnöke
Határidő: Azonnal

Több kérdés, észrevétel nem volt, a Bizottság elnöke az ülést bezárta.

k.m.f.

Bodola Huba képviselő
a bizottság elnöke

Varga Péter nem képviselő bizottsági tag
jkv hitelesítő
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