BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

MÁLYI KÖZSÉG

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 17. 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,
Bodola Huba képviselő,
Boros Gyula képviselő,
Dr. Sömjéni Éva képviselő
Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Szavazati joggal rendelkezők közül az ülés megnyitásakor jelen van: 6 fő
Szavazati joggal rendelkezők közül az ülés bezárásakor jelen van: 7 fő
Meghívottként jelen van: Dr. Zalkadi Adrienn jegyző,
Bozó Bernadett jegyzőkönyvvezető,
Takács Attila nem képviselő bizottsági tag,
Ivánka Ernőné nem képviselő bizottsági tag,
Gál János nem képviselő bizottsági tag,
Honosné Rusznák Veronika nem képviselő bizottsági tag,
Ekker Géza nem képviselő bizottsági tag

Meghívottként távol maradt: 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 Bihari Attila 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 Dr. Sömjéni Éva
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./
9./
10./
11./

Javaslat az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek
megállapítására
Előadó: Polgármester
Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének, likvid tervének és
munkamegosztási megállapodásainak elfogadására
Előadó: Polgármester
Javaslat a Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadására
Előadó: Polgármester
Mályi község településrendezési eszközeinek módosítása- véleményezési szakasz lezárása
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
Munkaügyi Bíróságon 5.M.638/2015. számon folyamatban lévő perben Mályi Község
Önkormányzata Képviselő-testülete által benyújtott kereset megváltoztatására, illetve
kiterjesztésének megtárgyalására és döntés a kereset megváltoztatásának és kiterjesztésének
Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz történő benyújtására
Előadó: Polgármester
Javaslat a közfoglalkoztatás 2015. évi végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2016. évi
közfoglalkoztatási terv elfogadására
Előadó: Polgármester
Javaslat Mályi Község 2016. évi rendezvénytervére
Előadó: Polgármester
Javaslat szerződések felülvizsgálatára
Előadó: Polgármester
Javaslat közterületek –utcák- elnevezésére
Előadó: Polgármester
Vécsei István egyezségi ajánlatának, ipari park kialakítására tett javaslatának elbírálása
Előadó: Polgármester
Tájékoztatás pályázatok előkészítő munkáiról
Előadó: Polgármester
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Boros Gyula képviselő megérkezett, így a szavazati joggal rendelkezők száma 6 főről 7 főre
változott.
Viszokai István polgármester: 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: 7 fő
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és tartózkodás nélkül szavazott, az
indítványt elutasította.
Bihari Attila képviselő: Szeretnék indítványt tenni arra, hogy az 5 napirendi pont tárgyaljuk
elsőként.
Viszokai István polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az 5. napirendi pontot tárgyalja elsőként a
képviselő-testület, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 7 fő
A Képviselő-testület 7 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./
10./
11./

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 5.M.638/2015. számon folyamatban lévő perben Mályi Község
Önkormányzata Képviselő-testülete által benyújtott kereset megváltoztatására, illetve
kiterjesztésének megtárgyalására és döntés a kereset megváltoztatásának és kiterjesztésének
Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz történő benyújtására
Előadó: Polgármester
Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének, likvid tervének és
munkamegosztási megállapodásainak elfogadására
Előadó: Polgármester
Javaslat a Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadására
Előadó: Polgármester
Mályi község településrendezési eszközeinek módosítása- véleményezési szakasz lezárása
Előadó: Polgármester
Javaslat az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek
megállapítására
Előadó: Polgármester
Javaslat a közfoglalkoztatás 2015. évi végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2016. évi
közfoglalkoztatási terv elfogadására
Előadó: Polgármester
Javaslat Mályi Község 2016. évi rendezvénytervére
Előadó: Polgármester
Javaslat szerződések felülvizsgálatára
Előadó: Polgármester
Javaslat közterületek –utcák- elnevezésére
Előadó: Polgármester
Vécsei István egyezségi ajánlatának, ipari park kialakítására tett javaslatának elbírálása
Előadó: Polgármester
Tájékoztatás pályázatok előkészítő munkáiról
Előadó: Polgármester
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Polgármesteri beszámoló a 2015. évről
Viszokai István polgármester: 2015-ben 17 darab rendes ülést tartottunk, 7 darab rendkívüli ülés
volt, illetve 1 darab közmeghallgatás. Én személy szerint 2 darab rendes ülésről hiányoztam
egészségügyi okok miatt, a két utolsóról. Részt vettem ezen kívül társulási üléseken, a Miskolc
Kistérség Többcélú Társulás, Miskolc Térségi Önkormányzati Társulás, Nyékládháza és Térsége
Területfejlesztési Társulás munkálataiban. Részt vettem a Bükk-Makk Leader Egyesület gyűlésein
is, amik Bőcsön, Bükkaranyoson, Szirmabesenyőn és Sajókeresztúron voltak megrendezve. A
Borsodvíz közgyűlésein minden alkalommal részt vettem. Turisztikai egyesületet hoztunk létre,
ennek a munkáiban vettem részt. A Start munkaprogram előkészítésében, a településrendezési terv
előkészítésében segédkeztem. Iskolai, óvodai rendezvényeken vettem részt, mint például a Családi
nap, Farsang, ünnepségek. Önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos előkészítő munkákat
végeztem és azokon részt vettem, ilyen például az Idősek napja, Szüreti bál. Közös önkormányzati
és egyházi rendezvényeken vettem részt, mint az Adventi ünnepségek. Óvoda alapítványi
rendezvényeken, átadó ünnepségeken, az iskola kazánátadásán, az iskolai étkező, konyha átadásán,
Kistokaj-Mályi-Nyékládháza Kerékpárút átadásán. Részt vettem a pályázatok előkészítésében. Az
önkormányzatnál az Állami Számvevőszék új programot próbált ki, velük való együttműködésben
vettem részt. Az önkormányzat számlavezetési bankjának a váltásában is közreműködtem. Az
egyesületekkel tartottam a kapcsolatot. Utolsó pontként pedig részt vettem az ellenem folyó perben
lévő tárgyalásokon.

1./ 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 5.M.638/2015. számon folyamatban lévő perben
Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete által benyújtott kereset
megváltoztatására, illetve kiterjesztésének megtárgyalására és döntés a
kereset megváltoztatásának és kiterjesztésének Miskolci Közigazgatási és
Munkaügyi Bírósághoz történő benyújtására
Viszokai István polgármester: Dr. Sömjéni Éva, Bihari Attila, Boros Gyula és Vajkovszky József
önkormányzati képviselők 2015. szeptember 22. napján tartott képviselő-testületi ülésén a
169/2015.(X.07.) Önkormányzati határozattal minősített többséggel döntött Viszokai István
polgármesterrel szemben, sorozatosan törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatt, jogi
felelősségének a megállapítása egyben a polgármester tisztségének megszüntetése, továbbá
tisztségéből történő felfüggesztése iránti kereset benyújtásáról. A Miskolci Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon 5.M.638/2015. számon folyamatban lévő perben – a per folyamán a peres
felek által eddig tett nyilatkozatokra figyelemmel – szükségesnek tartják, ezért javasolják a kereset
megváltoztatását a képviselő-testület minősített többséggel hozott határozata alapján, kizárólag a
polgármesteri tisztség megszüntetése iránt indított kereseti kérelem tárgykörén belül maradva. Vitára
bocsátom a napirendi pont tárgyalását.
Dr. Sömjéni Éva képviselő: Az előterjesztők nevében, nem kívánjuk különösebben kiegészíteni ezt
az előterjesztést. Minden képviselő és minden bizottsági tag megkapta ezt az előterjesztést
mellékleteivel együtt még február 10.-én. Ez semmi másról nem szól, minthogy a keresetben benne
szereplő jogszabályok pontosabb megjelöléséről. Érdemben a kereset nem változik. Ezzel a
folyamatban lévő perrel kapcsolatosan azért nekem lenne néhány megjegyzésem. Polgármester úr a
facebook-on és különböző helyeken nyílt leveleket tett közzé. Én nem vagyok a facebook-on
regisztrált tag, ezeket pontosan nem ismerem, de sokan szóltak nekem, hogy Polgármester úr azt írja,
hogy én és 3 képviselő ő ellene keresetet nyújtott be. A Polgármester úr e tekintetben tévedésben van,
vagy pedig nem mond igazat. Az igazság az, hogy Mályi Község Önkormányzatának Képviselőtestülete minősített többséggel hozott határozata alapján indított pert a polgármester ellen. A per
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maga a polgármester és a képviselő-testület között folyik. A képviselő-testület a per vitelére engem
hatalmazott meg, ez kétségtelen. Nagyon jó lenne, hogyha Polgármester úr a tényeknek megfelelő
tájékoztatást adna bárhol, az interneten is. Kérem, hogy ne rágalmazzon engem, ne keltse rossz
híremet, én a dolgomat végzem. Javaslom egyébként a Polgármester úrnak, hogy a tények kellő
megismertetése érdekében például tegye fel a facebook-ra azt a két teljesítési igazolást, amelyeket az
önkormányzat nevében a tyúknevelde beruházást érintően írt alá, és amelyek alapján a Miskolci
Kistérség több mint 8 millió forintot fizetett ki a Mályi Invest Kft.-nek. Ezeket kéne feltenni, és
mellétenni a közhiteles e-építési napló adatait, mert ezek a beruházások az építési napló alapján
vannak regisztrálva, hogy hogyan épültek, mikor épültek, és ha ezt a két adatot valaki összeveti,
akkor teljesen nyilvánvalóvá válik, hogy amikor a Polgármester úr a teljesítési igazolásokat aláírta,
ezeknek az épületeknek az építése még el sem kezdődött. Ez egy tény. Itt vannak egyébként, ha
bármelyik képviselő társam vagy bizottsági tag megkívánja nézni. Ezt úgy hívják Polgármester úr,
hogy fiktív teljesítési igazolás. Ezt tessék feltenni a facebook-ra, ne pedig azt, hogy én Polgármester
úrral szemben pert indítottam. Egyebekben pedig ez a bírósági per tart, az elején tart, a bíróság elé
olyan mennyiségű iratot nyújtott be a képviselő-testület is és a Polgármester úr is, aminek a
feldolgozása nyilvánvalóan folyamatban van. Hogy mi lesz a per kimenetele én sem tudom
megmondani, de egy biztos, és kérem a képviselő társaimat, hogy támogassák ezt az előterjesztést.
Döntsék el, hogy a törvényesség vagy a törvénytelenség mellett teszik le a voksukat, és szerintem ez
egy önkormányzati képviselő részére nem lehet kérdéses.
Viszokai István polgármester: Köszönjük szépen. Azt, hogy én mit teszek fel facebook-ra hadd
legyen az én dolgom. Azt gondolom, hogy ha hazugságról van szó, akkor ebben Ön az élen jár, mert
a bíróságon például ilyet jelentett ki, hogy megdöbbentő dolgok, amik itt az önkormányzatnál
vannak. Ettől függetlenül a polgármesteri hivatalban dolgozóknak a testület megszavazta a
prémiumot, illetve a jutalmakat. Akkor nem tudom mit tart Ön megdöbbentőnek. Ön felvetette azt a
bíróságon, hogy én megfélemlítem a tanúkat. Kérdezem én Öntől, hogy meg tudná e nevezni azokat a
tanúkat, akiket én megfélemlítettem ebben a perben, mert amúgy azt sem tudom kit hívtak be
tanúnak, de Ön biztos tudja? Ez a hazugság ne haragudjon, nem az amit én írok, mert a testület
beadta ugyan minősített többséggel, de nyilvánvaló, hogy Önök négyen szavaztak igennel. Én ott azt
írtam, hogy ki szavazott igennel és ki nem. Ön több hazugságot elkövetett a bíróságon, mint én a
facebook-on. Ennek legalább van alapja. Ha nem meri vállalni a tetteinek a következményeit, illetve
nem meri bevállalni azt, hogy igennel szavazott, akkor ez nem teljesen fer dolog. Kérdezem, hogy kit
félemlítettem meg a tanúk közül, meg tudná nevezni?
Dr. Sömjéni Éva képviselő: Én egy szóval nem mondtam azt a bíróságon, az én részemről ez nem
hangzott el. Be vannak jelenve tanúk, de a bíróság egy tanút sem hallgatott meg. Nem tudom milyen
tanúról beszéltem én. Nem a bírósági tanúkról beszéltem, én a rendőrségi tanúkról beszéltem, mert
folyik egy rendőrségi eljárás. Én rendőrségi tanúról beszéltem, és természetesen nem óhajtom
megjelölni, hogy ki volt az, aki igen is megfélemlítve érezte magát.
Viszokai István polgármester: Mármint általam?
Dr. Sömjéni Éva képviselő: Én ezt nem mondtam.
Viszokai István polgármester: Megszeretném kérdezni, hogy az SzMSz-re hivatkozva adta be a
keresetet. Ön a pernek a végkimeneteléről, illetve a mostani szakaszáról tájékoztatta a képviselőket?
Küldött erről valamilyen anyagot, hogy mi történt ott?
Dr. Sömjéni Éva képviselő: Mármint miről?
Viszokai István polgármester: Gondolom megkaptak egy jegyzőkönyvet. Nem? Meg kellett kapni,
mert mi is megkaptuk.
Dr. Sömjéni Éva képviselő: Megkaptuk a jegyzőkönyvet, valóban. Elnézést.
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Viszokai István polgármester: Miért nem küldte el? Nem írja elő semmi? Vagy Ön ezt megteheti?
Dr. Sömjéni Éva képviselő: Nem. Ezt nekem valóban el kellett volna küldenem, én hajlandó vagyok
elismerni a hibámat. Valóban nem küldtem el. Azokat az iratokat mindig elküldöm, amiket én a
bíróságnak beadok. Ezt a jegyzőkönyvet valóban nem küldtem el, pótolni fogom.
Viszokai István polgármester: Ez nem probléma Önnél ugye? Csak nálam.
Dr. Sömjéni Éva képviselő: Ez nálam nem probléma. Egyáltalán nem probléma, mert én most ezt itt
elismertem, hogy hibát követtem el, el kellett volna küldenem ezt a jegyzőkönyvet, nem küldtem el.
Nem azért nem küldtem el, mert nem akartam, kórházban voltam, műtöttek, három hete lábadozó
állapotban vagyok. Elfelejtettem elküldeni.
Viszokai István polgármester: Erről nem akar pert indítani, hogy valamit elfelejtett? Nyugodtan
lehetne.
Dr. Sömjéni Éva képviselő: Indítson a Polgármester úr, mert hogy elfelejtettem valamit.
Viszokai István polgármester: Értem. A tyúkóllal kapcsolatosan pedig azt szeretném mondani, hogy
rendőrségi nyomozás van ez ellen. Én nem fogom azzal tölteni az időmet, hogy én itt védekezzek,
mert maga itt pocskondiáz, meg minden félét összehord. Majd a rendőrség eldönti, a bíróság eldönti,
és majd annak lesz igaza, akinek a bíróság vagy a rendőrség igazat ad. Felesleges nekem védekezni.
Én ezzel az üggyel nem akarok foglalkozni. Van sok más ügy, ami a település fejlődését előre
mozdítaná. Nem gondolom, hogy ez, amit Ön csinál előmozdítja a település fejlődését.
Bodola Huba képviselő: Nekem annyi kérésem lenne ezzel az üggyel kapcsolatosan, hogy én
szeretném, ha a teljes előterjesztést felolvasnák itt a mai nap folyamán. Tudom, hogy sok oldal, én is
végig olvastam. Vegyük azt a fáradtságot, hogy mindenki hallja ezt az előterjesztést. Tőlem is sok
ember megkérdezte, hogy mi van éppen, mert nem tudják. Szeretné tudni a lakosság, hogy mit
tartalmaz ez a bírósági ügy.
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Ha az előterjesztő kíván hozzáfűzni valót, akkor hozzáfűzhet. Arra
kötelezni, hogy olvassa, fel az előterjesztését nem lehet. Annyit megtehetek, hogy felteszem a
honlapra az egész előterjesztés anyagát. Illetve ha a képviselő-testület kívánja, az egész peranyagot
felteszem nagyon szívesen.
Bodola Huba képviselő: Jó, köszönöm.
Dr. Sömjéni Éva képviselő: Nagyon helyes. Én is azt gondolom, hogy az előkészítő iratokkal,
jegyzőkönyvvel, előterjesztéssel, mindennel együtt legyen fent.
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 módosítási javaslat
nélkül elfogadta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére is.
Viszokai István polgármester: Névszerinti szavazást szeretnék. Aki egyetért a névszerinti
szavazással, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 7 fő
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazott, az
indítványt elfogadta.
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Annyit változtattam az előterjesztésben szereplő határozati javaslaton,
hogy a határozat 1. számú melléklete szerint megváltoztatja, mert a jegyzőkönyvbe nem praktikus
ezt a sok oldalt beletenni, hanem mellékletként teszem. Ez így ugyanúgy a határozat része.
Dr. Sömjéni Éva képviselő: Ha a határozat része, akkor jó, legyen.
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Igen, így is a határozat észe.
Viszokai István polgármester: Aki egyetért a Viszokai István polgármesterrel szemben benyújtott
kereset megváltoztatásával, kérem, kézfeltartással szavazzon.
Bihari Attila: Igen
Bodnárné Tóth Zsuzsanna: Nem
Bodola Huba: Nem
Boros Gyula: Igen
Dr. Sömjéni Éva: Igen
Vajkovszky József: Igen
Viszokai István: Tartózkodom
A döntéshozatalban részt vett: 7 fő
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással szavazott, az
indítványt elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
1/2016. (II.17.) Önkormányzati Határozat
Tárgy: 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
5.M.638/2015. számon folyamatban lévő perben Mályi Község Önkormányzata
Képviselő-testülete által benyújtott kereset – a polgári perrendtartásról szóló
1952. évi III. törvény 146. § (1) bekezdése, illetve a polgármesteri tisztség
megszűntetése iránti per egyes kérdéseiről szóló 5/2010.(XI.15.) Közigazgatási
jogegységi határozatban foglaltak alapján történő – megváltoztatásának, illetve
kiterjesztésének megtárgyalása és döntés a kereset megváltoztatás és kiterjesztés
Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz történő benyújtásáról.
Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta
és úgy határoz, hogy a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 69. § (1)
bekezdésének e) pontja alapján Viszokai István polgármesterrel szemben,
sorozatosan törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatt, jogi felelősségének a
megállapítása, és tisztségéből történő felfüggesztése iránt a Miskolci
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon 5.M.638/2015. számon folyamatban
lévő perben Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete által, a 2015.
szeptember 22. napján tartott képviselő-testületi ülésén a 169/2015.(X.07.)
Önkormányzati határozattal benyújtott keresetet – a polgári perrendtartásról
szóló 1952. évi III. törvény 146. § (1) bekezdése, illetve a polgármesteri tisztség
megszűntetése iránti per egyes kérdéseiről szóló 5/2010.(XI.15.) Közigazgatási
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jogegységi határozatban foglaltak alapján – a határozat 1. számú melléklete
szerint megváltoztatja.
Felelős: dr. Sömjéni Éva önkormányzati képviselő, a Mályi Község
Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő
Bizottsága tagja
Határidő: 8 nap
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Az eredetileg 1.-es napirendi ponttal kell folytatnunk, mivel arról a
döntést a költségvetés elfogadása előtt kel meghozni.

2./ Javaslat az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségek megállapítására
Viszokai István polgármester: A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési
rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását az előterjesztésben mindenki
megkapta. 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 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.
Bodola Huba képviselő, a Pénzügyi Bizottság Elnöke: Az előterjesztést a Bizottság megtárgyalta, a
határozati javaslatot 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 határozati javaslatot véleményezte és módosítási javaslat
nélkül elfogadta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére is.
Viszokai István polgármester: Aki egyetért az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása tárgyú határozati javaslattal, kérem, kézfeltartással
szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 7 fő
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazott, az
indítványt elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
2/2016. (II.17.) Önkormányzati határozat
Tárgy: Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
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kötelezettségeinek megállapítása
Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei
összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban
bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja.
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal

3./

Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének, likvid
tervének és munkamegosztási megállapodásainak elfogadására

Viszokai István polgármester: Jelen költségvetés tervezése az előző évekhez hasonlóan, a 2015. év
végén meglévő intézmény- és feladatrendszernek megfelelően készült el. A részletes költségvetési
táblákat az előterjesztéshez csatoltan mindenki megkapta. Vitára bocsátom a napirendi pont
tárgyalását.
Viszokai István polgármester: Az alábbi módosítások kerültek a Bizottságok által a költségvetésben
módosításra. Az Önkormányzat működési kiadásaiból 1 millió forint került átcsoportosításra a
Sportöltöző dologi kiadásai közé. A Mályi Étkező és Főzőkonyha plafonjának burkolására 150 eFt
került átcsoportosításra a Beruházások táblába a tartalékalapból.
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: A költségvetési rendelettervezetről szóló bizottsági írásbeli
véleményeket és a javított rendelettervezetet a tegnapi nap folyamán megküldtem a képviselő-testület
részére.
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 rendelettervezetet véleményezte és a fent említett
módosítási javaslatokkal 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.
Bodola Huba képviselő, a Pénzügyi Bizottság Elnöke: Az előterjesztést a Bizottság megtárgyalta, a
rendelettervezetet véleményezte és fent említett módosítási javaslatokkal 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 rendelettervezetet véleményezte és fent említett
módosítási javaslatokkal elfogadta 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.
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Bodnárné Tóth Zsuzsanna, a Humán Bizottság Elnöke: Az előterjesztést a Bizottság megtárgyalta, a
rendelettervezetet véleményezte és módosítási javaslat nélkül elfogadta és fent említett elfogadásra
javasolja a Képviselő-testület részére is.
Viszokai István polgármester: A módosítási javaslatok belekerültek a rendelettervezetbe, a szöveges
részbe és a költségvetési táblákba egyaránt. Aki egyetért a rendelettervezettel, kérem, kézfeltartással
szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 7 fő
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazott, az
indítványt elfogadta és meghozta az alábbi rendeletét:
Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016. (II.18.) számú rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
/A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi/
Viszokai István polgármester: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 78. § (2) szerint a
költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás és a térségi
fejlesztési tanács a bevételek beérkezésének és a kiadások teljesítésének ütemezéséről likviditási
tervet készít. A tervet az előterjesztéshez csatoltan mindenki megkapta, 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 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.
Bodola Huba képviselő, a Pénzügyi Bizottság Elnöke: Az előterjesztést a Bizottság megtárgyalta, a
határozati javaslatot 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 határozati javaslatot véleményezte és módosítási javaslat
nélkül elfogadta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére is.
Viszokai István polgármester: Aki egyetért a likviditási tervvel, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 7 fő
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazott, az
indítványt elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
3/2016. (II.17.) Önkormányzati Határozat
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Tárgy: Likviditási terv
Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
az önkormányzat likviditási tervét a mellékelt táblázatban
bemutatottak szerint (1. melléklet) jóváhagyja.
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal
Viszokai István polgármester: Az önállóan működő és gazdálkodó Mályi Polgármesteri Hivatal
költségvetési szerv, valamint az önállóan működő Mályi Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde
költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást a
képviselő testületnek jóvá kell hagynia. Vitára bocsátom a napirendi pont tárgyalását.
Vajkovszky József alpolgármester: Szeretném azt megkérdezni, hogy miért az óvoda miért
ragaszkodik ehhez?
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Jogszabály szerint kell, mert nincs neki önálló gazdálkodási jogköre. Ez
azt jelenti, hogy itt van a pénztár nálunk, itt van a könyvelés, meg minden. Jogszabály alapján
kötelező, úgy, mint a könyvtárnál is, mert az is önálló, de nem önállóan gazdálkodó. Ott azért más a
helyzet, mert vannak olyan bevételek, amivel el kell számolni. Ezért.
Vajkovszky József alpolgármester: Köszönöm szépen.
Takács Attila nem képviselő bizottsági tag: Köszönöm szépen. Az előző kérdéshez kapcsolódva, a
megállapodásban olvastam, hogy pénzkasszával nem rendelkezik az óvoda, viszont egy havi
ellátmányról van szó a megállapodásban, de összegszerűen azt nem látom. Szóval ha kap az óvoda,
akkor nevesítsük az összeget.
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: A pénzkezelési szabályzatban van meghatározva. Most pontosan nem
tudom megmondani, 100 eFt körüli összeg. Neki megvan egy költségvetési keret határozva, amit a
részletes táblában láttok, és azon belül ő gazdálkodhat. Ha például neki kell pénz, ő jön, ha 100 ezer
akkor 100 ezer, de ha 500 ezer, akkor megkérdezi, hogy van e pénz a kasszában, ha van akkor jöhet,
ha nincs akkor megmondja, hogy ekkora kell. Általában mindent átutalással intézünk. A
megrendeléseket ő intézi, ő rendeli meg amit kell, kivéve a tisztítószert, azt a Mályi Invest Kft.-től
kapja.
Takács Attila nem képviselő bizottsági tag: Értem. Nyilván az ellátmány nem az ilyen nagyobb
összegű több százezres kiadásokra van. A megállapodásban úgy van, hogy csak egyetlen egy dologra
veheti igénybe az óvodavezető, mégpedig postai költségre. Hát azért elég szűkös ez a dolog. Másra
nincsen szüksége a napi működéshez, csak arra, hogy feladjon 2 levelet ajánlva naponta, akkor
eszerint nem kevés. Az, hogy ne tudjon megvenni egy irodaszert, ha kell, vagy tisztítószert, és csak a
postaköltségek nevesítjük ebben a szerződésben, akkor ezt szerintem érdemes lenne kivizsgálni.
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Nem, mert az irodaszert megrendeljük előre. ő akkor rendel, amikor
neki kell. Neki nem kell nekem szólnia. Mindig meg szoktuk beszélni év elején milyen kiadások
vannak, megkapja a költségvetés után, hogy milyen kerete van, és azt ő megrendeli. Ha olyan
problémája van, amit nem tud megoldani, akkor szól. Akkor szokott csak szólni előre, hogy ha
nagyobb összeg kell.
Takács Attila nem képviselő bizottsági tag: Jegyző asszony, addig nincs baj, amíg nincs baj, csak
hogyha egy rendkívüli kiadás van, és a szerződésben meg csak az van, hogy a havi ellátmányát egy
dologra használhatja, a postaköltségre.
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Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Beleírhatunk mást is.
Takács Attila nem képviselő bizottsági tag: Az irodaszert kellene beleírni, mert a napi irodaszer
ellátásért ne kelljen már neki eljönni ide. Ha én vezető lennék, nekem sérelmes lenne, hogy ha az
ellátmányt csak egy nevesített dologra, a postaköltségre használhatnám. Vannak rendkívüli kiadások,
mikor nincs itt Polgármester úr, nincs itt Jegyző asszony, jön egy dugulás, és azt az ellátmányt nem
tudja felhasználni.
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Az Invest szokta megrendelni. Az ilyen karbantartási munkákat attól
függően, hogy milyen az Invest végzi, vagy szól az Intézményvezető. Bevezettük azt a rendszert,
hogy ott van neki az összes telefonszám, hogy mikor kinek szóljon. Annyi, hogy engem is fel szokott
hívni, hogy tudjak róla, meg hogy mennyibe fog kerülni, van e gond vele. Ha tisztítószer kell neki, az
az Invest szokta. Ami a költségvetésbe benne van megrendelheti ő, engem csak annyi érdekel, hogy
papírozza le úgy, ahogy kell.
Takács Attila nem képviselő bizottsági tag: A szerződés így is suta, hogy csak postaköltségre
használhatja fel. Életszerűbb lenne, ha egyéb működési költség, balesetveszély elhárítására,
üzemzavar elhárítására is fel lehetne használni. Nyilván utána következik száz megszorítás, hogy
engedélyt kell kérni.
Viszokai István polgármester: Már bocsánat, de ez nem egy családi ház, hogy rögtön ki kell fizetni,
ha dugulás van. Kell szerződést kötni velük, ha vészhelyzet van, rögtön megcsinálják, majd
kiszámlázzák 2 hét múlva vagy bármikor. Az óvodától még nem kaptunk olyan megkeresést, hogy
ezzel gondja lenne. Egyeztettünk vele, nem jelezte, hogy ez problémát jelentene neki.
Takács Attila nem képviselő bizottsági tag: Bizottsági ülésen is mondtam, hogy ne csorbítsuk annyira
az intézmény önállóságát, lekorlátozzuk azt, hogy mire használhatja fel. Adjunk neki nagyobb
önállóságot. Törekedjünk erre, akár pénzügyekben is. Ennyit szerettem volna, köszönöm.
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Módosítási javaslatot 3 nappal az ülés előtt be lehetett volna nyújtani, ha
szerettél volna rajta módosítani. Ha ezen a jövőben módosítani szeretnétek semmi probléma nincs, de
ilyen szempontból nincs megkötve a keze, egyedül a tisztítószernél van az, hogy ott Rádi úrral kell
egyezkednie.
Viszokai István polgármester: Én azt gondolom, hogy ha a vezetőnek ez probléma, akkor terjessze
elő. Szíve joga. Te se ott dolgozol, én se ott dolgozom napi szinten, én nem tudom, hogy neki ez
esetleg csorbítja a jogait. Ha neki konkréten baja van, akkor adja be és a testület majd hoz róla
határozatot, de eddig ez még nem jött szóba. Az óvodavezetőnek kötelessége, ha van valami
probléma, illetve a lehetőség is meg van adva, hogy jelezze a testület, illetve az önkormányzat felé.
Vajkovszky József alpolgármester: Változott e a tisztítószer felhasználásnak a mértéke ez előző
évhez képest?
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Nem, ugyanannyi. Azt tegyük tisztába, hogy ez egy önkormányzat, itt
mindennel el kell számolni. Rádi úr analitikát vezet, az, hogy ők olyan mennyiségű tisztítószer
akarnak rendelni, ami Rádi úr szerint irreális. Nem tudom mi történt pontosan, halottam panaszt az
óvoda felől, Rádi úrnak a verzióját is meghallgattam, ezt ők rendezzék le egymással. Azért szerzi be
a tisztítószert az Invest, mert mivel ő végzi a takarítási feladatokat az intézményeknél, valószínűleg
az áfát el tudja számolni. Nem véletlenül végzi ő ezt a beszerzést. Nekem sosincs problémám ezzel,
én kijövök a keretből. Itt be van osztva negyedévenként, hogy mennyit kérhetnek a lányok, el van
zárva, ki van adva analitika szerint. Ugyanígy megy nálunk az irodaszer. Én megrendelem, amikor
kérik a lányok. Most egybe fogom rendelni, nem külön, mert nekem erről az analitikát folyamatosan
vezetnem kell. Azt ne gondolja senki, hogy én megrendelek több száz ezer forintért tisztítószert és
akkor egy fél év múlva szólnak, hogy bocs, mégsem volt elég. Tervezhet, megvan adva egy keret.
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Amennyiben az intézményvezetőnek ezzel problémája van, akkor írjon erről egy előterjesztést, hogy
miért szeretne többet és mire használja, mutassa be azt az analitikát ami alapján, ugyanúgy, ahogy ha
én is kérek tőletek, azt mondom ezért meg ezért, erre meg erre kérem a pénzt.
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 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.
Bodola Huba képviselő, a Pénzügyi Bizottság Elnöke: Az előterjesztést a Bizottság megtárgyalta, a
határozati javaslatot 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 határozati javaslatot véleményezte és módosítási javaslat
nélkül elfogadta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére is.
Viszokai István polgármester: Aki egyetért a Mályi Polgármesteri Hivatal és a Mályi Óvoda és
Egységes Óvoda- Bölcsőde közötti munkamegosztási megállapodással, kérem, kézfeltartással
szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 7 fő
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazott, az
indítványt elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
4/2016. (II.17.) Önkormányzati Határozat
Tárgy: Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása
Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
az önállóan működő és gazdálkodó Mályi Polgármesteri Hivatal
költségvetési szerv, valamint az önállóan működő Mályi Óvoda és
Egységes Óvoda- Bölcsőde költségvetési szerv közötti
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást
jóváhagyja.
Felelős: Jegyző
Határidő: Azonnal
Viszokai István polgármester: Az önállóan működő és gazdálkodó Mályi Polgármesteri Hivatal
költségvetési szerv, valamint az önállóan működő Mályi Móra Ferenc Közösségi Ház és Könyvtár
költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást a
képviselő testületnek jóvá kell hagynia. 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: Az
előterjesztést a Bizottság megtárgyalta, a határozati javaslatot 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.
Bodola Huba képviselő, a Pénzügyi Bizottság Elnöke: Az előterjesztést a Bizottság megtárgyalta, a
határozati javaslatot 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 határozati javaslatot véleményezte és módosítási javaslat
nélkül elfogadta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére is.
Viszokai István polgármester: Aki egyetért a Mályi Polgármesteri Hivatal és a Mályi Móra Ferenc
Közösségi Ház és Könyvtár közötti munkamegosztási megállapodással, kérem, kézfeltartással
szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 7 fő
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazott, az
indítványt elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
5/2016. (II.17.) Önkormányzati Határozat
Tárgy: Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása
Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
az önállóan működő és gazdálkodó Mályi Polgármesteri Hivatal
költségvetési szerv, valamint az önállóan működő Mályi Móra
Ferenc Közösségi Ház és Könyvtár költségvetési szerv közötti
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást
jóváhagyja.
Felelős: Jegyző
Határidő: Azonnal

4./

Javaslat a Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadására

Viszokai István polgármester: A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
8/2015. (IV.30.) Önkormányzati rendelet 6.§ (3) bekezdése szerint „A munkatervet minden év
január 31-éig a polgármester terjeszti elő, melyet a beérkezett javaslatok alapján a jegyző – a
gazdasági programot figyelembe véve – állít össze. A kiküldött munkaterv tekintetében észrevétel
nem érkezett. A munkatervben most feltüntetett napirendi pontok csak egy kötelező keretét adják
meg a tervezett üléseknek, de természetesen év közben kiegészül azokkal a tárgyakkal,
napirendekkel, amelyek az aktuális feladatokhoz kapcsolódnak. Vitára bocsátom a napirendi pont
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tárgyalását.
Viszokai István polgármester: Aki egyetért a Képviselő-testület 2016. évi munkatervével, kérem,
kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 7 fő
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazott, az
indítványt elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
6/2016. (II.17.) Önkormányzati Határozat
Tárgy: A képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadása
Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi
munkatervét a határozat 1 mellékletben szereplő táblázat szerint
határozza meg.
Felelős: Polgármester
Határidő: Folyamatos

5./

Mályi község településrendezési eszközeinek módosítása- véleményezési
szakasz lezárása

Viszokai István polgármester: Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az összefoglaló
önkormányzati határozatával döntött Mályi Község hatályos településrendezési tervének az
előterjesztésben csatolt táblázatba foglalt módosításairól. A településrendezési eszközök
véleményezési eljárásnál adott véleményeket és a tervezői válaszokat javasolom elfogadásra,
valamint a véleményezési eljárás lezárását. 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 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 határozati javaslatot véleményezte és módosítási javaslat
nélkül elfogadta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére is.
Viszokai István polgármester: Aki egyetért A Településrendezési Terv módosítás véleményezési
eljárásának lezárása tárgyú határozati javaslattal, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 7 fő
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazott, az
indítványt elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
7/2016. (II.17.) Önkormányzati Határozat
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Tárgy: A Településrendezési Terv módosítás véleményezési eljárásának
lezárása
Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a módosítás alatt lévő
Településrendezési eszközeire vonatkozóan a 314/2012. (XI.8.) Korm.
rendelet [továbbiakban: KR] alapján úgy határoz, hogy a KR 41.§
szerinti ún. egyszerűsített véleményezési szakasz lefolytatásra került, a
beérkezett vélemények tartalmát a képviselők megismerték. Az eljárás
ennek ismeretében jelen határozat közzétételével egy időben lezárásra
kerül.
A képviselőtestület az 1. sz. melléklet szerinti táblázatban foglalja össze
a beérkezett véleményeket, valamint a véleményekre, észrevételekre
vonatkozó tervezői válaszokat. A képviselőtestület a beérkezett
véleményeket és a tervezői válaszokat elfogadja, véleményegyeztető
tárgyalás összehívását nem tartja szükségesnek. Felkéri a polgármestert,
hogy intézkedjen a terv befejezésével kapcsolatban.
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal
Viszokai István polgármester: A környezet védelméért felelős szervek véleményét figyelem bevéve a
2/2005. (I.11.) Korm. rendelet elvárásai alapján a környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartjuk
szükségesnek. 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 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 határozati javaslatot véleményezte és módosítási javaslat
nélkül elfogadta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére is.
Viszokai István polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a környezeti értékelés lefolytatása nem
szükséges, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 7 fő
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazott, az
indítványt elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
8/2016. (II.17.) Önkormányzati Határozat
Tárgy: A környezeti értékelés elfogadása
Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 151/2015.
(IX.10.), 152/2015. (IX.10.), 176/2015. (X.20.) önkormányzati
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határozataiban
megfogalmazottak
szerint
készülő
Településrendezési eszközök módosításánál a 2/2005. (I.11.)
Korm. rendelet szerinti környezeti értékelés lefolytatását a
környezet
védelméért
felelős
szervek
véleményének
figyelembevételével
nem
tartja
szükségesnek.
A
képviselőtestület az 1. sz. melléklet szerinti táblázatban foglalja
össze a beérkezett véleményeket.
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal

6/

Javaslat a közfoglalkoztatás 2015. évi végrehajtásáról szóló beszámoló és
a 2016. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására

Viszokai István polgármester: Mályi Község Önkormányzata 2015. évben átlagosan 140 fő
közmunkást foglalkoztatott 8 órás, hosszú idejű közfoglalkoztatási program keretében. A
közfoglalkoztatottak irányítását külön szerződés szerint a Mályi Invest Kft. látta, látja el. A részletes
beszámolót az előterjesztésben mindenki megkapta. Vitára bocsátom a napirendi pont tárgyalását.
Dr. Sömjéni Éva képviselő: Én nagyon sajnálom, hogy a bizottságok elfogadták ezt a beszámolót,
és amikor a Faluüzemeltetési Bizottság szavazott, akkor Ekker Géza nemmel szavazott és
megindokolta miért. Igen, szerintem igaza van, nem kell elfogadni ezt a beszámolót, nem teljes a
beszámoló, azt gondolom a beszámolónak tartalmazni a kéne az úgynevezett szabálytalan
közfoglalkoztatással kapcsolatos tényeket. Ezeket szerintem sem a képviselő-testületi tagok, sem
pedig a bizottsági tagok nem ismerik teljes mélységükben, elmarasztalták az önkormányzatot, több
határozat született tudomásom szerint, visszafizetésre kötelezték az önkormányzatot. Legyen benne
az éves beszámolóban ez, és akkor javaslom elfogadásra. Ez az én véleményem.
Viszokai István polgármester: Mit ért a szabálytalan közfoglalkoztatás alatt? Én meg lakosoktól
hallottam, hogy az Önök kocsibejáróját is közfoglalkoztatottak csinálták. Az nem volt szabálytalan?
Dr. Sömjéni Éva képviselő: Én azt nem tudom. Én megrendeltem egy munkát a Mályi Invest Kft.től és kifizettem. Azt, hogy ezt kik végezték, én nem tudok róla, hogy lett volna köztük
közfoglalkoztatott.
Viszokai István polgármester: Szerintem ez is szabálytalan.
Dr. Sömjéni Éva képviselő: Ez nem szabálytalan. Ha szabálytalan, akkor a Mályi Invest Kft. volt
szabálytalan. Mi megrendeltünk egy munkát, és kifizettük.
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 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.
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Bodola Huba képviselő, a Pénzügyi Bizottság Elnöke: Az előterjesztést a Bizottság megtárgyalta, a
határozati javaslatot 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 határozati javaslatot véleményezte és módosítási javaslat
nélkül elfogadta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére is.
Ekker Géza nem képviselő bizottsági tag: Az, hogy a bizottsági ülésen mi zajlik, az a bizottság
dolga. Egyetlen bizottsági ülés döntése sem kötelezi a testületet arra, hogy azt magára nézve
kötelezőnek tekintse. Azt, hogy akkor az a döntés született felül lehet írni, és felül is kell írni. Nem
a bizottság a meghatározó, hanem a testület, és legyenek már szívesek tudomásul venni, hogy egy
fél beszámolót elfogadni nem lehet. Az nem beszámoló, hogy a piros pontokat leírjuk, és az összes
többit, ami sár, ami kosz, ami mocsok azt pedig figyelmen kívül hagyjuk.
Viszokai István polgármester: A testületnek elhangzott már kétszer is, amit most elmondtál, hogy a
testületnek nem kötelező a bizottsági döntést figyelembe venni, most én elmondom negyedszer.
Viszokai István polgármester: Aki elfogadja a 2015. évi közfoglalkoztatásról szóló szakmai
beszámolót, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 7 fő
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és tartózkodás nélkül szavazott, az
indítványt elutasította.
Viszokai István polgármester: Aki egyetért azzal, hogy nem fogadja el a 2015. évi
közfoglalkoztatásról szóló szakmai beszámolót, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 7 fő
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és tartózkodás nélkül szavazott, az
indítványt elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
9/2016. (II.17.) Önkormányzati Határozat
Tárgy: Beszámoló a 2015. évi közfoglalkoztatás végrehajtásáról
Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi
közfoglalkoztatásról szóló szakmai beszámolót nem fogadja el.
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal
Viszokai István polgármester: A közfoglalkoztatási terv elkészítése az Önkormányzatnak nem kötelező
feladata. A rendszerben való gondolkodás, az eszközök összehangolása érdekében készítettünk tervet
és hozzá tartozó eszközlistát, hogy ennek szellemében szervezzük munkánkat és folytassuk le a
beszerzéseket. Vitára bocsátom a napirendi pont tárgyalását.
Vajkovszky József alpolgármester: Pontatlanságokat találtam benne, számok vannak felcserélve a 3.
oldalon. A 2014 és 2015-ös évben regisztrált álláskeresők körében felsőfokú végzettségűek aránya 8
sorral lejjebb fordítva van. 2014. évben 7.8, 2015-ben 5.5%.
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Viszokai István polgármester: Rendben, majd átnézik és kijavítják a hibát. 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 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.
Bodola Huba képviselő, a Pénzügyi Bizottság Elnöke: Az előterjesztést a Bizottság megtárgyalta, a
határozati javaslatot 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 határozati javaslatot véleményezte és módosítási javaslat
nélkül elfogadta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére is.
Viszokai István polgármester: Aki egyetért a 2016. évi közfoglalkoztatási tervvel, kérem,
kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 7 fő
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazott, az
indítványt elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
10/2016. (II.17.) Önkormányzati Határozat
Tárgy: 2016. évi közfoglalkoztatási terv
Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Mályi Község
Önkormányzat 2016. évi közfoglalkoztatási tervet elfogadja. A 2016.
évi Közfoglalkoztatási Terv időbeli hatálya: 2016. március 01.
napjától 2017. február 29. napjáig tartó időtartamra terjed ki. Ezzel
egyidejűleg
a
közfoglalkoztatás
lebonyolítására
kötött
szerződéstervezetet elfogadja.
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal

7./

Javaslat Mályi Község 2016. évi rendezvénytervére

Viszokai István polgármester: A Képviselő-testület már a tavalyi évben is kifejezte azon szándékát,
hogy rendezvényeit előre meghatározott terv szerint, hagyományteremtő céllal szeretné megszervezni
minden évben. Takács Attila Bizottsági tag javaslatot tett a 2016. évi rendezvénytervre, az általa
készített tervet és annak összefoglalóját az előterjesztéshez csatoltuk. A pénzügyi fedezetet a 2016.
évi költségvetésbe az előterjesztés alapján terveztük be. Vitára bocsátom a napirendi pont tárgyalását.
Takács Attila nem képviselő bizottsági tag: Annyit szeretnék hozzátenni, mivel én készítettem az
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előterjesztésnek az alaptervezetét, hogy azt szerettem volna, ha ennek a községnek is, mint a
környékbeli településeknek van egy egész évre kiterjedő rendezvényterve, amit már előre meg is
lehet jelentetni, és ezért tettem egy tavaszi, nyári, őszi olyan sarokpontokat és olyan programot, ami
egy kicsit kiemelkedő. Ennek nyilván költségvetési vonzata is van. Ez tavaszi időszakban a Május 1.
és a Sportnap, a nyár kezdeténél pedig a Tavi kavalkád. Az őszi időszakban pedig a Szüreti nap,
illetve egy új dolog, a Márton napi vigasságok, amit szintén hagyományteremtésképpen szeretnénk
elindítani. Ennek a teljes költsége összességében 3 millió forint, ami, ha kiszámoljuk az eddigi éves
költségeket, valószínűleg alatta marad, mint a 2014-es és a 2015-ös évben. Úgy gondoltam, hogy ha
közeledik egy program, akkor részletes forgatókönyvet kell készítenünk, minden nagyobb
rendezvény előtt egy szervező bizottság alakulhatna.
Viszokai István polgármester: Én ezt nagyon jó ötletnek tartom, és nagyon régóta várjuk, hogy
legyen egy előre megírt rendezvénynaptárunk. Sajnos az összeget még mindig nem tartom
kielégítőnek. A környező településekhez képest a rendezvényekre mi nagyon keveset költünk.
Ahhoz, hogy egy rendezvény hagyománnyá váljon, ahhoz ütősebbnek kell lennie. Az Adventi
ünnepségek már hagyománnyá váltak, a Tavi kavalkádot és a Böllér fesztivált azért kellett
abbahagynunk, mert nem volt rá keret. A másik hátulütője ezeknek a rendezvényeknek, hogy
időjárásfüggőek. Kénytelenek vagyunk ráhagyatkozni a szerencsére. Én azt mondom, hogy ez jó, a
következő költségvetésnél utána fogok nézni, hogy honnan veszik a pénzt a környező települések
arra, hogy ténylegesen nagyobb színvonalú rendezvényeket csináljanak.
Vajkovszky József alpolgármester: Szó volt itt a bizottság alakításáról. Ki lenne a bizottság elnöke?
Jó lenne dönteni, mert nem sokára itt van Március 15.-i ünnepség.
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Azt Kollárné Katika megszervezi. Az ilyen kisebbeket ő fogja.
Amennyiben pedig bizottságot szeretnétek alakítani, akkor elő kell terjeszteni.
Vajkovszky József alpolgármester: Akkor is kellene nevesíteni egy konkrét embert, akit ennek a
felelősévé tennénk, végig vinné a rendezvényeket ezen az éven. Nekem lenne elképzelésem a
személyéről, Takács Attila.
Takács Attila nem képviselő bizottsági tag: Az a probléma, hogy ugye ha valakit felelőssé teszünk,
akkor azt anyagi felelősség is terheli és van egyéb vonzata is, az idő. Nagyon szívesen elvállalnám,
de nem fér bele az időmbe. A bizottsággal szerintem már elkéstünk, inkább egy
rendezvényszervező stáb kellene nagyobb rendezvényekre.
Boros Gyula képviselő: Én csak annyit szeretnék hozzáfűzni ehhez, hogy a rendezvények
tervezésénél azt kell figyelembe venni, hogy mire van igény a faluban. Visszagondolva az Adventi
ünnepségekre, ott sikerült megszólítani a lakosságot, mert előző évekhez képest sokkal jobban
működött minden. Azt kellene megtalálnunk, hogy mivel lehetne odacsalogatni a lakosságot. A
másik pedig, hogy azt szeretném javasolni, hogy az Augusztus 20.-i ünnepséget kiemelt
rendezvényként kezeljük. Ennek az ünnepnek több fontos üzenete is van.
Honosné Rusznák Veronika nem képviselő bizottsági tag: Nekem az a véleményem a
rendezvényekkel kapcsolatban, hogy mivel ez annyira pénzfüggő, egy nagyra kell koncentrálni. Én
javasoltam régebben, hogy meg kellene valahova építenünk egy állandó színpadot, mert így már
csak az előadót kellene hívni. Lesz ez a nagy Tavi kavalkád, akkor koncentráljunk erre. A másik,
hogy nekem az időponttal van problémám, mert június első hete Medárd, szinte most már nem
tudom hány éve folyamatosan esők vannak. Nem biztos, hogy az az időpont annyira szerencsés.
Még lenne véleményem. Az Adventi ünnepségeknél is nagyon örülök annak, hogy idézőjelbe véve
vannak külföldi előadók is jönnek máshonnan, de én úgy gondolom, hogy meg kellene célozni a
Mályiban élő lakosságot, nagyon sok olyan ember van itt, aki művészi fokon csinál nagyon sok
mindent, és őket is fellehetne kérni. Több mint valószínű, hogy ingyen, vagy nagyon minimális
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pénzért vállalnának ilyen dolgokat. Ezeket is figyelembe kéne venni, és a tervezőknek
feltérképezni, hogy kik vannak ilyenek Mályiban. Köszönöm szépen.
Ivánka Ernőné nem képviselő bizottsági tag: Én is csak annyit szeretnék, hogy én is azt tartom
jónak, amit Boros Gyula mondott. Gyerekkorom óta Augusztus 20.-a volt a legnagyobb ünnep, és a
faluban is ezt szeretnék, beszéltem több emberrel, hogy miért nincs Augusztus 20.-a.
Viszokai István polgármester: Emlékeztek, hogy a tavalyit is elmosta az eső.
Takács Attila nem képviselő bizottsági tag: A személyi kérdést az oldaná meg, amit javasoltam már,
hogy Katika mellé, vagy ha ő nyugdíjba megy, egy könyvtárost és mellé egy népművelőt vagy
főállásban vagy mellékállásban, 6 órában alkalmazni, aki átfogja ezeket a dolgokat. A 3 millió
forint valóban kevés, de valahol el kell kezdeni.
Viszokai István polgármester: Maga a népművelő gondolata már régebben előjött, de természetesen
anyagi vonzata miatt nem tudtuk megvalósítani. Az a kérdés, hogy 6 órában foglalkoztassuk, vagy
megbízási szerződéssel? Melyik az olcsóbb? Meg kell nézni. Most az egyetemen is vannak végzős
diákok, akik rendezvényszervezéssel foglalkoznak, ebből vizsgáznak. Például húsvétra őket fel
lehetne kérni, hogy segítsenek megszervezni ezeket a dolgokat. Én már ezzel kapcsolatban
beszéltem velük, vissza fognak szólni, hogy az egyetemen kell e ezt a vizsgamunkájukat
megcsinálni, vagy kihozhatják szomszédos településekre is. Ha igen, akkor ki lehetne próbálni
minden évben a végzős egyetemistákat, hogy legalább egy rendezvényt ők szervezzenek meg.
Ingyen kell nekik megszervezni, tehát semmi költség. Az benne az ügyesség és az okosság, hogy
minimális forrással szervezik meg ezeket.
Honosné Rusznák Veronika nem képviselő bizottsági tag: Én még azt szeretném mondani, hogy az
a legnagyobb baj ezekkel a rendezvényekkel, hogy nagyon nehéz az emberek megszólítása.
Mályiban nincs kiépülve semmi olyan dolog, ahol tájékozódhatnának az emberek, egymástól
hallják. Most Mályiban meg fog épülni a bolt, nem lehetne olyan dolgot csinálni, hogy a boltban
egy elektronikus hirdetőtáblát elhelyezni, ami folyamatosan tájékoztatja az embereket az
eseményekről.
Viszokai István polgármester: Ez már meg lett velük beszélve, lesz ilyen. Egy LCD tévén lesz futó
reklám. Annyi kikötése volt Elnök úrnak, hogy politikai célú reklámot nem tehetünk ki, csak
közösségi portál lehet.
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 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.
Bodola Huba képviselő, a Pénzügyi Bizottság Elnöke: Az előterjesztést a Bizottság megtárgyalta, a
határozati javaslatot 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.
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Boros Gyula képviselő, a Faluüzemeltetési, Fejlesztési és Beruházási Bizottság Elnöke: Az
előterjesztést a Bizottság megtárgyalta, a határozati javaslatot véleményezte és módosítási javaslat
nélkül elfogadta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére is.
Viszokai István polgármester: Aki egyetért Mályi Község 2016. évi rendezvénytervével, kérem,
kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 7 fő
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazott, az
indítványt elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
11/2016. (II.17.) Önkormányzati Határozat
Tárgy: Mályi Község 2016. évi rendezvénytervének elfogadása
Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Mályi Község
2016. évi rendezvénytervét a határozat 1. mellékletben szereplő
táblázat szerint határozza meg.
Felelős: Polgármester
Határidő: Folyamatos

8./

Javaslat szerződések felülvizsgálatára

Viszokai István polgármester: Mályi Község Önkormányzatának és intézményeinek bevétellel, vagy
kiadással járó szerződéseit évente szükséges felülvizsgálni. Az előterjesztés mellékletét képező
táblázatban összefoglaltuk a hatályos szerződéseket (víz, gáz, villany, szemétszállítás és a
közbeszerzési eljárás során kötött szerződések kivételével) és azok fontosabb paramétereit. A
szerződéseket a képviselő-testület már ismeri (2015-ben megküldésre kerültek, vagy azt a
képviselőtestület fogadta el jelen ciklus alatt). Természetesen amennyiben igény van rá, azokat
ismételten megküldjük. 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 módosítási javaslat
nélkül elfogadta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére is. Bizottsági ülésen még
felmerült, hogy valamilyen határidőhöz kellene kötnünk, de ebben döntés nem született.
Viszokai István polgármester: Egy előterjesztésben kellene javaslatokat tenni arra, hogy mi emeljünk,
mit ne emeljünk. Következő testületi ülésre le lehetne írni a javaslatokat, legalább lenne egy
kiindulópont. Ne általánosságban beszéljünk. Vannak vállalkozók, mint például a gyógyszertár, ami
közérdeket is szolgál. El kell dönteni milyen mértékben és melyiknél teszünk emeléseket. Abban alán
egyet értenek a bizottságok és a képviselő-testület is, hogy emelésekre szükség lenne, a piaci ár alatt
jóval lentebb vagyunk.
Boros Gyula képviselő: Szerintem fontossági sorrendben kellene őket megvizsgálnunk.
Viszokai István polgármester: Jó, de a fontossági sorrendet is le kellene írnotok, hogy mit javasoltok,
melyik a fontos.
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Egy határidőről kérem, döntsön a testület, hogy meddig szeretnék
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módosítani a szerződéseket.
Dr. Sömjéni Éva képviselő: Szerintem Jegyző asszony adjon javaslatot, ne mi találjuk ki.
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Én már adtam javaslatot arra, hogy miket kellene módosítani, benne
vannak a táblázatban.
Bodola Huba képviselő: Csak az sok lenne szerintem. Egyszerre drasztikusan növelni. Ilyet nem
szabad elkövetni, nagy hiba lenne. Most például ha van egy olyan cég, nem mondok nevet, vagy
mondok, a gyógyszertár, itt háromszoros emelés van. Ez így nem becsületes, nonszensz. Még a dupla
is szerintem meggondolandó.
Viszokai István polgármester: Igen, csak ha már tavaly emeltünk volna 10%-ot, akkor nem fájna
megint 10%-ot emelni. Most ha azt mondjuk, hogy 20, az már fájdalmasabb, mint a kétszer 10-et
emeltünk volna. Tényleg el kell dönteni, hogy mikor legyen. Akkor legyen március végére az
előterjesztést, addig mindenki adja be az ötleteit. Március vége jó lesz?
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Én már beadtam a javaslataimat. Először szerintem a Jogi Bizottságnak
kéne megvizsgálnia és javaslatot tennie. Én megtettem a javaslataimat, hogy szerintem mit kellene.
Nem olyan sok szerződés, behozom, átnézi a bizottság és azt mondja, hogy igen ezt módosítsuk.
Előkészítjük a szerződéstervezetet, inkább ez lesz hosszadalmas, ha speciális szerződésről van szó,
például az orvosi szerződések. Szerintem így kéne csinálni.
Ekker Géza nem képviselő bizottsági tag: Huba én szeretlek, tisztellek, de nem lenne jó ha a te
mostani nyilatkozatod beépülne a testület gondolkodásába. Ne a gyógyszertárat sajnáld, hanem
bennünket sajnálj, mert az, hogy hosszú éveken keresztül gyalázatosan alacsony áron fizetettük vele a
bérleti díjat, ez lebegjen a szemed előtt. Ha ez nem vandalizmus, és nem drasztikus, hogy egyszerre,
ha kell, az ötszörösére is felemelem, mert az a piaci ár. Ezt vedd figyelembe.
Bodola Huba képviselő: Ezzel egyetértek. Jó, tudom a gyógyszertár, őt emeltük ki, de a többi is
benne van a gondolatmenetben. Itt a Jegyző asszony adott a táblázatban egy iránymutatást. Próbáljuk
azt tartani. Azért annyira nem lehetünk drasztikusak senkivel, mindegy hogy most milyen
vállalkozásról beszélünk. Nem arról van szó, hogy el fog menni, de egyből nem lehet ennyit emelni.
Ekker Géza nem képviselő bizottsági tag: Hogyne lehetne? Miért nem lehet?
Bodola Huba képviselő: Azért, mert ez az önkormányzat hibája is, meg a testületnek is, hogy eddig
nem emelte.
Viszokai István polgármester: Jó. Szerintem győzködjétek egymást testületi ülésen kívül. Én is azt
gondolom, hogy emelni kell, de meg kell határozni egy limitet, hogy mi az az összeg.
Dr. Sömjéni Éva képviselő: Csak annyit, hogy Jegyző asszony adott ezt a javaslatot, ezt kéne a
bizottságoknak egy közös ülésen megbeszélni. Erre adjunk egy határidőt, hogy a bizottságok meddig
ülnek össze.
Viszokai István polgármester: Március vége megfelel?
Dr. Sömjéni Éva képviselő: Legyen március vége.
Viszokai István polgármester: Aki egyetért azzal, hogy március 31. legyen a határidő arra, hogy
addig a javaslatokat megtesszük, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 7 fő
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazott, az
indítványt elfogadta.
Viszokai István polgármester: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, kérem a
Bizottság Elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a döntésről.
Bodola Huba képviselő, a Pénzügyi Bizottság Elnöke: Az előterjesztést a Bizottság megtárgyalta, a
határozati javaslatot 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 határozati javaslatot véleményezte és módosítási javaslat
nélkül elfogadta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére is.
Viszokai István polgármester: Aki egyetért március 31. napjáig a szerződések felülvizsgálatával,
kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 7 fő
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazott, az
indítványt elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
12/2016. (II.17.) Önkormányzati Határozat
Tárgy: Szerződések felülvizsgálata
Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy 2016. március 31. napjáig az önkormányzat és intézményei
hatályos szerződéseit felülvizsgálja.
Felelős: Jegyző
Határidő: 2016.03.31.

9./

Javaslat közterületek –utcák- elnevezésére

Viszokai István polgármester: Lakossági igény merült fel a Mályi község közigazgatási területén
belül található Mályi 3148 hrsz-ú közterület elnevezésére. A kérdéses utat már évtizedek óta
„Kistokaji út” névvel azonosították. Az út neve a kartográfiai térképeken is szerepel annak ellenére,
hogy a hivatalos elnevezése nem szerepel a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban, nincs benne a
Központi Címnyilvántartó Rendszerben, és az elnevezését igazoló irat nem lelhető fel az
irattárunkban sem. Ezen okok miatt javaslom a terület megközelítését biztosító feltáró útnak a
Kistokaji út megnevezést adni. 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 módosítási javaslat
nélkül elfogadta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére is.
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Viszokai István polgármester: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, kérem a
Bizottság Elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a döntésről.
Bodola Huba képviselő, a Pénzügyi Bizottság Elnöke: Az előterjesztést a Bizottság megtárgyalta, a
határozati javaslatot 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 határozati javaslatot véleményezte és módosítási javaslat
nélkül elfogadta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére is.
Viszokai István polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a Mályi 3148 hrsz-ú közterület elnevezése a
továbbiakban Kistokaji út legyen, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 7 fő
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazott, az
indítványt elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
13/2016. (II.17.) Önkormányzati Határozat
Tárgy: Mályi, 3148 hrsz-ú közterület elnevezése
Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek
elnevezéséről és a házszám-megállapításról szóló 8/2014.(IV.18.)
önkormányzati rendelet 6.§ (2) bekezdésében foglal hatáskörében eljárva úgy
határoz, hogy a Mályi, 3148 hrsz-ú közterület/ út elnevezését, amelyet –
figyelemmel a kialakult elnevezés használatra – az alábbiak szerint határozza
meg:
a Mályi, 3148 hrsz-ú közterület elnevezése a továbbiakban: Kistokaji
út.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hatályos előírások
szerinti eljárásokat lebonyolítsa.
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal
Viszokai István polgármester: Lakossági igény merült fel a Mályi község közigazgatási területén
belül található Mályi 027, 054/2 és 055/1 hrsz-ú közterületek (zártkerti utak) elnevezésére. A térséget
már a korabeli nyilvántartások szerint is „Vakarács” településrész névvel azonosították. Ezen ok
miatt javaslom a terület megközelítését biztosító feltáró útnak a Vakarács út megnevezést adni.
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 módosítási javaslat
nélkül elfogadta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére is.
25 / 31

Viszokai István polgármester: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, kérem a
Bizottság Elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a döntésről.
Bodola Huba képviselő, a Pénzügyi Bizottság Elnöke: Az előterjesztést a Bizottság megtárgyalta, a
határozati javaslatot 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 határozati javaslatot véleményezte és módosítási javaslat
nélkül elfogadta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére is.
Viszokai István polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Mályi 027, 054/2 és 055/1 hrsz-ú
közterületek/utak elnevezése a továbbiakban Vakarács út legyen, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 7 fő
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazott, az
indítványt elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
14/2016. (II.17.) Önkormányzati Határozat
Tárgy: Mályi, 027, 054/2 és 055/1 hrsz-ú közterületek/utak elnevezése
Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek
elnevezéséről és a házszám-megállapításról szóló 8/2014.(IV.18.)
önkormányzati rendelet 6.§ (2) bekezdésében foglal hatáskörében eljárva úgy
határoz, hogy a Mályi, 027, 054/2 és 055/1 hrsz-ú közterületek/ utak
elnevezését – figyelemmel a kialakult elnevezés használatra – az alábbiak
szerint határozza meg:
a Mályi, 027, 054/2 és 055/1 hrsz-ú közterületek/utak elnevezése a
továbbiakban: Vakarács út.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hatályos előírások
szerinti eljárásokat lebonyolítsa.
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal

10./

Vécsei István egyezségi ajánlatának, ipari park kialakítására tett
javaslatának elbírálása

Viszokai István polgármester: A Képviselő-testület 2015.12.10. napján megtartott ülésén kérte, hogy
Vécsei István ajánlatára a Hivatal dolgozzon ki alternatívákat a Képviselő-testületi döntéshez. Vécsei
István 0115/58 helyrajzi számú ingatlan tekintetében fennálló korlátozási kártalanítási igényével
kapcsolatban Dr. Zalkadi Adrienn jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet. 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.
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Bihari Attila képviselő, az Ügyrendi, Jogi és Vagyon-nyilatkozatkezelő Bizottság Elnöke: Az
előterjesztést a Bizottság megtárgyalta, az egyezségi ajánlatot véleményezte, azt nem fogadta el és
Képviselő-testületek sem javasolja elfogadásra.
Viszokai István polgármester: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, kérem a
Bizottság Elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a döntésről.
Bodola Huba képviselő, a Pénzügyi Bizottság Elnöke: Az előterjesztést a Bizottság megtárgyalta, az
egyezségi ajánlatot véleményezte, azt nem fogadta el és Képviselő-testületek sem javasolja
elfogadásra.
Viszokai István polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Vécsei István korlátozási kártalanítási
ügyében tett ajánlatát ne fogadjuk el, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 7 fő
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazott, az
indítványt elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
15/2016. (II.17.) Önkormányzati Határozat
Tárgy: Vécsei István korlátozási kártalanítási ügyében tett
egyezségi ajánlata
Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy a Mályi 0115/58 hrsz ingatlannal kapcsolatos
korlátozási kártalanítási ügyében Vécsei István egyezségi
ajánlatát nem fogadja el.
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal
Viszokai István polgármester: Az ipari park kialakítására vonatkozó tényekről Dr. Zalkadi Adrienn
jegyző szintén tájékoztatta a képviselő-testületet. Vitára bocsátom a napirendi pont tárgyalását.
Viszokai István polgármester: Az ipari parkra és a közmű kialakítására 100%-os támogatással lehet
pályázni. Vécsei István helyi lakos felajánlotta az ő területeit, hiszen 10 hektárral lehet bepályázni
önkormányzatoknak. Itt csinálnánk egy olyan ügyletet, hogy Vécsei István felajánlja az ő területeit és
késleltetett fizetéssel fizetnénk ki őt akkor, amikor az ipai park közművesítése elkészülne. Azt hozzá
kell tenni, hogy 5 évi csak bérbe tudjuk adni az ipari parkot, ezzel tisztában van Vécsei úr, de azt
mondta neki így is megfelel és szeretné, ha ezzel az egyességgel, a település fejlődésnek indulna. Azt
gondolom, ha itt ipari park lenne, mindenképpen fejlődést hozna a településnek. A pályázaton,
társulási üléseken egyeztetések folytak, és az első körben most nincs esélyünk arra, hogy ipari park
létesüljön Mályiban. Ha az első kör lement és jön a második kör, amennyiben marad még
pénzmaradvány, akkor be fogjuk adni a pályázatot. Akkor lesz majd releváns ez a dolog. Egyelőre
szerintem ezt talonba lehet tenni, a bizottságok is erről döntöttek, ha jól tudom. Ha eljön az idő, akkor
megint elővehetjük az ipari parknak a kialakítását, amit jó ötletnek tartok.
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, az ajánlatot véleményezte, azt nem fogadta el és Képviselő27 / 31

testületek sem javasolja elfogadásra.
Viszokai István polgármester: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, kérem a
Bizottság Elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a döntésről.
Bodola Huba képviselő, a Pénzügyi Bizottság Elnöke: Az előterjesztést a Bizottság megtárgyalta, az
ajánlatot véleményezte, azt nem fogadta el és Képviselő-testületek sem javasolja elfogadásra.
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, az ajánlatot véleményezte, azt nem fogadta el és Képviselőtestületek sem javasolja elfogadásra.
Viszokai István polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Vécsei István ipari park kialakításával
kapcsolatos ajánlatát ne fogadjuk el, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 7 fő
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazott, az
indítványt elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
16/2016. (II.17.) Önkormányzati Határozat
Tárgy: Vécsei István ipari park kialakításával kapcsolatban tett ajánlata
Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
Vécsei István, mint a Mályi 026/1 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának
az ipari park kialakításával kapcsolatos ajánlatát nem fogadja el, arra való
tekintettel, hogy jelenleg a feltételek az ipari park kialakítására nem
adottak.
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal

11./

Tájékoztatás pályázatok előkészítő munkáiról

Viszokai István polgármester: Megkérem Dr. Zalkadi Adrienn jegyzőt, hogy tájékoztassa a
képviselő-testületet.
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Az előterjesztéshez mellékelten megküldött táblázat tartalmazza a
pályázatokat és azok beadási határidejét. A bel és csapadékvíz védelmi, a turisztikai, valamint a
kerékpárúttal kapcsolatos beruházás tekintetében az előzetes egyeztetések már megkezdődtek. A 3
sz. Fő út mellett, az Auchanig lévő kerékpárúttal kapcsolatosan már Miskolccal folytattunk
egyeztetéseket, hisz nagyjából 1 km-nyi szakaszt Miskolcnak kell megépítenie. Természetesen a
pályázás és megvalósítás konzorciumi megállapodás keretében történik majd. A csapadékvíz
elvezetésnél a Bem, Bercsényi, Munkás és az ezeket összekötő utcáknál kezdjük a megvalósítást.
Amennyiben lehetőség van rá, a Botond utca és a Vezér árok is bele kerül a pályázatba. A
turisztikai pályázat keretében a parkolónál kerülne kialakításra egy zárt szabad strand. Amennyiben
az előzetes tervek megvannak, azokat azonnal egyeztetjük a képviselő-testülettel.
Viszokai István polgármester: Annyit szeretnék hozzátenni, hogy már nyertünk egy pályázatot, amit
tartalék listára tettek. Gratuláltak, hogy megnyertük, de már nem volt rá fedezet. Akkor biztos egy
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pályázat, ha már átutalták a pénzt.
Viszokai István polgármester: Van-e egyéb kérdés, észrevétel?
Dr. Sömjéni Éva képviselő: Nekem kérdésem lenne Polgármester úrhoz az Mötv. 32. § (1) bekezdés
b.) pontja alapján. Tudom, hogy Polgármester úrnak elege van a tyúkneveldéből, de azzal kezdtünk,
azzal fejezzük be. Ezzel kapcsolatban szeretnék kérdezni. Polgármester úr január 14.-én a perben
átadott egy szállítási szerződést a bíróságon, amelyik a Kistérség és a Mályi Invest Kft. között jött
létre. A szerződés tartalmát, a szerződés mellékletének kéne meghatároznia, mellékletet
Polgármester úr nem csatolt. Én kértem az Információs törvény szerint a mellékletet. Nincs
melléklete ennek a szerződésnek. Azt szeretném megkérdezni, hogy Polgármester úr tudja-e miről
szól ez a szerződés, amit becsatolt a bíróságra, szóval nyilván tudja?
Viszokai István polgármester: Persze. 15 napon belül írásban válaszolok. Az előbb is mondtam,
hogy csomó fontos dolog van. Önnek ez a legfontosabb, de vannak más határidős dolgok, jobb
lenne abban dönteni. Ez is fontos, csak itt vannak prioritások. Én elhiszem, hogy Képviselő asszony
ráér ezeket mazsolázni, de vannak más dolgok, amelyek határidősek, és ha azokat megcsináljuk,
akkor majd ezekkel is foglalkozunk. Amúgy nem tudom, mit kér még tőlem, bíróság, rendőrség
bekérte.
Dr. Sömjéni Éva képviselő: Én, mint önkormányzati képviselő kérdezem, hogy miről szól ez a
szerződés.
Viszokai István polgármester: Nem elég, hogy rendőrségen van?
Dr. Sömjéni Éva képviselő: Én szeretném tudni.
Viszokai István polgármester: Majd a rendőrség megnézi.
Dr. Sömjéni Éva képviselő: Igen, a rendőrség majd megnézi valamikor. Polgármester úr, van itt egy
szerződés, aminek a tartalmát a mellékletének kéne meghatároznia, és a melléklet nem található. A
Mályi Invest Kft.-nél ez a szerződés egyáltalán nem található, tehát nem csak a melléklete, hanem a
szerződés maga sem.
Viszokai István polgármester: Akkor meg kell nézni, hogy a Kft.-nél miért nem található meg.
Dr. Sömjéni Éva képviselő: Ez nagyon jó kérdés.
Viszokai István polgármester: Átvették az ügyiratot vagy nem vették át? Van egy lista, amin
átvették.
Dr. Sömjéni Éva képviselő: Igen.
Viszokai István polgármester: Meg kell nézni.
Dr. Sömjéni Éva képviselő: Jó. Ez egy jó kérdés. Arról nem is szólva, hogy ennek eredetben ott
kéne lennie.
Viszokai István polgármester: Én is ezt mondom. Akkor miért tőlem kéri? Miért nem a Kft.-től?
Dr. Sömjéni Éva képviselő: Azért, mert Polgármester úr csatolta ezt be a bíróságra, és feltételezem,
hogy Polgármester úr tudja, és miután ennek a szerződésnek az alapját Polgármester úr leigazolta,
az első osztályú teljesítési igazolással, hogy első osztályú minőségben ez elkészült ez az épület, és
ennek alapján fizetett a Kistérség.
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Viszokai István polgármester: Ennek alapján nem fizethetett, mert én foglalkoztatási partner
voltam, mint tetszik tudni. Az én aláírásomra, igazolásomra a Kistérség biztos, hogy nem fogadta el
a teljesítést. Én nem is voltam velük szerződésben.
Dr. Sömjéni Éva képviselő: Ez így van, foglalkozatási partner.
Viszokai István polgármester: Azért mondom, hogy akkor ne tessék már ilyet mondani, hogy arra
fizettek, mert biztos, hogy arra nem fizettek.
Dr. Sömjéni Éva képviselő: Akkor nem arra fizettek. Van egy teljesítési igazolás, amit Polgármester
úr írt alá, sőt a pénzügyi vezető ellenjegyezte. Én ezért szeretném kérdezni, hogy miről szól ez a
szerződés.
Viszokai István polgármester: Jó, megértettem.
Dr. Sömjéni Éva képviselő: Rendben. Még egy kérdésem van. Én ugyan utálom a névtelen
telefonálókat és a névtelen leveleket, de kaptam egy névtelen bejelentést, és én szeretném ezt
megkérdezni. A telefonáló szerint van olyan személy, aki közmunkásként van alkalmazva az
önkormányzatnál, de nem jelenik meg a munkahelyén. Gyakorlatilag munkát nem végez. Én a nevét
itt most nem mondanám meg, mert személységi jogai vannak a közmunkásnak, de majd átküldeném
a nevet Polgármester úrnak, hogy dolgozik e, nem dolgozik, ha dolgozik mikortól, és milyen
munkahelyen. Ezt le fogom írni.
Viszokai István polgármester: Jó, akkor tessék megtenni a bejelentést, vagy az észrevételt.
Dr. Sömjéni Éva képviselő: Én kérdezek az Mötv. alapján. Nem teszek bejelentést, majd akkor
teszek, ha kiderül, hogy az a személy nem dolgozik. Akkor fogok bejelentést tenni.
Viszokai István polgármester: Rendben van. Egyszer azt mondtuk, hogy nem foglalkozunk névtelen
bejelentésekkel. Akkor foglalkozunk, vele vagy nem foglalkozunk vele? Foglalkozzunk. Ne a
névtelenre hivatkozzon, hanem tegye fel Ön a kérdést, hogy Ön kíváncsi rá.
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: A honlapot én tartom karban, és oda is jött egy ilyen hozzászólás. Én
továbbítottam Rádi úrnak, ugyanis ő felelős azért, hogy vezetik a jelenléti ívet, meg náluk a teljes
névsor megvan, hogy ki áll alkalmazásban. Én kértem, hogy válaszoljon rá, illetve foglalkozzon az
üggyel, mivel én nem tudom megmondani azt, hogy ő kit milyen munkakörbe oszt be. Én azokról
az emberekről tudok, akik nálam vannak a hivatalban. Minden intézményvezetőnek ő viszi oda az
embert, illetve ők vezetik, személyesen íratják alá a jelenléti ívet. Ebben a kérdésben Rádi úr tud
tájékoztatást adni, én ezért továbbítottam is neki a levelet. Jött más is, tisztítószeres hozzászólás is
volt a honlapon, én azt is továbbítottam felé, hogy legyen kedves rá válaszolni, mert a honlap
karbantartásánál nekem küldi az e-mailt, hogy én moderáljam a hozzászólást, hogy megjelenik e
vagy sem. Rögtön fel is hívtam Rádi urat és továbbítottam neki. Én akkor tudok választ adni erre,
amennyiben ő válaszol rá. Ott név nem volt, azt nem tudom.
Viszokai István polgármester: Köszönjük. Most melyik napirendi pontnál tartunk?
Dr. Sömjéni Éva képviselő: Kérdést intéztem Polgármester úrhoz, az Mötv. alapján.
Viszokai István polgármester: Akkor ez már ülésen kívüli téma.
Dr. Sömjéni Éva képviselő: Nem, ez képviselő-testületi téma, a testületi ülés végén lehet.
Viszokai István polgármester: Az SzMSz mit mond erről? Csak így felteheti a kérdést napirendi
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ponton kívül?
Dr. Sömjéni Éva képviselő: Polgármester úr! Jegyző asszony mesélje már el neki, hogy az
önkormányzati törvény hogy szól. A testületi ülésen az önkormányzati képviselő kérdést intézhet a
polgármester felé.
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Igen, és 30 napon belül kell válaszolni.
Viszokai István polgármester: Ezt kérdeztem, tetszett mondani a hivatkozást, csak nem voltam
képbe, fejből nem tudtam. Köszönöm szépen.
Több kérdés, észrevétel nem volt, a Polgármester úr az ülést bezárta.
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