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Vámos Istvánné dr. köszönti a jelenlévőket, és megállapítja, hogy az ülés határozatképes.
1. napirendként javaslom megtárgyalni a Nemzeti köznevelési törvényből adódó
kötelezettség teljesítését, 2. napirendként Szándéknyilatkozat háziorvos alkalmazásáról, 3.
napirendként Indítványok, javaslatok, egyebek.

A napirendet a jelenlévő képviselők egyhangúan, 6 igen szavazattal az alábbiak szerint
fogadják el:
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Javasolt és elfogadott napirendi pontok:
1. Nemzeti köznevelési törvényből adódó kötelezettség teljesítése
2. Szándéknyilatkozat háziorvos alkalmazásáról
3. Indítványok, javaslatok, egyebek

Tárgyalt napirendi pontok:

Vámos Istvánné dr. megnyitja az 1. napirendi pontot.

1. Napirendi pont

Nemzeti köznevelési törvényből adódó kötelezettség teljesítése

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

Vámos Istvánné dr.: Az önkormányzatnak éves szinten 14 millió Ft–tal kell hozzájárulni
az iskola fenntartásához. Meg kell vizsgálni, hogy egy évben mennyiből működik az
iskola, visszavegye-e az önkormányzat vagy az egyház felé közelítsünk. A katolikus
egyház jobban gondját viselné az iskolának, mint a KLIK. A borsodszentgyörgyi
önkormányzat nem is fizet hozzájárulást az iskola fenntartásához és a püspöki hivatal
mindenhez hozzájárul. Ezt megfontolásra javaslom. Lehet érdeklődni hogyan működnek a
katolikus iskolák. A KLIK-ről országszerte rossz visszajelzések vannak.

Bíró Ferenc: Az iskolát az önkormányzat működtetésbe adja a magyar államnak és még
mi fizetünk. Ha az önkormányzati segítség nem lenne, a mindennapokban még nehezebb
lenne működtetni. Elfogadom az előterjesztést, viszont keresni kell az utat, hogy a
következő években hogyan tovább. Amikor megszületett az a döntés, hogy az iskolát a
KLIK-nek átadjuk, nem erről volt szó, nem így indult. Mindenképpen változtatni kell.

Balogh Edina: Mi már akkor éreztük, hogy a gyorsan felállított rendszer nekünk nem lesz
jó. Az önkormányzatnak muszáj besegíteni, kérdés mennyire bírja. Utána kell nézni az
egyházi fenntartásnak mik a feltételei.

Balázsné Király Rita: Egyetértek Balogh Edinával. Én nemmel szavaztam akkor. Egy
falunak, ahhoz hogy élni tudjon, kell iskola, templom, élelmiszer bolt, kocsma. Nagyon
alaposan utána kell nézni, hogyan lehetne másként működtetni az iskolát. Ha az
önkormányzat visszavenné, szakmai szempontból jobban örülnénk ennek. Az alapítvány
szóba se jöhet, mert akkor fizetni kellene. Ha az oktatási rendszer enged olyan
lehetőségeket, hogy visszakerüljön az önkormányzathoz, az lenne a legjobb. Az átadás-
átvétel nagyon előkészületlenül volt, sokkal komolyabban kellett volna venni. Több milliós
értékek vannak, ezt nemcsak papíron kellett volna átvenni. Az iskolában minden épület
külön telephelynek minősül.

Vámos Istvánné dr.: A havi 1.167.000 Ft támogatás a karbantartáshoz elég kellene hogy
legyen, de mégsem elég. Gyakorlatilag mi tartjuk fenn az iskolát.
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Balázsné Király Rita: Az a normatíva, amit az állam ad az iskola fenntartásához már
korábban sem volt elég, a mínusz 60-90 millió Ft-nak éves szinten valahol jelentkeznie
kell. Mindig mínusz mutatkozott, ezt nem fogja senki lenyelni. Konkrétan ezek hiányoznak
most a rendszerből.

Bíró Ferenc: Amikor átadtuk az iskolát, az utolsó évben a normatív támogatás és a
tényleges kiadás között 90 millió Ft-os eltérés volt. Nem szakmai döntést hoztunk. Itt a
fenntarthatóság volt a lényeg. 1994-től a fenntartásra nem kaptunk soha elég pénzt. Meg
kell vizsgálni minden lehetőséget.

Balogh Edina: Ha egyházi fenntartást választanánk, akkor az egyház lenne a működtető is
és a fenntartó is?

Vámos Istvánné dr.: A működtető és a fenntartó szinte ugyanaz.

Papp Zsóka: Az egyház több normatívát kap a szociális ágazatban is. Többet tud lehívni
az államtól.

Balogh Edina: A cigányság körében az újabb vallások elég elterjedtek. Ha nyilatkozni
kell, hogy vállalom az egyház szerinti rendet, elsőáldozást, bérmálkozást, sok szülő emiatt
nem fogja aláírni.

Balázsné Király Rita: Nem törvényi feltétel, hogy minden szülőnek alá kell írni a
nyilatkozatot, meg van határozva, hogy 75-80 %-nak kell aláírni. A tantestület hozzáállása
is fontos. Ezt alaposan meg kell vizsgálni.

Bíró Ferenc: Megmarad-e a KLIK vagy nem? Ekkora szervezet szinte fenntarthatatlan. Az
is elképzelhető, hogy visszaadják az iskolákat a megyei KLIK-nek. Az élet hozza majd,
hogy kell-e változtatni és milyen lehetőségek lesznek. Már most el kell kezdeni
tájékozódni, hogy ne egyik napról a másikra kelljen dönteni.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a határozati javaslat elfogadásáról.

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

102/2015. (VIII. 4.) határozat:
Tárgy: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)

74. § (6) bekezdése alapján meghozott döntésről

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Nkt. 74. § (6) bekezdésében
foglaltak alapján az önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére
a saját tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó központ által fenntartott
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon állami
intézményfenntartó központ általi működtetéséhez megállapított hozzájárulás megfizetését
vállalja.

Határidő: 2015. augusztus 4.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester
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2. Napirendi pont

Szándéknyilatkozat elfogadása háziorvos alkalmazásáról

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: Újra kiírták a letelepedést elősegítő támogatást, a doktornő is
megkaphatja ezt a támogatást. A korábbi döntésünk az volt, hogy az ÁNTSZ Országos
Alapellátási Intézete fog vele szerződést kötni és közalkalmazottként látja el feladatát. A
támogatás igénybevétele érdekében azonban szeretné vállalkozásban ellátni ezt a feladatot,
de ez nem befolyásolja azt, hogy szeptember 1-jétől háziorvosként praktizáljon.
Megpályázza a letelepedési támogatást, ez 9 millió Ft. Az önkormányzatnak kell egy
szándéknyilatkozatot adni, hogy vállalkozóként is alkalmazza. Az a javaslatom, hogy
adjuk meg a szándéknyilatkozatot. Kérem, szavazzunk erről.

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

103/2015. (VIII. 4.) határozat:
Tárgy: Szándéknyilatkozat elfogadása háziorvos alkalmazásáról

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Arló II. számú háziorvosi
körzet egészségügyi szolgáltatója területi ellátási érdekből dr. Németh Csilla (sz.: Ózd,
1982. 12. 10, an.: Németh Teréz, 3663 Arló, Ady Endre út 330.) személyes
közreműködésével működő egészségügyi szolgáltatóval legalább 4 éves időtartamra
feladatellátási szerződést kíván kötni a háziorvosi feladat ellátására.

Határidő: 2015. augusztus 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

3. Napirendi pont

Indítványok, javaslatok, egyebek

Vámos Istvánné dr.: Augusztus 7-én kerül sor Korond testvértelepülés ünnepségére, ahol
4 fővel képviseljük a települést. Elküldjük meghívásunkat a 2015. szeptember 26-án
rendezendő Hazaváró – III. Laskafesztiválra.

-.-.-

Vámos Istvánné dr.: Július 6-tól július 10-ig 5 nap szabadságon voltam és augusztus 3-tól
augusztus 8-ig szintén 6 nap szabadságon vagyok. Kérem ennek az tudomásulvételét.
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Bíró Ferenc: A konyhánál lévő aknák kipucolása, a szennyvíz szippantása és az összes
akna kimosása csütörtökön lesz.

Vámos Istvánné dr.: Már korábban is beszéltünk arról, hogy egy használt szennyvíz
tartály beszerzésére lenne szükség, jó lenne kb. 250.000 Ft-ért egy 5 m3 tartályt beszerezni.
Találtam Ózdon egy céget, akik legyártanák, holnap adnak árajánlatot.

Bíró Ferenc: Egy új tartály 500.000 Ft. Megnéztem a csatornarendszert, most nincs
dugulás a rendszerben. Fontos, hogy a szennyvizet és a csapadékvizet ketté kell választani.
Az iskola „A” épületéből a csapadékvíz oda folyik, ezért ennek az elvezetésével
foglalkozni kell, legjobb lenne az árokba levezetni.

Vámos Istvánné dr.: Megvannak az új zsírfogók.

Balogh Edina: Mikorra várható a csatornázás elkezdése?

Vámos Istvánné dr.: 2016. I. negyedévében fogadják be a kérelmünket. A program 2016-
2017. között valósul meg.

-.-.-

Vámos Istvánné dr.: A patak tisztítást is el kellene végeztetni. Sok helyen már nem is
látszik, hogy ott patak van, annyira tele van növényekkel. Meder kotrást kellene végezni. A
Megyei Igazgatóságon azt mondták, hogy nincs rá pénzük, mi pedig nem nyúlhatunk
hozzá.

Dulai Roland: Még fa is van benne.

Klisóczkiné Papp Andrea: Ha a közmunkások kibetonoznák, könnyebben lehetne
tisztítani.

-.-.-

Vámos Istvánné dr.: A közmunka programokat ellenőrizték a minisztériumból. Egyetlen
kifogása volt az ellenőrnek, hogy a jelenléti íveket nem aláírják, hanem strigulát húznak,
ezután mindenkinek alá kell írnia. Minden pénzügyi elszámolás rendben volt.

Nincs több napirendi pont, a polgármester bezárja az ülést.

K. m. f.

Vámos Istvánné dr. Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester jegyző

Móráné Nemes Edit
jegyzőkönyvvezető


