BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

MÁLYI KÖZSÉG

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési,
Beruházási Bizottságának 2016. június 21. napján megtartott nyilvános üléséről.
Helye:Mályi Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal- Tárgyaló
Mályi, Széchenyi u. 4.
Szavazati joggal rendelkezők közül jelen van: Boros Gyula képviselő,
Bihari Attila képviselő,
Dr. Sömjéni Éva képviselő,
Takács Attila nem képviselő bizottsági tag,

Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Ekker Géza nem képviselő bizottsági tag

Szavazati joggal rendelkezők közül az ülés megnyitásakor jelen van: 4 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,
Gál János nem képviselő bizottsági tag
Bodola Huba képviselő,
Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő,
Honosné Rusznák Veronika nem képviselő bizottsági tag,
Ivánka Ernőné nem képviselő bizottsági tag

Meghívottként távol maradt: Vajkovszky József alpolgármester,
Varga Péter nem képviselő bizottsági tag,
Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag
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Boros Gyula képviselő a Bizottság Elnöke: Megállapítom, hogy a 5 fős bizottságból 4 fő bizottsági tag
megjelent, a bizottság határozatképes és az ülést megnyitom.
Boros Gyula képviselő a Bizottság Elnöke: Jegyzőkönyv hitelesítőnek Bihari Attila képviselőt 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.
Boros Gyula képviselő a Bizottság Elnöke: A meghívóban szereplő javasolt napirendi pontok:
Javaslat építési tárgyú önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára
Előadó: Bizottság elnöke
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.
Előadó: Bizottság elnöke
3./
Javaslat a Mályi Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde és a Mályi Polgármesteri Hivatal
alapító okiratának módosítására
Előadó: Bizottság elnöke
4./
Javaslat iskola tornatermének külső csatornával történő ellátására
Előadó: Bizottság elnöke
5./
Javaslat útfelújítási munkák elvégzésére
Előadó: Bizottság elnöke
6/
Javaslat két fő óvodapedagógus létszámon felüli engedélyezésére és illetményének
finanszírozására
Előadó: Bizottság elnöke
7./
Javaslat Mályi 3020/4 hrsz-ú közterület elnevezésére
Előadó: Bizottság elnöke
8./
Javaslat sportpálya üzemeltetésének szabályozására
Előadó: Bizottság elnöke
Boros Gyula képviselő a Bizottság Elnöke: Javasolnám még az egyházak támogatását plusz
napirendi pontként felvenni, aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.
1./

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:
Boros Gyula képviselő a Bizottság Elnöke:A meghívóban szereplő napirendi pontokkal és a plusz
napirendi ponttal egyezően szavazásra bocsátom az ülés napirendi pontjait, aki egyetért az ismertetett
napirendi pontokkal, kérem, kézfeltartással szavazzon.
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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./
2./

3./

4./
5./
6/

7./
8./

Javaslat építési tárgyú önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára
Előadó: Bizottság elnöke
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: Bizottság elnöke
Javaslat a Mályi Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde és a Mályi Polgármesteri Hivatal
alapító okiratának módosítására
Előadó: Bizottság elnöke
Javaslat iskola tornatermének külső csatornával történő ellátására
Előadó: Bizottság elnöke
Javaslat útfelújítási munkák elvégzésére
Előadó: Bizottság elnöke
Javaslat két fő óvodapedagógus létszámon felüli engedélyezésére és illetményének
finanszírozására
Előadó: Bizottság elnöke
Javaslat Mályi 3020/4 hrsz-ú közterület elnevezésére
Előadó: Bizottság elnöke
Javaslat sportpálya üzemeltetésének szabályozására
Előadó: Bizottság elnöke

1./

Javaslat építési tárgyú önkormányzati rendeletek
felülvizsgálatára

Boros Gyula képviselő a Bizottság Elnöke: Építési tárgyú önkormányzati rendeletek
felülvizsgálatáról szóló előterjesztést mindenki megkapta. Vitára bocsátom a napirendi pont
tárgyalását.
Boros Gyula képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért az építési tárgyú önkormányzati rendeletek
felülvizsgálatának halasztásával 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:
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57/2016. (VI.21.)
Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottsági határozat
Tárgy: Az építési tárgyú önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Faluüzemeltetési,
Fejlesztési, Beruházási Bizottsága véleményezte az építési tárgyú önkormányzati
rendeletek felülvizsgálatát és úgy határoz, hogy azt elhalasztja az Országgyűlés
döntéséig és a képviselő-testület részére is elfogadásra javasolja.
Felelős: Bizottság elnöke
Határidő: Azonnal

2./

Javaslat Viszokai István polgármesterrel szemben, sorozatosan törvénysértő
tevékenysége, mulasztása miatt, jogi felelősségének a megállapítása egyben a
polgármesteri tisztségének megszüntetése, továbbá tisztségéből történő
felfüggesztése iránt a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon Mályi
Község Önkormányzata Képviselő-testülete által benyújtott kereset alapján
5.M638/2015. számon lefolytatott perben született elsőfokú ítélet elleni fellebbezés
benyújtására, a fellebbezés benyújtására és az eljárás jogerős befejezéséig dr.
Sömjéni Éva önkormányzati képviselő meghatalmazására a Képviselő-testület
képviseletére. 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.

Boros Gyula képviselő a Bizottság Elnöke: A Viszokai István elleni per I fokú ítélete elleni
fellebbezésről szóló előterjesztést mindenki megkapta. Vitára bocsátom a napirendi pont tárgyalását.
Boros Gyula képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyért a Viszokai István elleni per fellebbezésének
benyújtásával, 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:
58/2016. (VI.21.)
Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottsági határozat
Tárgy: 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 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
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ügyvéd lássa el Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testület képviseletét a megbízási szerződés szerinti
díjazás mellett.
Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottsága
véleményezte az előterjesztést és a következő határozatot hozta:
I.
A bizottság 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 javasolja benyújtja a bíróságnak.
II.
A fellebbezés benyújtására és az eljárás jogerős befejezéséig javasolja a Képviselő-testület képviseletére
meghatalmazni dr. Sömjéni Éva önkormányzati képviselőt, Mályi Község Önkormányzata Képviselőtestülete Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának a tagját.
III.
A bizottság úgy dönt, hogy a 169/2015. (X.7.) számú Önkormányzati Határozat alapján javasolja, hogy a
képviselő-testület 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

Boros Gyula képviselő a Bizottság Elnöke: A Mályi Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde és a Mályi
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést mindenki megkapta.
Vitára bocsátom a napirendi pont tárgyalását.
Boros Gyula képviselő a Bizottság Elnöke: Aki a Mályi Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde alapító
okiratának módosításával egyetért, 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:

59/2016. (VI.21.)
Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottsági határozat
Tárgy: a Mályi Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde alapító okiratának
módosítása
Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Faluüzemeltetési,
Fejlesztési, Beruházási Bizottság véleményezte a Mályi Óvoda és
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Egységes Óvoda- Bölcsőde alapító okiratának módosítását és úgy határoz,
hogy azt elfogadja, és a képviselő-testület részére is elfogadásra javasolja.
Felelős: Bizottság elnöke
Határidő: Azonnal

Boros Gyula képviselő a Bizottság Elnöke: Aki a Mályi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának
módosításával egyetért, 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:

60/2016. (VI.21.)
Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottsági határozat
Tárgy: a Mályi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Faluüzemeltetési,
Fejlesztési, Beruházási Bizottsága véleményezte a Mályi Polgármesteri
Hivatal alapító okiratának módosítását és úgy határoz, hogy azt elfogadja,
és a képviselő-testület részére is elfogadásra javasolja.
Felelős: Bizottság elnöke
Határidő: Azonnal

4./

Javaslat iskola tornatermének külső csatornával
történő ellátására

Boros Gyula képviselő a Bizottság Elnöke: Az iskola tornatermének külső csatornával történő
ellátására szóló előterjesztést mindenki megkapta. Vitára bocsátom a napirendi pont tárgyalását.
Boros Gyula képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért az iskola tornatermének külső csatornával
történő ellátásával, 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:

61/2016. (VI.21.)
Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottsági határozat
Tárgy: Iskola tornatermének külső csatornával történő ellátására
Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Faluüzemeltetési,
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Fejlesztési, Beruházási Bizottság véleményezte az iskola tornatermének külső
csatornával történő ellátásáról szóló határozati javaslatot és úgy határoz, hogy
azt elfogadja és a képviselő-testület részére is elfogadásra javasolja.
Felelős: Bizottság elnöke
Határidő: Azonnal

5./

Javaslat útfelújítási munkák elvégzésére

Boros Gyula képviselő a Bizottság Elnöke: Az útfelújítási munkák elvégzéséről szóló előterjesztést
mindenki megkapta. Vitára bocsátom a napirendi pont tárgyalását.
Boros Gyula képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért útfelújítási munkák elvégzésével, 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:
62/2016. (VI.21.)
Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottsági határozat
Tárgy: Aszfaltozott utak javítása
Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Faluüzemeltetési,
Fejlesztési, Beruházási Bizottsága véleményezte az útfelújítási munkák
elvégzéséről szóló határozati javaslatot és úgy határoz, hogy azt
elfogadja és a képviselő-testület részére is elfogadásra javasolja.
Felelős: Bizottság elnöke
Határidő: Azonnal
Boros Gyula képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért a Tóparti utak karbantartásához szükséges
gépi földmunka fedezetének biztosításával, 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:

63/2016. (VI.21.)
Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottsági határozat
Tárgy: Tóparti utak karbantartásához szükséges gépi földmunka
Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Faluüzemeltetési,
Fejlesztési, Beruházási Bizottsága véleményezte a tóparti utak
karbantartásához szükséges gépi földmunka fedezetéről és elvégzéséről
szóló határozati javaslatot és úgy határoz, hogy azt elfogadja és a
képviselő-testület részére is elfogadásra javasolja.
Felelős: Bizottság elnöke
Határidő: Azonnal
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Boros Gyula képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért a Kandó Kálmán utca vízelvezetési
munkáinak fedezet biztosításával, 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:

64/2016. (VI.21.)
Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottsági határozat
Tárgy: Kandó Kálmán utca vízelvezetési munkái
Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Faluüzemeltetési,
Fejlesztési, Beruházási Bizottsága véleményezte a Kandó Kálmán utca
vízelvezetési munkáinak fedezetéről és elvégzéséről szóló határozati
javaslatot és úgy határoz, hogy azt elfogadja és a képviselő-testület
részére is elfogadásra javasolja.
Felelős: Bizottság elnöke
Határidő: Azonnal

Boros Gyula képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért a Pingyomi utak karbantartásához szükséges
gépi földmunka fedezetének biztosításával, 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:

65/2016. (VI.21.)
Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottsági határozat
Tárgy: Pingyomi utak karbantartásához szükséges gépi földmunka
Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Faluüzemeltetési,
Fejlesztési, Beruházási Bizottsága véleményezte a Pingyomi utak
karbantartásához szükséges gépi földmunkák fedezetéről és elvégzéséről
szóló határozati javaslatot és úgy határoz, hogy azt elfogadja és a
képviselő-testület részére is elfogadásra javasolja.
Felelős: Bizottság elnöke
Határidő: Azonnal
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Boros Gyula képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért a Pingyomi utak karbantartásához szükséges
vízelvezetési munkák fedezetének biztosításával, 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:

66/2016. (VI.21.)
Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottsági határozat
Tárgy: Pingyomi utak karbantartásához szükséges vízelvezetés kiépítése
Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Faluüzemeltetési,
Fejlesztési, Beruházási Bizottsága véleményezte a Pingyomi utak
karbantartásához szükséges vízelvezetési munkák fedezetéről és
elvégzéséről szóló határozati javaslatot és úgy határoz, hogy azt
elfogadja és a képviselő-testület részére is elfogadásra javasolja.
Felelős: Bizottság elnöke
Határidő: Azonnal

6./

Javaslat két fő óvodapedagógus létszámon felüli
engedélyezésére és illetményének finanszírozására

Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: A két fő óvodapedagógus létszámon felüli
engedélyezésére és illetményének finanszírozásáról szóló előterjesztést mindenki megkapta. Vitára
bocsátom a napirendi pont tárgyalását.
Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért a két fő óvodapedagógus létszámon felüli
engedélyezésével és illetményének finanszírozásával, 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:
67/2016. (VI.21.)
Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottsági határozat
Tárgy: két plusz fő óvodapedagógus illetményének finanszírozása
Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Faluüzemeltetési,
Fejlesztési, Beruházási Bizottsága véleményezte a két fő
óvodapedagógus létszámon felüli engedélyezésével és illetményének
finanszírozásáról szóló határozati javaslatot és úgy határoz, hogy azt
elfogadja és a képviselő-testület részére is elfogadásra javasolja.
Felelős: Bizottság elnöke
Határidő: Azonnal
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7./

Javaslat Mályi 3020/4 hrsz-ú közterület elnevezésére

Boros Gyula képviselő a Bizottság Elnöke: A Mályi 3020/4 hrsz-ú közterület elnevezéséről szóló
előterjesztést mindenki megkapta. Vitára bocsátom a napirendi pont tárgyalását.
Boros Gyula képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért a Mályi 3020/4 hrsz-ú közterület
elnevezésével, 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:
68/2016. (VI.21.)
Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottsági határozat
Tárgy: Mályi 3020/4 hrsz-ú közterület elnevezése
Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Faluüzemeltetési,
Fejlesztési, Beruházási Bizottsága véleményezte a Mályi 3020/4 hrsz-ú
közterület elnevezéséről szóló határozati javaslatot és úgy határoz, hogy
azt elfogadja és a képviselő-testület részére is elfogadásra javasolja.
Felelős: Bizottság elnöke
Határidő: Folyamatos
8./

Javaslat sportpálya üzemeltetésének szabályozására

Boros Gyula képviselő a Bizottság Elnöke: A sportpálya üzemeltetésének szabályozásáról szóló
előterjesztést mindenki megkapta. Vitára bocsátom a napirendi pont tárgyalását.
Boros Gyula képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért a sportpálya üzemeltetésének
szabályozásával kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 4 fő
A Bizottság 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül szavazott, az
indítványt elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
69/2016. (VI.21.)
Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottsági határozat
Tárgy: Sportpálya üzemeltetésének szabályozásával
Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Faluüzemeltetési,
Fejlesztési, Beruházási Bizottság véleményezte a sportpálya
üzemeltetésének kérdéséről szóló határozati javaslatot és úgy határoz,
hogy azt elfogadja és a képviselő-testület részére is elfogadásra javasolja.
Felelős: Bizottság elnöke
Határidő: Folyamatos
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Boros Gyula képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért a bruttó 3 millió forint biztosításával a
sportöltöző belső gépészeti felújítására az adóbevétel többlet terhére kérem, kézfeltartással
szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 4 fő
A Bizottság 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül szavazott, az
indítványt elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
70/2016. (VI.21.)
Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottsági határozat
Tárgy: Sportpálya üzemeltetésének szabályozásával
Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Faluüzemeltetési,
Fejlesztési, Beruházási Bizottsága véleményezte Mályi 0101 helyrajzi
számú ingatlanon található sportöltöző megnevezésű ingatlan belső
gépészeti korszerűsítésére 3.000.000 Ft költségvetési fedezetet biztosít az
adóbevétel többlet terhére és úgy határoz, hogy azt elfogadja és a
képviselő-testület részére is elfogadásra javasolja.
Felelős: Bizottság elnöke
Határidő: Folyamatos

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

k.m.f.

Boros Gyula képviselő
a bizottság elnöke

Bihari Attila képviselő
jkv hitelesítő
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