BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

MÁLYI KÖZSÉG

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 25. 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: 7 fő
Szavazati joggal rendelkezők közül az ülés bezárásakor jelen van: 7 fő
Meghívottként jelen van: Dr. Zalkadi Adrienn jegyző,
Bozó Bernadett jegyzőkönyvvezető,
Gál János nem képviselő bizottsági tag

Meghívottként távol maradt:Takács Attila nem képviselő bizottsági tag,
Ivánka Ernőné nem képviselő bizottsági tag,
Honosné Rusznák Veronika nem képviselő bizottsági tag,
Ekker Géza nem képviselő bizottsági tag,
Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag,
Varga Péter nem képviselő bizottsági tag
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Viszokai István polgármester: Megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testületből 7 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: 7 fő
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazott, az
indítványt elfogadta.
Viszokai István polgármester: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolom még Boros Gyula képviselőt.
Aki az indítvánnyal egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 7 fő
A Képviselő-testület 7 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 a 2016. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet
megalkotására
Előadó: Polgármester
Javaslat a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásokról szóló, a
település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról szóló
rendelettervezetek társadalmi egyeztetésre bocsátásáról
Előadó: Polgármester
Javaslat a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásáról szóló 17/2014.
(VI.04.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Polgármester
Javaslat pályázat kiírására a Mályi Móra Ferenc Közösségi ház és Könyvtár
intézményvezetői munkakörének betöltésére
Előadó: Polgármester
Javaslat a Mályi Móra Ferenc Közösségi ház és Könyvtár intézményvezetői megbízására
Előadó: Polgármester
Javaslat a Mályi 197/3 hrsz értékesítésére
Előadó: Polgármester
Javaslat a Mályi Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde nyári zárva tartásának
engedélyezésére
Előadó: Polgármester
Javaslat a Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
Előadó: Polgármester
Javaslat a MIDMAR Kft-vel történő együttműködési megállapodás megkötésére
Előadó: Polgármester
Beszámoló a 2015. évi adóbevételekről
Előadó: Polgármester
Beszámoló a Mályi Móra Ferenc Közösségi ház és Könyvtár 2015. évi munkájáról
Előadó: Polgármester

Dr. Sömjéni Éva képviselő: Kérném a napirendi pontok közé felvenni a tegnapi nap megküldött
előterjesztést és határozati javaslatot.
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Az SzMSz 11.§ (3) bekezdése alapján szóbeli előterjesztést
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kivételesen indokolt esetben, a képviselő-testület minősített többséggel hozott döntése alapján
lehet felvenni a napirendek közé, azonban a határozati javaslatot akkor is írásban kell benyújtani.
A szóbeli előterjesztés leghosszabb időtartama 10 perc.
Viszokai István polgármester: Kérem Képviselő Asszonyt, mondja meg, hogy ez miért kivételesen
indokolt eset.
Dr. Sömjéni Éva képviselő: A különlegesen indokolt eset az, hogy most zárul le a közfoglalkoztatási
program február 29. napjával.
Viszokai István polgármester: Aki egyetért a Mályi Község Önkormányzata közfoglalkoztatási
tevékenységének vizsgálata tárgyú előterjesztés napirendre vételével, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 7 fő
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazott, az
indítványt elfogadta.
Viszokai István polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontokkal és az új napirendi
ponttal együtt szavazásra bocsátom az ülés napirendi pontjait, aki egyetért az ismertetett napirendi
pontokkal, 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./
12./

Javaslat a 2016. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet
megalkotására
Előadó: Polgármester
Javaslat a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásokról szóló, a
település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról szóló
rendelettervezetek társadalmi egyeztetésre bocsátásáról
Előadó: Polgármester
Javaslat a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásáról szóló 17/2014.
(VI.04.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Polgármester
Javaslat pályázat kiírására a Mályi Móra Ferenc Közösségi ház és Könyvtár
intézményvezetői munkakörének betöltésére
Előadó: Polgármester
Javaslat a Mályi Móra Ferenc Közösségi ház és Könyvtár intézményvezetői megbízására
Előadó: Polgármester
Javaslat a Mályi 197/3 hrsz értékesítésére
Előadó: Polgármester
Javaslat a Mályi Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde nyári zárva tartásának
engedélyezésére
Előadó: Polgármester
Javaslat a Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
Előadó: Polgármester
Javaslat a MIDMAR Kft-vel történő együttműködési megállapodás megkötésére
Előadó: Polgármester
Beszámoló a 2015. évi adóbevételekről
Előadó: Polgármester
Beszámoló a Mályi Móra Ferenc Közösségi ház és Könyvtár 2015. évi munkájáról
Előadó: Polgármester
Mályi Önkormányzat közfoglalkoztatási tevékenységének vizsgálata
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Előadó: Polgármester
Polgármesteri beszámoló
Viszokai István polgármester: Kis idő telt el a két ülés között, de részt vettem a Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat gyűlésén, amelyet Kistokajban szerveztek meg. Tájékoztatást kaptunk a
módosult törvényekről és rendeletekről, Igazgató asszony és Osztályvezető úr, valamint egy-két
előadó ismertette ezeket.

1./

Javaslat a 2016. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet
megalkotására

Viszokai István polgármester: A közigazgatási szervek hatékony és zavartalan működése
megvalósításának egyik elengedhetetlen feltétele a közszférában foglalkoztatott munkatársakat
megillető szabadság előrelátható ütemezése, a ki nem adott szabadságok felhalmozódásának
elkerülése. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése
szerint a „képviselő-testület (...) – a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes szabadság
kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. A rendelettervezet az előterjesztéshez csatolásra került,
kérem annak megtárgyalását és elfogadását. 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 rendelettervezetet véleményezte és módosítási javaslat
nélkül elfogadta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére is.
Viszokai István polgármester: Aki egyetért a 2016. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről
szóló 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
2/2016. (II.26.) Önkormányzati rendelete
a 2016. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről
/A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi/

2./

Javaslat a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásokról szóló, a
település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról szóló
rendelettervezetek társadalmi egyeztetésre bocsátásáról

Viszokai István polgármester: A településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásokról
szóló rendelet megalkotása lehetőséget biztosít arra, hogy a település meghatározza az épített
környezet színvonalát és a településkép sajátosságait. A település egyes területeire való behajtás
rendjéről és a fizetendő díjakról szóló rendelet megalkotása pedig a község szilárd burkolatú
útjainak megvédésében segít, mivel a 3,5t -t meghaladó nehézgépjárművek Önkormányzati
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tulajdonú közutakra történő behajtását szabályozza. A rendelet tárgyára való tekintettel a helyi
rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 21/2011. (XII.31.) önkormányzati
rendelet alapján társadalmi egyeztetésre kell bocsátani a helyi önkormányzati rendelet tervezetét és
indokolását. 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 rendelettervezetet véleményezte és módosítási javaslat
nélkül elfogadta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére is. A díjak módosítását
napoltuk el.
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Azt úgy beszéltük, hogy közzétesszük véleményezésre, és közben a
bizottság megtárgyalja nem az utolsó nap, hanem idejében és javaslatot ad, hogy mit akar
változtatni 8 nappal a határidő lejárta előtt. A malyi.hu-n kell kitenni minimum 30 napra. A holnapi
naptól számítanánk a határidőt.
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 módosítási javaslat
nélkül elfogadta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére is.
Viszokai István polgármester: Aki egyetért a rendeletek társadalmi egyeztetésre bocsájtásával, 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:
17/2016. (II.25.) Önkormányzati Határozat
Tárgy: Rendeletek társadalmi egyeztetésre bocsátása
Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásokról szóló
és a fizetendő díjakról szóló rendelettervezeteket a melléklet
tartalommal társadalmi egyeztetésre bocsátja. felkéri a jegyzőt, hogy a
rendelettervezeteket 30 napra az önkormányzat hivatalos honlapján
tegye közzé.
Felelős: Jegyző
Határidő: 2016.03.28.
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3./

Javaslat a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásáról szóló 17/2014
(VI.04.) önkormányzati rendelet módosítására

Viszokai István polgármester: A civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásáról szóló
17/2014 (VI.04.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést mindenki megkapta. A
rendelet tekintetében az eljárási, pályázati határidők módosítására irányul a javaslat. A költségvetés
elfogadását követően mind a civil szervezetek, mind az egyházak rövid határidőn belül tudjanak
támogatást igényelni. 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 rendelettervezetet 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
rendelettervezetet 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 rendelettervezetet véleményezte és módosítási javaslat
nélkül elfogadta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére is.
Viszokai István polgármester: Aki egyetért a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati
támogatásáról szóló 17/2014. (VI.04.) önkormányzati rendelet módosításával, 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
3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete
a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló
17/2014. (VI.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
/A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi/

6 / 18

4./

Javaslat pályázat kiírására a Mályi Móra Ferenc Közösségi ház és Könyvtár
intézményvezetői munkakörének betöltésére

Viszokai István polgármester: A vezetői megbízás a Magyarországi helyi önkormányzatokról szóló
2011. CLXXXIX. törvény 42. §-a alapján át nem ruházható képviselő-testületi hatáskör. A
költségvetési szerv vezetőjét, mint magasabb vezetőt, a Képviselő-testület a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján, pályázat útján 5 évre bízza meg. Egyéb
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Erre való tekintettel javaslom, hogy a magasabb
vezetői munkakört –Községi könyvtár, közművelődési intézmény igazgatója- a képviselő testület
pályáztassa meg. Vitára bocsátom a napirendi pont tárgyalását.
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: A bizottságok tegnap abban egyeztek meg, hogy arra való tekintettel,
hogy az egyes feltételeket és a határidőket még nem tudják meghatározni, így javasolják, hogy a
Képviselő- testület halassza el a döntést.
Viszokai István polgármester: Aki egyetért a magasabb vezetői pályázat kiírásával kapcsolatos
előterjesztés megtárgyalásának elhalasztásával, 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 az előterjesztés megtárgyalását és a pályázat kiírásáról szóló határozati
javaslat elfogadását elhalasztotta.
Viszokai István polgármester: Ezen esetben a következő, a Véleményező bizottság létrehozásáról
szóló határozati javaslat tárgyalását is javaslom elhalasztani. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 7 fő
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazott, az
indítványt elfogadta, az előterjesztés tárgyalását és a határozati javaslat elfogadását
elhalasztotta.

5./

Javaslat a Mályi Móra Ferenc Közösségi ház és Könyvtár intézményvezetői
megbízására

Viszokai István polgármester: A vezetői megbízás a Magyarországi helyi önkormányzatokról szóló
2011. CLXXXIX. törvény 42. §-a alapján át nem ruházható képviselő-testületi hatáskör. Javaslom,
hogy Kollár Istvánné könyvtárost nevezze ki a képviselő testület a Mályi Móra Ferenc Közösségi ház
és Könyvtár Igazgatójává, a magasabb vezetői munkakört –Községi könyvtár, közművelődési
intézmény igazgatója- betöltésére kiírt pályázat elbírálásáig, az új Igazgató kinevezéséig. 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
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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 Humán Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, kérem a Bizottság
Elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a döntésről.
Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, a Humán Bizottság Elnöke: Az előterjesztést a Bizottság
megtárgyalta, a határozati javaslatot véleményezte és módosítási javaslat nélkül elfogadta és
elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére is.
Viszokai István polgármester: Aki egyetért Kollár Istvánné intézményvezetői megbízásával, 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:
18/2016. (II.25.) Önkormányzati Határozat
Tárgy: Kollár Istvánné intézményvezetői megbízása
Mályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
az Mötv. 42.§ 2. pontjában és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény (Kjt.) 83/A. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva
Kollár Istvánné sz: Szabó Katalint nevezi ki
a Mályi Móra Ferenc Közösségi Ház és Könyvtár magasabb vezetői
munkakörébe – a Kjt. 20/B. § (5) bekezdésében foglaltak alapján pályázat
kiírása nélkül –
2016. március 1. napjától 2016.04.30. napjáig.
Havi illetményét - a vonatkozó jogszabályok szerinti illetményelemeken
túl -a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 3.1.13.
pontja alapján az intézményvezetői pótlékot 200% -ban állapítja meg.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert az egyéb munkáltatói
jogkörből eredő szükséges intézkedések megtételére, egyidejűleg a
vonatkozó munkajogi okmányok aláírására.
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal
6/ Javaslat a Mályi 197/3 hrsz értékesítésére
Viszokai István polgármester: A Mályi 197/3 helyrajzi számú 2678 m2 nagyságú, közterület
megnevezésű ingatlan 1/1-ed arányban Mályi Község Önkormányzata tulajdonát képezi. Az ingatlan
elidegenítéséhez a törzsvagyonból történő kivonás, rendeletmódosítás elfogadása szükséges. Vitára
bocsátom a napirendi pont tárgyalását.
Viszokai István polgármester: Annyit szeretnék hozzátenni, hogy itt volt egy rendezési terv és én úgy
tudom, mert tegnap bizottsági ülésen Jegyző asszony megjegyezte, hogy nem jó, de ez egyeztetve lett
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Kurucz Botondékkal is nem?
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Földmérésileg nem jó. A földmérő kimérte, mert szerettük volna a
rendezési tervnek megfelelően megosztani, hogy el tudjuk adni, de földmérő kimérte, és
természetben benne van az útban az épület sarka.
Viszokai István polgármester: Rendben van, csak az zavar engem, hogy ezt Botond nem fogadta el,
vagy neki ez rendben vagy így?
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Kimérte a földmérő a rendezési terv szerint és nem jó. Arrébb kell tenni
a rendezési tervben úgy az utat, hogy elférjen az épület.
Viszokai István polgármester: Jó, akkor elméletileg, hogy erről döntés tudjunk hozni megint
telekalakítás kell.
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Ha nem akarjuk telekalakításra adni, akkor eladjuk így, de azt mondta a
testület, hogy meg akarja gondolni milyen célra adja el, mi legyen az ingatlan sorsa, mert nem
egyeznek meg abban, hogy jó e, ha ipari területnek adjuk el attól függetlenül, hogy a szomszéd
például megvenné, és ő amúgy is ott végez tevékenységet, tehát őt nem zavarná a sajátja. A testület
átgondolja ezt, a bizottság megvitatja, hogy lehet praktikusabb lakóház építésére alkalmas területnek
minősíteni, mert nem akarja a bizottság illetve a képviselő-testület azt, hogy a lakóknak rossz legyen,
tehát pont a lakóház mellett legyen egy ipari terület.
Viszokai István polgármester: Szerintem telekalakításra nem adható így el, mivel van egy rendezési
terv és ahhoz kell igazodni, és ha megveszi valaki, akkor neki azt az utat ki kell hagynia, illetve ki
kell alakítania és akkor megvette az utat is, ami már nem is az övé lesz elméletileg. Ezért lenne már
jó úgy eladni, hogy az utat kivesszük belőle. Ez ugye nem lakóövezet, hanem gazdasági?
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Igen, de rendezési tervmódosítás nélkül nem vihető át a vázrajz a
Földhivatalon, mert rossz helyen van az út a rendezési terven, arrébb kell tenni egy kicsit.
Viszokai István polgármester: Értem, de akkor nem csak azt kell módosítani, hanem hogy
lakóövezeti legyen.
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Ezt majd eldönti a testület, megvitatja és megbeszéli, hogy akarja e,
hogy maradjon gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató vagy át akarja minősíteni esetleg lakónak.
Viszokai István polgármester: Én csak azt akarom mondani, hogy ugye elméletileg van rá vevő, a
közvetlen szomszéd és ő szeretné hozzácsatolni az ő ingatlanához. Itt van érdeklődő, lakóövezetire
nem nagyon van. Én nem hiszem, hogy lakóépületet szeretnének, hiszen van itt másik 75, ami nem
kelt el, igaz hogy nagyobb a négyzetméterár. Egyáltalán azt kellene először megnézni, hogy van e
kereslet arra a négyzetméterárra, amit az értékbecslő megállapított. Az a terület nagyon elhanyagolt,
tényleg jó lenne már valakinek a tulajdonába adni. Szóval halasszuk el a döntést, ha úgy
gondoljátok.
Bihari Attila képviselő: Tegnap még ugye nem volt annyi ismeretünk, egy-két dolognak utána
néztem. A terület valóban egy gazos, elhanyagolt terület. Mindig azon siránkozunk, hogy nincs az
önkormányzatnak elég ingatlan a tulajdonában, hát ugye ez az önkormányzat tulajdonában van. A
Polgármester úrral egyetértek abban, hogy ha ezt lakóépületnek akarjuk eladni nagyon kevés
jelentkező lenne rá, mert rossz a környezet. Ez a 6 millió forint lehet, hogy kecsegtető, de én a
tegnapi véleményemet annyiban módosítanám, hogy én azt javasolnám, ne adjuk el, hanem adjuk
oda bérbe. A bérbeadással kötelezni kell a terület rendberakására. Ha bérbe adjuk, lehet határozott
és határozatlan időre is. Tehát ha bármi megmozdulás van, fel lehet bontani velük a szerződést,
vagy megveszi akkor.
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Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: A bérbeadás is érdekli, írt egy kérelmet, hogy érdekli bérbe is.
Ugyanez az eljárás, csinálsz egy javaslatot, megjelölöd a bérbeadás árát, meg paramétereit. Ott van
a vagyongazdálkodási rendeletben, hogy hogyan kell kiírni a pályázatot. Csak az adatokat
megjelölöd, hogy mit javasolsz, elő lehet terjeszteni. Ez különben nem rossz ötlet, és utána, amikor
kialakítjuk a telket, azt követően lehet értékesíteni.
Bihari Attila képviselő: Még annyival szeretnék érvelni, hogy ugye nagy harc volt itt a helikopter
leszálló miatt az ott lakók tekintetében. Végül is ők lecsillapodtak, és ha ráadásul ott lakik,
gyakorlatilag őket zavarja a legjobban. Ha már lecsillapodtak a dolgok és őket érinti, akkor lehet,
hogy megérdemlik azt, hogy ott helyben akkor ők hasznosítsák.
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Az a baj, hogy a bérletet is ugyanúgy meg kell hirdetni, ha hosszútávra
akarod. Dönthetsz úgy, hogy érvénytelen a pályázat bármikor. Igen, ez lenne a legjobb, a bérlet a
szomszédnak, mert így nem ágálna ellene ő sem. Folyamatos bevétel lenne, közben meg tudjuk
csinálni a telekalakítást, meg a rendezési terv módosítást, és utána egy egyszeri bevétel is lesz
belőle, amit lényegében már elfogadnak az ott lakók, mivel egy fennálló állapotot legalizálunk.
Szerintem jogilag meg lehet oldani azt, hogy nem kell versenyeztetni, mert a bérlőnek elővásárlási
joga van.
Viszokai István polgármester: A bérlet sem rossz, de én érdemesebbnek tartanám az ilyen
területeket, több ilyen is van, értékesíteni, mégpedig azért, mert ezeket a területeket nem tudjuk
hasznosítani. Akkor a javaslat az, hogy következő ülésre halasszuk el.
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 a döntést
elhalasztotta és ezt 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 a döntést elhalasztotta és ezt 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 a döntést
elhalasztotta és ezt javasolja a Képviselő-testület részére is.
Viszokai István polgármester: Aki egyetért a Mályi 197/3 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével
kapcsolatos döntés elhalasztásával, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 7 fő
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazattal és tartózkodás nélkül szavazott, az
indítványt elfogadta és a Mályi 197/3 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről szóló határozati
javaslat elfogadását elhalasztotta.
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7/.

Javaslat a Mályi Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde nyári zárva tartásának
engedélyezésére

Viszokai István polgármester: A Mályi Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde intézményvezetője,
Faragó Lászlóné azzal a kéréssel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy a Mályi Óvoda és
Egységes Óvoda- Bölcsőde nyári zárását engedélyezzék. Az óvoda minden évben az SZMSZ- ben
és a HÁZIREND – ben előírtak alapján négy hétig zárva tart, ami a felújítások és a nagytakarítás
miatt szükséges. A zárás időpontja: 2016. 07. 01-től / péntek/ - 2016. 07. 29. /péntek/ Nyitás 2016.
08. 01. /hétfő/. 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 Humán Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, kérem a Bizottság
Elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a döntésről.
Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, a Humán Bizottság Elnöke: Az előterjesztést a Bizottság
megtárgyalta, a határozati javaslatot véleményezte és módosítási javaslat nélkül elfogadta és
elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére is.
Viszokai István polgármester: Aki egyetért a Mályi Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde nyári zárva
tartásával 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:
19/2016. (II.25.) Önkormányzati Határozat
Tárgy: Mályi Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde nyári
zárva tartása
Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy a 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) b)
bekezdése szerinti jogkörében eljárva engedélyezi a
fenntartásában működő Mályi Óvoda és Egységes ÓvodaBölcsőde zárva tartását 2016.07.01.-2016.07.29. napjáig.
Felelős: Intézményvezető
Határidő: Folyamatos
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8/. Javaslat a Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
Viszokai István polgármester: A polgármester szabadsága tekintetében a döntési jogosultság a
képviselő-testületet át nem ruházható hatáskörében illeti meg. A szabadság kiadásáról a képviselőtestületnek határozatban kell rendelkeznie. Viszokai István polgármester 2016. évi szabadságának
ütemtervét az előterjesztéssel mindenki megkapta. Vitára bocsátom a napirendi pont tárgyalását.
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Annyi, hogy az Államkincstár egy nappal többet adott Polgármester
úrnak, mint én. Én jogszabály alapján számoltam ki, de az Államkincstár felfelé kerekített.
Dr. Sömjéni Éva képviselő: Most beszéltem egy munkajogásszal az előbb, aki azt mondta szerinte
nem jár plusz 2 nap a kiskorú gyermek miatt. Én nem voltam ma a hivatalba, megígértem tegnap,
hogy ennek utána nézek, de nem voltam. Most felhívtam, azt mondta szerinte nem jár, de vissza fog
sms-ben jelezni rövid időn belül.
Viszokai István polgármester: Jó, akkor fogadjuk el, hogy két nap nem jár.
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Azt sem lehet. Az Államkincstár szerint 42 nap jár. Ezt az igazolást
adták ki. Ha nem ért vele egyet a testület, akkor halasszuk, semmi probléma nincs ezzel.
Bihari Attila képviselő: Nem halasztunk. El lehetne halasztani, de mivel az éves szabadság döntő
többségében járandóság, amúgy is van. ha két nap meg nem jár, azt vissza lehet vonni nem?
Viszokai István polgármester: Igen, majd módosítjátok. Most fogadjuk el.
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Itt most a szabadságolási ütemtervet fogadod el, a napok számát nem te
határozod meg, hanem jogszabály. Egy napot hozzáteszek az október, novemberihez, mert így jön
ki a 42 nap és maximum majd visszavonjátok.
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: Aki egyetért Viszokai István polgármester 2016. évi szabadságának
ütemtervével, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban részt vett: 7 fő
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és nem szavazat nélkül szavazott, az
indítványt elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:

20/2016. (II.25.) Önkormányzati Határozat
Tárgy:
Polgármester
jóváhagyása

szabadságolási

ütemtervének

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy Viszokai István polgármester szabadságolási
ütemtervét elfogadja.
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Felelős: Jegyző
Határidő: Folyamatos

9/.

Javaslat a MIDMAR Kft-vel történő együttműködési megállapodás megkötésére

Viszokai István polgármester: 2012. szeptember 7-én Miskolcon megalakításra került a MIDMAR –
Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint TDM szervezet,
melynek tulajdonosai Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, Miskolc Holding Zrt., illetve
szakmai civil szervezetként a Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület, melynek tagjai a turisztikai
szolgáltatók és a környékbeli önkormányzatok is. A TDM szervezet célja a turisztikai piaci igények
felmérése, az igényeknek megfelelő turisztikai termékek kialakítása, a térség piacra juttatásának
segítése, információs pontok működtetése, a desztinációs szintű marketingmunka kidolgozása és
végrehajtása. A megállapodás tervezetet az előterjesztéshez mellékeltük. 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. Tájékozódtam, eddig nem
volt fizetési kötelezettség.
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Nem, ez most, októberben fogadtad el a csatlakozást.
Bihari Attila képviselő: Igen, tavalyi évben 442 eFt volt a bevallás alapján. Ennyit beszedünk, a 40%át oda kell adnunk. Annyival módosul a szerződés, hogy ezért nekünk fizetni is kell.
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Nem, mi csak csatlakoztunk és most ez az együttműködési
megállapodás alapján. Ezt beterveztük a költségvetésbe is már. Ez olyan, mint egy tagság. Ugyanúgy
fizetsz minden tagságért, csak ő így határozza meg. Akinek nincs annyi az 20 eFt minimumot fizet.
Minden társulásban fizetünk valamennyi tagsági díjat.
Bihari Attila képviselő: Én most arra gondoltam, hogy ha a múlt évben volt 442 eFt és ha most is
annyi lenne, akkor ennek a 40%-a 170 valahány ezer forint, ezért meg tenni is kell nekik valamit.
Viszokai István polgármester: Persze, de ez le van írva, hogy mit tesz. Próbálják összefogni,
attrakciókkal segíteni a környező településeket. Összehangolják a különböző településeket, hogy hol
mi lehet.
Dr. Sömjéni Éva képviselő: A lényege a dolognak, hogy e nélkül nem tudunk pályázni. Ahhoz, hogy
itt az idegenforgalom fellendüljön ahhoz az kéne, hogy alakuljon a környezetünk, tópart, egyebek.
Nélkülük nem lehet pályázni. Ha majd itt alakult, akkor majd profitálunk más tevékenységükből 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.
Viszokai István polgármester: Aki egyetért az Együttműködési megállapodás a MIDMAR Kft-vel
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:
21/2016. (II.25.) Önkormányzati Határozat
Tárgy: Együttműködési megállapodás a MIDMAR Kft-vel
A Mályi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy az együttműködési megállapodást köt a Miskolci
Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társasággal. A megállapodás a határozat 1 mellékletét képezi. A
megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: Polgármester
Határidő: Folyamatos

10/. Beszámoló a 2015. évi adóbevételekről
Viszokai István polgármester: A 2015. évi adóbevételek és hátralékok alakulásáról szóló beszámolót
az előterjesztéshez csatoltan mindenki megkapta. Vitára bocsátom a napirendi pont tárgyalását.
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Megnéztem, hogy mi ez a föld bérbeadási hozzájárulás. Van egy olyan
szabály, hogy ha 5 évnél kevesebb időre adja valaki bérbe a földet, akkor ennek bizonyos százalékát
be kell fizetni az önkormányzat számlájára. Egyetlen egy ember van így, aki így adja bérbe a földjét,
és ő fizet. Ez az a tétel.
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: Aki egyetért a 2015. évi adóbevételek és hátralékok alakulásáról
szóló beszámolóval, 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:
22/2016. (II.25.) Önkormányzati Határozat
Tárgy: Beszámoló a 2015. évi adóbevételek és hátralékok
alakulásáról
A Mályi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy a 1991. évi XX. törvény 138. § (3) g) pontjában
meghatározott jogkörében eljárva Mályi Község önkormányzat
Jegyzőjének beszámolóját elfogadja.
Felelős: Jegyző
Határidő: Azonnal
11./ Beszámoló a Mályi Móra Ferenc Közösségi ház és Könyvtár 2015. évi munkájáról
Viszokai István polgármester: A szakmai beszámoló készítését jogszabály nem írja elő, azonban az
önállóan működő, de nem önállóan gazdálkodó Móra Ferenc Közösségi ház és Könyvtár szakmai
tevékenységéről minden évben készül beszámoló a Fenntartó önkormányzat részére. 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 Humán Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, kérem a Bizottság
Elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a döntésről.
Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, a Humán Bizottság Elnöke: Az előterjesztést a Bizottság
megtárgyalta, a határozati javaslatot véleményezte és módosítási javaslat nélkül elfogadta és
elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére is.
Viszokai István polgármester: Aki egyetért a Móra Ferenc Közösségi ház és Könyvtár 2015. évi
szakmai beszámolójával, kérem, kézfeltartással szavazzon.
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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:
23/2016. (II.25.) Önkormányzati Határozat
Tárgy: Móra Ferenc Közösségi ház és és Könyvtár 2015.
szakmai beszámolója
Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Móra Ferenc
Közösségi ház és Könyvtár 2015. szakmai beszámolójáról szóló
előterjesztést megtárgyalta úgy határoz, hogy Móra Ferenc
Közösségi ház és Könyvtár 2015. évi szakmai beszámolóját az 1.
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Intézményvezető
Határidő: Folyamatos

12./

A Mályi Önkormányzat közfoglalkoztatási tevékenységének vizsgálata

Viszokai István polgármester: Vajkovszky József, Bihari Attila, Boros Gyula, dr. Sömjéni Éva
önkormányzati képviselők a Mályi Önkormányzat közfoglalkoztatási tevékenységének vizsgálata
tárgyú előterjesztést terjesztette elő. Véleményük szerint nincs minden rendben a közfoglalkoztatást
illetően, a vizsgálat indokolt. Ezért javasoltuk a holnapi testületi ülés elé vinni az előterjesztést,
hogy a képviselő testület rendeljen el vizsgálatot a közmunkavégzéssel kapcsolatban és vizsgálat
lefolytatásával az Ügyrendi, Jogi, Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságot bízza meg.
Dr. Sömjéni Éva képviselő az előterjesztést felolvasta.
Dr. Sömjéni Éva képviselő: Ha jól tudom Jegyző asszonynak törvényességi észrevétele lenne.
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Igen. Nem tartalmazza a jogszabályi hivatkozást az előterjesztés, ami az
SzMSz alapján kötelező melléklet. Ezt kellene megjelölni. Én megnéztem az SzMSz-t, a 38§ (2)
bekezdése azt mondja, hogy a bizottság előkészítő, véleményező, javaslattevő, ellenőrző feladatokat
ellátó, a képviselő-testület által önkormányzati döntési jogkörrel felruházható, egymással
mellérendeltségi viszonyban álló választott önkormányzati szerv. Az 5. számú mellékletben van
meghatározva, hogy milyen feladatköre van a bizottságoknak. A Jogi Bizottságnál az alábbiak
vannak felsorolva:
 előzetesen megtárgyalja és véleményezi a rendelettervezeteket,
 kidolgozza a Szervezeti és Működési Szabályzatot és folyamatosan figyelemmel kíséri annak
hatályos voltát, javaslatot tesz felülvizsgálatára, módosítására,
 figyelemmel kíséri a képviselő – testület és szervei szabályos működését,
 szükség szerint állást foglal jogi, ügyrendi, etikai kérdésekben,
 munkájáról beszámol a képviselő- testületnek az éves munkatervben meghatározottak szerint,
 kivizsgálja a települési képviselők és a polgármester összeférhetetlenségének megállapítására
irányuló kezdeményezést,
 átveszi a képviselők vagyonnyilatkozatát,
 gondoskodik a jogszabály keretei között a vagyonnyilatkozat – kezeléséről, őrzéséről, a
szükséges vizsgálat lefolytatásáról.
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Dr. Sömjéni Éva képviselő: Tehát az SzMSz szerint a Jogi Bizottságot nem lehet ezzel megbízni.
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Igen. Vagy kibővíti az SzMSz ezen számú rendelkezését vagy
módosítja az előterjesztését, mert a Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságnál van
olyan, hogy ellenőrzést végezhet.
Dr. Sömjéni Éva képviselő: Akkor módosítanám az előterjesztést az SzMSz 38§-ának megfelelően
és azt kérem, hogy a Faluüzemeltetési Bizottság legyen megbízva a vizsgálat lefolytatásával.
Viszokai István polgármester: Én annyit szeretnék hozzátenni, hogy az nem vád volt, hogy Önnél is
közmunkások dolgoztak. Lakosoktól hallottam, tehát nem vádaskodás, bejelentés, mondhatni
közérdekű. Másrészt meg kérem a Faluüzemeltetési Bizottságot, hogy ha őket bízták meg, hogy
dolgozzanak ki egy olyan rendszert, amiben átlátható a 140 embernek a munkavégzése.
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Van ilyen nyilvántartás, az Invest vezeti.
Viszokai István polgármester: Tudom, hogy van, de ebből kiderül, hogy ki az aki dolgozik vagy
nem dolgozik?
Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Rádi úr minden nap vezeti a nyilvántartást, minden nap küldi a
hiányzók névsorát. Én azt mondom, hogy dolgozhatott ott közfoglalkoztatott, ha ki volt jelentve. én
nem azt mondtam, hogy tudom, hogy szabálytalanul dolgozott. Én azt tudom, hogy dolgozott
közfoglalkoztatott ott, de az Rádi úrnak, én nem látok bele a dolgaiba, hogy ki volt az APEH-nál
jelentve. Az az ő dolga, én erről nyilatkozni nem tudok. Az, hogy Rádi úr elfelejtette vagy nem
jutott eszébe, az nem az én dolgom.
Viszokai István polgármester: Rádi úr nyilatkozott, hogy nem is dolgozott ott senki.
Dr. Sömjéni Éva képviselő: Most nem feltétlenül az én ügyemet fogom egyedül kivizsgálni, ez az
egyik. A másik, hogy megvannak a szerződéseim, számláim szépen egyben, és mielőtt Rádi úrral
megbeszéltem, hogy a Mályi Invest jöjjön hozzánk dolgozni az volt a kérésem, hogy hozzánk
közmunkást ne hozzon. Ezt nem mondtam el múlt héten a testületi ülésen, de ha hoz, hozzon,
hozhat, legyen kijelentve. Ez vállalkozási tevékenység, amit nálunk végez, és természetesen én,
mint önkormányzati képviselő nem fogom kitenni magam annak, hogy egy közmunkás ott úgy
dolgozzon.
Viszokai István polgármester: Nagyon helyes. Attól függetlenül ez egy lényeges pont, mert ezért
tetszett beadni az előterjesztést, hogy az Ön dolgait is megvizsgálja. A Faluüzemeltetési Bizottság
majd meg fogja vizsgálni, és akkor ezzel tisztázódik a dolog. Elméletileg Képviselő Asszony
kijelentette, hogy Rádi ú a felelős érte. Volt az a szabálytalan közfoglalkoztatás a hegyen is,
szerintem abban is Rádi úr a felelős, hiszen neki minden reggel névsorolvasást kell tartani, minden
műszak után is fel kell olvasni a neveket. 2 hét alatt észre lehetett volna venni. Azt hiszem innen
vették fel a szerszámot, illetve mint Kft. vezetőnek jeleznie kellett volna, ha ő nem ért egyet ezekkel
a dolgokkal, vagy szabálytalannak ítéli meg. Nyugodtan szólhatott volna, nem szólt.
Dr. Sömjéni Éva képviselő: Nem Rádi Úr a felelős azért, mert a Pingyomon szabálytalan
munkavégzés folyt. Szerződést kötött az önkormányzat, ezt azért szögezzük le. Ez az egyik. A
Másik pedig az, hogy amit én kértem Polgármester úrtól, tudom, 30 napja van rá, hogy válaszoljon
nekem, ebben még bőségesen benne vagyunk, de az a közmunkás, akinek a neve felmerült, az a
Polgármesteri Hivatalban dolgozik, nem pedig Rádi úr irányítása alatt. Itt nagyon sok minden van,
nagyon sokrétű az egész. Szerintem ezeket meg kéne nézni, és valóban igaza van polgármester
Úrnak, hogy egy olyan nyilvántartási rendszer kell, ahol ellenőrizhető a dolog, tökéletesen nyomon
követhető.
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Viszokai István polgármester: Ezzel egyetértek, de hogy Képviselő Asszony mondja meg, hogy mi
szabályos, meg mi nem. Azt mondta, hogy tehet róla, hogy ott közmunkások dolgoztak, Ön ezt
határozottan kijelentette és ezt igaznak is tartja, ezt mindenkinek el kell fogadni. Ha én azt
mondom, hogy azért is Rádi úr felelős, mint minden közfoglalkoztatottért, akkor Ön azt mondja,
hogy ez nem igaz. Nem értem a kettőnek az összefüggését. Ha Rádi a közfoglalkoztatottaknak a
felelőse, ő irányítja az embereket, akkor csak észreveszi, hogy a Pingyomon van vagy nincs valaki.
Előtte feljárt hozzájuk névsort olvasni, vagy ki ellenőrizte őket, hogy ott dolgoznak. Ez is egy
felelősség, ezt is meg lehet vizsgálni. Azt is vizsgálják meg, hogy a Pingyomra anno, előtte, amikor
nem a hegyen dolgoztak. Ki volt az aki az x embert névsorral ellátta, ki ellenőrizte, hogy milyen
munkát végeztek, ki írta alá reggel a jelenléti ívet. Ezeket is legyenek szívesek kivizsgálni.
Viszokai István polgármester: Aki egyetért 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:
24/2016. (II.25.) Önkormányzati Határozat
Tárgy: A Mályi Önkormányzat közfoglalkoztatási tevékenységének
vizsgálata
Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közmunkával
kapcsolatos vizsgálattal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta, úgy
döntött, hogy elrendeli 2015. január 1-étől 2016. február 29-ig terjedő
időtartamra a közmunkavégzéssel kapcsolatos vizsgálatot és az
Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottság bízza meg a
vizsgálat lefolytatásával.
Felelős: a Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottság Elnöke
Határidő: 90 nap
Több kérdés, észrevétel nem volt, a Polgármester úr az ülést bezárta.
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