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Vámos Istvánné dr.: Köszöntöm az arlói önkormányzat falugyűlésén
megjelent kedves jelenlévőket. Szomorúan állapítom meg, hogy a lakosság
köréből ma sincs nagyobb érdeklődés. A képviselő-testület határozatképes,
egy képviselő nincs még jelen. Ezen a fórumon érdemes visszatérni azokra a
döntésekre, amiket a legfontosabbnak ítélünk meg a falu számára az
érdeklődés szempontjából. Lehetősége van a lakosságnak felvetni a
problémákat. Az önkormányzat anyagi helyzetéről szólnék néhány szót. 76
MFt hiányzik a költségvetésből. Köztudott, hogy az állam nem finanszírozza
megfelelően az önkormányzatokat. Megváltozott a finanszírozás rendje,
feladatalapú támogatások kerültek bevezetésre. Megtörtént az önkormányzat
háromnegyed éves pénzügyi beszámolója. Megállapította a testület, hogy az
önkormányzatnál látható a racionális gazdálkodás, előfinanszírozást igénylő
feladatokat nem vállalunk. Elkészült a következő év koncepciója is. A cél az,
hogy legalább szinten tartsuk az önkormányzati intézmények működését. A
jövő év közel 42 MFt hiánnyal mutatkozik a tervezés során. Tekintettel arra,
hogy a vállalkozási tevékenységet nem folytat az önkormányzat, a hiány
összegére kiegészítő támogatási igényt nyújtottunk be a
Belügyminisztériumhoz. Ennek az elbírálása még nem történt meg. Egy nagy
projektünk van folyamatban, a szennyvízcsatornázás. Az első szakasza
lezárult a közeli hetekben, mely 37 650 eFt értékű, ehhez az állam 32 MFt-ot
adott. Az önkormányzatnak 15 % önerőt kellett biztosítani. Az önerőt sikerrel
megpályáztuk, melyből 5 MFt realizálódott. Ma kell a képviselő-testületnek
dönteni a pályázat beadásáról a megvalósításra. Ez Arló érdeke, hiszen a
közmű kiépítése nélkül nem jöhetnek létre nagyobb vállalkozások. Ez közel 2
milliárd Ft-os beruházás. Az önkormányzatnak a közbeszerzési eljárásra
irányuló szempontok között vállalnia kell, hogy közmunkásokat foglalkoztat a
beruházás során. 2014-ben megindulhat a munka. A lakosságnak anyagi
vállalást kell tenni. Jelenleg 195 ingatlanra nincs bekötve az ivóvíz, vállalni
kell ennek a bekötését a képviselő-testületnek.
A Megyei Közgyűlés kezdeményezésére projekt ötletgyűjtés zajlott le a
közelmúltban. Olyan ötleteket vártak, amiket 2020-ig EU-s pénzekből meg
kívánunk valósítani. Önkormányzatunk 13 tervet nyújtott b e.
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Megérkezett az ülésre Vámos Andrásné képviselő.

Többek között az alábbiakat:
- Felszíni vizek elvezetése, patak medrek burkolása
- Kerékpárút felújítása
- Szélenergia hasznosítása
- Tornaterem és közösségi ház építése
- Belterületi utak felújítása, járdaépítések folytatása (Hunyadi út, Gagarin út,
Pozsonyi út)
- Idegenforgalmi központ kialakítása Arlóban a tónál. Apartman felépítése.
- Alternatív fűtésre való áttérés és nyílászárók cseréje a Polgármesteri Hivatal,
az Óvoda és az Általános Iskola épületeiben.
- Kézművesház épületének rendbetétele
- Szociális szövetkezet működését elősegítő telephelybővítés és műhelyépítés
- Az egész települést lefedő térfigyelő rendszer kiépítése

Magas Arlóban a munkanélküliek aránya. Jelenleg 142 fő közfoglalkoztatása
zajlik, akik tanulnak is. Április 30-ig 302 fő foglalkoztatására kerül sor.

Várom a kérdéseket.

Csipkés Vilmos: Érdektelenné váltak az emberek, nem jönnek el a
falugyűlésre. Bezzeg, ha ökörsütés lenne, 2 csap hordó lenne! A polgármester
asszony, amit elmondott az expozéjában, az nagyon jó. Ne feledkezzünk el a
Kisfaluról sem, ott is csináljuk meg a járdát és az árkokat. Bekerülünk majd a
médiába, mert sok a veszélyeztetett család. Azért vagyok én, mint kisebbségi
önkormányzat, időbe kell jelezni. Csatorna lesz, de nem tudják majd fizetni,
mert a vízdíjat sem tudják fizetni.

Vámos Istvánné dr.: Szennyvíz eddig is keletkezett, el kellett szállíttatni.

Papp Zsóka: Ma 20 családnál jártak a családgondozók, működik a segítés.

Vámos Istvánné dr.: Nem lehet panasz a településen a családsegítővel
szemben.

Bíró Ferenc: Nem kell a lakosoknak a szennyvíz miatt plusz költséget
vállalni, csak a szennyvíz akna és az utcai vezeték közötti elvezetést kell
kifizetniük.

Sípos Dénes: A tói felső útszakasz el van hanyagolva, nem biztonságos. A
fatolvaj autók tették tönkre, talán az erdő tulajdonosok segíthetnének a
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helyreállításban. A halászházak tulajdonosai eddig fizettek idegenforgalmi
adót, most kommunális adót fizetünk.

Vámos Istvánné dr.: Mikó István elnök úr pályázata a meder kotrására szól.
Az önkormányzat az idegenforgalmi központot próbálja meg helyrehozni. Az
út felújítása is célunk. A tói tulajdonosok kb. 1/10-e fizet adót. A végrehajtás
sajnos nehézségekbe ütközik. Az engedély nélkül épített ingatlanokat le
kellene bontatni. A falopások ügyében az Erdészeti Szakfelügyelőséghez
írtam egy feljelentést. Az a gond, hogy a vállalkozónak van engedélye, nem
lehet ellenőrizni. A suvadás tetejéről is lopják a fát sajnos.

Nincs több kérdés, a polgármester bezárja a falugyűlést.

K. m. f.

Vámos Istvánné dr.              Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester jegyző

Solymosi Katalin
jegyzőkönyvvezető


