BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

MÁLYI KÖZSÉG

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi
Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának 2016. június 21. napján megtartott nyilvános üléséről.

és

Helye: Mályi Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal- Tárgyaló
Mályi, Széchenyi u. 4.
Szavazati joggal rendelkezők közül jelen van:Bihari Attila Bizottság elnöke,
Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő,
Boros Gyula képviselő,
Dr. Sömjéni Éva képviselő,
Gál János nem képviselő bizottsági tag

Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag

Szavazati joggal rendelkezők közül az ülés megnyitásakor jelen van: 5 fő
Szavazati joggal rendelkezők közül az ülés bezárásakor jelen van: 5 fő
Meghívottként jelen van:Viszokai István polgármester,
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző,
Hegedűs Mónika jegyzőkönyvvezető,
Bodola Huba képviselő,
Ivánka Ernőné nem képviselő bizottsági tag,
Honosné Rusznák Veronika nem képviselő bizottsági tag
Takács Attila nem képviselő bizottsági tag,

Meghívottként távol maradt: Vajkovszky József alpolgármester
Ekker Géza nem képviselő bizottsági tag
Varga Péter nem képviselő bizottsági tag
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Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Megállapítom, hogy a 6 fős bizottságból 5 fő bizottsági tag
megjelent, a bizottság határozatképes és az ülést megnyitom.
Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Jegyzőkönyv hitelesítőnek Boros Gyula képviselőt javaslom.
Aki az indítvánnyal egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 5 fő
A Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazott, az indítványt
elfogadta.
Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: A meghívóban szereplő javasolt napirendi pontok:
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

Bihari Attila 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: 5 fő
A Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét az
alábbiak szerint fogadj el és kezdi meg a napirendi pontok tárgyalását:
1./
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
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3./

4./
5./
6/

7./
8./

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

Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Építési tárgyú önkormányzati rendeletek
felülvizsgálatáról szóló előterjesztést mindenki megkapta. Vitára bocsátom a napirendi pont
tárgyalását.
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: A rendezési terv módosítása folyamatban van, ezzel a helyi építési
szabályzat módosítása is. Dönthet úgy is a képviselő testület, hogy ezeket az ajánlásokat elfogadja a
helyi építési szabályzat módosításánál és kéri a hivatalt, hogy bírálja felül a településképi rendeletet
és amennyiben kell a módosítást terjessze elő.
Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Én azt javaslom, hogy várjuk meg az Országgyűlés
módosítását és utána módosítsuk a rendeleteket.
Dr. Sömjéni Éva képviselő: És mi szól ellene, hogy várjuk meg az Országgyűlés döntését?
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Arról szól ez az előterjesztés, hogy ezeket az ajánlásokat vagy
figyelembe vesszük, és módosítsuk a rendeleteket, vagy megvárjuk a törvénymódosítást és azt
követően módosítjuk a rendeleteket.
Takács Attila nem képviselő bizottsági tag: Gyakorlatilag 9 nap volna ennek a 2 rendeletnek a
módosítását elkészíteni és előterjeszteni. Szerintem rövid az idő.
Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért az építési tárgyú önkormányzati rendeletek
felülvizsgálatával kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 5 fő
A Bizottság igen szavazat, 5 nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazott, az indítványt
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elfogadta.
Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért az építési tárgyú önkormányzati rendeletek
felülvizsgálatának halasztásával kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 5 fő
A Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazott, az indítványt
elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:

67/2016. (VI.21.)
Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsági határozat
Tárgy: Az építési tárgyú önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és
Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsága véleményezte az építési tárgyú
önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról szóló határozati javaslatot és úgy
határoz, hogy azt elfogadja 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.

Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: A Viszokai István elleni per I fokú ítélete elleni
fellebbezésről szóló előterjesztést mindenki megkapta. Vitára bocsátom a napirendi pont tárgyalását.
Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő: Én csak azt szeretném kérdezni, ha ez a per egyszer véget ér ki
fogja állnia perköltséget.
Dr. Sömjéni Éva képviselő: Majd a jogerős ítélet után kellene ezt megkérdezni. És a félreértések
elkerülése végett még csak annyi, hogy az ügyvéd úr csak egyszer kapja meg a díjat, amit a képviselő
testület kifizetett neki és azért a díjért viszi tovább az ügyet. A pervesztes fogja fizetni a perköltséget.
Még csak annyit, hogy ma megkaptam az ítéletet és át fogom küldeni a képviselő testületi tagoknak
is tájékoztatásul
Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyért a Viszokai István elleni per fellebbezésének
benyújtásával, kérem, kézfeltartással szavazzon.
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A döntéshozatalban részt vett: 5 fő
A Bizottság 4 igen 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül szavazott, az indítványt elfogadta és
meghozta az alábbi határozatát:

68/2016. (VI.21.)
Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő 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
ügyvéd lássa el Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testület képviseletét a megbízási szerződés szerinti
díjazás mellett.
Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő
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

Bihari Attila 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.
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Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: A két fő pótlása 463.350 Ft-t jelent a költségvetésbe. Én
egyetértek a nevelési szempontokkal, amit figyelembe kell venni a döntésnél.
Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Aki a Mályi Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde alapító
okiratának módosításával egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 5 fő
A Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazott, az indítványt
elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:

69/2016. (VI.21.)
Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsági határozat
Tárgy: a Mályi Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde alapító okiratának
módosítása
Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és
Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsága véleményezte a Mályi Óvoda és
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
Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Aki a Mályi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának
módosításával egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 5 fő
A Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazott, az indítványt
elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:

70/2016. (VI.21.)
Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsági határozat
Tárgy: a Mályi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és
Vagyonnyilatkozat-kezelő 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
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Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Az iskola tornatermének külső csatornával történő
ellátására szóló előterjesztést mindenki megkapta. Vitára bocsátom a napirendi pont tárgyalását.
Takács Attila nem képviselő bizottsági tag: Szeretnék ezzel kapcsolatban pontosítani. Igazából nem a
tetőcsere miatt van a beázás, hanem az ablak csere miatt. A víz nem folyt be, amíg a régi vas ablakok
voltak bent. De miután a vízelvezető csatorna is lekerült, innentől kezdve ázik be a tornaterem, mert
nem bírja elvezetni az ablaknál a vizet a tető. Ez a csatornázás azért van, hogy ne menjen tönkre idő
előtt az épület. A beázás balesetveszélyes is, így nem lehet tornaórát tartani.
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: A pályázatnak nem volt része az eredeti állapot visszaállítása. Külön
költségvetési sor nem volt benne. A hivatalnál azért van megcsinálva, mert a maradvány pénzből én
ezt kértem, hogy a csatornázás megtörténjen. Ti a maradvány pénzből és az estleges adomány
pénzből a portásfülke és a nyílászáró cseréjét kaptátok. A csatorna elhelyezést minden képen a
kivitelezővel kellesz csináltatni, mert valami speciális felfüggesztést kell hozzá készíteni és speciális
vakolat van az oldalán, és hogy ezt be vált-e vagy nem ezt majd a műszaki ellenőr fogja ellenőrizni.
Takács Attila nem képviselő bizottsági tag: Mi már többször jeleztük a beázást, többször ki is jöttek a
munkások, hol az ablakosok, hol a szigetelősök és megpróbálták elhárítani a problémát, de ez nem
sikerült. Ugyan úgy beázik a tornaterem. Nekem az a véleményem, hogy ez kivitelezői probléma,
habár a jegyző asszony szerint ez nem volt benne a pályázatban. A problémát ettől függetlenül meg
kell oldani. Véleményem szerint, a csatornázás nem fogja ezt a problémát teljes mértékben
megoldani.
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Amennyiben ez a probléma továbbra is fent áll akkor a nyílászárókat
kellesz kicserélni. a Mályi Glass azt mondta, hogy ha nincs, csatorna az ablak annyi vizet nem bír el.
Ha viszont a csatornával nem válik be, akkor vissza kell bontani és újra kell csinálniuk az egészet.
Dr. Sömjéni Éva képviselő: Akkor ezek szerint nem volt betervezve a csatorna?
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Valóban nem volt betervezve, mondom itt a hivatalnál is talált pénzből
csinálták meg.
Bodola Huba képviselő: Erre adnak garanciát? Arról van szó, hogy ha megépül ez a csatorna, akkor
van rá garancia?
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: A garancia addig fenn áll, amíg nem javítják ki a hibát, addig
folyamatosan van. Ha ez nem megoldás, akkor nekik vissza kell bontani mindent és újra meg kell
csinálniuk. Annyi idő nem telik el hogy ez a garanciális hibajavítási kötelezettség elmúljon, mert ők
kötelesek ezt megcsinálni. Tehát ha egy éven túl veszed észre és kiderül, hogy a kivitelezéskor történt
a hiba akkor is köteles ezt megoldani.
Dr. Sömjéni Éva képviselő: Csak még egy dolgot szeretnék kérdezni, hogy ki a műszaki ellenőr?
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Szolnoki József, aki a kivitelezésnél volt. Minden garanciális javításnál
ő tesz javaslatot, hogy mit kell tenni. Amíg bármi probléma van a kivitelezéssel utólag, addig az ő
közreműködése az szükséges ingyen bérmentve.
Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért az iskola tornatermének külső csatornával
történő ellátásával, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 5 fő
A Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazott, az indítványt
elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
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71/2016. (VI.21.)
Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsági határozat
Tárgy: Iskola tornatermének külső csatornával történő ellátására
Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és
Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsága 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

Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Az útfelújítási munkák elvégzéséről szóló előterjesztést
mindenki megkapta. Vitára bocsátom a napirendi pont tárgyalását.
Bodola Huba képviselő: Akkor itt most a táblázatban látom, hogy a költségvetésben 4.660.000 Ft
plusz van. Ezeket a munkákat el lehessen végezni.
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Azért jelöltem meg az adóbevétel többletet, mert az előző testületi
ülésen elfogadott pályázati önrész az az adóbevétel többlet már befolyt. Egy nem várt adóbevétel
érkezett, illetve tegnap jött meg a felettes szerv jóváhagyó határozata, egy 18 millió Ft-s
adóbevételről, amit egy visszamenőleges adóellenőrzésből állapítottam meg.
Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért útfelújítási munkák elvégzésével, kérem,
kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 5 fő
A Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazattal és tartózkodás nélkül szavazott, az indítványt
elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
72/2016. (VI.21.)
Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsági határozat
Tárgy: Aszfaltozott utak javítása
Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és
Vagyonnyilatkozat-kezelő 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

Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért a Tóparti utak karbantartásához szükséges
gépi földmunka fedezetének biztosításával, kérem, kézfeltartással szavazzon.
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A döntéshozatalban részt vett: 5 fő
A Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazattal és tartózkodás nélkül szavazott, az indítványt
elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
73/2016. (VI.21.)
Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsági határozat
Tárgy: Tóparti utak karbantartásához szükséges gépi földmunka
Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és
Vagyonnyilatkozat-kezelő 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

Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért a Kandó Kálmán utca vízelvezetési
munkáinak fedezet biztosításával, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 5 fő
A Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazattal és tartózkodás nélkül szavazott, az indítványt
elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:

74/2016. (VI.21.)
Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsági határozat
Tárgy: Kandó Kálmán utca vízelvezetési munkái
Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és
Vagyonnyilatkozat-kezelő 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

Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért a Pingyomi utak karbantartásához szükséges
gépi földmunka fedezetének biztosításával, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 5 fő
A Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazattal és tartózkodás nélkül szavazott, az indítványt
elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:

75/2016. (VI.21.)
Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsági határozat
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Tárgy: Pingyomi utak karbantartásához szükséges gépi földmunka
Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és
Vagyonnyilatkozat-kezelő 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
Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért a Pingyomi utak karbantartásához szükséges
vízelvezetési munkák fedezetének biztosításával, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 5 fő
A Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazattal és tartózkodás nélkül szavazott, az indítványt
elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:

76/2016. (VI.21.)
Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsági határozat
Tárgy: Pingyomi utak karbantartásához szükséges vízelvezetés kiépítése
Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és
Vagyonnyilatkozat-kezelő 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: 5 fő
A Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazattal és tartózkodás nélkül szavazott, az indítványt
elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
77/2016. (VI.21.)
Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsági határozat
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Tárgy: két plusz fő óvodapedagógus illetményének finanszírozása
Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és
Vagyonnyilatkozat-kezelő 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

7./

Javaslat Mályi 3020/4 hrsz-ú közterület elnevezésére

Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: A Mályi 3020/4 hrsz-ú közterület elnevezéséről szóló
előterjesztést mindenki megkapta. Vitára bocsátom a napirendi pont tárgyalását.
Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért a Mályi 3020/4 hrsz-ú közterület
elnevezésével, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 5 fő
A Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazott, az indítványt
elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:

78/2016. (VI.21.)
Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsági határozat
Tárgy: Mályi 3020/4 hrsz-ú közterület elnevezése
Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és
Vagyonnyilatkozat-kezelő 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

Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: A sportpálya üzemeltetésének szabályozásáról szóló
előterjesztést mindenki megkapta. Vitára bocsátom a napirendi pont tárgyalását.
Dr. Sömjéni Éva képviselő: Konkrétan a lényeg nincs benne, hogy a Mályi Önkormányzat a kiadások
támogatásával tudja segíteni a Mályi SE-t. Ennek formája a költségvetésbe beépített támogatási
összeg. AZ önkormányzat erre garanciát vállalna megállapodásban. Mekkora ez az összeg?
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: 1 millió forint.
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Dr. Sömjéni Éva képviselő: Így látatlanba nem mondunk rá igent, mert nincs leírva a táblázatban. Ez
nem egy plusz támogatás az energetikai felújításig.
Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: 5 éven belül kellene megtenni a szennyvíz és s villamos
rendszer felújítását az Önkormányzatnak. DE addig évente 1 millióval támogassa a Sportközpontot.
Bodola Huba képviselő: Most annyit kell tudni az egész sportöltözőről, hogy az állapotok belső
gépészeti szempontból nagyon rosszak. Úgy kellene gondolkodni, hogy a 3 millió forint lenne a
segítség. Az épületet kívülről is fel tudjuk majd újítani, ha nyerünk a TAO-s pályázaton.
Viszokai István polgármester: A 16/17-es évre már nem lehet beadni a pályázatot, mivel úgy
gondoltam, hogy van elég pályázat, amire kell majd önrészt biztosítani. A gépészetre csak egy
becsült értéket adtam meg. A TAO-s pályázat önrésze az 3 millió lenne, amiben csak külső felújításra
tudok pályázni. Ha most átvenném, akkor nem lenne pénz rá, hogy belül valamit is újítsak, és ezért
úgy gondolom úgy volna jó átadnia az Önkormányzatnak, hogy már valami kis felújítás volt az
épületben. Úgy gondolom, ha ezzel a leszigetelt és belső gépészeti felújítás után átvenné az Egyesület
a sportöltözőt és a műfüves pályát akkor a bevételek is az egyesületet érintenék és akkor ki tudná
termelni a fenntartást. Ezeket a fejlesztésekből befojt, összeget visszaforgatnánk és gondoltam itt egy
strandröplabda pályára, egy futó pályára, mert erre a rekorder ott áll a raktárba, amit jó volna már
felhasználni. Illetve egy fedett szintet is szeretnék majd megcsinálni, ahol majd pingpongozni is
lehet, és egyéb sportolási lehetőségeket is lehet majd csinálni. illetve szeretném elkeríteni egy
vadhálóval, hogy sehonnan se lehessen bemenni. Itt az épület, ami viszi a költséget, mert most ha mi
fizetnénk a révészt, akkor is fűtés 80 %-át nekem kell fizetni, mert nem jó szigetelés és nagy a légtér
és ezt nem tudjuk bevállalni. Ez az utolsó középületünk am nem lesz felújítva, mert ha minden igaz a
könyvtár is fel lesz újítva és az orvosi rendelő is. Én azt javasoltam, hogy ne legyenek ezzel
probléma, akkor az iskolások is és az óvodások is tudjanak járni rendezvényekre, mivel van
tömegsportra is rész benne, amivel lassan már nem kellesz elszámolni mert lejár ez az idő. Annyit
tudnánk biztosítani, hogy az óvodába és iskolába járó gyerekek ingyen és bérmentve tudnák
használni a dolgokat.
Dr. Sömjéni Éva képviselő: Én kérdezni szeretnék, hogy ez a határozati javaslat úgy szól, hogy
határozatlan időtartamra átadja az önkormányzat a Sportegyesületnek az épületet használatra.
Gyakorlatilag mikorra adnánk át használattal? Mert most az hangzott el, hogy ha van energetikai
korszerűsítés, mert a határozatban az van, hogy mind addig az egyesület használja, addig 1 milliót
kap az önkormányzattól.
Viszokai István polgármester: Most az volna a variáció, hogy üzemeltetésre átvenném, az elszámolás
után, úgy hogy az 1 milliós támogatást megkapnánk. DE az épületet kompletten csak a korszerűsítés
után vennénk át és akkor lemondanánk az 1 millió-s támogatásról a továbbiakban. Ez szerintem egy
elég korrekt ajánlat és 5 éves ciklusokban felülbírálni illetve ellenőrzést tartani, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévő épületet megfelelő karbantartásban részesül. Ha átvesszük az
épületet utána a karbantartás is a miénk lenne. Tehát ha elromlik valami, akkor nem kérünk segítséget
a probléma megoldására. Tehát felújítva vennénk át és az amortizációt leszámítva újonnan adjuk
vissza. Azt gondolom az SE-nek annyi támogatásra még lehet szüksége, hogy felszerelésekre ha
TAO-s pályázatot adunk be, akkor ott a felszerelésekre kérhetünk, de ez 3 milliónál nem több. Itt
lehet még utaztatásra, bírói költségre is pályázni. Üzemeltetésre átvennénk július 31-től amíg nem
lesz kész a sportöltöző. Addig támogatna az önkormányzat és még a TAO-s pályázat önrészét is
támogatná és akkor abból a bevételekből én már megcsináltam a fejlesztési koncepciót, ha a
képviselő testület is hozzá járulna, akkor a civil szervezeteknek is lehetővé tennénk a szabadidő
töltést is. És akkor nem csak a focinak lenne jó ez a park, hanem szabadidő park lenne, én ezt tudnám
biztosítani a bevételekből.
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Dr. Sömjéni Éva képviselő: Én egyetértek vele és a legolcsóbb megoldás az Önkormányzat számra,
ha ez az energetikai felújítás minél gyorsabban megtörténik. 5 évig az 1 millió forint utána valamikor
3 millió forint vagy 5 éven belül.
Viszokai István polgármester: Én jövőre be tudom adni, azaz 2018-ra a korszerűsítésre a pályázatot.
Dr. Sömjéni Éva képviselő: De csak akkor, ha megtörténik a belsőgépészeti felújítás. Én azt
mondom, hogy most kellene arról dönteni, hogy az önkormányzat a belsőgépészeti felújítást
megcsinálja, és akkor vegye át a Sportegyesület és legyen akkor nyugvó ponton ez a dolog is.
Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Nekem is hasonló a véleményem és még annyit szeretnék
mondani, hogy eléggé jól kiépült a sportpálya. Hogy egyenesbe legyen, az üzemeltetés ahhoz adjuk
át, de akkor most kell felújítani az épületet belsőleg.
Takács Attila nem képviselő bizottsági tag: Szerintem is a szakmai üzemeltetés és működtetés
szerintem is jó kezekben van a Mályi Sportegyesületnél, mert ők tudják, hogy kell ezt csinálni. De ha
már olyan sok mindennel támogatjuk sportot, akkor a kötelezettségek közé tegyük már be azt, hogy
az üzemeltető lehetőséget biztosít a település és az önkormányzat által megrendezett
rendezvényeknek is. Ezt még azért gondoltam, hogy mert kb 1,5 hónappal ezelőtt beadta megy olyan
kérelmet, hogy a Mályi Focisuli diákjai ingyen használhassák a műfüves pályát. Mivel nem kaptunk
rá engedélyt azóta 2 hónapja nincsenek edzések. Valamint még azt is javasolnám beletenni, hogy a
mályi óvodások és iskolások bizonyos időintervallumban ingyenesen használhassák a műfüves
pályát.
Viszokai István polgármester: Ezt egy kicsit pontosítanám, mert a beruházások az önkormányzati
tulajdonban lesznek majd és a biztosítást, azt nem a Mályi SE szeretné rá kötni, hanem mivel ez az
önkormányzat tulajdona kösse meg rá ő a biztosítást. Hoztunk egy olyan határozatot, hogy 20%-os
tömegsportra lehet kiadni ingyen a műfüves pályát. Most az iskola igazgatója kérte a nyári táborra ezt
a lehetőséget azzal a kérelemmel találkoztam, de tiéddel nem. Ha ez rendezve lesz, akkor én
felajánlottam, hogy az iskolások, óvodások ingyen járjanak oda. Ezzel nekem költségem lesz, de nem
baj, mert ezt majd előteremtem valahonnan. A kamera rendszer fenntartása is szerintem az
önkormányzat feladata lenne. Azt javaslom, hogy a műfüves pályán lévő javításokat még most meg
kell oldani, hogy ne rozogán vegyük át az üzemeltetést.
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Én a használati szerződés tervezetet előkészítem ezekkel a feltételekkel,
amit most ti megszavaztok, majd előterjesztem, és utána ti döntitek el hogy jó-e vagy sem.
Boros Gyula képviselő: Én ebben a formában ezt nem tudom elfogadni. Mivel a Mályi SE is egy civil
szervezet és a többi civil szervezet mellett még így is kitüntettet figyelmet kapott az SE és most is
olyan összegeket próbálunk meg oda tenni. Amikor a költségvetést készítettük akkor a jegyző
asszony kijelentette, hogy semmilyen pénz nem költünk, mert kell a pályázatokra pénz. A faluban
nincs buszmegálló, park, játszótér és akkor most meg a sportra költjük a pénzt. Szerintem hosszú
távon plusz terhet vesz az önkormányzat a nyakába, mert pályát karban kell tartani. A Szervezetnél
én nem hallok soha tagdíjról, egyéb szponzorokról. Az önkormányzat nem tarthatja, el ezt a
szervezetet egy maga úgy gondolom.
Dr. Sömjéni Éva képviselő: Egyetlen egy probléma van, hogy ez a létesítmény az önkormányzat
tulajdona és akkor is fenn kert tartani és üzemeltetni kell, ha senki nem használja. Eddig a Mályi
Invest tartotta karban, de ez egy önálló feladat ennek a fenntartása és üzemeltetése. Ha nem adjuk át
az SE-nek akkor kinek adjuk át, mert szerintem az önkormányzat nem tudja ellátni ezt a feladatot.
Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért a sportpálya üzemeltetésének
szabályozásával kérem, kézfeltartással szavazzon.
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A döntéshozatalban részt vett: 5 fő
A Bizottság 4 igen, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül szavazott, az indítványt elfogadta
és meghozta az alábbi határozatát:
79/2016. (VI.21.)
Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsági határozat
Tárgy: Sportpálya üzemeltetésének szabályozásával
Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és
Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsága 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

Bihari Attila 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: 5 fő
A Bizottság 4 igen, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül szavazott, az indítványt elfogadta
és meghozta az alábbi határozatát:

80/2016. (VI.21.)
Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsági határozat
Tárgy: Sportpálya üzemeltetésének szabályozásával
Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és
Vagyonnyilatkozat-kezelő 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.

Bihari Attila képviselő
a bizottság elnöke

Boros Gyula képviselő
jkv hitelesítő
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