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Vámos Istvánné dr.: Köszöntöm a jelenlévőket, és megállapítom, hogy az ülés 
határozatképes, mert 7 képviselő van jelen. Külön köszöntöm az óvodavezetői állásra 
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pályázókat, és munkatársaikat. A meghívóban a mai napon falubejárás is szerepel. Az 
óvodavezetői pályázat miatt hasonló érdeklődésre számítottam, ezért ma nem tartom 
szerencsésnek a falubejárás megtartását. Kérdezem a képviselő-testület tagjait 
elfogadnák-e azt a javaslatot, hogy halasszuk el, és egy rendkívüli ülés keretében május 
elején tartanánk meg a falubejárást. Két rendkívüli napirend elfogadását kérném, az egyik 
az Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. ügyvezetőjének megbízása, a másik az ASZAK 
intézményvezetői pályázat kiírása. Kérem, ezek figyelembevételével szavazzunk a 
napirend elfogadásáról. 
 
A napirendet a jelenlévő képviselők egyhangúan, 7 igen szavazattal az alábbiak szerint 
fogadják el:  
 
Javasolt és elfogadott napirendi pontok: 
 

1) Arlói Tengerszem Óvoda vezetői állására beérkezett pályázatok elbírálása 
2) Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. ügyvezetőjének megbízás 
3) Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetői állás pályázati kiírása 
4) 2017. évi zárszámadás 
5) Éves ellenőrzési jelentés 
6) Indítványok, javaslatok, egyebek 

a) Egészségügyi szolgáltatókkal kapcsolatos változás 
b) Suvadás Horgászegyesület kérelme 
c) Varga Ferenc c. r. tőrm. véleményezése 
d) Tornaterem építéséhez terület biztosítása 
e) Pályázat benyújtása a Dankó út felújítására 
 

 

Tárgyalt napirendi pontok:  
 

1) napirendi pont 
 

Arlói Tengerszem Óvoda vezetői állására 
beérkezett pályázatok elbírálása 

 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Vámos Istvánné dr. Megkérdezem a pályázókat, hogy kérik-e a zárt ülés tartását? 
 
Koós Karolina: Nem kérek zárt ülést. 
 
Némethné Balázs Gabriella: Én sem kérek zárt ülést. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy a meghallgatáson 
mindkét pályázó legyen jelen, vagy külön-külön legyen a meghallgatás? 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal arról döntött, hogy külön-külön hallgassa meg a 

pályázókat. 

 
Vámos Istvánné dr.: ABC sorrend szerint, először Koós Karolina pályázót hallgassuk 
meg. 
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Némethné Balázs Gabriella kimegy a tanácskozóteremből. 

 

Vámos Istvánné dr.: Szeretnéd-e kiegészíteni a pályázatod? 
 
Koós Karolina: Nincs kiegészítésem. 
 
Tengely László: Ha megnyered a pályázatot és hétfőn bemész dolgozni a 
munkahelyedre, mi lesz az első teendőd? Érzésed szerint mennyire élvezed a kollektíva 
bizalmát? 
 
Koós Karolina: Én csoportban dolgozom jelenleg, el kell végeznem az ottani 
feladataimat, addig, amíg nem tudnak valakit alkalmazni. Mindkét intézményt 
felkeresném és megköszönném a bizalmat és a támogatásukat, azért mert sokszor 
ingerültebb, feszültebb voltam, de mégis bíztak bennem. Az intézményeinkben is volt 
szavazás, 14 kolleganő szavazott rám, 70 %-a a dolgozóknak. A többi dolgozó bizalmát is 
el tudnám nyerni.  
 
Papp Zsóka: Nagyon sok a hiányzás az óvodában, milyen terveid vannak ennek 
csökkentésére? 
 
Koós Karolina: A mi csoportunk 33 fős, ebből 80 % mindig benn van. Először is a 
szülőkkel való partner kapcsolat kialakítását tartom fontosnak. Olyan kapcsolatot 
alakítottunk ki, amivel megnyertük őket és tudatosítottuk bennük, hogy a gyerekek 
bejárjanak a csoportba. Ahogyan a pályázatomban is írtam, a családlátogatások 
alkalmával én is tiszteletemet szeretném tenni, nyomatékosítanám a beiratkozás 
alkalmával a rendszeres óvodába járást. Minden gyerekre oda kell figyelni és 2-3 napos 
igazolatlan hiányzás esetén kimennék a családhoz, érezzék azt, milyen fontos, hogy a 
gyerek óvodába járjon. 
 
Papp Zsóka: A szülői értekezleten sok szülő vesz részt? 
 
Koós Karolina: Nem jellemző. Ha a szülő nem jön be a szülői értekezletre, másnap 
megkeresném az otthonában. 
 
Papp Zsóka: A gyerekek szociális hátrányainak enyhítésére milyen terveket dolgoznál 
ki? 
 
Koós Karolina: A gyerekek 3 éves korukban kerüljenek be az óvodába, ez lenne a 
legfontosabb, hogy minél kevesebb lemaradást kelljen bepótolni. Ezeket a család nem 
biztosítja. Különböző fejlesztésű foglalkozásokat és olyan programokat szervezni, amiket 
otthon nem tudnak biztosítani számukra, pl. kirándulás, rendezvényeken való részvétel. 
Fontos lenne, hogy a szülőket tájékoztassuk a különböző segélyekről, és a gyerek az 
óvodába való bekerülésével a napi 3-szori étkezés biztosítva van, nyári időszakban is. 
 
Dulai Roland: A jelenlegi epochális rendszerű nevelési programot tervezed-e, ezt az 
irányt, vagy más programon gondolkodsz? 
 
Koós Karolina: Nagyon fontos a program felülvizsgálata, mindenképpen igazodjon a 
helyi sajátosságokhoz. A szociokulturális hátrány nagyon magas, sok a hátrányos 
helyzetű gyerek. Kimondottan foglalkozzon a program a sok hátrányaik enyhítésével, 
fejlesztőpedagógus alkalmazásával. Nagyon fontos az óvoda és az iskola közötti átmenet 
kialakítása, ami megkönnyítené az 1. osztályban a tanulási nehézségek leküzdését.  
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Bíró Ferenc: Jelenlegi rendszeren akarsz-e változtatni, és ha igen, mit akarsz változtatni? 
A két helyszínen lévő óvodából hogyan kívánsz egyet csinálni, mert most a két óvoda úgy 
látom, nagyon távol áll egymástól. Marad-e ez a rendszer?  
 
Koós Karolina: A személyes kommunikációt nagyon fontosnak tartom. A központot az I. 
óvodába szeretném, mert itt van a fenntartó, az iskola, a konyha, könnyebben elérhetőek. 
Napi kapcsolat a Gagarin úti óvoda dolgozóival, ugyanazokat a problémákat szeretném 
velük is külön megbeszélni, azok az információk elérjenek hozzájuk is, amit az I. óvoda 
kap. Csapatépítő tréning a két óvoda dolgozóinak, egymáshoz való közelítés, amely 
nagyon megkönnyítené a munkát. Olyan rendezvényeket szeretnék, amit a kollegák is. 
 
Tengely László: A pályázatban írtad, a szűkös anyagiakra tekintettel alapítványt 
szeretnél. Milyen formában? 
 
Koós Karolina: Az alapítvány létrehozása azért lenne fontos, mert a fenntartó melletti 
támogatás mellett, kiegészítené azokat a dolgokat, amiket tervezünk, a gyerekek számára 
pl. kirándulás, játékok. A rendezvények megszervezésénél nagyon fontos lenne, legyen 
egy támogatás, amit a gyerekek élvezhetnek. Ezt a szülők nem tudják finanszírozni. 
Számítok az adó 1 %-ára és különböző adományokra. Ezzel az alapítvánnyal 
pályázhatunk is tárgyi eszközökre vagy rendezvények megszervezésére. 
 
Vámos Istvánné dr.: A pályázat rendkívül széles ismereteket nyújt. A konkrét jelenlegi 
helyzetet felvázoltad. Öröm, hogy tervbe vetted a rövidtávú programok között az 
alapdokumentumok javítását. Az önkormányzatnak az a legnagyobb problémája, hogy 
nincs feltöltve gyerekkel az óvoda, ha ez nem történik meg, rengeteg normatíva 
visszafizetéséről lehet szó. Pályáztunk óvoda kapacitás bővítésére, de sajnos nincs 
feltöltve az a létszám, amit elvárt volna az önkormányzat. A pedagógusok előmenetele, 
ösztönzése jó dolog. Említetted a burnout szindrómát, arra van-e konkrét terved, hogyan 
gondolnád, mennyire érzed, hogy a munkatársaknak erre szükség van.  
 
Koós Karolina: Szakmai kiégésről beszélünk. Még nincs szükség rá, későbbiekben 
gondolnám, hiszen egyre idősödik az ember, egyre kevesebb sikerélmény van az óvodai 
foglalkozás során, egyre kevesebb a motivációja különböző tanfolyamok elvégzésére, és 
nem kap olyan feladatot, hogy ki tudja bontakoztatni a tehetségét. Azért tartom fontosnak, 
hogy ezt megelőzzük. Különböző szakmai programokon való részvételre, vagy mozgásos 
tevékenységre gondoltam. A pedagógusoknak nincsen sikerélmény, nagyon kevés 
tehetséges gyerekkel találkozunk. Ezért lenne fontos erre odafigyelni. 
 
Vámos Istvánné dr.: A vezetői programot jobban részleteznéd, a pályázatod 22. oldalán 
található. 
 
Koós Karolina: Egy vezető akkor lehet sikeres, ha a kollegáit maga mögött tudja. Olyan 
intézményt szeretnék, ahol együtt tudok működni a kollegákkal, mindenki megtalálja a 
kiteljesedést, ezért gondoltam a szakmai kiégés megelőzésére. Közösen szeretnék 
mindent megbeszélni, de vannak olyan dolgok, amiben a vezető egy személyben dönt. 
Mindent közösen kell megbeszélni és számítok a kollegák jó ötleteire. Nemcsak az óvoda 
pedagógusoknak, hanem a pedagógiai asszisztensnek, a dajkáknak is szükséges a 
megújulás. Tervezem a különböző szakmai konferencián való részvételüket, hiszen ha a 
pedagógus halad előre, nekik ezeket a tanulási folyamatokat értelmezni kell, hogy 
megfelelően tudják a munkánkat segíteni.  
 
Vámos Istvánné dr.: A jelenlegi pedagógiai program megfelel, de abban 
megállapodhatunk, hogy nem teljesen, és átdolgozásra van szükség. A vezető 
eredményessége függ attól, hogyan tudja a kezelni a változás útján az ellenállást. Vannak 
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esetleg olyan tények, amik, ha nagyobb volumenű változást szeretnél, ütköznél-e 
ellenállásba? 
 
Koós Karolina: A kollegáim részéről nem gondolom, törekszem a jó munkakapcsolat 
kialakítására, közösen dolgozunk. A döntések mindenki érdekeit, főleg a gyerekek 
érdekeit kell, hogy képviselje az óvodán belül. 
 
Vámos Istvánné dr.: Ha nyersz, a helyettesed lenne-e a másik pályázó? Mindkét 
telephelyen, napi szinten volt egy vezető vagy helyettes. 
 
Koós Karolina: Én még személyi kérdésekben nem gondolkodtam.  
 
Vámos Istvánné dr.: Munkatársi szavazása során sok szavazatot kaptál. Minek 
köszönheted, szakmai tudásnak, emberi tulajdonságaidnak, kvalitásodnak, mi az, ami 
motiválta a dolgozókat? 
 
Koós Karolina: Mind a három. Amikor iskolába jártam, akkor is nagyban segítették a 
munkámat. Kértek tőlem tanácsokat is, vagy én elmondtam, tájékoztattam őket arról, amit 
hallottam, minden dolgozóval jó a kapcsolatom. Ez is nagyban befolyásolja, hogy engem 
támogattak.  
 
Vámos Istvánné dr.: Só szoba, só fal. Van-e rá elképzelésed, hogyan kell kivitelezni és 
hol valósítanád meg?  
 
Koós Karolina: Óvodán belül nincs ilyen szoba, ezért csak falat szeretnék. Ezek a csövek 
m2-ben kaphatóak, ilyen nagyságú csoportba, mint nekünk van, 3-4 m2 kellene, ami már 
biztosítja a fő légúti betegségek javítását, természetesen az anyagi forrásokhoz mérten. 
 
Vámos Istvánné dr.: Honnan kell beszerezni? 
 
Koós Karolina: Utánanéztem, ez parajdi só, a cég foglalkozik só fallal és só szobával is.  
 
Vámos Istvánné dr.: Speciális eljárások vannak, azt is lehetett olvasni róla, hogy 
elkülönítetten kell alkalmazni, a terápia alkalmával 6 óránál tovább nem lehet ott 
tartózkodni. Elektronikai eszközök működésére nincs jó hatással. Meggondolandó inkább 
egy kis külön helyiséget erre találni, mert akkor lenne igazán hatékony. Az ötlet nem 
elvetendő. Azt hallottam, nem tudom igaz-e, ha nem te nyered a vezető óvónői pályázatot, 
itt hagyod az óvodát.  
 
Koós Karolina: Igaz. 
 
Vámos Istvánné dr.: Ha nem téged választunk, hogyan éled meg? 
 
Koós Karolina: Úgy érzem rám nincs szükség.  
 
Tengely László: A kollegákkal szemben lenne olyan dolog, ami kettőtöknek az érzetével 
nem azonos, ütköznél-e a kollegával?  
 
Koós Karolina: A vezetőnek ezt is fel kell vállalni. 
 
Vámos Istvánné dr.: A pályázaton látszik, hogy megdolgoztatok vele mind a ketten. Sok 
sikert kívánok neked.  
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Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság véleményét a két 
pályázó meghallgatása után mondom el, és azt is, hogy milyen kérdések hangzottak el. 
 
 

Koós Karolina kimegy a tanácskozóteremből és bejön Némethné Balázs Gabriella. 

 
 
Vámos Istvánné dr.: Szeretnéd-e kiegészíteni a pályázatod? 
 
Némethné Balázs Gabriella: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság ülésén 
voltam, azt gondoltam az alkalmazotti választó értekezlet jegyzőkönyvét ismerik és nem 
tettem kiegészítést. A pályázatomban számszaki eltérés tapasztalható a gyermeklétszámra 
és a nevelő testületre vonatkozóan, ezeket az adatokat kaptam. A pályázat beadásának 
motivációja résznél regnáló intézményvezetőről beszélek, de ezt nem negatív értelemben 
használtam. A jelenlegi intézményvezető nyugdíjba vonul, egy korszak zárul le. 
 
Vámos Istvánné dr.: Mi ezzel a baj? 
 
Némethné Balázs Gabriella: A vezető asszony arra hívta fel a figyelmemet, hogy ez 
negatív jelző. 
 
Vámos Istvánné dr.: Nem ezen múlik a pályázat sikere.  
 
Dulai Roland: Epochális óvodai nevelés programon szeretne változtatni, milyen 
irányban? Hogyan szeretné megoldani az örökös hiányzás problémáját? 
 
Némethné Balázs Gabriella: Mindenképpen a program felülvizsgálata szükséges, illetve 
amennyiben a felülvizsgálat szerint módosításra van szükség, akkor módosítani kell. Nem 
más jellegű program adoptálásáról lenne szó, hanem itt, helyi szinten a törvényi 
irányításnak megfelelő, de az arlói gyerekek érdekében készített programra gondolok. A 
hiányzások nagyon súlyos problémát jelentenek, a sok igazolatlan hiányzásra a törvény 
megfelelő eligazítást ad, hová kell jelezni. Amennyiben az igazolatlan hiányzással van 
probléma. Ami a gondot jelenti, az igazolt hiányzás, nagyon magas számban fordulnak 
elő, a jövőben csökkenteni kellene. A törvény a házirendben ad erre lehetőséget, minden 
intézmény magának szabályozhatja.  
 
Tengely László: Mennyire érzed a kollegák bizalmát? Ha hétfőn bemész a munkahelyre 
mivel kezded, mit mondasz a kollegáknak? 
 
Némethné Balázs Gabriella: Örültem, hogy egyes dolgozók, munkatársak bizalmát 
élvezem. Az arlói emberektől is rengeteg biztatást kaptam. A dolgozók mindegyikének 
bizalmát nem élvezem. A választási eljárás, már a felkészülés ideje óta, különböző 
érzelmeket váltott ki a dolgozókból. Bármilyen döntés születik, a döntés az óvoda 
érdekében történik. Szeretnék arra törekedni, hogy élvezzem a többiek bizalmát is. Az 
első napon a II. óvodába megölelgetném a gyerekeket, kolleganőket és utána az I. 
óvodába próbálnék tájékozódni, megismerkedni az ottani dolgozókkal, hogy megkapjam 
tőlük a jövőben a bizalmat.  
 
Bíró Ferenc: Pár mondatban mond el, min változtatnál, ha te nyersz a pályázaton. Úgy 
érzem egy az óvoda, mégis két óvoda van.  
 
Némethné Balázs Gabriella: Hozzá kell kezdeni a programmal kapcsolatos 
munkálatokhoz, első teendőmnek ennek kell lenni, ezt a folyamatot megtervezzük. 
Hogyan, kinek adunk kérdőívet, utána létrehozni egy munkaközösséget, akik ebben 
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dolgoznak. Nem egyszemélyi vezetőként szeretném elkészíteni a programot, a dolgozók 
is megvalósíthatónak ítéljék. Ebben a nevelési évben, augusztus 31-ig nem gondolom, 
hogy nagy belső változások lennének az intézmény szervezetében. Hagyni kellene 
mindenkit a saját csoportjában. Későbbiekben lehetne változtatni attól függően, milyen 
kvalitású munkatársak érkeznek az óvodába, hogyan tudunk egységet kovácsolni. 
Elsősorban nekem, saját magamnak kell megélni a bizalmat és a munkatársak hajlandóak 
legyenek nyitni a másik óvodában dolgozókhoz. Megvannak ennek a módjai, 
programokat szerveznék egymás jobb megismerésére, anyagi forrás pályázati úton 
nyerhető, konfliktus, önismeret fejlesztő tréningekre.  
 
Tengely László: Az iskolával való kapcsolatot hogyan lehetne szorosabbra fűzni? Milyen 
dolgokra szeretnél pályázni? 
 
Némethné Balázs Gabriella: Sarkalatos pont az iskolával való kapcsolat. Az óvodában 
nagy a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek száma. Évek óta egyre növekszik, 
mégsem a hátrányos helyzetű gyerekek pályázatán indultunk. Nem indult el az óvoda a 
IPR pályázaton. Új pályázati lehetőség az EFOP pályázatok. Megtalálnám a módját, hogy 
erre tudjunk pályázni. Vannak apró pályázatok, amik kisebb összegűek. Ezt fontosnak 
tartanám. Az alapítványi működést meg kellene vizsgálni. Egyre több pályázat civil 
szervezetekre íródik ki. Az iskolával a kapcsolatunk eltávolodott. Mindenképpen azt 
gondolom, szükséges lenne ennek az erősítése. A pályázat írása kapcsán megkerestem 
igazgató asszonyt, a gondolataimat elmondtam, ennek alapján készítettem el a pályázatot. 
Szükséges, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz. Új programot készítünk, az elvárásokra 
vonatkozó kérdőívet minden alsós tanítónőnek szükséges kiadni. Az óvodai dolgozóknak, 
a nevelő testület tagjainak meg kell tudni, mi az elvárás az iskolában. 
 
Papp Zsóka: A szociális hátrány enyhítésére milyen tervet dolgoznál ki? 
 
Némethné Balázs Gabriella: A szociális hátrányok enyhítésére a kapcsolatrendszer 
erősítését gondolom. Az ASZAK-ban nagyban tudnak segíteni a családoknak bármilyen 
problémájuk van, a jelzőrendszer fontos a gyerekek érdekében. Ami új lehet, a Szent 
Ferenc Kisnővérei Alapítvánnyal való kapcsolat. A csoportunkból sok gyerek kerül 
kapcsolatba velük. Nyitni kellene feléjük, mert a szociális hátrány enyhítésében ők tudnak 
segíteni, az ASZAK pedig a szülők meggyőzésével. A jövőben közös családlátogatást 
tudna az intézményvezető tenni. A gyerekek érdekében, az óvodába járás érdekében ez 
sikerre vezethetne.  
 
Papp Zsóka: A szülői értekezlet látogatottsága nem magas, ennek növelésére mi az 
elképzelésed?  
 
Némethné Balázs Gabriella: Az elmúlt néhány évben küzdünk ez ellen. Próbáltuk 
újszerűvé tenni az értekezlet légkörét, a csoport szoba berendezését. De sajnos ez sem 
segített. Vezetőként, az év eleji szülői értekezlet megtartásakor kellene felhívni a 
figyelmet. A köznevelési törvény szerint a gyerekeknek a követése, a szülői értekezleten 
való részvétel is a szülőnek a kötelessége. Ezzel nincsenek tisztába. Ebben az ASZAK és 
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat tudna segítséget nyújtani. 
 
Papp Zsóka: Az alapítvány létrehozásával milyen bevételekre számítasz, és mire 
szeretnéd fordítani? 
 
Némethné Balázs Gabriella: Létrehozása után a dolgozók 1%-ára számítok elsősorban, 
hogy működtetni tudjuk és utána a pályázati bevételekre számítok. Jó lenne olyan 
kirándulást szervezni a gyerekeknek, amit nem a szülőknek kellene fizetni, és óvodai 
eszköz állomány bővítésére fordítanám. 
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Papp Zsóka: A feladatok delegálását hogyan látod, hogy működik? 
 
Némethné Balázs Gabriella: Törekedni kell arra, ne 1-2 dolgozón legyen nagy teher. 
Igazságos terhelésre van szükség. Figyelembe kell venni, mennyire lehet leterhelni a 
dolgozókat, és milyen feladatot vállalnának szívesen. 
 
Vámos Istvánné dr.: A pályázatod nagyon körültekintő, részletes, ahogyan a másik 
pályázat is. Elég terjedelmes pályázatot adtatok be, 1/3-a szól a jelenlegi 
ténymegállapításról. A pályázatotokban szerepel a képzettségetek, különböző szakmai 
képzéseken vetettek részt, hosszú múlttal rendelkeztek, te 30 éve vagy a pályán. Szerinted 
miért van az, hogy 2005-2012-ben óvónőknek voltál a mentora, 2012-2013-ban a dajkák 
szakmai irányítását is végezted, és gyakornokokat mentoráltál. Miért te kaptad ezeket a 
feladatokat? 
 
Némethné Balázs Gabriella: Az első szakasz az óvónői főiskolai hallgatóknak a szakmai 
irányítását jelenti. Felkészültségem, rátermettségem miatt vezető asszony megbízott ezzel, 
megkérdezte vállalom-e és én szívesen vállaltam. Felelősséggel tartozik, aki az ifjúságot a 
pályára indítja, hogy megfelelő képességeket fejlesszen ki.  
 
Vámos Istvánné dr.: Tudtad-e az útjukat követni? 
 
Némethné Balázs Gabriella: Az egyik gyakornokhallgató Budapesten dolgozik, a másik 
GYES-en van, a harmadik mellettem dolgozik a csoportban.  
 
Vámos Istvánné dr.: A II. telephelyre jellemző, hogy a roma nemzetiség tagjai közül 
kerülnek ki a gyerekek.  
 
Németné Balázs Gabriella: 100 %-ban onnan kerülnek ki. 
 
Vámos Istvánné dr.: A pályázatod tartalmazza, hogy hiába vagyunk hátrányos 
helyzetűek, csak roma gyerekek vannak az óvodai csoportban, még is adott esetben 
megjelenik a gyermeki luxus. Mit értesz ez alatt? 
 
Némethné Balázs Gabriella: Extra játékok, drága mobil telefonok, elektromos autók 
otthon. Olyan játékokkal rendelkeznek, amelyeket az életkörülményeik nem indokolnak, 
nem fejlesztő játékokat kapnak.  
 
Vámos Istvánné dr.: Fontosnak tartod, hogy a szakmai dolgok felülvizsgálatra 
kerüljenek és így a pedagógiai program is. Szerinted mennyire kell átdolgozni, teljesen új 
alapokra kell helyezni? 
 
Némethné Balázs Gabriella: Az ellenőrzés lezárását követő 45 napon belül intézkedési 
tervet kell készíteni. Az óvodát érintő változásokat július-augusztus hónapban engedi a 
törvény megvalósítani. A nevelési programot el kell fogadtatni a különböző szervekkel. A 
programnak vannak értékei, előnyei, pl. minden nap mesét hallgatnak a gyerekek.  
 
Vámos Istvánné dr.: Sokszor ismétlő anyagok vannak benne. 
 
Némethné Balázs Gabriella: Az epochális programban egy hónapig matematika van, 
egy hónapig környezet és ehhez társul a program egyéb sajátossága.  
 
Vámos Istvánné dr.: A torna is benne van, de szükséges, hogy benne legyen a torna, 
vagy nem? 



 9 

 
Némethné Balázs Gabriella: Az országos alapprogram bevezetése óta mozgásnak 
nevezzük.  
 
Vámos Istvánné dr.: Én még nem értem olyan vizsgálatot, hogy az önkormányzati 
fenntartású intézményben nem jelenik meg a vizsgálatvezető, és nem közli az eredményt. 
Kértem intézményvezető asszonyt, hogy a vizsgálat eredményét küldje meg. Az 
összefoglaló jelentést felolvasom. Mindkét pályázó alapítványi pályázatokból szeretné 
kiegészíteni a rendelkezésre álló anyagi forrást. Azt írod, és ez tetszik: megfontolt 
gazdálkodás, eszközbeszerzések, pénzügyi előírások minél hatékonyabb felhasználása. A 
pályázatod 19. oldalán vezetői céloknál miket tartasz a jövőben a vezetők 
legfontosabbjának? 
 
Némethné Balázs Gabriella: A törvényi előírásoknak megfelelő működést, a törvény 
betartása és betartatása, a gyerekek érdekinek maximális figyelembevétele. Az arlói 
gyerekeket minél jobban, minél hatékonyabban segíteni, felzárkóztatni, képességüket 
fejleszteni, olyan szervezetet létrehozni, amely hatékonyan tud működni a gyerekek 
fejlesztése érdekében.  
 
Vámos Istvánné dr.: A technikai dolgozók belső továbbképzését és kollegiális viszony 
erősítését írod a pályázatban. Ezen nagyon kell dolgozni, mégis csak egy munkahely, ami 
I. és II. telephelyből áll. Azt írod, a világos célok megfogalmazására törekszel. El tudod 
képzelni, ha te nyered a pályázatot, hogy a másik pályázó legyen a helyettesed? 
 
Némethné Balázs Gabriella: Felkészültsége alapján igen. A kérdés az, hogy ő szeretne-e 
a helyettesemként dolgozni.  
 
Vámos Istvánné dr.: Annak ismeretében, hogy titkos szavazás volt a kollegák között, 
miért kaptál ilyen alacsony támogatottságot? 
 
Némethné Balázs Gabriella: Az elmúlt 4,5 évben én gyakorlatilag dolgoztam az óvodai 
csoportban, de olyan megbízatást, olyan plusz munkát az intézmény érdekében nem 
végeztem, ami bizonyíthatta volna a kollegák előtt, én megcsinálok bármit. 
Intézményvezető asszony Koós Karolinát jelölte meg utódjaként, a dolgozók ezt 
elfogadták, ezt hallották. 
 
Vámos Istvánné dr.: Hallottunk ilyen megnyilvánulást, amelyik pályázó nem nyeri el a 
vezetői megbízást, elhagyja az óvodát. 
 
Némethné Balázs Gabriella: Valóban elgondolkodtató ez a dolog, mi lesz hétfőn? A 
nevelési évet mindenképpen kötelessége mindenkinek végigdolgozni. A későbbiekben, ha 
adódik olyan lehetőség, ami engem szakmailag előrevisz, akkor elgondolkodom ezen a 
dolgon. Ha jobb lehetőséget találok, önértékelésemnek megfelelőbbet, elképzelhetőnek 
tartom.  
 

Nincs több kérdés. Koós Karolina is bejön a tanácskozóterembe. 

 
Vámos Istvánné dr.: A képviselő-testület még nem volt ilyen áldatlan helyzetbe, mint 
amibe most kerültünk. Tudjuk, mind a két jelölt alkalmas a szakmai képesítése és 
gyakorlata alapján az intézmény vezetésére. Tudjuk, kire milyen feladatok voltak bízva és 
ennek mind a két pályázó igyekezett megfelelni. Azt érzem, izzik, forr a levegő a két 
pályázó és a két intézményi csoport között, és nem tartom szerencsésnek ezt a helyzetet, 
amiben most vagyunk. De dönteni kell. Az is lehet, nem tudunk dönteni. Két jól képzett, 
okos, értelmes pályázóról beszélünk, megfelelő szakmai háttérrel. Meghallgatjuk a 
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bizottsági elnökök véleményét is. Azt szeretném kérni, bármilyen döntés születik, ne 
legyen menekülés az óvodából, sem az egyiknek, sem a másiknak, mert nem ez a 
megoldás. Egy intézményvezetőt lehet választani. Dolgozzanak a jelöltek azon, ami az 
önkormányzat elvárása volt, hogy gördülékenyen menjen a munka, hogy büszkék 
lehessünk az óvoda működésére, legyenek erőteljes változtatások, vezessenek be új 
módszereket, feladatokat találjanak ki a törvénnyel egyezően. A házirendben végre 
próbálják meg előzetesen leszabályozni a hiányzásokat és kérjék a vezetők mindenkinek 
az együttműködését, végre az óvodai kapacitás legyen kihasználva, hogy a normatívát ne 
kelljen visszafizetni. Az egyik pályázó megkérdezte, mi lenne az önkormányzat elvárása a 
törvényeknek megfelelő működésen felül, azt válaszoltam, jogszerűen és az 
önkormányzati elveknek megfelelően működjön. A másik pályázó megkérdezte, hogy 
tudnánk-e vele együttműködni? Én tudok. Nem szeretünk mindenkit, de tudomásul kell 
venni, honnan kapjuk a fizetésünket, a munkahelynek vannak elvárásai, a vezetőnek 
felelősségteljesen kell irányítani a csapatot. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság kötelességének 
érezte meghívni a pályázókat a bizottsági ülésre. Meghallgattuk őket. Az egyik jelölt 
kérte, hogy külön hallgassuk meg őket. Hasonlóképpen zajlott a bizottsági ülés, mint a 
képviselő-testületi ülés. Ugyanezeket a kérdéseket tettük fel, mint amik most is 
szerepeltek. Megkérdeztük, mi számukra a legfontosabb, milyen hagyományos 
ünnepségeket terveznek megtartani, és milyen új dolgokat szeretnének bevezetni, 
felmerült a pedagógiai program változtatása és a két óvoda kapcsolatának javítása is. A 
bizottság megállapította mind szakmailag, mind emberileg minkét pályázó rendelkezik 
vezetői kvalitással. Kiemelkedő volt szakmailag mind a két pályázat, megfelelt a törvényi 
kiírásnak. Külön kiemelem, mind a két ember olyan egyéniség, akik a civil szervezetek 
munkájában is részt vesznek. Személyenként kellett dönteni, a két pályázatból egyet 
választani. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság javaslata: Koós Karolina 2 igen 
szavazat és 1 tartózkodás, Némethné Balázs Gabriella 2 nem szavazat és 1 tartózkodás. 
Én a döntésemet szeretném elmondani, én nemmel szavaztam Némethné Balázs Gabriella 
pályázatára. Ez azzal kapcsolatos, hogy a meghallgatásakor személyeskedést éreztem, az 
előző vezetés kritizálásával élt a pályázó. Ezeket akkor kellett volna elmondani, amikor 
tapasztalta. Ez a pályáztatás rettenetesen megvisel mindenkit pszichikailag és fizikailag 
is. Még egy jól működő tantestületet is felbolygat egy választás. A rosszindulat nem 
vezetett soha bennünket. Mivel szóba került, hogy mit kér az iskola, mi iskolaérettséget 
kérünk, ez az alapja az egésznek, mi mást nem kérünk. Azt, ami a törvényi előírásnak 
megfelelően le van írva. Változatlanul így van, hogy mind a két embert alkalmasnak 
tartom szakmailag az óvoda vezetésére, kimondottan az emberi dolgok vezettek.  
 
Papp Zsóka: Hasonló volt a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleménye is a 
pályázókról. A bizottság kiállt olyan dolgok mellett, hogy ha két azonos pályázóról van 
szó, akkor az arlói mellett tesszük le a voksot. Én is ezt vallom. A szavazás bizottsági 
eredménye: Koós Karolina 3 igen szavazat és 2 nem szavazat, Némethné Balázs Gabriella 
2 igen szavazat, 2 nem szavazat és 1 tartózkodás. Az egyik „nem” szavazat az enyém 
volt, nálam számított, hogy arlói lakos az egyik pályázó.  
 
Vámos Istvánné dr.: A szülői szervezet mindkét pályázó pályázatát támogatja. A nevelő 
testületi vélemény: mind a két pályázó fő feladatának tekinti a meglévő program 
átdolgozását. Pozitív, hogy mindkét pályázó támogatja egy alapítvány létrehozását. A 
jegyzőkönyv alapján mind a két pályázatot jónak tartják. Titkos szavazással határoztak, 
ezt én is javaslom a képviselő-testületnek. Az óvoda nevelő testülete Koós Karolina 
nevelési programját 7:3 arányban támogatta. Rendkívüli alkalmazotti értekezleten Koós 
Karolinát 14, Némethné Balázs Gabriellát 5 fő támogatta. A Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat is megtárgyalta a pályázatokat és Némethné Balázs Gabriellát 2 igen és 1 
nem szavazattal támogatták.  
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Balázsné Király Rita: Mi indokolja a titkos szavazást? 
 
Vámos Istvánné dr.: Ha nem titkos is, mindenki úgy adja a szavazatát, ahogy a 
lelkiismerete szerint szükséges. Kérem, szavazzunk arról, hogy az óvodavezetői állás 
pályázatáról titkos szavazással döntünk.  
 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal és 3 nem szavazattal a titkos szavazásról dönt. 

 
Vámos Istvánné dr.: Felkérem az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottságot 
Szavazatszámláló Bizottságnak.  
 
Balázsné Király Rita: Kérem a képviselőtársakat, hogy tartózkodás ne legyen, és 
érvényes szavazatot adjon le mindenki.  
 
Vámos Istvánné dr.: A szavazólapra két ember neve került fel. Mind a két pályázónak 
sok sikert kívánok. 
 
Tengely László: Kérem, legyen zárt ülés, mielőtt szavazunk. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy a szavazás előtt legyen-e zárt ülés. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal és 3 nem szavazattal egyetért a szavazás előtti zárt 

ülés tartásával.  

 
A képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készül. 

 
A zárt ülést követően a polgármester szünetet rendel el, és kéri a képviselőket, hogy a 

tanácskozóteremben lévő urnába dobják be a szavazólapot.  

 
Szünet után 

 
Vámos Istvánné dr.: Megállapítom, hogy a képviselő-testület ismét határozatképes, 
mind a 7 képviselő jelen van. 
 
Balázsné Király Rita: Ellenőriztük az urnát, mielőtt belekerültek a szavazócédulák. 
Felbontja az urnát és egyesével olvassa fel Balogh Edina a szavazatokat. 
 
Balázsné Király Rita: Megállapítom, hogy Némethné Balázs Gabriella 4 szavazatot, 
Koós Karolina 3 szavazatot kapott.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 4 igen szavazattal, és 3 nem szavazattal az 
alábbi határozatot hozza:  
 

88/2018. (IV.20.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Tengerszem Óvoda vezetőjének megbízása 

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Arlói Tengerszem Óvoda 
vezetői feladatainak ellátásával 2018. május 1-jei hatállyal Némethné Balázs Gabriellát 
(szül.: Balázs Gabriella, Ózd, 1967. 12. 23., an.: Varga Ilona Lenke) 3623 
Borsodszentgyörgy, Szentgyörgy út 71. szám alatti lakost bízza meg. 

 
A vezetői megbízás 5 évre, 2023. április 30-ig szól. 
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Vezetői pótléka 40 %. 
 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a további szükséges intézkedés megtételére. 
 
Határidő: 2018. április 30. és 2022. december 1. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: Nem volt könnyű senkinek ez a helyzet, abban bízom, mindenki 
lelkiismerete szerint szavazott. Mind a két pályázónak hálával és köszönettel tartozunk a 
munkáért. Gratulálok annak, aki megnyerte a szavazást, olyan nehéz feladatba és 
felelősségbe vágta a fejszéjét, amihez nagyon sok erő és kitartás kell. Kérem, Koós 
Karolinát gondolja át még egyszer azt a döntését, hogy elhagyja az óvodát, mert itt van a 
településen a helye. Én a magam részéről nem viselném jól, ha elhagyná az óvodát. 
Egyénisége, kedvessége is sokat számít, hiszen a gyerekek is szeretik, viszont azon 
elgondolkodnék a pályázaton nyert jelölt helyett, ha én lennék a vezető, megnyerném 
magamnak helyettesnek és legyen olyan szoros a kapcsolat a két ember és a két óvoda 
között, ahogy lehet. Ha jók a célok, akkor lehet nagyobb eredményeket elérni. A 
legnagyobb békével és előrevivően próbálják meg megfogalmazni az óvoda céljait. 
Eddigi munkájukhoz őszinte szívvel gratulálok, ne hagyják magukat eltéríteni, úgy tud az 
önkormányzat eredményes lenni, ha az intézményvezetők eredményesek. Minden 
dolgozó tartsa tiszteletben ezt a választást, minden képviselőtársamnak benne van a 
lelkiismerete ebben a szavazásban, azt kívánom, az óvoda vigye előre a település 
munkáját. Megköszönöm a dolgozók helytállását.  
 
Némethné Balázs Gabriella: Megköszönöm a döntést, remélem sikerül lenyugodni 
mindenkinek, a gyerekek és dolgozók érdeke is ezt kívánja. 
 
Vámos Istvánné dr.: Emberileg, szakmailag sok sikert kívánok. 
 

Szünet – a vendégek elhagyják a tanácskozótermet. 

 
Vámos Istvánné dr.: Megállapítom, hogy a képviselő-testület ülése ismét 
határozatképes.  
 

2) napirendi pont 
 

Arlói Turisztikai és Közösségi Kft.  
ügyvezetőjének kinevezése 

 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: Köszöntöm Pekár-Tóth Judit könyvelőt. Örülök, hogy személyesen 
is megismerheti önt a képviselő-testület.  
 
Pekár-Tóth Judit: 1991-től könyvelek, 2016-tól az Arlói Turisztikai és Közösségi Kft.-
nek. 
 
Vámos Istvánné dr.: Megkaptuk a beszámolót, szép eredményeket mutat. Az anyagot a 
képviselő-testület ülése előtt osztottuk ki, nem volt ideje a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottságnak megtárgyalni. Áttekintésre osztottuk ki és használjuk ki, 
hogy itt van a könyvelő, a májusi képviselő-testületi ülésen tudjuk elfogadni. Szeretném 
az eredmény kimutatásra felhívni a figyelmet.  
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Antal István: Az előző évi nettó árbevétel 14.078.000 Ft volt, az ez évi 30.210.000 Ft, 
adózás után eredmény tavaly -1.310.000 Ft, ebben az évben 1.028.000 Ft.  
 
Vámos Istvánné dr.: A kiegészítő mellékletben kapunk felvilágosítást a tevékenységről. 
Az előző évben az anyagi jellegű ráfordítás 12.309.000 Ft, most pedig 21.582.000 Ft. Ez 
még az adózott eredményen kívüli eredmény. 
 
Pekár-Tóth Judit: 3.600.000 Ft nettóban a fejlesztés.  
 
Vámos Istvánné dr.: Ennyi adót még egy cég sem fizetett.  
 
Papp Zsóka: Üzleti tevékenység eredménye tavaly -600.000 Ft volt, most 1.708.000 Ft. 
Ez nagyon szép.  
 
Bíró Ferenc: Ez nagyon fontos, ez az eredmény kimutatásban megjelenik, lényegesen 
jobb eredmény született, mert be is fektetett a kft. Az 1.028.000 Ft megemelkedik 3,5 
millió Ft-tal. A kintlévőség is csökkent. A kft. eredményesen és jól működik. Az előző 
évi mínuszból mostanra plusz lett, ebből is látszik milyen munkát végeztek 2017-ben, 
pedig már 2016-ban sem dolgoztak rosszul.  
 
Papp Zsóka: Tavaly 3.100.000 Ft támogatást adott az önkormányzat, most pedig 1 millió 
Ft-ot. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: 1,2 millió Ft-tal a jegyzett tőkét emelte az önkormányzat. 
Látható a forgóeszköz állománytól kezdve az eszközök mennyiségéig a gazdálkodás, a 
vagyon is növekedett.  
 
Bíró Ferenc: Az amortizációs rész is emelkedett. 
 
Dulai Roland: Az iparűzési adó lényegesen több, mint az előző évben.  
 
Vámos Istvánné dr.: Megnyugtató ez a kimutatás, gratulálok az ügyvezetőnek. 
Köszönöm a tájékoztatás. Az ügyvezető 2016. május 1-től kapta meg a megbízást az 
ügyvezetői feladatokra, és 2018. április 30-án lejár, ezért vettük fel napirendi pontként 
ennek a tárgyalását. Az iménti eredmény is alátámasztja, a bizalmunkat is elnyerte, hogy 
a képviselő-testület az ügyvezető munkaszerződését határozatlan idejűre változtassa meg. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal határozatlan 
idejűre javasolja módosítani az ügyvezető munkaszerződését. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy az Arlói Turisztikai és Közösségi 
Kft. ügyvezetőjének munkaszerződését határozatlan idejűre módosítjuk. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

89/2018. (IV.20.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. ügyvezetője megbízásának és 

munkaszerződésének módosítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 66/2016. (IV.29.) 
határozatával 2018. április 30-ig Antal István (sz. Ózd, 1980. 08. 17. an. Eke Márta) 
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3600 Ózd, Nemzetőr utca 5. 1/3. szám alatti lakost kinevezte és megbízta az Arlói 
Turisztikai és Közösségi Kft.-hez programszervezői és ügyvezetői tevékenység ellátására. 
 
A Képviselő-testület 2018. május 1. napjától a kinevezést és megbízást határozatlan 
idejűre módosítja, minden egyéb feltétel változatlanul hagyása mellett.   
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés és a megbízási 
szerződés módosítására.  
 
Határidő: 2018. április 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester  
 
 

3) napirendi pont 
 

Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ 
vezetői állás pályázati kiírása 

 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Vámos Istvánné dr.: 2018. augusztus 31-én lejár az ASZAK vezetőjének a kinevezése, 
ezért pályázatot szükséges kiírni. Az eljárás elhúzódása miatt van arra szükség, hogy már 
most döntsünk a pályázat kiírásáról. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Az előterjesztésben az intézmény által biztosított 
szolgáltatásoknál az idősek nappali ellátását be kell írni.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az elhangzott kiegészítéssel az ASZAK vezetői 
állás pályázatának kiírásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

90/2018. (IV.20.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetői állás pályázata 
 
 
Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete (3663 Arló, Ady E. út 162.) a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §. (1) 
bekezdése alapján pályázatot hirdet (közalkalmazotti) az Arlói Szociális Alapszolgáltatási 
Központ vezetői állás betöltésére 2018. szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig.  A 
megbízás 5 évre szól. 

 
Pályázati feltételek: 

 
- Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekről szóló 1/2000. 

(I.7.) SzCsM vagy a Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi ellátásokról szóló 15/1998. (IV.30.) NM számú 
rendeletek szerinti szakirányú szakképzettség. 
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- legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést 
igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, 
illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai 
gyakorlat, és 

 
- az intézményben fennálló határozatlan időre szóló kinevezés, illetőleg a 

vezetői megbízással egyidejűleg felsőfokú végzettségű vagy felsőfokú 
szakmai képesítést igénylő munkakörben történő határozatlan időre szóló 
kinevezés. 

 
Előny:  legalább 2 év vezetői gyakorlat, szociális szakvizsga  

 
A pályázatnak tartalmaznia kell:  

- pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében 
meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn. 

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 

 
A pályázathoz mellékelni kell: 
 

- szakmai életrajz, 
- vezetési program, 
- szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések 
- oklevél, vagy hiteles másolat, 
- érvényes, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi  bizonyítvány vagy annak 

megkérését igazoló bizonylat 
 
Vezetői beosztással járó lényeges feladatok: 

-  A lakosság körében elmerülő alapszolgáltatási igények folyamatos figyelemmel 
kísérése. 

- Az intézmény által biztosított szolgáltatások 
 intézményi gyermek, felnőtt és szociális étkeztetés, 
 idősek nappali ellátása, 
 családsegítés, 
 házi segítségnyújtás 

 ellátásának koordinációja, szervezési, vezetési feladatok ellátása.  
- jogszabályok, szakmai szabályok érvényre juttatása 

 
Beosztáshoz kapcsolódó juttatások: 

- magasabb vezetői pótlék (a 20000.- Ft-os pótlékalap 250 %) 
- további szakképesítés esetén törvény szerinti pótlék 
- szociális ágazati pótlék 
 

A pályázatokat Arló Nagyközség polgármesteréhez, (Arló, Ady E. út 162. tel: (48) 544-
000) kell írásban benyújtani a megjelenéstől számított 30 napon belül, legkésőbb május 
31-ig. 

 
Elbírálásra 2018. június 30-ig kerül sor. 

 
A pályázatot a KSZK honlapján és a Falu-tv-ben kell közzétenni.  
 
Határidő: 2018. június 30.  
Felelős:  Vámos Istvánné dr. polgármester  
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4) napirendi pont 
 

2017. évi zárszámadás 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: A zárszámadást a könyvvizsgálónak nem kötelessége 
megvizsgálni, de mi elküldtük és megnézték. A költségvetési rendeletben el lett írva a 
maradvány összege, 125.558.071 Ft van az anyagban, helyesen 126.606.779 Ft. Az 
előterjesztés 4. oldalán a fenntartható fejlődés érdekében 2018-ban folyamatosan 
ellenőrizni kell, az évszám véletlenül 2017.  
 
Vámos Istvánné dr.: A 3. oldalon az Arlói Víz és Kommunális Kft. szerepel, ezt kérem 
Arlói Turisztikai és Közösségi Kft.-re javítani.  
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a 
rendelet-tervezet elfogadását. Meg szeretnénk köszönni a pénzügyi dolgozók munkáját. 
 
Bíró Ferenc: Az adatokból látszik, hogy az önkormányzat és a hivatal vezetése a 
gazdálkodásra nagyon odafigyel, likviditási probléma nélkül végigvitték az évet. 
 
A könyvvizsgálói értékelés a jegyzőkönyv 1. melléklete. 

 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a 2017. évi zárszámadási rendelet-tervezet 
elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal egyhangúan az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 
 

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

8/2018. (IV.23.) önkormányzati rendelete 

a 2017. évi költségvetési zárszámadásáról 

 

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Arló Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
14/2016.(X.31.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság és Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével, továbbá figyelembe véve a 
pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2017. évi költségvetési zárszámadásáról (a 
továbbiakban: zárszámadás) a következőket rendeli el: 

 

1. § 

(1) Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-
testület) a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 
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 947 523 539 Ft Költségvetési bevétellel 

821 965 468 Ft Költségvetési kiadással 

126 606 779 Ft maradvánnyal 
 
hagyja jóvá. 

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati 
szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül 
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti 
bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el. 

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások 
mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 

 

2. § 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők 
szerint fogadja el: 

a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja 
jóvá.  

 

b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az 
önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását 
az 5. melléklet szerint fogadja el. 

c) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését 
a 6., 7. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

d) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.,  

mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

e) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. 

mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 

f) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a 10.1,10.2,10.3 és 10.4 
mellékletek szerint hagyja jóvá. 

3. § 

(1) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek 
teljesítését biztosítsa, illetve figyelemmel kíséri. 

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési 
maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 

 

4. § 

Az önkormányzat jegyzője a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési 
maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet 
kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíti. 

 

5. § 

(1) Ez a rendelet 2018. április 23-án lép hatályba. 
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(2) Hatályát veszti a 8/2017.(V.2.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi 
költségvetési szárszámadásáról. 

 

 
Vámos Istvánné dr.  Klisóczkiné Papp Andrea 

polgármester jegyző 
 

 
5) napirendi pont 
 

Éves ellenőrzési jelentés 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Balázsné Király Rita: Örömmel vettük, hogy szakértői cég végzi az ellenőrzést, ez 
megnyugtató mindenki számára. Ebben az évben sem volt olyan dolog, amiért valakit 
felelősségre kellett volna vonni. Az intézményeknél felsorolt hiányosságokat határidőre 
sikerült pótolni. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja 
a jelentés elfogadását.  
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja az 
előterjesztés elfogadását. Örömmel olvastuk, hogy a végrehajtást akadályozó tényező nem 
állt fenn.  
 
Vámos Istvánné dr.: Az intézményeknél is volt vizsgálat, szabálysértési vagy más 
szabálytalanságok nem történtek. A Nyugat-Borsodi Terület Fejlesztési Nonprofit Kft. 
szerződései megvoltak, csak az egységes szerkezet hiányzott, amit időközben 
beszereztünk. A gazdálkodást meghatározó szabályzatok mindig adnak munkát.  
Kérem, szavazzunk az éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

91/2018. (IV.20.) határozat 
 
Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés 2017. évről 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi éves ellenőrzési 
jelentéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és azt az előterjesztés szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
Határidő: 2018. április 30. 
Felelős: Klisóczkiné Papp Andrea jegyző 
 
 

6) napirendi pont 
 

Indítványok, javaslatok, egyebek 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
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a) Egészségügyi szolgáltatókkal kapcsolatos változás 
 
Balázsné Király Rita: Ennek az előterjesztésnek az apropója, hogy szeptembertől 
bevezetésre kerül az e-recept. A rendelők mostani internettel való ellátása, sebessége nem 
felel meg ennek bevezetésére. Németh Csilla doktornő szeretné minél hamarabb 
bevezetni ezt a szolgáltatást. Az orvosok így is elég sok támogatást kapnak, ezért az a 
javaslatunk, hogy minden orvos saját maga rendezze az internet beköttetését. Megint 
bevezetnek egy olyan rendszert, aminek nem biztosítják a feltételeit. Az e-recept 
bevezetése után mi lesz azokkal, akik nem tudnak a gyógyszertárba elmenni? Az 
Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a telefon és az 
internet támogatást a háziorvosok szerződéséből kivenni.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kedvezményesen tudják most igénybe venni ezt a szolgáltatást és 
az önkormányzat átadja a telefonszámokat.  
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság szintén megvitatta ezt a témát 
és 5 igen szavazattal egyetért ezzel. Felmerült a bizottsági ülésen, hogy a házi 
segítségnyújtásban résztvevő dolgozók naponta 60 recept kiváltását hogyan fogják 
megoldani? 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Tesztelési időtartam van, lesz olyan időszak, amikor mind a 
két receptet lehet alkalmazni. A legtöbb gyógyszertár sem alkalmazza még. A 
fogorvosoknak novembertől lesz kötelező. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy a háziorvosok szerződését 
módosítjuk, kikerül a szerződésekből a telefon és az internet támogatás.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

92/2018. (IV.20.) határozat 
 
Tárgy: Egészségügyi szolgáltatókkal kapcsolatos változás 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosokkal kötött 
szerződést módosítja.  
 
A szerződésből kikerül a telefon és internet szolgáltatás támogatása, mert az e-receptek 
bevezetésével szükséges egy gyorsabb internet internet beköttetése. A háziorvosi 
rendelők telefonszámait az Önkormányzat átadja a háziorvosoknak.  
 
Határidő: 2018. június 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

b) Suvadás Horgászegyesület kérelme 
 
Vámos Istvánné dr.: A Suvadás Horgászegyesület azzal a kéréssel fordult felénk, hogy 
engedjük el az évi 300.000 Ft-os bérleti díjat, mert akkor ezt az összeget halasításra, a 
tóparti horgász állások rendbe tételére, a horgász turizmus fejlesztésére tudnák 
felhasználni. Ezzel megnőne a Hableány vendéglő és camping forgalma is. Kérik 
továbbá, hogy a tavat körülölelő önkormányzati utakat – Suvadás út, Halász út és Fenyő 
út – szíveskedjünk megcsináltatni, ugyanis az ott lévő hétvégi házakat nem lehet 
megközelíteni és nem lehet a tavat körbejárni.  
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Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 egyhangú 
szavazattal nem javasolja a bérleti díj elengedését, mert a pályáztatáskor másfél millió Ft-
os ajánlatot utasítottunk el, azért, hogy arlói nyerjen. A januári tájékoztatás alapján 
látható, hogy bőven van bevételük.  
 
Papp Zsóka: A 300.000 Ft-os bérleti díj elengedését a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság 5 szavazattal nem javasolja. Az utak karbantartását, amennyiben önkormányzati 
feladat és valóban olyan rossz állapotban vannak, javasolja megjavítani. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy a Suvadás Horgász Egyesület 
300.000 Ft-os bérleti díját a képviselő-testület nem engedi el. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

93/2018. (IV.20.) határozat 
 
Tárgy: Suvadás Horgász Egyesületi bérleti díja 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Suvadás Horgász Egyesület 
évi 300.000 Ft-os bérleti díját nem engedi el. 
 
Határidő: 2018. június 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

c) Varga Ferenc c. r. tőrm. véleményezése 
 

Vámos Istvánné dr.: Az Ózdi Rendőrkapitányság Borsodnádasdi Rendőrőrs 
állományában 2017. június 1-től megbízott körzeti megbízotti beosztásban szolgálatot 
teljesítő Varga Ferencet Arlóban körzeti megbízotti beosztásba tervezik kinevezni 2018. 
június 1. napjával. Erről kérik a képviselő-testület véleményét. Utána érdeklődtem, nem 
tudtak róla rosszat mondani, elég szolgálatkésznek ismerik. Az lenne a lényeg, hogy 
legyen minél többet Arlóban. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kérem, szavazzunk Varga Ferenc körzeti megbízotti 
beosztásba történő kinevezéséről. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

94/2018. (IV.20.) határozat 
 
Tárgy: Körzeti megbízottról vélemény kérése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy dr. Varga 
László kapitányságvezető Varga Ferenc c. r.tőrm. urat Arló székhelyű körzeti megbízotti 
beosztásba 2018. június 1. napjával kinevezze. 
 
Határidő: 2018. június 1. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
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d) Tornaterem építéséhez terület biztosítása 
 
Vámos Istvánné dr.: Tegnap voltam a Nemzeti Sport Központban egyeztetni a 
tornaterem építése ügyében. A miniszteri biztostól kaptunk levelet, melyben arról 
tájékoztattak, hogy a felajánlott területek egyike sem felel meg a beruházás lehetséges 
helyszíneként. A többlet költség finanszírozására nincs lehetőség. Azt javasolták, hogy 
teljes földcserére kerüljön sor saját költségünkön, vagy az önkormányzat olyan új 
területet jelöljön ki, ami alkalmas a tornaterem beruházáshoz, és nincs azok között, amit 
eddig felajánlottunk. Az általunk elküldött föld laboreredményét áttekintettük. Főorvos úr 
szerint a magas bárium tartalom annak ellenére, hogy óriási az eltérés, az egészségre nem 
káros. Az arzénnál a határérték 15, a mért érték 39,3. A főigazgató azt megerősítette, 
hogy Arlóban tornateremnek kell lenni. Az építész elé kiterítettem a térképet, és az orvosi 
rendelővel szemben lévő iskola folyatatásában lévő nádas területet nézte ki. Javasoltam 
azt, hogy legyen mélygarázs a tornaterem alatt, de azt mondták, hogy ez kb. 100 millió 
Ft-tal megemelné a költségeket. Ugyanennyi lenne a földcsere. Én el tudnám képzelni, 
hogy az óvoda felé, a Kovács udvarban senki nem használja a kertet, megkérdezhetnénk, 
hogy nem adnák-e el a telket. Sok parcella van azon a területen. Az óvodával szemben 
lenne a bejárat. Javasolni fogom a főépítésznek, hogy nézze meg ezt a területet is, és a 
másikat is, amikor személyesen lejön. Május 3-i héten fog lejönni és megnézzük a 
területeket. Mindenképpen meg kell próbálni megoldani kevesebb, mint 100 millió Ft-ból. 
A pályázati önrész terhére megvehetnénk az óvoda melletti területet.  
 
Dulai Roland: Próbáljuk meg megkeresni a tulajdonosokat, hogy eladják-e a területet és 
ezt részesítsük előnyben.  
 
Balázsné Király Rita: Az eladásról szóló rendelet szerint mennyi pénzt ajánlhatunk fel? 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: A vételre nincs meghatározva. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal mindkét 
helyszínnel egyetért. 
 
Bíró Ferenc: A telek vásárlást is el kellene indítani, ha nem oda épül a tornaterem, nem 
baj, ha ez a terület a miénk lesz. Jobb lenne, ha az óvodával szemben lenne, mert 
védettebb területen, központi helyen van.  
 
Tengely László: A főépítész által javasolt területet tölteni kell.  
 
Vámos Istvánné dr.: Nem töltik, cölöpözik.  
 
Bíró Ferenc: A csatornaépítésből több ezer m3 föld fog kiszorulni. Javaslom mind a két 
alternatívát elfogadni. A báriumot az egészségügyben sok helyen használják kontraszt 
anyagként. Az arzén a Nagyalföld minden részén jelen van, a vízben magasabb 
mennyiségben van, mint itt.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy a főépítésznek a tornaterem 
építésére két területet mutatunk meg, az egyik az általa kiválasztott, az orvosi rendelővel 
szemben lévő iskola folyatatásában lévő nádas terület, a másik az óvodával szembeni 
magántulajdonban lévő műveletlen terület. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
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95/2018. (IV.20.) határozat 
 
Tárgy: Tornaterem építéséhez terület kiválasztása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a tornaterem építéséhez két 
területet javasol a főépítésznek megnézni. 
 

1. Az orvosi rendelővel szemben lévő iskola folyatatásában lévő nádas terület, 
2. az óvodával szembeni magántulajdonban lévő műveletlen terület. 

 
Határidő: 2018. május 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

f) Pályázat benyújtása a Dankó út felújítására 
 

Vámos Istvánné dr.: A Magyar Államkincstár tájékoztatott a 2018. évi önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatról. Sajnos a beadási 
határidő nagyon rövid, május 2. A pályázatot önkormányzati feladatot ellátó intézmények 
fejlesztésére, a meglévő bölcsőde épületének fejlesztésére, felújítására, az óvodai 
intézmény infrastrukturális fejlesztésére, felújítására, egészségügyi alapellátást szolgáló 
épület fejlesztésére, sport infrastruktúra fejlesztésére és belterületi utak, járdák, hidak 
felújítására lehet beadni. A Gagarin út nagyon rossz állapotban van. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal a Gagarin 
út felújítását tartja indokoltnak. 
 
Bíró Ferenc: Meddig kell a pénzt felhasználni? Ha az év végéig, akkor nem jó, mert a 
Gagarin úton is lesz csatornázás.  
 
Balogh Edina: A Csépányi László sétányra is beadhatnánk a pályázatot.  
 
Papp Zsóka: A Dankó út rosszabb, mint a Gagarin út. Ha eső van, gyalog nem lehet 
bemenni. 
 
Vámos Istvánné dr.: Az önkormányzat belterületi utak, járdák, hidak felújítására, 
karbantartására igényelhet pályázati támogatást. A pályázaton vissza nem térítendő 
támogatást lehet nyerni. 10.000 lakosságszám alatti település 15 millió Ft-ot kaphat.  
Kérem, szavazzunk pályázat beadásáról a Dankó út javítására, karbantartására. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

96/2018. (IV.20.) határozat 
 
Tárgy: Pályázat benyújtása a Dankó út felújítására 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton részt kíván venni. 
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A pályázatot az Arló, Dankó út, a hozzá tartozó járda és vízelvezető rendszer felújítására 
kívánja benyújtani, melyhez a 15%-os önerőt, azaz 2.248.980,- Ft-ot saját forrásból 
biztosít. 
 
Határidő: 2018. május 2. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Tájékoztatások: 
 
Vámos Istvánné dr.:  
 

- A Magyar Államkincstár arról tájékoztatott, hogy a számlánkra utalt 271.369.944 
Ft-ot, melyet a tó fejlesztésére használhatunk. Innentől kezdve mehetnek a 
tervezések, a menedzsment kiválasztása megtörtént.  

- Magyarország miniszterelnöke levélben tájékoztatott, hogy nem kívánják 
felszámolni a kis falvakat, 2018 után meg kell indítani a modern falvak 
programot. A modern falvak előtt a modern városok program volt meghirdetve, 
ebből építkezett Kazincbarcika, Borsodnádasd, Putnok.  

- Szabadságra megyek április 23- május 3. közötti időpontban, ez 7 munkanap.  
 

 
Egyebek: 
 
Tengely László: A bicikli út tele van szeméttel mind a két oldalon. Lementem 
Hódoscsépányig és tapasztaltam mennyire szemetes, pedig emberek is vannak, akik 
összeszedhetnék. 5 közmunkás feküdt a töltésen, 2 óra múlva jöttem visszafelé, még 
akkor is ugyanúgy feküdtek, az üres kuka mellettük volt.  
 
Vámos Istvánné dr.: Rá fogok szólni a munkavezetőre. 
 
Tengely László: Ez a saját dolgozóinkat is irritálja.  
 
Vámos Istvánné dr.: Hétfőtől 2 műszakban őriztetem a strand körüli kukákat. Az a 
legnagyobb baj, hogy illegálisan leteszik oda a szemetet, de sajnos nem tudjuk, hogy kik 
ők.  
 
Balázsné Király Rita: A Tengely László által elmondottak vonatkoznak a sepregetős 
asszonyokra is, ott ülnek az iskolánál egész nap, 9-13 óra között.  
 
Tengely László: Az irányítókat sem lehet látni a faluban. 
 
Balázsné Király Rita: Két véglet van a közmunkások között, van, aki nagyon sokat 
dolgozik, kidolgozza a 8 órát, és van, aki nem csinál semmit egész nap. 
 
Horvát Ernő: A vezető hibás ebben, a közmunkások annyit tesznek, amennyit enged a 
vezető. 
 
Papp Zsóka: Én megszólítom őket. Sokszor hazamennek reggelizni. Én láttam, amikor a 
közmunkás felvette a szemetet és beledobta a patakba. 
 
Vámos Istvánné dr.: Az autóból is kidobálják a szemetet, az illegális lerakás szintén 
jelen van, de a kerékpárúton közlekedők ugyancsak eldobják a szemetet.  
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Tengely László: Én számon kérném rajtuk, hogy egy-egy nap mit dolgoztak. Lehet a 
következő alkalommal ő látja meg, hogy valaki eldobott egy papírt, rászólna. Amíg ez 
nincsen megkövetelve, ha van kedve, akkor dolgozik, ha nincs, akkor nem dolgozik. 
 
Nincs több napirendi pont, a polgármester bezárja az ülést. 
 
 

K. m. f. 
 
 
Vámos Istvánné dr.      Klisóczkiné Papp Andrea 
    polgármester                    jegyző 
 
Móráné Nemes Edit 
jegyzőkönyvvezető 
 
 
 


