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Vámos Istvánné dr. köszönti a jelenlévőket, és megállapítja, hogy az ülés határozatképes,
minden képviselő jelen van. Külön köszöntöm az Arlói Tengerszem Óvoda vezetőjét és
vezető helyettesét. Javaslom, hogy 1. napirendként az Óvodai kapacitásbővítést célzó
beruházások támogatása c. pályázati döntés felülvizsgálatát, 2. napirendként az Arlói Jóléti
Szolgálat Közalapítvány alapító okiratának módosítását, 3. napirendként a Háziorvosi állás
betöltését, 4. napirendként Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”
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tárgyú háziorvosi rendelő felújítására irányuló projektet, 5. napirendként pedig B-A-Z
Megyei Önkormányzat közreműködése közfeladat fejlesztési projektek előkészítésében és
megvalósításában napirendeket tárgyaljuk meg.

A napirendet a jelenlévő képviselők egyhangúan, 7 igen szavazattal az alábbiak szerint
fogadják el:

Javasolt és elfogadott napirendi pontok:

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

2.) Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány alapító okiratának módosítása
3.) Háziorvosi állás betöltése
4.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” tárgyú

háziorvosi rendelő felújítására irányuló projekt
5.) B-A-Z Megyei Önkormányzat közreműködése közfeladat fejlesztési

projektek előkészítésében és megvalósításában

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

1. 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.: Az elmúlt képviselő-testületi ülésen elhalasztottuk az óvodabővítési
pályázattal kapcsolatos döntést. Megnéztem a nyertes listát, inkább olyan önkormányzatok
részesültek pozitív elbírálásban, akik kevesebb összeggel pályáztak. A legtöbb pályázat 10-
15 millió Ft-os összeget nyert, azért, hogy minél több önkormányzatot tudjanak támogatni.
Azt a választ kaptuk, ez a várakozási lista azt jelenti, ha szeptember 15-ig nem adjuk be a
vállalt műszaki terveket, akkor ezt is elveszítjük. Szabad-e 3-4 millió Ft-os tervezési
költséget megkockáztatni? Figyelembe kell venni egyrészt, hogy a gyerek anyag
rendelkezésre áll-e, szükséges-e 4 csoport bővítése, lesz-e, aki betölti az óvodát, másrészt,
ha nem nyer a pályázatunk 4 millió Ft-ért megrendeljük a terveket és nem épül semmi. Az
óvodai felmérés nem volt teljes körű, nem hozta azokat a számokat, amiket vártunk. 30-35
olyan gyerek van, aki arlói lakos, de a szüleivel együtt külföldön van vagy más településre
költözött.

Lukán Istvánné: Helyhiány miatt 29 gyerek lett elutasítva. 2 gyereknél még kérdéses a
vizsgálat eredménye, és 2 fő jelezte, hogy felmentést kér.



3

Vámos Istvánné dr.: Összesen a felmérés szerint szeptemberben hány gyerek várható az
óvodába?

Lukán Istvánné: 150 gyerek várható az óvodába és a férőhely is 150. 33 gyereket kellett
elutasítani.

Vámos Istvánné dr.: Összesen 180 gyereket kellene felvenni az óvodába, ha lenne annyi
férőhely. A törvény szerint az óvodai csoport minimum létszáma 13, átlag létszáma 20, a
maximum létszám pedig 25 fő. Ha az átlaglétszámot vesszük, akkor 9 csoportot lehet
kialakítani. Jelenleg 6 csoport van. Így 3 csoport bővítésére lenne elegendő gyerek.

Balogh Edina: A csoport létszámot lehetne csökkenteni.

Vámos Istvánné dr.: Az óvodában már bent lévő gyerekek csoport létszámát nem lehet
csökkenteni.

Bíró Ferenc: Jelenleg 150 gyerek van a rendszerben, 33 gyerekre lehet csoportot bővíteni.

Vámos Istvánné dr.: Azt kell eldönteni, hogy átdolgoztassuk-e a költségvetést, kérdéses,
hogy így elfogadják-e a pályázatot? Másik kérdés, hogy a köznevelési törvénynek
megpróbálunk-e megfelelni vagy nem és felvállaljuk-e azt, hogy nem.

Papp Zsóka: Milyen szankcióra lehet számítani, ha nem felelünk meg a köznevelési
törvénynek?

Balázsné Király Rita: Az iskola sem felel meg a mindennapos testnevelés előírásának.

Vámos Istvánné dr.: Én tanácstalan vagyok, hogy építsünk-e óvodát vagy nem.

Lukán Istvánné: Az óvodában most két szükség csoportszoba van kialakítva. Itt nincs
meg a 2 m2/gyerek hely. Ez a két csoport maximum 12 gyereket bír el. A szükség
csoportszobákat meg lehetne szüntetni és kialakítani egy tornaszobát.

Papp Zsóka: Az átlagos létszám 120 fő.

Klisóczkiné Papp Andrea: A köznevelési törvényben a már említett minimum, átlag és
maximum csoport létszámok vannak rögzítve. Az a gond, hogy a jelenlegi
csoportlétszámot nem lehet csökkenteni és csoportot sem megszüntetni. A pályázati kiírás
szerint, ha a 150 fős óvodát 200 főre akarjuk bővíteni, akkor 150-re nem adnak pénzt, csak
az 50-re. A régi csoportot és csoportlétszámot meg kell tartani. Egyes csoportszobák
esetében valóban nem felelünk meg a jogszabálynak, mert nincs meg a 2 m2 egy gyerekre.
A nagy csoportszobák 25 fővel működhetnek. A jelenlegi helyzet szerint a 4 csoportot az
elutasított gyerekekkel nem tudjuk feltölteni. Sok gyereket elvisznek más óvodákba.

Balogh Edina: Meg lehetne indokolni azzal, hogy szükségből alakították ki a két kisebb
szobát és milyen állapotú gyerekek vannak.

Cselkó Zoltánné: Jövő augusztus 31-ig 55 gyerek tölti be a 3. életévét, de ez képlékeny
szám. 32 gyereknek kellene iskolába menni.
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Lukán Istvánné: Iskolába elengedünk olyanokat is, akik még nem odavalók. Ezek a
gyerekek általában 5 évesen kerültek be az óvodába.

Balázsné Király Rita: Szakmailag miért nem indokoltátok meg, miért nem alkalmasak
egyes gyerekek arra, hogy iskolába menjenek. Nektek kellett volna most is azt mondani,
hogy a beíratott gyerekek egy része nem iskolaérett. Ez évek óta probléma. 70 gyereknek a
fele kontroll vizsgálatos és sorba küldik a megyei szakértőhöz. Nekem is nagy dilemma az
óvodabővítés. A pályázat egyik feltételét, azt, hogy 10 évig fenntartjuk az óvodát, honnét
tudjuk garantálni? Ha nem születik annyi gyerek hogy megtöltsük az óvodát, akkor
probléma lesz, és akármit csinálunk, elviszik a gyerekeket. Borsodszentgyörgyön az
óvodát is és az iskolát is az arlói gyerekek tartják fenn. A 4 óvodai csoportba 4 óvónő, 4
dajka nagy költséget jelentene az önkormányzatnak. A kis létszámú csoportok kialakítása
szakmailag elengedhetetlen lenne. Hiába 25 fős csoportok vannak, a kihasználtsági
mutatók nagyon rosszak.

Bíró Ferenc: Az a problémám, hogy nem látom honnan lesz az új óvodába 100 gyerek, de
azt sem látom 80 gyerek honnan lesz. Mennyi gyerek iratkozott be az óvodába, és mennyi
gyerek megy iskolába? A pályázat azt nem támogatja, hogy a jelenlegi 150 gyerekből
valamennyit áttegyünk az új óvodába.

Vámos Istvánné dr.: 100.000 Ft-ot fizettünk a felmérésért, tervek még nincsenek. A terv
elkészítése 3-4 millió Ft-ba kerül.

Tengely László: Az óvoda nem egyik napról a másikra épül, hosszú távú befektetés.
Demográfiai mutatók mit mutatnak?

Vámos Istvánné dr.: Sajnos 13 évesek már szülnek. Anyagilag fogják megszorítani majd
a szülőket, ha nem viszik a gyereket az óvodába és akkor mit csinálunk? Felelősen sem
igent, sem nemet nem tudok mondani. Csak akkor vagyunk hajlandóak véleményt
nyilvánítani, ha be is hozzuk a gyerekeket az óvodába és bent is tartsuk őket. Azt nem
vállalom fel, hogy megépítsük az óvodát és üresen áll. A dolgozóknak a munkaidőt
szigorúan be kell tartani, és a gyerekeknek is bent kell lenni.

Balázsné Király Rita: Az óvoda és az iskola okozza a legnagyobb mínuszt.

Vámos Istvánné dr.: Tudomásom szerint a 2016. évi költségvetés azt tartalmazza, hogy
az önkormányzat a feladathoz kapja a finanszírozást és nem rendelhetnek el olyan
feladatot, amit nem 100 %-ban támogatnak.

Klisóczkiné Papp Andrea: Szeptembertől kötelező lesz az óvodáztatás minden 3. életévét
betöltött gyermeknek. Van olyan szülő, aki jelezte, nem tudja behozni a gyereket, mert 6
órára jár dolgozni. Ezen el kell gondolkozni, és meg kell oldani, hogy egy csoportba
korábban hozhatnák a gyerekeket.

Vámos Istvánné dr.: Azt az óvodai gyakorlatot kell követni, hogy egy megbízott személy
5 órától benn van és fogadja a gyerekeket.

Tengely László: A környező községek óvodáiban is ilyen alacsony a kihasználtság?
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Vámos Istvánné dr.: Borsodnádasd is ebben a helyzetben van. Ők is tartalék listára
kerültek, de mindenképpen beadják a terveket. Szeptembertől anyagi következménye lesz,
ha a gyermek nem jár óvodába, megvonják a családi pótlékot és nem részesíthető
támogatásba.

Klisóczkiné Papp Andrea: Jó lenne tudni, mennyi pályázónak kell visszalépni, hogy mi
bekerülhessünk? Nem sok a nagy összegű támogatás, mi magas összegű pályázatot
nyújtottunk be. Inkább az alacsonyabb támogatási igény a jellemző 6,5 – 9,5 millió Ft a
támogatási összeg.

Vámos Istvánné dr.: Az épület felépítése és gépezete majdnem annyi 4 csoportra, mint 2
csoportra.

Bíró Ferenc: Kisebb épületet kellene tervezni, 2 csoportszobával, de nem biztos, hogy 90
millió Ft-ból megvalósítható.

Vámos Istvánné dr.: 2 csoportos épület felépítése 80-90 millió Ft-ba kerül. Csak a
tervezés 4 millió Ft-ba kerülne. A megvalósítás ebben az évben nem kezdődne el, áthúzódó
kötelezettségvállalás lehet.

Klisóczkiné Papp Andrea: Pluszforrás nincs, de az óvoda építése nem ezt az évet fogja
érinteni.

Dulai Roland: Ha nem nyerünk, a terveztetést akkor is ki kell fizetni. Meg kellene
vizsgálni hogyan tudnánk megoldani, hogy az arlói gyerekeket ne vigyék el másik
település óvodájába. Sajnos olyan törvényt hoztak, hogy sok település nem tud ennek
megfelelni.

Papp Zsóka: Az a tapasztalatom, nem visszatartó erő, hogy elveszik a családi pótlékot.

Bíró Ferenc: Nem látom biztosítva, hogy ki tudjuk használni és működtetni a 4 csoportos
óvodát. Ha 33 gyereknek kell óvodát építeni, miért építünk 100 fős óvodát?

Dulai Roland: Ha a gyereket nem veszik fel a borsodszentgyörgyi óvodába, hová fogják
vinni a szülők?

Bíró Ferenc: Borsodszentgyörgyön is csak annyi új gyereket vesznek fel, amennyi elmegy
iskolába. Azt látom, hogy a 100 fős óvodát nem tudjuk feltölteni.

Vámos Istvánné dr.: Az óvodai ballagáson részt vettem, nagyon megható, szép ünnep
volt. Az óvodai bővítésre kevesebb a támogatás, mint az építésre.

Bíró Ferenc: Azt javaslom, ha meg tudjuk oldani, hogy 2 csoportos óvodát építsünk,
tegyük meg. Meggyőződésem, hogy a 4 csoportos óvodát nem tudjuk feltölteni. A tervezői
díjat a bekerülési költség százalékában javaslom megállapítani.

Vámos Istvánné dr.: Felhívom a minisztériumot, és elmondom, a képviselő-testület úgy
döntött, hogy 2 csoportos óvodát szeretnénk építeni, mert a beiratkozásnál derült ki, nem
iratkozott be annyi gyerek az óvodába, mint amennyivel a 4 csoportot fel tudjuk tölteni. A
pályázat benyújtásakor a népesség-nyilvántartás adataival számoltunk. A határozati
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javaslat a következők szerint módosulna: Az önkormányzat képviselő-testülete úgy
határozott, hogy 2015. szeptember 15-ig akkor tervezteti meg az új óvoda épületét és kér
építési engedélyt, ha a pályázat megengedi, hogy 2 csoportos óvodát építsünk.
Amennyiben a pályázati lehetőség ezt kizárja, a 4 csoportos óvoda építésének pályázatát
elvetjük.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozza:

80/2015. (VI. 11.) határozat:
Tárgy: Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása c. pályázati döntés

felülvizsgálata

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

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy 2015. szeptember 15-ig akkor tervezteti meg az
új óvoda épületét és kér építési engedélyt, ha a pályázat megengedi, hogy 2 csoportos
óvodai épületet építsünk.

Amennyiben a pályázati lehetőség ezt kizárja, a 4 csoportos óvoda építésének pályázatát
elveti.

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

2. Napirendi pont

Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány alapító okiratának módosítása

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

Vámos Istvánné dr.: 2014. március 15-től változott a Ptk. és az alapítványokkal
kapcsolatos előírások odakerültek. Ezért az alapító okiratot úgy kell módosítani, hogy az
alapítvány 2015. június 11-ig a civil törvény, illetve a közhasznúságról szóló jogszabály
alapján működött, a mai naptól pedig a civil törvény és a Ptk. alapján fog működni.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozza:

81/2015. (VI. 11.) határozat:
Tárgy: Az Arlói Jóléti Szolgálat közalapítvány közhasznú jogállásának törlése, az Alapító

Okirat módosítása
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Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Arlói Jóléti Szolgálat
Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

„Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány
módosító okirata

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete mint alapító az Arlói Jóléti Szolgálat
Közalapítvány közhasznú jellegének megszűntetését tudomásul veszi és az Alapító
Okiratot az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító Okirat bevezető része az alábbiak szerint változik:

„Alulírott alapító a 2012. március 25-én alapított Arlói Jóléti Szolgálat
Közalapítványnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján való
működését határozta el.”

2. Az Alapító Okirat teljes szövegében lévő „Közalapítvány” elnevezés
„Alapítvány” elnevezésre, az Alapítvány neve az alábbi névre változik:

„Arlói Jóléti Szolgálat Alapítvány”
3. A Képviselő-testület figyelemmel a Ptk. 3:393. §-ra az Alapító Okirat 1. oldalán az

alapítvány céljára vonatkozó rendelkezést az alábbiak szerint módosítja:

„Az alapítvány célja: Az alapítvány a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés -
1. településfejlesztés, településrendezés,
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának

biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás)
7. kulturális szolgáltatás, kulturális örökség helyi védelme, a helyi

közművelődési tevékenység  támogatása,

11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás,
15. sport, ifjúsági ügyek
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában pontjaiban

foglalt feladatokban való közreműködés és segítése.

Az Alapítvány feladatai közé tartozik a falutévé stúdió működtetése, a
szerkesztés felügyelete, helyi média szerkesztése, kiadása.
Az Alapítvány nyitott, így valamennyi magyar és külföldi állampolgár, jogi
személy, valamint bármely magyarországi és külföldi közösség a célok
megvalósításához sokoldalúan kapcsolódhat, ha az alapítvány céljaival
egyetért, azt anyagi vagy bármilyen más eszközzel támogatni kívánja.
Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathat.”

4. A Képviselő-testület az Alapító Okirat 2. oldalán az „Alapítvány működése:”
címszó után az alábbi kiegészítést teszi:

„Az Alapítvány időtartama:
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Az alapítvány határozatlan időre jön létre.”

5. Az Alapító Okirat 3. oldalán a kuratórium határozathozatalával kapcsolatos
rendelkezése az alábbiak szerint kerül pontosításra:

„A határozathozatalban nem vehet részt az, akinek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1.
pontja szerinti közeli hozzátartozója, 2. pontja szerinti hozzátartozója

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megköthető jogügyletben

egyébként érdekelt.”

Az Alapító Okirat 3. oldalán a Kuratórium elnökére vonatkozó rész 5. francia
bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„ – összeállítja az éves beszámolót”

6. Az Alapító Okirat 4. oldalán a közhasznú szervezetre vonatkozó közhasznúsági
jelentés készítése, valamint „a vezetők összeférhetetlenségére a közhasznú
szervezetektől szóló 1997. évi CLVI. tv. 8. §-ban megfogalmazottak az
irányadóak.” mondat  hatályát veszti.

7. Az Alapító Okirat 5. oldalán a Felügyelő Bizottság tagjai közül Varró Lajos
helyébe az új alpolgármester Bíró Ferenc Arló Táncsics telep 79. sz. alatti
lakos kerül.

„Kuratórium és a Felügyelő Bizottság tagjainak tagsága megszűnik: felsorolás
utolsó mondatából a „(Ptk. 74/c. § (6) bekezdés)” szövegrész  hatályát veszti.

8. Az Alapító Okirat 6. oldalán az utolsó bekezdés az alábbiak szerint módosul:

„Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.”

Az Alapító Okirat jelen módosítását Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
81/2015. (VI.11.) határozatával rendelte el a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség
T.C. 1825/2015/1-I. sz. felhívásának 3. pontja figyelembe vételével melynek alapján Arló
Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete nem kíván élni a közhasznú jogállás
megállapítása iránti ismételt kérelemmel.

Arló, 2015. június 11.

Vámos Istvánné dr.
alapító képviselője

Előttünk mint tanúk előtt:

1. Név:……………………………………
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Lakcím: ………………………………..
Személyi igazolvány szám: …….……..

2. Név:……………………………………
Lakcím: ……………………………….
Személyi igazolvány szám: ………......”

Határidő: 2015. június 25.
Felelős: Klisóczkiné Papp Andrea jegyző

3. Napirendi pont

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

Háziorvosi állás betöltése

Vámos Istvánné dr.: A múlt héten voltunk az Országos Alapellátási Intézetnél az új
doktornő alkalmazása ügyében. Nagyon kedvező volt a tapasztalatunk és jó volt az intézet
hozzáállása. A jogászukkal tárgyaltunk, aki elmondta, hogy a doktornőt szívesen látják a
rendszerben. A szóbeli megállapodás arról szólt, hogy a doktornő az Országos
Tisztifőorvosi Hivatallal köt munkaszerződést, mivel az Országos Alapellátási Intézet ebbe
a hivatalba integrálódott. A tanulmányi szerződés minimum 2 éves időszakra jön létre. Az
átképzés az intézet által kijelölt egyetemen lesz, vizsgázni az Országos Alapellátási
Intézetben kell. A doktornő 2 szakvizsgával rendelkezik, így magasabb összegű fizetést is
kiharcolhat. A Tisztifőorvosi Hivatal alkalmazza, ő küldi a bért, mi adjuk a rendelőt és az
asszisztenciát, de ezt finanszírozza az OEP. 570.000 Ft körül lesz a háziorvosi rendelő
finanszírozása, ha megvan 1200 kártya. Nem tudjuk mennyi a kártya a praxisban. A
rendelési időt lehet úgy módosítani, hogy igazodunk a doktornő életviteléhez, kisgyermeke
van a bölcsődei beszoktatást figyelembe kell vennünk. Napi 6 órát bent kell töltenie a
rendelőben. 4 napot rendel, az 5. napot a kórházban szakmai gyakorlattal tölti. Azokat a
szakmai gyakorlatokat, melyek az ózdi kórházban akkreditálva vannak ott is letöltheti, a
többit a megyei kórházban. Először Mátészalkán fel kell mondania a jogviszonyát és ki
kell vennie a szabadságát. Férje április 1-től az Ózdi Almási Balogh Pál Kórházban
dolgozik, tájékozódtam róla, szeretik a betegek is és igazgató úr is meg van vele elégedve.
Abban kell döntést hozni, hogy mi hajlandóak vagyunk tudomásul venni, hogy a
finanszírozás az Országos Tisztifőorvosi Hivatalon keresztül történik, ott fogják
alkalmazni a megüresedett körzetben.

Balázsné Király Rita: 2 év múlva, amikor már elvégezte a szakmai gyakorlatokat már
praxisa lehet?

Klisóczkiné Papp Andrea: Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal csak a szakvizsgáig
alkalmazza.

Vámos Istvánné dr.: Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. A mentori
feladatokat Benkő dr. fogja ellátni.
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Bíró Ferenc: Pozitív dolog volt, hogy az OALI-ban felkészülten vártak bennünket,
mindenről tudott az a fiatalember, akivel tárgyaltunk.

Vámos Istvánné dr.: A svájci programot a doktornő folytatná még egy évig. Kérem,
szavazzunk az elhangzottak elfogadásáról.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozza:

82/2015. (VI. 11.) határozat:
Tárgy: Háziorvosi állás betöltése

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és egyetért azzal, hogy az Arló II. sz. felnőtt háziorvosi körzetben dr. Németh
Csilla neurológus szakorvos lássa el a háziorvosi feladatokat.

A Képviselő-testület a körzeti háziorvosi rendelőt és annak teljes felszerelését ingyenesen
bocsátja használatra a háziorvos részére.

Tudomásul veszi, hogy a rendelő fenntartásának finanszírozása 2015. szeptember 1.
napjától az Országos Tisztifőorvosi Hivatalon keresztül történik, ezért hozzájárul ahhoz,
hogy a finanszírozást az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól a Tisztifőorvosi Hivatal
igényelje meg.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Országos Tisztifőorvosi
Hivatallal és dr. Németh Csilla neurológus szakorvossal a háromoldalú megállapodást
aláírja.

Határidő: 2015. augusztus 1.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

4. Napirendi pont

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”
tárgyú háziorvosi rendelő felújítására irányuló projekt

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: Az előző rendkívüli testületi ülésen szó volt a háziorvosi rendelő
felújításáról, külső szigeteléséről, az ahhoz benyújtandó pályázatról döntött a testület.
Sajnos akkor még nem volt ismert a pontos költségvetés, ezért az önerő összegszerűen a
határozatban nem került megállapításra. A pályázat érdekében szükséges ezt forintosítani,
ezért kérem a 79/2015. (VI. 2.) határozatot visszavonni és az alábbi határozatot meghozni
szíveskedjenek.



11

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozza:

83/2015. (VI. 11.) határozat:
Tárgy: „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” tárgyú

háziorvosi rendelő felújítására irányuló projekt

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és a 79/2015. (VI.2.) határozatát visszavonja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot a jelenlegi háziorvosi rendelő együttes
épületének felújításával kapcsolatban készítse elő és nyújtsa be.

A Képviselő-testület a pályázati feltételeknek megfelelően a szükséges önrészt 1.563.434
Ft összegben biztosítja.

Határidő: 2015. június 11.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

5. Napirendi pont

B-A-Z Megyei Önkormányzat közreműködése közfeladat fejlesztési
projektek előkészítésében és megvalósításában

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: A Megyei Közgyűlés Elnöke tájékoztatott arról, hogy a 272/2014.
(XI.5.) kormányrendelet alapján lehetőség van arra, hogy a projektmenedzseri feladatokat
ők lássák el. A megyei önkormányzat a rendelet hatálya alá tartozó támogatásból
megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei előkészítésében és megvalósításában köteles
részt venni, ha azt a települési önkormányzat kéri. A megyei önkormányzat a jövőbeli
kapacitás biztosításához felméri, mely település igényli fejlesztései során a közreműködést.
Én azt javaslom, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel. A szennyvíz beruházással kapcsolatos
tárgyalás során azt kérték, hogy a kecskeméti céggel a szerződést ne léptessük hatályba. A
jelenlegi felkérés a nem kiemelt projektek esetére vonatkozik. Én szívesen írnám, hogy
igényt tartunk a megyei önkormányzat közreműködésére.

Balázsné Király Rita: Ez nem kerül pénzbe?

Vámos Istvánné dr.: Ez nekünk nem kerül pénzbe, ezért kérem, szavazzunk arról,
egyetértünk-e azzal, hogy a megyei önkormányzat közreműködését kérjük a település
projektjeinek előkészítésében és megvalósításában.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozza:
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84/2015. (VI. 11.) határozat:
Tárgy: B-A-Z Megyei Önkormányzat közreműködése közfeladat fejlesztési projektek

előkészítésében és megvalósításában

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és egyetért azzal, hogy a településen megvalósuló közfeladat fejlesztési
projektek előkészítésében és megvalósításában a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat a projektmenedzseri feladatokat ellássa.

Határidő: 2015. június 12.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

-.-.-

Bíró Ferenc: Az elmúlt héten tárgyaltunk a Nemzeti Fejlesztési Programirodával a
szennyvíz beruházással kapcsolatban. Az elhangzottak alapján a jövő év elején indíthatjuk
az egész beruházást. Megismerkedtünk a projektmenedzserrel is. A programiroda azért
van, hogy nekünk segítsenek, ők is abban érdekeltek, minél hamarabb valósuljon meg a
beruházás. Ez a feladatuk és szeretnék végrehajtani, ezt érezni lehetett.

Nincs több napirendi pont, a polgármester bezárja az ülést.

K. m. f.

Vámos Istvánné dr. Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester jegyző

Móráné Nemes Edit
jegyzőkönyvvezető


