
JEGYZŐKÖNYV

Készük: M ályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-án 16.00
órakor megtartott testületi üléséről

Jelen vannak: Győrfi Gábor polgármester
M ihály Eszter Laura alpolgárm ester 
Kulcsár Zsigmondné képviselő 
Tóth Sándor képviselő 
Nahajné Pál Ilona képviselő 
Dr. Szécsi Ottó jegyző 
Juhászné Dr. Soltész Edit Tünde aljegyző 
Mihály Nóra jkv. vezető 

Meghívottak: Dobos Lászlóné pü.főmunkatárs
Rudolf Andrásné a  B orsod-lender Kft ügyvezetője

Győrfi Gábor Polgármester köszöntötte megjelenteket és a képviselő-testületet tagjait. 
Megállapította, hogy az 5 tagú képviselő-testületből 5 fő jelen van, így a testület 
határozatképes.
Javaslatot tett a napirendi pontra, melyet a képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirendi pont: 
1. napirend

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (11.27.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Polgármester

2. napirend
Javaslat az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadására 
Előterjesztő: Polgármester

3. napirend
Javaslat a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 16/2014. (XI.27.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Polgármester

4. napirend
Javaslat a Dédestapolcsányi Napközi Otthonos Óvoda Mályinkai Tagóvodájába járó  
gyermekek elhelyezéséről, a központi költségvetés szerinti gyermekétkeztetés 
támogatásáról és személyi térítési díj felhasználásáról szóló megállapodás elfogadására 
Előterjesztő: Polgármester

5. napirend
Javaslat a Középtávú Településfejlesztési Terv elkészítésére 
Előterjesztő: Rudolf Andrásné a Borsod-Tender Kft ügyvezetője

6. napirend 
Indítványok, javaslatok

1. Napirendi pont
Javaslat az Ö nkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (11.27.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Polgármester
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Győrfí Gábor polgárm ester elmondta, hogy a költségvetéshez kapcsolódó előteijesztést 
m inden képviselő m egkapta és kéri, akinek kérdése van a költségvetéssel kapcsolatosan tegye 
fel.

Észrevétel, hozzászólás nem érkezett. Győrfi Gábor polgárm ester szavazásra bocsátotta a 
jegyzőkönyv mellékletét képező rendelet tervezetet.

M álvinka Község Ö nkorm ányzat K épviselő-testülete 5 képviselővel, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a rendelet:

lYláiyinka K özség Önkorm ányzat 
K épviselő-testületének  

3/2015.(V,27.) önkorm ányzati rendelete 
az Ö nkorm ányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (11.27.) önkorm ányzati

rendelet m ódosításáról

A rendelet szövege jelen jegyzőkönyv m ellékletét képezi.

2. Napirendi pont
Javaslat az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadására 
Előterjesztő: Polgármester

Győrfí Gábor polgárm ester elmondta, hogy a zárszámadásról szóló rendelet m eghozatalához 
kapcsolódó szöveges előterjesztés és a mellékletek minden képviselő részére m egküldésre 
kerültek, kéri, akinek kérdése van a zárszámadással kapcsolatosan tegye fel.

Kulcsár Zsigmondné települési képviselő jelzi, hogy a szöveges előteijesztésben olvasta, hogy 
a Kilátó pályázat lezárult.

Dobos Lászlóné pü. főmunkatárs elmondja, hogy a  pályázat pénzügyi elszám olása megtörtént, 
ezért jelölte lezártként.

Kulcsár Zsigmondné települési képviselő kérdezi, hogy mit jelen t a pénzmaradvány.

Dobos Lászlóné pü. főmunkatárs elm ondja, hogy a pénzmaradványként megjelölt összeg a 
2014. decem ber 31-én bankszám lán és pénztárban maradt összeget jelenti.

Egyéb észrevétel, hozzászólás nem érkezett, Győrfí Gábor polgármester szavazásra bocsátotta 
a jegyzőkönyv mellékletét képező rendelet tervezetet.

M ályinka K özség Ö nkormányzat K épviselő-testülete 5 képviselővel, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

M ályinka Község Önkorm ányzat 
K épviselő-testületének  

4/2015.(V.27.) önkorm ányzati rendelete 
az Önkormányzat 2014. évi zárszám adásáról

A rendelet szövege jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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3. Napirendi pont
Javaslat a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 16/2014. (XI.27.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Polgármester

Győrfi Gábor polgármester elmondja, hogy a szemétszállítási díj. ami eddig a kommunális 
adóban került megfizetésre már lakosságot terheli, ezért a kommunális adó összegét 
csökkenteni szükséges. A lakosság részére kiküldésre került az első negyedévi részlet, 
melynek összege 4.250 Ft. Javasolja a kommunális adót 8.500 Ft-ra csökkenteni és a második 
részlet befizetési csekkeket szeptember 15-i befizetési határidővel kiküldeni a lakosságnak.

Egyéb észrevétel, hozzászólás nem érkezett, Győrfi Gábor polgármester szavazásra bocsátotta 
a jegyzőkönyv mellékletét képező rendelet tervezetet.

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-tcstülete 5 képviselővel, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendelet alkotta:

Mályinka Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

5/2015.(V.27.) önkormányzati rcndelete 
a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 16/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet

módosításáról

A rendelet szövege jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4. Napirendi pont
Javaslat a Dédestapolcsányi Napközi Otthonos Óvoda Mályinkai Tagóvodájába 

járó gyermekek elhelyezéséről, a központi költségvetés szerinti gyermekétkeztetés 
támogatásáról és személyi térítési díj felhasználásáról szóló megállapodás 
elfogadására
Előterjesztő: Polgármester

Győrfi Gábor polgármester elmondja, hogy az óvoda felújítása miatt a mályinkai tagóvodába 
járó gyermekek Dédestapolcsányba járnak óvodába, a gyermekétkeztetés normatívájút 
Mályinka Önkormányzata kapja. Mivel az érkeztetést Dédestapolcsány oldja meg, ezért a 
megállapodás alapján a normatíva összege őket illeti.

Nahajné Pál Ilona települési képviselő elmondja, hogy az óvodás szülők kérdezték, hogy a 
nyári szünetben nem tudják a gyermekeket elhelyezni, a dédesi ovi nyitva lesz-e, a gyerekek 
szállítása megoldható-e.

Győrfi Gábor polgármester elmondja, hogy a tagóvoda nyári zárvatartása esetén a 
dédestapolcsányi óvoda fogadja a gyerekeket. A falugondnoki gépjármű akkor is le tudja 
hordani az ovisokat. Kéri, akinek a megállapodással kapcsolatos kérdése, észrevétele van. 
tegye meg.

Észrevétel, hozzászólás nem érkezett, ezért Győrfi Gábor polgármester javasolja a 
megállapodás elfogadását az alábbiak szerint: a Dédestapolcsányi Napközi Otthonos Óvoda
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Mályinkai Tagóvodájába járó gyermekek elhelyezéséről, a Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény szerinti gyermekétkeztetés támogatása és 
személyi térítési díj felhasználásáról szóló megállapodást a határozat mellékeltében foglaltak 
szerint azzal egyezően elfogadja.

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 képviselővel, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

30/2015. (V.26.) határozata

a Dédcstapolcsányi Napközi Otthonos Óvoda Mályinkai Tagóvodájába járó gyermekek 
elhelyezéséről, a Magy arország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 

törvény szerinti gyermekétkeztetés támogatása és személyi térítési díj felhasználásáról
szóló megállapodás elfogadásáról

Mályinka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

1.) A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Dédcstapolcsányi Napközi Otthonos Óvoda 
Mályinkai Tagóvodájába járó gyermekek elhelyezéséről, a Magyarország 2015. évi 
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény szerinti gyermekétkeztetés 
támogatása és személyi térítési díj felhasználásáról szóló megállapodást a határozat 
mellékeltében foglaltak szerint azzal egyezően elfogadja.

2.) A  Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a  határozattal kapcsolatos 
intézkedések megtételére, a megállapodás aláirására.

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos

Győrfí Gábor polgármester elmondja, hogy javasolja a 6. napirendi pont tárgyalását, mert az 
5. napirendi ponthoz meghívott vendég még nem érkezett meg.

ó.Napirendi pont 
Indítványok, javaslatok

Kulcsár Zsigmondé települési képviselő kérdezi, hogy eldöntésre került-e már az óvoda 
felújítására vonatkozó pályázat kivitelezője.

Győrfí Gábor polgármester a képviselő kérdésére elmondja, hogy a pályázat kivitelezője még 
nem került kiválasztásra, mert a kivitelezőktől eddig beérkezett pályázatok érvénytelenek 
voltak. A múlt héten volt testületi ülés Dédestapolcsányban ezzel kapcsolatban, reméli minél 
hamarabb sikerül kiválasztani a megfelelő kivitelezőt.

Győrfí Gábor polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a kilátóval kapcsolatos 
birtokvédelmi kérelem elutasításra került.

Dr. Szécsi Ottó jegyző elmondja, hogy a birtokvédelmi kérelmet a kijelölt jegyző elutasította, 
mert megállapítást nyert, hogy az Önkormányzat részéről nem történt birtokháborítás. Az
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viszont tény, hogy a jogosult területén átjárni nem lehet, ezért ki kell táblázni a kilátó 
megközelíthetőségét másik irányból.

Győrfi Gábor polgármester elmondja, hogy a táblák beszerzés alatt vannak és a kilátót a tó 
felől lehet megközelíteni.

Megérkezett Rudolf Andrásné a Borsod-Tcnder Kft ügyvezetője.

5. Napirendi pont
Javaslat a Középtávú Településfejlesztési Terv elkészítésére 
Előterjesztő: Rudolf Andrásné a Borsod-Tender Kft ügyvezetője

Győrfi Gábor polgármester köszönti a meghívott vendéget és elmondja, hogy a Borsod- 
Tender Kft készít középtávú településfejlesztési tervet, amely a pályázatok kötelező 
mellékletét képezi. Felkéri Rudolf Andrásnét a részletes ismertetésre.

Rudolf Andrásné meghívott elmondja a testület tagjainak, hogy elkezdődött al l .  pályázati 
ciklus, melyben kiemelkedő szerep jut a gazdaságfejlesztési célok megvalósításának. Átalakul 
a pályázati rendszer, az önkormányzatok részére jelentős programok 100% támogatottsággal 
kerülnek kiírásra. A pályázók közül előnyt élveznek a kész tervvel rendelkező pályázók, mert 
az új rendszerben 30 nap felkészülési időt adnak egy-egy programhoz, ennek lényege, hogy a 
projektek nem fognak elhúzódni. A településfejlesztési koncepcióról és a településfejlesztési 
tervről szóló 314/2012. Korm. rendelet értelmében a pályázatoknál előírás lesz a 
településfejlesztési terv megléte, illetve az ezzel való összhang megteremtése. 2018-ig minden 
településnek rendelkeznie kell ilyennel, viszont az anyagi vonzata elég komoly, ezért javasolja 
elindítani a folyamatot. A pályázatok kapcsán a szigorú egyeztetési folyamatot követelő 
stratégiát nem fognak még most kérni, de szükséges a rendelet szerint egy középtávú 
fejlesztési terv. A terv elkészítéséhez Mályinka település tekintetében meg kell határozni 
fejlesztési célokat, figyelembe véve a település erősségeit és gyengeségeit illetve a 
vállalkozásokat és civil szervezetek bevonhatóságát is. Kéri, a fejlesztési célok átgondolását 
és részére megküldését, ami a későbbi egyeztetés alapjául szolgál.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért Győrfi Gábor polgármester a testületi ülést
18.10-kor bezárta.
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