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Vámos Istvánné dr. köszönti a jelenlévőket, és megállapítja, hogy az ülés határozatképes.
Javaslom, hogy 1. napirendként a szennyvízcsatornázással és –tisztítással kapcsolatos
konzorciumi megállapodás, 2. napirendként az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás
pályázatát, 3. napirendként pedig az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatásával kapcsolatos pályázatot tárgyaljuk meg.

A napirendet a jelenlévő képviselők egyhangúan, 6 igen szavazattal az alábbiak szerint
fogadják el:
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Javasolt és elfogadott napirendi pontok:
1.) Arló Nagyközség szennyvízcsatornázás és –tisztítás tárgyú projekt

megvalósítása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Kft-vel megkötendő konzorciumi megállapodás

2.) Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása c. pályázati
döntés felülvizsgálata

3.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyú
projekt megvalósítása érdekében hozott döntéssel kapcsolatos tájékoztatás

Tárgyalt napirendi pontok:
Vámos Istvánné dr. megnyitja az 1. napirendi pontot.

1. Napirendi pont

Arló Nagyközség szennyvízcsatornázás és –tisztítás tárgyú projekt
megvalósítása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit

Kft-vel megkötendő konzorciumi megállapodás

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve

Vámos Istvánné dr.: A szennyvíz beruházás megvalósulása érdekében szükséges a
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel a konzorciumi megállapodás aláírása,
annak érdekében, hogy ha megjelenik a pályázati kiírás lépni tudjunk. A Nemzeti
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. bekérte a közbeszerző cégek ajánlatait, mi a
lebonyolításra kiválasztottuk a K&Z Horizontál Kft-t. Úgy néz ki, hogy nem lesz pályázati
eljárás, tehát nem lesz szükség közbeszerzésre sem, mert a Programiroda fogja
menedzselni a beruházást. Nem pályázatot kell benyújtani, hanem fejlesztési kérelmet kell
beadni. Ahhoz, hogy a Programiroda benyújtsa a fejlesztési kérelmet, konzorciumi
megállapodást kell aláírni, amelyben mi vagyunk a konzorcium egyik tagja, a másik pedig
a Programiroda. Ezt a megállapodást pénteken kell aláírni. Ezzel minden felelősséget
leadunk, a Programiroda feladata a beruházás levezénylése. Számunkra továbbra is kérdés,
hogy ki fogja fizetni a beruházás lebonyolítására kiválasztott céget? Úgy gondolom, jogi
következménnyel nem kell számolni, tudják, hogy a jogszabály így változott meg.
Amennyiben alpolgármester úr és jegyző asszony szeretne részt venni a Programirodánál a
megállapodás aláírásán szívesen venném, mert a törvényességi vagy szakmai szempontból
felmerülő kérdéseket fel lehet tenni. Kérem a képviselő-testületet, hogy adjon
felhatalmazást a konzorciumi szerződés aláírására.

Bíró Ferenc: Szívesen elmegyek a konzorciumi megállapodás aláírására. Olyan
információm van, hogy a közbeszerzésnél választható, hogy vagy a Programiroda vagy az
önkormányzat bonyolítja le.
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Vámos Istvánné dr.: Úgy gondolom, a Programiroda még nem működik teljes
kapacitással. A mi beruházásunkra 2016. I. félévében kerülhet sor, a programfelelősünk
Varga Viktória. A II. szakaszban előkészített összes dokumentációt elküldtük neki.

Papp Zsóka: A K&Z Horizontal Kft-t nekünk ki kell fizetni?

Vámos Istvánné dr.: Szerintem nem fog hatályba lépni ez a szerződés. Ajánlatot adtak és
rendelkezésre állnak, de nem tettek semmit.

Bíró Ferenc: A Programiroda véleményem szerint nem rendelkezésik közbeszerzési
állománnyal, lehet, hogy jobb lenne egy külsős cég.

Klisóczkiné Papp Andrea: Az elküldött iratokat áttekintik és elképzelhető, hogy azt
mondják, az általunk kiválasztott kft-vel együttműködve bonyolítják le a beruházást. Ezért
kérték be az egész dokumentációt.

Vámos Istvánné dr.: A támogatási kérelmet be kell adni, de semmit nem tudunk a
támogatásról.

Bíró Ferenc: Ezért nagyon fontos a pénteki megbeszélés. 65 pályázatot nem sikerült az
elszámolási időszakban befejezni, nem sikerült a pályázatokat végrehajtani és nem akarnak
még egyszer ebbe a hibába esni. Ezért alakították meg a központi szervezetet. Olyan
szerződést is köthetnek, ami nekünk nem előnyös.

Balázsné Király Rita: Ott lehet megismerni a feltételeket és a konkrét válaszokat ott
tudják megadni.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy a képviselő-testület felhatalmaz arra,
hogy a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel a szennyvízcsatornázás és –
tisztítás tárgyú projekt megvalósítása érdekében a konzorciumi megállapodást aláírjam.

A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozza:

77/2015. (VI. 2.) határozat:
Tárgy: Arló Nagyközség szennyvízcsatornázás és –tisztítás tárgyú projekt megvalósítása

érdekében a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel megkötendő
konzorciumi megállapodás

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

- az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt
kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013. programozási időszakban a
Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt
beruházások, valamint a 2014-2020. programozási időszakban a
szennyvízelvezetési és –tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az
ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014.
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(XII.19.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív program keretében a szennyvízelvezetési és
–tisztítási program megvalósítása érdekében jelen határozat melléklete
szerinti Konzorciumi Együttműködési Megállapodást köt a NFP Nemzeti
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel,

- felhatalmazza a polgármestert a melléklet Konzorciumi Együttműködési
Megállapodás aláírására.

Határidő: 2015. június 15.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

2. Napirendi pont
Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása c.

pályázati döntés felülvizsgálata

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve

Vámos Istvánné dr.: A Nemzetgazdasági Minisztérium értesített bennünket, hogy az
óvodai kapacitásbővítési pályázatunk tartalék listára került. Megkockáztatjuk-e, hogy így
elkészítettjük a terveket? A költségvetési tervezésben az engedélyezési tervdokumentáció
3,3 millió Ft, a teljes körű kiviteli dokumentáció pedig 4 millió Ft. Összesen kb. 7 millió
Ft-ról kell dönteni, de nincs rá garancia, hogy megnyerjük a pályázatot. Azért nem
készítettük el eddig a terveket, mert azt gondoltuk, hogy megnyerjük a pályázatot, és ezzel
az előleg lehívható lett volna. Borsodnádasdnak van engedélyes terve, de ők is tartalék
listára kerültek.

Klisóczkiné Papp Andrea: Amikor igényfelmérés volt az óvodai beiratkozással
kapcsolatban, 5 nap alatt kellett a településen élőket nyilatkoznunk. Nem is nyilatkozott
minden szülő. A népesség-nyilvántartás adatai nagyban eltértek a szülői nyilatkozatoktól.
Miután megtörtént a beiratkozás, szembesültünk azzal, hogy nem is élnek a településen
azok a gyerekek, akik ide vannak bejelentkezve. Összesen 22 gyerek lett elutasítva és 2
gyermek szülei kérték a felmentést. 9 gyerek van a családi napköziben. Így összesen 33
gyerekről van szó. A többi gyermek nem Arlóban lakik, és nem lehet utolérni őket. Sokan
elviszik a gyerekeket más településre óvodába.

Vámos Istvánné dr.: Az elmondottak alapján 4 óvodai csoport biztos nem kell. Azt kell
eldönteni, hogy lemondjunk-e az óvodai fejlesztésről és eközben nem tudunk megfelelni a
köznevelési törvénynek.

Dulai Roland: Az óvoda fenntartási költsége akkor is megvan, ha kevesebb csoporttal
működne.

Vámos Istvánné dr.: Ha kisebb épületet tervezünk, attól még nem kerül kevesebbe.

Balázsné Király Rita: Minél kisebb az épület annál többe kerül.

Klisóczkiné Papp Andrea: Törvényi kötelességünk minden gyermeket elhelyezni,
jelenleg ezt nem tudjuk megtenni. 100 fős óvodára adtuk be a pályázatot, amennyiben
megnyernénk, akkor 10 évig fenn kell tartanunk és biztosítanunk kell, hogy tele lesz
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gyerekkel, mert ezt folyamatosan vizsgálni fogják. Ha vállaljuk a pályázatot, kifizetünk 7
millió Ft önerőt és félő, hogy nem tudunk megfelelni a törvényi előírásnak, mert nem
tudjuk feltölteni. Ha visszalépünk, akkor pedig nem tudjuk biztosítani az óvodások
elhelyezését, és így sem tudunk eleget tenni törvényi kötelezettségünknek. 7 millió Ft-ot
költünk a tervre, ebből elképzelhető, hogy 1 csoportnak ki tudunk alakítani egy szükség
óvodát.

Balogh Edina: Az 1-es óvoda egyik csoportszobája nagyon szűkös, ezt esetleg át lehetne
helyezni. A 2-es óvodában is van egy csoportszoba, ami sokkal kisebb, mint a másik kettő.

Vámos Istvánné dr.: Ha megépül az új óvoda a 20 fős csoportoknak meg tudunk felelni.
Nem tudjuk rákényszeríteni a 3 éves gyerekek szüleit, hogy a gyerekek járjanak óvodába.

Klisóczkiné Papp Andrea: A 10 évre vonatkozó vállalás vonatkozik a csoport számra és a
létszámnak is meg kell lenni. Nem lehet csak 2 csoportot működtetni.

Papp Zsóka: + 4 csoportot vállaltunk, ezt nehéz lesz betartani.

Vámos Istvánné dr.: Elvileg 120 gyereket kellene beóvodáztatni. A jelenleg óvodába járó
gyerekek 70 %-a nem alkalmas arra, hogy iskolába menjen, visszamaradnak az óvodába.

Balázsné Király Rita: Ezek a gyerekek is beiratkoztak az iskolába, az iskolaérettséget
vizsgáló felmérés szerint a gyerekek nagy része nem alkalmas az iskolai nevelésre.

Papp Zsóka: A Táncsics telepen lévő épületben meddig tart még a svájci projekt? Ott
lehetne legjobban kialakítani egy csoportot.

Vámos Istvánné dr.: A csoportszobához kell konyha, mosdó, WC.

Balázsné Király Rita: Ha valaki vállalna egy családi napközit, az lenne a jó. Ebben az
esetben meg van határozva egy maximum létszám, ez lehetne az egyik megoldás. Már
akkor is voltak fenntartásaim, amikor az óvoda bővítéséről volt szó, mert 4 óvónő és 4
dajka bére nagy kiadás lenne. A normatívát a nyári hiányzás miatt nem tudják bevállalni.
Bármelyik megoldást választjuk, törvényt sértünk. Az oktatási hírekben minden nap lehet
olvasni, hogy ez minden önkormányzatnál probléma. Nem jó szívvel szavaznám meg az
önrészt, nem tudjuk mi a várható eredmény. Nem merem bevállalni ezt a költséget, 4
csoportra semmiképpen. Nem látom a statisztikai adatokban ezt a gyerektömeget, aki be
tudná tölteni az óvodát. Kötelező óvodáztatás lesz, a hiányzást vezetni kell, csak orvosi
igazolással lehet elfogadni a hiányzást. Bárki kaphat orvosi igazolást, bármilyen
hiányzásra. Hogyan csapódott le, hogy 22 gyereket nem tudtak felvenni az óvodába?

Klisóczkiné Papp Andrea: Nincs erről információm, helyhiány miatt lettek elutasítva.

Balázsné Király Rita: Ha az elutasítást sérelmeznék, akkor már megjelentek volna az
önkormányzatnál.

Bíró Ferenc: Összesen 22 gyerekről beszélünk és 100 fős óvodára adtuk be a pályázatot.

Klisóczkiné Papp Andrea: Az elutasított gyerekek nagy többsége 2011. és 2012. évi
születésű.
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Bíró Ferenc: A mostani pályázattal nem nyertünk, nagy kockázatot rejt ez a pályázat.

Vámos Istvánné dr.: Felolvassa Nemzetgazdasági Minisztérium levelét.

Bíró Ferenc: Ha valaki nyert kapacitásbővítésre és nincs építési engedélye, azt még
szeptember 30-ig be tudja szerezni. Nem látok benne sok reményt.

Vámos Istvánné dr.: Az építési engedély elválik a teljes körű kiviteltől. Nekünk 3 millió
Ft-ot kell megelőlegezni az építési tervre.

Bíró Ferenc: Az építési engedélyben vannak szakmai utasítások és a kiviteli tervet ez
alapján kell megcsinálni. A kiviteli terv a végső fázis.

Vámos Istvánné dr.: Az építési engedélyi tervhez 3 millió Ft kell, a 8 millió Ft-ból ez
levonható.

Papp Zsóka: Az önrészt csak akkor kell befizetni, ha nyerünk.

Dulai Roland: Aki ezt a 3,3 millió Ft-ot megelőlegezi az önkormányzatnak a kivitelezést
is vele kell megcsináltatni.

Vámos Istvánné dr.: Mind a kettőt ugyanaz készíti el.

Balázsné Király Rita: Számomra a legnagyobb probléma a 10 évi fenntarthatóság. Nem
olyan kicsi az a két említett csoportszoba, ha ott lenne minden gyerek, akkor is elférnének.

Balogh Edina: Szociális intézmény hozhat létre családi napközit. A svájci program helyén
lehetne kialakítani. A családi napközi vezetőinek tanfolyamot kell elvégezni.

Bíró Ferenc: A kapacitás kihasználtsággal van óriási gond, mert 50 %-os a kihasználtság.

Balázsné Király Rita: Hogyan lehetne megemelni a csoportlétszámokat?

Klisóczkiné Papp Andrea: 75 – 75 fő van az óvodákban.

Bíró Ferenc: A jövő évtől a törvényben benne van az iskolás gyerekeknek minden
osztályba kötelező napi egy testnevelés óra, ezt sem tudjuk teljesíteni.

Papp Zsóka: Addig kellene halogatni a döntést, amíg csak lehet.

Klisóczkiné Papp Andrea: Az engedélyeztetés nem egy nap, tovább tart, mint a terv
elkészítése.

Vámos Istvánné dr.: Ha e hónap végén döntünk, az jelentős veszteség. Elmennek a
hivatalokból szabadságra, törvénykezési szünet lesz.

Bíró Ferenc: Utána kellene nézni az esélyeinknek, megnézni egyáltalán van-e esélyünk?



7

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy az Óvodai kapacitásbővítést célzó
beruházások támogatása c. pályázati döntés felülvizsgálatát elhalasztjuk és 2 hét múlva,
illetve további információ beszerzését követően újra megtárgyaljuk.

A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozza:

78/2015. (VI. 2.) határozat:
Tárgy: Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása c. pályázati döntés

felülvizsgálata

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és a polgármester tájékoztatását tudomásul vette.

A Képviselő-testület a döntést 2015. június hó végéig, illetve további információk
beszerzéséig elhalasztja.

Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

3. Napirendi pont

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
tárgyú projekt megvalósítása érdekében hozott döntéssel

kapcsolatos tájékoztatás

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve

Vámos Istvánné dr.: A május 22-i ülésen döntött a képviselő-testület a gyermekorvosi
rendelő és védőnői szolgálat új épületbe költöztetésének pályázati beadásáról. A
minisztérium viszont azt a választ adta, hogy a pályázatot a meglévő épület határain belüli
korszerűsítésre lehet beadni, külső hőszigetelésre, nyílászárók cseréjére, homlokzat
felújítására, amivel energiatakarékosság következik be. Június 9-ig kell benyújtani a
pályázatot és nem építési engedély köteles ez a korszerűsítés. Kérem, tárgyaljuk meg és
szavazzunk arról, hogy ilyen feltételekkel beadjuk-e a pályázatot.

Papp Zsóka: Meg kellene próbálni, nyerhetünk 30 millió Ft-ot.

Balogh Edina: Egy felújított épületet bármire fel tudunk használni.

Balázsné Király Rita: A gyerekrendelő borzalmas állapotban van. A váró nagyon kicsi, a
gyerekek összezsúfolva vannak benne. Két kisgyereket tudnak levetkőztetni egyszerre.

Papp Zsóka: Az épületre ráférne a felújítás, de attól még nem tudjuk a területet
megnövelni.
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Klisóczkiné Papp Andrea: Érdemes-e most bevállalni, mert akkor 5 évig nem biztos,
hogy pályázhatunk másra. A meglévő orvosi rendelőt kellene felújítani. Most ki lehetne
cserélni a bejárati ajtót, az épületet szigetelni, WC-t felújítani és megcsináltatni a derítőt.

Bíró Ferenc: A teljes ivóvíz és szennyvíz csatorna felújítását is meg kell oldani.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy a háziorvosi rendelő épületének
felújítását támogatjuk-e?

A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozza:

79/2015. (VI. 2.) határozat:
Tárgy: „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” tárgyú projekt

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és a 74/2015. (V.22.) határozatát visszavonja és meghatalmazza a
polgármestert, hogy a pályázatot a jelenlegi háziorvosi rendelő együttes épületének
felújításával kapcsolatban készítse elő és nyújtsa be.

A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázati feltételeknek megfelelően szükséges önrészt
a költségbecslés elkészítését követően biztosítani fogja.

Határidő: 2015. június 9.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

-.-.-

Vámos Istvánné dr.: Az új háziorvos érdekében az Országos Alapellátási Intézetet már
többször megkerestem, nem hajlandók visszahívni és a leveleinkre sem válaszolnak. Az a
baj, hogy az átképzését az OAIL fizette volna, és az önkormányzat is magasabb összegű
támogatást kapott volna. Már a jogászuknak is írtam levelet.

Nincs több napirendi pont, a polgármester bezárja az ülést.

K. m. f.

Vámos Istvánné dr. Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester jegyző
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