BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

MÁLYI KÖZSÉG

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 23. napján megtartott
nyilvános üléséről.
Helye: Mályi Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal- Tárgyaló
Mályi, Széchenyi u. 4.
Szavazati joggal rendelkezők közül jelen van:Viszokai István polgármester,
Vajkovszky József alpolgármester,
Bihari Attila képviselő,
Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő,
Boros Gyula képviselő,
Dr. Sömjéni Éva képviselő
Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodola Huba képviselő,
Szavazati joggal rendelkezők közül az ülés megnyitásakor jelen van: 6 fő
Szavazati joggal rendelkezők közül az ülés bezárásakor jelen van: 6 fő
Meghívottként jelen van: Dr. Zalkadi Adrienn jegyző,
Hegedűs Mónika jegyzőkönyvvezető,
Gál János nem képviselő bizottsági tag

Meghívottként távol maradt: Takács Attila nem képviselő bizottsági tag,
Ivánka Ernőné nem képviselő bizottsági tag,
Honosné Rusznák Veronika nem képviselő bizottsági tag,
Ekker Géza nem képviselő bizottsági tag,
Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag,
Varga Péter nem képviselő bizottsági tag
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Viszokai István polgármester: Megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testületből 6 fő képviselő
megjelent, a testület határozatképes és az ülést megnyitom.
Viszokai István polgármester: Jegyzőkönyv hitelesítőnek Boros Gyula képviselőt javaslom. Aki az
indítvánnyal egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 6 fő
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazott, az
indítványt elfogadta.
Viszokai István polgármester: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolom még Bihari Attila képviselőt.
Aki az indítvánnyal egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 6 fő
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazott, az
indítványt elfogadta.
Viszokai István polgármester: Megállapítom, hogy a képviselő-testület összehívására az Szervezeti
és Működési Szabályzat szabályainak megfelelően került sor, a meghívóban szereplő javasolt
napirendi pontok:
1./
2./

3./

4./
5./
6/

7./
8./

Javaslat építési tárgyú önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára
Előadó: Polgármester
Javaslat Viszokai István polgármesterrel szemben, sorozatosan törvénysértő
tevékenysége, mulasztása miatt, jogi felelősségének a megállapítása egyben a
polgármester tisztségének megszüntetése, továbbá tisztségéből történő felfüggesztése
iránt a Miskolci Közigazgatási és n Munkaügyi Bíróságon Mályi Község Önkormányzata
Képviselő-testülete által benyújtott kereset alapján 5.M.638/2015. számon lefolytatott
perben született első fokú ítélet elleni fellebbezés benyújtására; a fellebbezés
benyújtására és az eljárás jogerős befejezéséig dr. Sömjéni Éva önkormányzati képviselő
meghatalmazására a Képviselő-testületképviseletére. Továbbá javaslat arra, hogy a
169/2015. (X.7.) számú Önkormányzati Határozat alapján a Miskolci 11. számú Ügyvédi
Irodával (3530 Miskolc, Corvin u. 5. szám)2015. október 19-én kötött megbízási
szerződés szerint az Iroda, illetve dr. Boholy György ügyvéd lássa el Mályi Község
Önkormányzat Képviselő-testülete képviseletét a megbízási szerződés szerinti díjazással.
Előadó: Polgármester
Javaslat a Mályi Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde és a Mályi Polgármesteri Hivatal
alapító okiratának módosítására
Előadó: Polgármester
Javaslat iskola tornatermének külső csatornával történő ellátására
Előadó: Polgármester
Javaslat útfelújítási munkák elvégzésére
Előadó: Polgármester
Javaslat két fő óvodapedagógus létszámon felüli engedélyezésére és illetményének
finanszírozására
Előadó: Polgármester
Javaslat Mályi 3020/4 hrsz-ú közterület elnevezésére
Előadó: Polgármester
Javaslat sportpálya üzemeltetésének szabályozására
Előadó: Polgármester

Viszokai István polgármester: Javaslom még az Egyházak támogatását is felvenni a napirendi
pontok közé 9. napirendként. Aki az indítvánnyal egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.
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A döntéshozatalban részt vett: 6 fő
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazott, az
indítványt elfogadta.
Viszokai István polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontokat, kiegészítve a 9.
napirendi ponttal, mint új napirendi ponttal szavazásra bocsátom az ülés napirendi pontjait, aki
egyetért az ismertetett napirendi pontokkal, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 6 fő
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazott az ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadj el és kezdi meg a napirendi pontok tárgyalását:
1./
2./

3./

4./
5./
6/

7./
8./
9./

Javaslat építési tárgyú önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára
Előadó: Polgármester
Javaslat Viszokai István polgármesterrel szemben, sorozatosan törvénysértő
tevékenysége, mulasztása miatt, jogi felelősségének a megállapítása egyben a
polgármester tisztségének megszüntetése, továbbá tisztségéből történő felfüggesztése
iránt a Miskolci Közigazgatási és n Munkaügyi Bíróságon Mályi Község Önkormányzata
Képviselő-testülete által benyújtott kereset alapján 5.M.638/2015. számon lefolytatott
perben született első fokú ítélet elleni fellebbezés benyújtására; a fellebbezés
benyújtására és az eljárás jogerős befejezéséig dr. Sömjéni Éva önkormányzati képviselő
meghatalmazására a Képviselő-testületképviseletére. Továbbá javaslat arra, hogy a
169/2015. (X.7.) számú Önkormányzati Határozat alapján a Miskolci 11. számú Ügyvédi
Irodával (3530 Miskolc, Corvin u. 5. szám)2015. október 19-én kötött megbízási
szerződés szerint az Iroda, illetve dr. Boholy György ügyvéd lássa el Mályi Község
Önkormányzat Képviselő-testülete képviseletét a megbízási szerződés szerinti díjazással.
Előadó: Polgármester
Javaslat a Mályi Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde és a Mályi Polgármesteri Hivatal
alapító okiratának módosítására
Előadó: Polgármester
Javaslat iskola tornatermének külső csatornával történő ellátására
Előadó: Polgármester
Javaslat útfelújítási munkák elvégzésére
Előadó: Polgármester
Javaslat két fő óvodapedagógus létszámon felüli engedélyezésére és illetményének
finanszírozására
Előadó: Polgármester
Javaslat Mályi 3020/4 hrsz-ú közterület elnevezésére
Előadó: Polgármester
Javaslat sportpálya üzemeltetésének szabályozására
Előadó: Polgármester
Javaslat egyházak támogatására
Előadó: Polgármester
Polgármesteri beszámoló

Viszokai István polgármester: Az utolsó testületülés május 30-án volt az óta eltelt 17
munkanap. Voltam a Pingyomon, Teleki Sámuel utcán és feltérképeztük, hogy lehet az Útőr
programban nyert zúzott követ felhasználni, illetve a vízelvezetési problémákat megoldani.
Részt vettem a Mezőkövesdi stadion átadásán, melyre államtitkár úr hívta meg a Megye III-ban
szereplő csapatokat az elnökséggel együtt. Voltam még Sajókazán a Sajó-Boldva Völgye
Hulladékkezelési Társulás ülésén, amely június 8-án volt. Ekkor határozatképtelen volt a
társulás, így június 21- én meg kellett ismételni a társulási ülést. Részt vettem még az iskolai
ballagáson is és a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás ülésén is. Volt egy MVH
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ellenőrzés is, ahol előzetesen ellenőrizték azt, hogy a valóságnak megfelelően készültek el a
Botond utcai könyvtár pályázati anyagához csatolt bontási és építési tervek. Előterjesztés
készítésében vettem részt és a hivatali munkából adódóan a mindennapi rutin feladatokat
láttam el.
Viszokai István polgármester: Kérem Bodnárné Tóth Zsuzsanna és Bihari Attila képviselőt, hogy
tegyen eleget az SzMSz 15.§ (7) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettségüknek.
Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő: A 2016.05.30. napján megtartott képviselő-testületi ülés
jegyzőkönyvét aláírtam, a jegyzőkönyv hitelesítése megtörtént.
Bihari Attila képviselő: A 2016.05.30. napján megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvét
aláírtam, a jegyzőkönyv hitelesítése megtörtént. Két hiba javítására került sor, azt helyre tették és ezt
követően hitelesítettem a jegyzőkönyvet.
1./

Javaslat építési tárgyú önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára

Viszokai István polgármester: A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal BO/13/52-53/2016 számú
szakmai segítségnyújtás és javaslattétel építési tárgyú rendeletek felülvizsgálata tárgyában írt levelet
a Képviselő-testületnek. A javaslatban a HÉSZ és a településképi eljárás szabályozását szolgáló
önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára tett javaslatot a Kormányhivatal.
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Az Mötv 133. § (2) bekezdése szerint a kormányhivatal javaslattal
élhet az érintett működésére, szervezetére, döntéshozatali eljárására vonatkozóan. A javaslatot a
helyi önkormányzat képviselő-testülete, illetve a társulási tanács köteles megtárgyalni és arról
döntést hozni. A javaslat elutasításának indokát a helyi önkormányzat, illetve a társulási tanács
köteles a kormányhivatallal ismertetni.
Viszokai István polgármester: Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, kérem a Bizottság Elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a
döntésről.
Bihari Attila képviselő, az Ügyrendi, Jogi és Vagyon-nyilatkozatkezelő Bizottság Elnöke: Az
előterjesztést a Bizottság megtárgyalta, a határozatot véleményezte és módosítási javaslat nélkül
elfogadta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére is.
Viszokai István polgármester: A Faluüzemeltetési, Fejlesztési és Beruházási Bizottság megtárgyalta
az előterjesztést, kérem a Bizottság Elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a döntésről.
Boros Gyula képviselő, a Faluüzemeltetési, Fejlesztési és Beruházási Bizottság Elnöke: Az
előterjesztést a Bizottság megtárgyalta, a határozatot véleményezte és módosítási javaslat nélkül
elfogadta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére is.
Viszokai István polgármester: Aki egyetért az építési tárgyú önkormányzati rendeletek
felülvizsgálatával, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 6 fő
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazott, az
indítványt elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
54/2016. (VI.23.) Önkormányzati Határozat
Tárgy: Építési tárgyú önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
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Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a B.-A.-Z. Megyei
Kormányhivatal BO/13/52-53/2016 számú szakmai segítségnyújtás és javaslattétel építési
tárgyú rendeletek felülvizsgálata tárgyában írt levelét, a Kormányhivatal javaslatát
megfontolta, és úgy határozott, hogy az egyéb építésügyi tárgyú önkormányzati
rendeleteket a T/10728 sz. törvényjavaslat elfogadását követően kívánja módosítani.
Határidő:azonnal
Felelős: Polgármester

2./

Javaslat Viszokai István polgármesterrel szemben, sorozatosan törvénysértő tevékenysége,
mulasztása miatt, jogi felelősségének a megállapítása egyben a polgármester tisztségének
megszüntetése, továbbá tisztségéből történő felfüggesztése iránt a Miskolci Közigazgatási és n
Munkaügyi Bíróságon Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete által benyújtott
kereset alapján 5.M.638/2015. számon lefolytatott perben született első fokú ítélet elleni
fellebbezés benyújtására; a fellebbezés benyújtására és az eljárás jogerős befejezéséig dr.
Sömjéni Éva önkormányzati képviselő meghatalmazására a Képviselő-testületképviseletére.
Továbbá javaslat arra, hogy a 169/2015. (X.7.) számú Önkormányzati Határozat alapján a
Miskolci 11. számú Ügyvédi Irodával (3530 Miskolc, Corvin u. 5. szám)2015. október 19-én
kötött megbízási szerződés szerint az Iroda, illetve dr. Boholy György ügyvéd lássa el Mályi
Község Önkormányzat Képviselő-testülete képviseletét a megbízási szerződés szerinti
díjazással.

Viszokai István polgármester:

Viszokai István polgármester: Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, kérem a Bizottság Elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a
döntésről.
Bihari Attila képviselő, az Ügyrendi, Jogi és Vagyon-nyilatkozatkezelő Bizottság Elnöke: Annyit
előzményképpen, hogy a 2016. május 31-én ítélet született, de még írásos formában csak most egy
két nappal ezelőtt az ülés előtt érkezett meg.
Dr.Zalkadi Adrienn jegyző: Én még nem kaptam meg.
Dr. Sömjéni Éva képviselő: Én átküldtem mindenkinek elektronikusan. Jó hogy szólt. Mindjárt
átküldöm még egyszer.
Bihari Attila képviselő, az Ügyrendi, Jogi és Vagyon-nyilatkozatkezelő Bizottság Elnöke: A
kerestet a bíróság elutasította azzal, hogy egyes pontokban törvénysértést követett el a polgármester.
De összességében ez nem volt elegendő, ahhoz, hogy felmentse.
Dr. Sömjéni Éva képviselő: Azt szeretném mondani, hogy akkor, amikor az Ügyrendi, Jogi és
Vagyon-nyilatkozatkezelő Bizottság döntött ebben akkor még nem látta az ítéletet írásos formában.
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A fellebbezés lehetőségét adta meg a bíróság.
Viszokai István polgármester: Éppen ezt akartam kérdezni, hogy írásban nem láttátok mi az
indoklás és már fellebbeztek. Nem az volt a lényeg, hogy mit tartalmazott a döntés, hanem arra
alapoztok, amit elmondott a képviselő asszony, hogy dióhéjban mit mondott a bírónő. Kicsit
furcsának tartom, hogy papíron nem ismered a részletes indoklást és ennek ellenére
megfellebbezitek. Nem a tartalom érdekel benneteket, hanem a személy. Engem az zavar, hogy nem
ismered a döntést és mégis hozol egy fellebbezést.
Dr. Sömjéni Éva képviselő: A fellebbezés lehetősége, ami adott. Ez az előterjesztés nem arról szól,
hogy feltétlenül fellebbezni kell. Hanem arról szól, hogy amit előzetesen a képviselő testületnek és
a polgármester úrnak is a jegyző asszonynak is megírtam, hogy az ítélet indokolásának ismeretében
lehet eldönteni azt, hogy a képviselő testület fellebbez vagy nem. De a fellebbezés lehetőségét
szerettem volna, ha képviselő testület megtárgyalja, mert nem biztos, hogy a 15 napos fellebbezési
időintervallumba bele fér az, hogy lesz következő testületi ülés. Ha nincs testületi ülés, akkor nem
döntünk a fellebbezésről. Ez egy lehetőség volt, hogy ne csússzunk ki a 15 napból.
Viszokai István polgármester: Azt szeretném megkérdezni, ami már felvetődött bizottsági ülésen is,
amit Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő kérdezett. Ki fogja fizetni a révészt? Van 385.000 Ft
perköltség. Most ennek a fellebbezésnek is lesz perköltsége. Ami nem kevés. Lehet játszani az
adófizetők pénzével, de egy fellebbezést csak akkor tartok indokoltnak, ha megalapozott.
Dr. Sömjéni Éva képviselő: Az állam fizeti az illetéket, ami terheli a perköltséget. Az lehet, hogy mi
javasoltuk és a mi előterjesztésünk, de a képviselő testület döntött. Majd ha jogerős lesz az ítélet,
ami kitudja mikor lesz, majd akkor lehet dönteni arról ki fizeti a révészt. Lehet polgármester úr, de
lehet a képviselő testület fog fizetni, ez majd akkor dől el. De a képviselő testület lesz a perköltség
viselője, de az illetéket az állam viseli, mint mondottam. Amire kötelezett minket a bíróság, hogy
fizessünk 200.000 Ft ügyvédi munkadíjat, azt meg fogjuk nézni, hogy jogos-e.
Viszokai István polgármester: Értem, tehát tudom, hogy a testület az egy jogi személy, csak úgy
gondolom, hogy a településnek a pénze. Az is természetes, ha én elvesztem a pert, akkor ott nincs,
apelláta ki fogom fizetni a perköltséget. De ellenkező esetben mi lesz a helyzet ki fog fizetni.
Dr. Sömjéni Éva képviselő: Nagyon örülök, hogy végre polgármester úr aggódik az állam és az
önkormányzat pénzéért.
Bihari Attila képviselő, az Ügyrendi, Jogi és Vagyon-nyilatkozatkezelő Bizottság Elnöke: Az
előterjesztést a Bizottság megtárgyalta, véleményezte és módosítási javaslat nélkül elfogadta és
elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére is.
Viszokai István polgármester: A Faluüzemeltetési, Fejlesztési és Beruházási Bizottság megtárgyalta
az előterjesztést, kérem a Bizottság Elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a döntésről.
Boros Gyula képviselő, a Faluüzemeltetési, Fejlesztési és Beruházási Bizottság Elnöke: Az
előterjesztést a Bizottság megtárgyalta, véleményezte és módosítási javaslat nélkül elfogadta és
elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére is.
Viszokai István polgármester: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, kérem a
Bizottság Elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a döntésről.
Bodnárné Tóth Zsuzsanna, a Pénzügyi Bizottság Elnöke helyett: Az előterjesztést a Bizottság
megtárgyalta, a véleményezte és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére is.
Viszokai István polgármester: 24. § (4) –(5) bekezdése szerint bármely képviselő javaslatot tehet
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névszerinti szavazásra, melyről a képviselő testület ügyrendi javaslatként dönt. A polgármester
ABC sorrendben, névsor szerint szólítja a képviselőt, aki felállva, „igen”, „nem”, tartózkodom”
nyilatkozattal szavaz. A szavazás részletes eredményét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
Viszokai István polgármester: Név szerinti szavazást kezdeményezek. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 6 fő
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazott, az
indítványt elfogadta
Viszokai István polgármester: Aki egyetért a Viszokai István elleni per fellebbezésének
benyújtásával, kérem, kézfeltartással szavazzon.
Bihari Attila képviselő: igen
Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, nem
Boros Gyula képviselő: igen
Dr. Sömjéni Éva képviselő: igen
Vajkovszky József alpolgármester: igen
Viszokai István polgármester: tartózkodás
A döntéshozatalban részt vett: 6 fő
A Képviselő-testület 4 igen, 1 nem és 1 tartózkodással szavazott, az indítványt elfogadta és
meghozta az alábbi határozatát:
55/2016. (VI.23.) Önkormányzati Határozat
Tárgy: Döntés Viszokai István polgármesterrel szemben, sorozatosan törvénysértő
tevékenysége, mulasztása miatt, jogi felelősségének a megállapítása egyben a
polgármester tisztségének megszüntetése, továbbá tisztségéből történő felfüggesztése
iránt a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon Mályi Község
Önkormányzata Képviselő-testülete által benyújtott kereset alapján 5.M.638/2015.
számon lefolytatott perben született első fokú ítélet elleni fellebbezés benyújtásáról;
a fellebbezés benyújtására és az eljárás jogerős befejezéséig dr. Sömjéni Éva
önkormányzati képviselőnek, Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsága tagjának a meghatalmazása a
Képviselő-testület képviseletére; továbbá döntés arról, hogy a 169/2015. (X.7.)
számú Önkormányzati Határozat alapján a Miskolci 11. számú ügyvédi Irodával
(3530 Miskolc, Corvin u. 5. szám) 2015. október 19-én kötött megbízási szerződés
szerint az eljárás jogerős befejezéséig az Iroda, illetve dr. Boholy György ügyvéd
lássa el Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testület képviseletét a megbízási
szerződés szerinti díjazás mellett.
Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és
a következő határozatot hozta:
I.
A képviselő-testület úgy dönt, hogy Viszokai István polgármesterrel szemben,
sorozatosan törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatt, jogi felelősségének a
megállapítása egyben a polgármester tisztségének megszüntetése, továbbá
tisztségéből történő felfüggesztése iránt a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságon Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete által benyújtott kereset
alapján 5.M.638/2015. számon lefolytatott perben született első fokú ítélet elleni
fellebbezést a jogorvoslatra nyitva álló határidőn belül benyújtja a bíróságnak.
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II.
A fellebbezés benyújtására és az eljárás jogerős befejezéséig a Képviselő-testület
képviseletére meghatalmazza dr. Sömjéni Éva önkormányzati képviselőt, Mályi
Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatkezelő Bizottságának a tagját.
III.
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a 169/2015. (X.7.) számú Önkormányzati
Határozat alapján a Miskolci 11. számú ügyvédi Irodával (3530 Miskolc, Corvin u.
5. szám) 2015. október 19-én kötött megbízási szerződés szerint az Iroda, illetve
dr. Boholy György ügyvéd lássa el továbbra is Mályi Község Önkormányzat
Képviselő-testülete képviseletét a megbízási szerződés szerinti díjazás mellett.
Határidő: az ítélet kézhezvételét követő 15 nap a fellebbezés benyújtására,
egyebekben azonnal
Felelős: dr. Sömjéni Éva önkormányzati képviselő, a Mályi Község Önkormányzata
Képviselő-testülete Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsága tagja

3./

Javaslat a Mályi Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde és a Mályi Polgármesteri Hivatal
alapító okiratának módosítására

Viszokai István polgármester: Az intézmények hatályos alapító okirata a Magyar Államkincstár által
korábban kiadott formanyomtatvány szerint készült, ezért az új, egységes szerkezetű okiratot a
fenntartó részéről már nem kell aláírni, annak hitelesítését a kincstár végzi. Tekintettel azonban arra,
hogy a jelenleg használni szükséges egységes szerkezetű alapító okirat-nyomtatvány több ponton
változott az előző formanyomtatványhoz képest, továbbra is alkalmazandó az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 111. § (26) bekezdése, melynek alapján az alapító okirat módosítással nem
érintett részeit az alapító okirat kiadására jogosult szerv az új formanyomtatványnak megfelelően
vezeti át anélkül, hogy arról külön rendelkezne a módosító okiratban. A Mályi Óvoda és Egységes
Óvoda- Bölcsőde alapító okiratának módosítására egy fogyatékkal élő mályi kisgyermek felvételének
kérelmezése okán vált szükségessé. Vitára bocsátom a napirendi pont tárgyalását.
Viszokai István polgármester: Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, kérem a Bizottság Elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a
döntésről.
Bihari Attila képviselő, az Ügyrendi, Jogi és Vagyon-nyilatkozatkezelő Bizottság Elnöke: Az
előterjesztést a Bizottság megtárgyalta, véleményezte és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület
részére is.
Viszokai István polgármester: A Faluüzemeltetési, Fejlesztési és Beruházási Bizottság megtárgyalta
az előterjesztést, kérem a Bizottság Elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a döntésről.
Boros Gyula képviselő, a Faluüzemeltetési, Fejlesztési és Beruházási Bizottság Elnöke: Az
előterjesztést a Bizottság megtárgyalta, véleményezte elfogadásra javasolja a Képviselő-testület
részére is.
Viszokai István polgármester: A Humán Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, kérem a Bizottság
Elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a döntésről.
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Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, a Humán Bizottság Elnöke: Az előterjesztést a Bizottság
megtárgyalta, véleményezte és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére is.
Viszokai István polgármester: Aki egyetért a Mályi Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde alapító
okiratának módosításával, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 6 fő
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazott, az
indítványt elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
56/2016. (VI.23.) Önkormányzati Határozat
Tárgy: Mályi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde alapító okiratának
módosítása
Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
határozat 1. mellékletét képező módosító okirat szerint módosítja Mályi
Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde alapító okiratát és azt a határozat 2.
mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy alapító okiratában bekövetkezett változást a
Magyar Államkincstár által vezetett törzsnyilvántartásban történő
átvezetéséről gondoskodjon, illetve az intézmény működési engedélyének
módosítása iránti kérelmet az illetékes engedélyező hatósághoz a törvényi
határidőn belül nyújtsa be.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Viszokai István polgármester: Aki egyetért a Mályi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának
módosításával, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 6 fő
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazott, az
indítványt elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
57/2016. (VI.23.) Önkormányzati Határozat
Tárgy: Mályi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
határozat 1. mellékletét képező módosító okirat szerint módosítja Mályi
Polgármesteri Hivatal alapító okiratát és azt a határozat 2. mellékletét
képező egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja. Felkéri a
polgármestert, hogy alapító okiratában bekövetkezett változást a Magyar
Államkincstár által vezetett törzsnyilvántartásban történő átvezetéséről
gondoskodjon, illetve az intézmény működési engedélyének módosítása
iránti kérelmet az illetékes engedélyező hatósághoz a törvényi határidőn
belül nyújtsa be.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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4./

Javaslat iskola tornatermének külső csatornával történő ellátására

Viszokai István polgármester: A Mályi Móra Ferenc Általános Iskola energetikai korszerűsítésére a
KEOP-2015-5.7.0/15-2015-0315 kódszámú „Mályi Község Önkormányzat középületeinek energetikai
korszerűsítése” című pályázat keretén belül felújításra került. Az iskola vezetősége jelezte, hogy a
tornatermi részen, a konyha felőli nyílászáróknál több helyen különböző mértékű beázási tünetek
jelentkeztek. A műszaki ellenőr megrendelő által elfogadott megoldási javaslata az alábbi volt: A
tornaterem konyhai oldalánál lévő nyílászárók sorolása nem tömít kellő képen. A probléma
valószínűleg a soroláskor alakult ki, a nem megfelelő technika alkalmazása, vagy a sorolás
szakszerűtlen elkészítése miatt. Mivel a teljes feltárás szerkezeti bontással járna, ezért javaslom a külső
takaró léc és a tok közötti rész szilikonnal való kitömítését. Amennyiben a probléma továbbra is fenn
áll szükséges a sorolás megbontása.
A hiba kijavítása megtörtént, azonban szükségesnek bizonyul ereszcsatorna felszerelése a
tornateremre, hogy a csapadék megfelelő elvezetéséről gondoskodjon. Ez nem volt része a
pályázatnak, így arra a kivitelező ajánlatot adott. Vitára bocsátom a napirendi pont tárgyalását.
Viszokai István polgármester: Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, kérem a Bizottság Elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a
döntésről.
Bihari Attila képviselő, az Ügyrendi, Jogi és Vagyon-nyilatkozatkezelő Bizottság Elnöke: Az
előterjesztést a Bizottság megtárgyalta, véleményezte és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület
részére is.
Viszokai István polgármester: A Faluüzemeltetési, Fejlesztési és Beruházási Bizottság megtárgyalta
az előterjesztést, kérem a Bizottság Elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a döntésről.
Boros Gyula képviselő, a Faluüzemeltetési, Fejlesztési és Beruházási Bizottság Elnöke: Az
előterjesztést a Bizottság megtárgyalta, véleményezte elfogadásra javasolja a Képviselő-testület
részére is.
Viszokai István polgármester: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, kérem a
Bizottság Elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a döntésről.
Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, a Pénzügyi Bizottság Elnöke helyett: Az előterjesztést a
Bizottság megtárgyalta, véleményezte és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére is.
Viszokai István polgármester: Aki egyetért az iskola tornatermének külső csatornával történő
ellátásával, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 6 fő
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazott, az
indítványt elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
58/2016. (VI.23.) Önkormányzati Határozat
Tárgy: Iskola tornatermének külső csatornázása
Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
tulajdonát képező Mályi, Móra F. u 11. szám alatti iskola tornatermének
10 / 23

külső csatornázására nettó 450.000 Ft költségvetési fedezetet biztosít az
adóbevétel többlet terhére. A költségvetés módosítását rendeletben
szabályozza a költségvetés I. számú módosításakor. A szükséges
okiratok aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5./

Javaslat útfelújítási munkák elvégzésére

Viszokai István polgármester: 1988. évi I. törvény 34. § (1) bekezdése szerint: „A közút kezelője – az
országos és a helyi közutak kezeléséről szóló jogszabályok szerint eljárva – köteles gondoskodni arról,
hogy a közút a biztonságos közlekedésre alkalmas, közvetlen környezete esztétikus és kulturált legyen.”
Mályi Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a testület a helyi önkormányzatok
működésének általános támogatása jogcím alatt a közutak fenntartására 5.774. 880 Ft összeget tervezett
be. Az idei évben is szükséges a belterületi aszfaltos utak kátyúzása, burkolatának, padkájának javítása.
Az előzetes felmérés alapján idén a veszélyes kátyúk eltüntetésére javasoljuk, hogy bruttó 1.500.000 Ft
–t költsön az önkormányzat.
Önkormányzatunk az Útőr program keretén belül pályázati támogatásból vásárolt 600 q zúzottkövet,
illetve az útfelújításhoz kapcsolódó kéziszerszámokat. A program keretén belül 15 fő dolgozik. Az
előzetes felmérés szerint a zúzottkő elegendő a tóparti utcák teljes felújítására, valamint a Pingyomon
található rossz állapotban lévő utak egy részének felújítására. Vitára bocsátom a napirendi pont
tárgyalását.
Viszokai István polgármester: Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, kérem a Bizottság Elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a
döntésről.
Bihari Attila képviselő, az Ügyrendi, Jogi és Vagyon-nyilatkozatkezelő Bizottság Elnöke: Az
előterjesztést a Bizottság megtárgyalta, a határozati javaslatot véleményezte és elfogadásra javasolja
a Képviselő-testület részére is.
Viszokai István polgármester: A Faluüzemeltetési, Fejlesztési és Beruházási Bizottság megtárgyalta
az előterjesztést, kérem a Bizottság Elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a döntésről.
Boros Gyula képviselő, a Faluüzemeltetési, Fejlesztési és Beruházási Bizottság Elnöke: Az
előterjesztést a Bizottság megtárgyalta, a határozatot véleményezte elfogadásra javasolja a
Képviselő-testület részére is.
Viszokai István polgármester: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, kérem a
Bizottság Elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a döntésről.
Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, a Pénzügyi Bizottság Elnöke helyett: Az előterjesztést a
Bizottság megtárgyalta, a határozatot véleményezte és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület
részére is.
Viszokai István polgármester: Aki egyetért az aszfaltozott utak javításával, kérem, kézfeltartással
szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 6 fő
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazott, az
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indítványt elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
59/2016. (VI.23.) Önkormányzati Határozat
Tárgy: Belterületi aszfaltos utak kátyúzása
Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
2016. évi költségvetésében a közutak fenntartására biztosított 5.774.880
Ft költségvetési fedezetből a belterületi aszfaltos utak kátyúzására bruttó
1.500.000 Ft fedezetet biztosít. A beruházás lebonyolítására és a
szükséges okiratok aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: 2016.07.30.
Felelős: polgármester

Viszokai István polgármester: Aki egyetért a Tóparti utak karbantartásához szükséges gépi
földmunka fedezet biztosításával, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 6 fő
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazott, az
indítványt elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
60/2016. (VI.23.) Önkormányzati Határozat
Tárgy: Tóparti utak karbantartásához szükséges gépi földmunka
Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
2016. évi költségvetésében a közutak fenntartására biztosított 5.774.880
Ft fedezet terhére a tóparti utak karbantartásához szükséges gépi
földmunkára bruttó 2.248.662 Ft költségvetési fedezetet biztosít. A
beruházás lebonyolítására és a szükséges okiratok aláírására
felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: 2016.08.30.
Felelős: polgármester

Viszokai István polgármester: Aki egyetért a Kandó Kálmán utca vízelvezetés fedezet
biztosításával, kérem, kézfeltartással szavazzon.
Vajkovszky József alpolgármester: Csak azt szeretném megkérdezni, hogy a Kandó Kálmán utca
melyik szakaszán lenne ez. A Vásárhelyi utca csatlakozásánál?
Viszokai István polgármester: Igen ott. Mivel évek óta zúzottkővel próbáljuk meg helyrehozni az
utat, de ez nem jó így. Ezért el kell kezdeni a vízelvezetést, ott egy folyókát alakítunk ki, mert ha
árkot csinálnánk, akkor oda vízjogi engedély kellene. Így megpróbáljuk a folyókákban levezetni a
vizet, mivel nem tudjuk a csapadékot a tóba vezetni, ill. a vasúton nem tudjuk átvinni a HejőMalom árokba, így átvágjuk a tóra vezető aszfaltos utat, és egy vízelnyelőt készítünk. Ez se lesz
tartós, de lehet, hogy csak 2 évente kell újra feltölteni zúzottkővel, a Kandó Kálmán utcát.
Viszokai István polgármester: Aki egyetért a Kandó Kálmán utca vízelvezetési problémáinak
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megoldásához szükséges gépi földmunka fedezetének biztosításával, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 6 fő
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazott, az
indítványt elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
61/2016. (VI.23.) Önkormányzati Határozat
Tárgy: Kandó Kálmán utca vízelvezetési problémáinak megoldása
Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2016.
évi költségvetésében a közutak fenntartására biztosított 5.774.880 Ft fedezet
terhére a Kandó Kálmán utca 100 méteres szakaszának vízelvezetési
problémáinak megoldására bruttó 1.904.798 Ft költségvetési fedezetet
biztosít. A beruházás lebonyolítására és a szükséges okiratok aláírására
felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: 2016.08.30.
Felelős: polgármester
Viszokai István polgármester: Aki egyetért a Pingyomi utak karbantartásához szükséges gépi
földmunka fedezetének biztosításával, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 6 fő
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazott, az
indítványt elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:

62/2016. (VI.23.) Önkormányzati Határozat
Tárgy: Pingyomi utak karbantartásához szükséges gépi földmunka
Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Pingyom utak felújításának keretében 300 m3 zúzottkő elterítéséhez
szükséges gépi földmunkára bruttó 2.248.662 Ft költségvetési fedezetet
biztosít az adóbevétel többlet terhére. A költségvetés módosítását
rendeletben szabályozza a költségvetés I. számú módosításakor. A
beruházás lebonyolítására és a szükséges okiratok aláírására felhatalmazza a
polgármestert.
Határidő: 2016.08.30.
Felelős: polgármester
Viszokai István polgármester: Aki egyetért a Pingyomi utak karbantartásához szükséges vízelvezetés
kiépítéséhez szükséges fedezet biztosításával, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 6 fő
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazott, az
indítványt elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
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63/2016. (VI.23.) Önkormányzati Határozat
Tárgy: Pingyomi utak karbantartásához szükséges vízelvezetés kiépítése
Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Pingyom utak felújításának keretében 150 m feszíni vízelvezetés
megoldásához, valamint 32 fm áteresz beépítésére bruttó 2.549.359 Ft
költségvetési fedezetet biztosít az adóbevétel többlet terhére. A költségvetés
módosítását rendeletben szabályozza a költségvetés I. számú módosításakor.
A beruházás lebonyolítására és a szükséges okiratok aláírására
felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: 2016.08.30.
Felelős: polgármester

6/

Javaslat két fő óvodapedagógus létszámon
engedélyezésére és illetményének finanszírozására

felüli

Viszokai István polgármester: Kötelezően írja elő a Kjt. a felmentést a 30. § (4) bekezdésben arra az
esetre, ha a közalkalmazott kéri felmentését a nők negyven év jogosultsági idővel történő
kedvezményes nyugellátása igénybevétele érdekében. A felmentési idő legalább hatvan nap, a nyolc
hónapot azonban nem haladhatja meg.
Fenti intervallumban a felmentési idő hossza a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő hosszától
függ. A Kjt. 33. § (2) bekezdése szerint például a hatvan napos felmentési idő közalkalmazotti
jogviszonyban töltött harminc év után hat hónappal nő meg, így éri el a nyolc hónapos maximumot.
A felmentési idő legalább felére a munkáltató köteles mentesíteni a közalkalmazottat a munkavégzés
alól. Annak nincs akadálya, hogy ennél az időszaknál hosszabb, akár a teljes felmentési időre
mentesítést adjon a munkáltató a munkavégzés alól, de ez a kedvezmény nem kényszeríthető ki.
Szilágyi László Károlyné óvodapedagógus már felmentési idejét tölti és a 2016/17 es nevelési évtől
Medve Tiborné is igénybe veszi nyugdíjazása előtti szabadságát és felmentési idejét.
2 fő helyettesítő óvodapedagógus törvény szerinti illetményének finanszírozását kérném.
Az új kiscsoportosok beszoktatása érdekében új óvodapedagógussal szeretnénk kezdeni a nevelési
évet az állandóság kialakítása végett, és az egy óvodapedagógussal működő csoport részére is
szükséges egy plusz fő óvodapedagógus az új nevelési évre.
Az új óvodapedagógusok bére, a pedagógus bértábla szerint, a ledolgozott munkaviszony függvénye.
Vitára bocsátom a napirendi pont tárgyalását.
Viszokai István polgármester: Azért volna fontos a 2 fő új óvodapedagógus, mert nem lehet úgy,
hogy egyik nap még a régi óvónő van utána másnap már egy új. Kell egy beszoktatási idő is és a
kicsinek jobb, ha szeptember 1-től jön az új óvónő.
Viszokai István polgármester: Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, kérem a Bizottság Elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a
döntésről.
Bihari Attila képviselő, az Ügyrendi, Jogi és Vagyon-nyilatkozatkezelő Bizottság Elnöke: Az
előterjesztést a Bizottság megtárgyalta, a határozati javaslatot véleményezte és elfogadásra javasolja
a Képviselő-testület részére is.
Viszokai István polgármester: A Faluüzemeltetési, Fejlesztési és Beruházási Bizottság megtárgyalta
az előterjesztést, kérem a Bizottság Elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a döntésről.
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Boros Gyula képviselő, a Faluüzemeltetési, Fejlesztési és Beruházási Bizottság Elnöke: Az
előterjesztést a Bizottság megtárgyalta, a határozatot véleményezte elfogadásra javasolja a
Képviselő-testület részére is.
Viszokai István polgármester: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, kérem a
Bizottság Elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a döntésről.
Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, a Pénzügyi Bizottság Elnöke helyett: Az előterjesztést a
Bizottság megtárgyalta, a határozatot véleményezte és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület
részére is.
Viszokai István polgármester: A Humán Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, kérem a Bizottság
Elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a döntésről.
Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, a Humán Bizottság Elnöke: Az előterjesztést a Bizottság
megtárgyalta, a határozatot véleményezte és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére is.
Viszokai István polgármester: Aki egyetért két fő óvodapedagógus létszámon
engedélyezésével és illetményének finanszírozásával, kérem, kézfeltartással szavazzon.

felüli

A döntéshozatalban részt vett: 6 fő
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazott, az
indítványt elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
64/2016. (VI.23.) Önkormányzati Határozat
Tárgy: Két fő óvodapedagógusi létszám engedélyezése
Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
engedélyezi a Mályi Óvoda és Egységes Óvoda – Bölcsőde részére két fő
óvodapedagógus felvételét a költségvetésben engedélyezett létszámon
felül 2016.09.01 napjától 2016.12.31. napjáig helyettesítés céljából. A két
fő óvodapedagógus illetményének biztosítására fedezetet biztosít az
adóbevétel többlet terhére. A költségvetés módosítását rendeletben
szabályozza a költségvetés I. számú módosításakor. A szükséges okiratok
aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: Intézményvezető
Határidő: azonnal

7/.

Javaslat Mályi 3020/4 hrsz-ú közterület elnevezésére

Viszokai István polgármester: Lakossági igény merült fel a Mályi község közigazgatási területén
belül található Mályi, 3020/4 hrsz-ú közterület elnevezésére. A fenti ingatlan a természetben Mályi
község déli részén, a Botond és a Kölcsey utca közötti területen található. Tulajdonképpen az
autóbusz állomás/megálló mögött a közelmúltban kialakított teret, és annak környezetében található
parkosított, ligetes területet foglalja magában. Ennek a fákkal, növényzettel parkosított - közösségi
térnek is alkalmas – területnek az elnevezésére vonatkozóan merült fel lakossági igény. A kérdéses
földrészlet a földhivatali ingatlan-nyilvántartás adatszolgáltatása szerint Mályi Község belterületén
található, művelési ága: közösségi ház. Az ingatlan 1/1 tulajdoni hányadú tulajdonosa: Mályi Község
Önkormányzata. A kérdéses terület mögött lévő lakott utca, a Kölcsey utca adta az ötletet arra, hogy
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a telepszerűen, többlakásos ingatlanokkal beépített lakóterülethez kapcsolódó fás, ligetes terület a
Kölcsey-liget elnevezést kapja. Vitára bocsátom a napirendi pont tárgyalását.
Viszokai István polgármester: Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, kérem a Bizottság Elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a
döntésről.
Bihari Attila képviselő, az Ügyrendi, Jogi és Vagyon-nyilatkozatkezelő Bizottság Elnöke: Az
előterjesztést a Bizottság megtárgyalta, a határozati javaslatot véleményezte és elfogadásra javasolja
a Képviselő-testület részére is.
Viszokai István polgármester: A Faluüzemeltetési, Fejlesztési és Beruházási Bizottság megtárgyalta
az előterjesztést, kérem a Bizottság Elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a döntésről.
Boros Gyula képviselő, a Faluüzemeltetési, Fejlesztési és Beruházási Bizottság Elnöke: Az
előterjesztést a Bizottság megtárgyalta, a határozatot véleményezte elfogadásra javasolja a
Képviselő-testület részére is.
Viszokai István polgármester: Aki egyetért a Mályi 3020/4 hrsz-ú közterület elnevezésével kérem,
kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 6 fő
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazott, az
indítványt elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
65/2016. (VI.23.) Önkormányzati Határozat
Tárgy: Mályi, 3020/4 hrsz-ú közterület elnevezése
Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Mályi 3020/4 hrsz-ú ingatlan
vonatkozásában támogatja a földrészlet elnevezését, amelyet az alábbiakban határoz
meg:
A Mályi, 3020/4 hrsz-ú közterület elnevezése a továbbiakban: Kölcsey– l i g e t
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hatályos előírások szerinti
eljárásokat lebonyolítsa.
Határidő: azonnal
Felelős:
Viszokai István polgármester
8/.

Javaslat sportpálya üzemeltetésének szabályozására

Viszokai István polgármester: A sportpálya üzemeltetésével kapcsolatban számos félreértésre okot
adó körülmény miatt javasolt megállapodás szintjén rögzíteni az önkormányzat és a javaslat szerint a
Mályi Sport Egyesület közötti feladatok és költségek tisztázása érdekében. A képviselő-testület a
sportöltöző üzemeltetési költségeit a 2016. évi költségvetés tárgyalások során az önkormányzat
költségvetésében szerepeltette, a költségvetésben 905.000 Ft költségvetési fedezetet tervezett be a
sportöltöző rezsiköltségeire, egyebekben a sportpálya karbantartását a Mályi Invest Kft végzi. A
javaslat az, hogy kerüljön a sportpálya, a sportöltöző és a műfüves pálya, összefoglaló nevén
továbbiakban Mályi Sportközpont, üzemeltetése a Mályi Sport Egyesülethez.
A tervezet szerint az önkormányzat a sportegyesület részére térítésmentesen használatba adná a
Mályi Sportközpontot, és a használati szerződésben rögzítené a jogokat, kötelezettségeket a felek
részéről. Vitára bocsátom a napirendi pont tárgyalását.
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Viszokai István polgármester: Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, kérem a Bizottság Elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a
döntésről.
Bihari Attila képviselő, az Ügyrendi, Jogi és Vagyon-nyilatkozatkezelő Bizottság Elnöke: A
bizottság megtárgyalta a napirendi pontot a Polgármester által előterjesztett határozati javaslatot
nem fogadja el, mert attól sokkal kedvezőbb ajánlatot teszünk. Mégpedig azt ,hogy most kell
megszavazni a 3 millió Ft-ot a sportegyesület részére a gépészeti kivitelezésre,hogy végre legyen
már rendben a sportöltöző és nem 5 éven keresztül biztosítjuk ezt.
Viszokai István polgármester: Annyit pontosítanék, hogy a 3 millió Ft gépészeti felújítás után már
nem fizetne az önkormányzat az 1 millió forint hozzájárulást. A gépészeti felújítás után kell még
egy TAO-s pályázat, amivel hőszigetelésre, ablak cserére, burkolásra lehet pályázni. Ha ezt a
beruházást befejezte, akkor ez után van egy kötelezettsége az Egyesületnek, hogy a sportöltözőt
fenntartsa, üzemeltesse 5 évig. Tehát ez után válna esedékesség, hogy az egyesület az 1 millió
forintról lemond.
Dr. Sömjéni Éva képviselő: Erről nem volt szó, hanem arról volt szó, hogy 5 évig minden évben
fizet 1 millió Ft-t az önkormányzat és ezen belül valamikor 3 millióból felújítja és nincs tovább. Az
energetikai felújítást, amihez majd egyszer nyer a TAO-s pályázaton. Most azt mondtuk, hogy a z
adóbevételből oda adunk 3 millió Ft-t. És akkor ezek szerint akkor, amíg egy TAO-s pályázatot
meg nem nyer, az önkormányzat akkor addig kell fizetni az 1 millió forintot. Ezt teljesen félre
értettük, én erre nem gondoltam. A másik problémám, az hogy télen üzemel ez a sportöltöző?
Viszokai István polgármester: Igen volt olyan hogy a műfüves pályán még decemberben is
játszottak. Vagyis bérelték a pályát. A műfüves pályának az az előnye, hogy ott, ha esik, ha fúj,
akkor is lehet játszani.
Dr. Sömjéni Éva képviselő: Akkor mennyibe fog kerülni a sportöltöző az Önkormányzatnak?
Viszokai István polgármester: Akkor tisztázzuk. Az energetikai felújítást én nem tudom megfizetni,
hogy a külső légkört fűtsem, ahhoz kell egy gépészeti felújítás, A TAO-s pályázatról jövőre kapok
határozatot. Amit januárban beadok, arról májusban van döntés. Június 1-én el tudom kezdeni a
felújítást, amivel szeptemberre meg vagyunk az a hőszigetelés, csempézés. Másfél éven belül meg
vagyunk ezzel. Az egyesületnek nincs pénze arra, hogy egy energetikailag nem jó épület fűtés
számláit fizessük.
Dr. Sömjéni Éva képviselő: Akkor most a 3 millió forint, a TAO-nak az önrésze, és plusz az tehát
akkor 8 millió forint.
Viszokai István polgármester: Ha most mi kiszállunk akkor is egymilliói Ft a fűtési költsége a
sportöltözőnek, ami az Önkormányzatot terheli. Azt nem lehet megtenni hogy nem fűtjük az
épületet, mert akkor elfagyna a rendszer. Van a padlófűtés, ami nem jó, mert el lett áztatva az egész
sportöltöző az még Vajkovszky József úr idejében volt.
Vajkovszky József alpolgármester: Elfagyott a fűtésrendszer és valaki kinyitotta a vizet.
Viszokai István polgármester: A te elnökséged ideje alatt süllyedt meg a padozat és a fűtés ez által
valamilyen úton-módon tönkre ment.
Vajkovszky József alpolgármester: Igen az egyik szakasza, ami ragyogóan működött még 6-8 évig.
Viszokai István polgármester: A javaslatom a következő: 3 millió forintba kerül a gépészeti
felújítás. A TAO-s pályázatból az energetikai felújítás önrésze szintén 3 millió Ft, de a Mályi SE
hoz hozzá 7 millió forint pályázati pénzt. Vagy majd az önkormányzat lecsempézi, hőszigetelést
megcsinálja 10 millió Ft saját önerőből, mivel nem az SE tulajdona a sportöltöző hanem az
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önkormányzaté. Hogy vegyek át egy épületet, ami nincs leburkolva, pereg a csempe. És ha leseik a
csempe vagy kiesik az ajtó, utána majd azt találják ki, hogy nem is így adtuk át. Egy felújított épület
tiszta dolog, így adtuk át így kérjük vissza 5 éven belül. Vagy akár évenként is lehet nézni milyen
állapotban, van. Ezt az épületet, ha akarnám, se tudnám átvenni, ha nincs felújítva.
Dr. Sömjéni Éva képviselő: Azt szeretném kérdezni, hogy akkor most mire kötünk szerződést? Az
lenne a vége, hogy a jegyző asszony egy szerződéstervezetet előkészít a következő testületi ülésre.
De akkor nem adjuk át?
Viszokai István polgármester: Ha jól értettem az volt eddig a probléma, hogy ki nyírja a füvet? Itt
elég gyakran kell nyírni a füvet. Van olyan sportegyesület, ahol naponta vágják, mert az a
legegyszerűbb. Természetesen nem évi 4 alaklommal. Nyírnánk a füvet, üzemeltetnénk a
sportpályát, és ha lesz bevétel a reklámtevékenységből, pályázatból szeretnék egy tervezetet
benyújtani a testület elé, hogy mit is szeretnék. A rekortán pályát, amit a miskolci alpolgármestertől
kaptunk két éve azt szeretném megcsinálni. A beruházásokat a testület elé viszem. De ennek fejében
a műfüves pálya bevétele engem illett. Mert ennek egy része elmegy arra, aki takarít, nyit, zár, meg
évente 300.000 Ft-t rá kell költeni a műfüves pálya karbantartására. Kértem, hogy a biztosítási díjat,
azt az önkormányzat fizesse, mint tulajdonos.
Dr. Sömjéni Éva képviselő: Akkor most átadjuk és ezekkel a feltételekkel, hogy ezeket meg fogja
tenni az önkormányzat, felújít, vállalja a TAO-t stb. és akkor az egyesület átveszi most. És nem
akkor majd amikor megtörténik mindennek a felújítása.
Viszokai István polgármester: Most átveszem, és csak addig kell az 1 millió forint, amíg az
energetikai felújítás meg nem történik. Én utána nem fogom húzni az időt. Mihelyt meg lesz az
energetikai felújítás utána köszönöm szépen az 1 millió forintra nem lesz szükség. Szerintem ez egy
jó üzlet, mert azt az épületet előbb utóbb úgy is fel kell újítani. Nincs rá más pályázati lehetőség
csak a TAO.
Boros Gyula képviselő: Milyen fűtésben gondolkodsz?
Viszokai István polgármester: Semmiképpen nem padlófűtésben. Mert ha bejön egy hideg idő, az a
hőtehetlenség miatt, mire felfűti a levegőt az sok idő. Valami olyan rendszer, mit egy sport öltözőbe
szokás. Helyi vállalkozókat fogok megkérni rá az egyik a Lamegsza Kft lesz, mivel ők szépen
dolgoztak.
Vajkovszky József alpolgármester: Mi az a legrövidebb idő amikorra ez kész lesz?
Viszokai István polgármester: Ha májusban megkapom a határozatot, akkor nekem egy éven van,
hogy befejezzem.
Boros Gyula képviselő: Az volna a jó ha minél szélesebb körben lehetne használni a műfüves
pályát, mert szerintem nincs elégé kihasználva.
Viszokai István polgármester: Ezt én nem mondanám.
Boros Gyula képviselő: Látom mindig, hogy hány ember sportol rajta. Nyugodtan lehetne más
sportágakat is beengedni.
Viszokai István polgármester: Van most egy pályadíj, amit ki kell fizetni, ha például 12 ember jön,
azoknak nem sokba kerül fejenként, de ha csak 2 vagy négyen jönnek le az eléggé megterhelő.
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Boros Gyula képviselő: Mivel támogatjuk 8 millióval a tömegsportot akkor neked is kellene valamit
nyújtani érte.
Viszokai István polgármester: Lehet javasolni miket, lehet játszani még. Ha átadjátok az
üzemeltetést, akkor mi döntjük, el mit csinálunk a pályán.
Dr. Sömjéni Éva képviselő: Nézzük meg szerződés tervezetet, ha elkészül és mindenki javasolhat
bele. Most elviekben kell dönteni arról, hogy átadjuk vagy nem.
Viszokai István polgármester: A Szerződés nem egyoldalú lesz akár én is elállhatok tőle és akkor
csinálhatjátok úgy, ahogy akarjátok.
Viszokai István polgármester: A Faluüzemeltetési, Fejlesztési és Beruházási Bizottság megtárgyalta
az előterjesztést, kérem a Bizottság Elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a döntésről.
Boros Gyula képviselő, a Faluüzemeltetési, Fejlesztési és Beruházási Bizottság Elnöke: Az
előterjesztést a Bizottság megtárgyalta, a határozatot véleményezte elfogadásra javasolja a
Képviselő-testület részére is.
Viszokai István polgármester: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, kérem a
Bizottság Elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a döntésről.
Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, a Pénzügyi Bizottság Elnöke helyett: Az előterjesztést a
Bizottság megtárgyalta, a határozatot véleményezte és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület
részére is.
Viszokai István polgármester: Aki egyetért a sportközpont üzemeltetésének átadásával
szabályozásával, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 6 fő
A Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül szavazott, az indítványt
elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
66/2016. (VI.23.) Önkormányzati Határozat
Tárgy: Mályi 0101 helyrajzi számú Mályi sportközpont ingyenes
használatba adása
Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
tulajdonát képező Mályi 0101 helyrajzi számú, sporttelep megnevezésű
ingatlant 2016.08.01. napjától határozatlan időtartamra a Mályi Sport
Egyesület 3434 Mályi, Fő u. 93. részére. A használati szerződés
elkészítésére felkéri a jegyzőt.
Határidő:2016.07.15.
Felelős: jegyző
Viszokai István polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a sportöltőző belső gépészeti
korszerűsítésére 3 millió forint fedezetet biztosítson az adóbevétel többlet terhére a képviselőtestület, kérem, kézfeltartással szavazzon
A döntéshozatalban részt vett: 6 fő
A Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül szavazott, az indítványt
elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
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67/2016. (VI.23.) Önkormányzati Határozat
Tárgy: Mályi 0101 helyrajzi számú ingatlanon található sportöltöző
megnevezésű ingatlan belső gépészeti korszerűsítésére 3.000.000 Ft
Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
tulajdonát képező Mályi 0101 helyrajzi számú ingatlanon található
sportöltöző megnevezésű ingatlan belső gépészeti korszerűsítésére
3.000.000 Ft költségvetési fedezetet biztosít az adóbevétel többlet terhére.
A költségvetés módosítását rendeletben szabályozza a költségvetés I. számú
módosításakor. A beruházás lebonyolítására és a szükséges okiratok
aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Határidő:2016.10.30.
Felelős: jegyző

9/.

Egyházak támogatása

Viszokai István polgármester: többféle javaslat volt. Én jó magam azt javasoltam, hogy az egy
millió forintot, amit az egyházak támogatására biztosítunk, azt egyenlő részben osszuk el. Mert a
kis egyháznak kevés a támogatója, a nagy egyháznak több a támogatója.
A Görög katolikusoknál ikonoztázion avatás volt az idén és ott tavaly a beruházásra kevesebb pénz
adtunk nekik.
Most te azt mondtad, hogy sok katolikus van a településen. Amikor az óvoda és az iskola átvételéről
lett volna, szó akkor hirtelen senki nem akarta, hogy egyházi kezelésbe kerüljenek ezek az
intézmények. Azt mondod, 1500 katolikus van Mályiban, és erre kell az 500.000 Ft, ez nevetséges.
Boros Gyula képviselő: Most nem arról van szó, hogy hány katolikus van, hanem amikor
keresztelkedni kell, vagy bérmálkozni, temetés van, akkor jön és háborog, hogy ez hogy néz ki meg
az milyen csúnya.
Viszokai István polgármester: Feszültséget okoz az, hogy te, mint a faluüzemeltetési bizottság
elnöke több pénzt akarsz a katolikusoknak.
Boros Gyula képviselő: Ha a sportpálya felújítására költhetünk többet akkor az egyházat is lehet
ennyivel támogatni szerintem.
Viszokai István polgármester: Ha már felhoztad ezt a témát akkor most hagy olvassak fel valamit
1998-as önkormányzati határozat Boros Gyula támogatása a Franciaországban megrendezet veterán
világbajnokságra ad 30.000 Ft-t. Te akkor kaptál egymagad egyhavi fizetést és most te 250.00 Ft-t
adtál a Sport Egyesületnek. És te mondod, hogy miért költünk sokat sportra, aki egymagad
elköltöttél egy havi fizetést saját magadra. Az egyháznak nincs más bevétele?
Boros Gyula képviselő: Miért az egyesületnek nincs, mondjuk tagdíj?
Viszokai István polgármester: Most miért sajnálod a sporttól a pénz, amikor 1998-ban nem
sajnáltad, amit kaptál egymagad?
Boros Gyula képviselő: Világbajnokságra készültem és világbajnok is lettem. Ha mindenre jut,
akkor legyen fontossági sorrend.
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Dr.Sömjéni Éva képviselő: Csak annyit, hogy nagyon sajnálom, hogy idáig fajult ez a képviselő
testület. Ahhoz, hogy a Római Katolikus egyház kapjon-e támogatást vagy nem, ahhoz nem kellett
volna előhúzni egy 1998-as önkormányzati határozatot, hogy Boros Gyula képviselő mennyi pénzt
kapott a sport teljesítményére.
Viszokai István polgármester: Szerintem igen is elő kellett húzni, mert amikor a sportra kérünk
támogatást, akkor Boros Gyula automatikusan elzárkózik tőle.
Viszokai István polgármester: Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, kérem a Bizottság Elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a
döntésről.
Bihari Attila képviselő, az Ügyrendi, Jogi és Vagyon-nyilatkozatkezelő Bizottság Elnöke: Az
előterjesztést a Bizottság megtárgyalta, és a Római Katolikus Egyházat: 500.000 Ft, Református
Egyház: 350.000 Ft-tal és a Görög Katolikus Egyházat: 150.000 Ft-tal támogatja
Viszokai István polgármester: A Faluüzemeltetési, Fejlesztési és Beruházási Bizottság megtárgyalta
az előterjesztést, kérem a Bizottság Elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a döntésről.
Boros Gyula képviselő, a Faluüzemeltetési, Fejlesztési és Beruházási Bizottság Elnöke: Az
előterjesztést a Bizottság megtárgyalta, és a Római Katolikus Egyházat: 500.000 Ft, Református
Egyház: 350.000 Ft-tal és a Görög Katolikus Egyházat: 150.000 Ft-tal támogatja
Viszokai István polgármester: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, kérem a
Bizottság Elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a döntésről.
Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, a Pénzügyi Bizottság Elnöke helyett: Az előterjesztést a
Bizottság megtárgyalta, Az előterjesztést a Bizottság megtárgyalta, és a Római Katolikus Egyházat:
400.000 Ft, Református Egyház: 350.000 Ft-tal és a Görög Katolikus Egyházat: 250.000 Ft-tal
támogatja
Viszokai István polgármester: A Humán Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, kérem a Bizottság
Elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a döntésről.
Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, a Humán Bizottság Elnöke: Az előterjesztést a Bizottság
megtárgyalta, és egyenlő részben kívánja támogatni az egyházakat.
Viszokai István polgármester: Aki egyetért, azzal, hogy a Római Katolikus Egyház 500.000.Ft-tal
támogassuk, kérem, kézfeltartással szavazzon
A döntéshozatalban részt vett: 6 fő
A Képviselő-testület 4 igen 2 nem szavazattal és tartózkodás nélkül szavazott, az indítványt
elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
68/2016. (VI.23.) Önkormányzati Határozat
Tárgy: Római Katolikus egyház támogatása
Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 17/2014
(VI.04.) önkormányzati rendelet 13/A. § (2) foglaltaknak megfelelően Római
Katolikus egyháznak 500.000.Ft összegű támogatást nyújt a kérelemben
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meghatározott célra.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Viszokai István polgármester: Aki egyetért azzal, hogy
támogassuk, kérem kézfeltartással szavazzon

a Református Egyház 350.000.Ft-tal

A döntéshozatalban részt vett: 6 fő
A Képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal és tartózkodás nélkül szavazott, az indítványt
elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
69/2016. (VI.23.) Önkormányzati Határozat
Tárgy: Református egyház támogatása
Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 17/2014
(VI.04.) önkormányzati rendelet 13/A. § (2) foglaltaknak megfelelően Református
egyháznak 350.000 Ft összegű támogatást nyújt a kérelemben meghatározott célra.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Viszokai István polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a Görög Katolikus Egyház 150.000 Ft-tal
támogassuk, kérem, kézfeltartással szavazzon
A döntéshozatalban részt vett: 6 fő
A Képviselő-testület 4 igen 2 nem szavazattal és tartózkodás nélkül szavazott, az indítványt
elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
70/2016. (VI.23.) Önkormányzati Határozat
Tárgy: Görög Katolikus egyház támogatása
Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 17/2014
(VI.04.) önkormányzati rendelet 13/A. § (2) foglaltaknak megfelelően Görög
Katolikus egyháznak 150.000 Ft összegű támogatást nyújt a kérelemben
meghatározott célra.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Több kérdés, észrevétel nem volt, a Polgármester úr az ülést bezárta.

k.m.f.
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polgármester

Dr. Zalkadi Adrienn
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:
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képviselő
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