
Készült az Arlói Polgármesteri Hivatal tanácstermében
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
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Vámos Istvánné dr.: köszönti a jelenlévőket, és megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mert 6 képviselő van jelen. Balogh Edina betegsége miatt nem tud részt
venni a mai ülésen. Javaslom, hogy az Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. ügyvezetői
pályázat kiírását, ügyvezető ideiglenes megbízását, az Alapító Okirat módosítását 10.
napirendként, majd az Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. helyzetéről szóló tájékoztatót 11.
napirendként zárt ülésen tárgyaljuk meg.
Kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról.
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A napirendet a jelenlévő képviselők egyhangúan, 6 igen szavazattal az alábbiak szerint
fogadják el:

Javasolt és elfogadott napirendi pontok:

1) Felhatalmazó nyilatkozat önkormányzati kivitelezési keret-megállapodás aláírására
2) Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak díj

különbözet megfizetése
3) Bükki Agro Innovációs Nonprofit Kft-ből kilépés
4) Óvodai beiratkozás
5) Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ szakmai programja
6) TOP-os pályázatokról döntés
7) Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulása 2016. évi

költségvetése és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítása

8) Kárpátaljai testvér települési kapcsolatok
9) Indítványok, javaslatok, egyebek

a) ÉRV Zrt. 2016. évi üzleti terv elfogadása
b) Gyenesdiási piacon történő árusítás
c) Székelyföldért Társaság megkeresése

10) Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. ügyvezetői pályázat kiírása, ügyvezető
ideiglenes megbízása, Alapító Okirat módosítása

11) Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. helyzetéről tájékoztató

Vámos Istvánné dr.: Beszámol a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatokról.

Tárgyalt napirendi pontok:

1. napirendi pont
Felhatalmazó nyilatkozat önkormányzati kivitelezési

keretmegállapodás aláírására

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

Vámos Istvánné dr.: A felhatalmazó nyilatkozatot a szennyvíz beruházás II. szakaszát
illetően kell megküldeni a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-nek.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megvitatta az anyagot és 4 igen
szavazattal elfogadását javasolja.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a felhatalmazó nyilatkozat elfogadásáról.

A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozza:
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37/2016. (IV.1.) határozat
Tárgy: Felhatalmazó nyilatkozat önkormányzati kivitelezési keret-megállapodás aláírására

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEHOP-2.2.2-15-
2015-00022 „Arló Nagyközség Szennyvízcsatornázás és tisztítás” projekt megvalósítása
érdekében jelen határozat melléklete szerinti Felhatalmazó nyilatkozat tartalmát elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza Vámos Istvánné dr. polgármestert a Felhatalmazó
nyilatkozat aláírására.

Határidő: 2016. április 1.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

2. napirendi pont

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati
Társulásnak díj különbözet megfizetése

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

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és nagyon soknak tartotta a 11 millió Ft megfizetését. Ez az összeg a tényleges költség és a
beszedési díj közötti különbség lehet. Úgy javasolja az anyag elfogadását a bizottság 5 igen
szavazattal, hogy tételes kimutatást kér az önkormányzat a Zöld Völgy Kft-től, hogy 2015-
ben Arló vonatkozásában miből keletkezett ez a díjkülönbözet.

Vámos Istvánné dr.: A kalkulált díjkülönbözetről van szó, melyet 2015-re állapítottak
meg és a 3 millió Ft-hoz képest a ténylegesen fizetendő összeg 11 millió Ft. Ezt nem értem
miből keletkezett. Ezt az összeget kamatmentesen június 15-ig kellene megfizetni. Azt
javaslom, hogy a díjkülönbözetből megmaradt 1.509.536 Ft-ot utaljuk át, mert a Társulási
Tanács ülésén ez elfogadásra került. Kalkuláltak 3 millió Ft díjkülönbözetet, hogy lett
ebből 11 millió Ft? Ezt nem látom megalapozottnak, ezért szeretném kérni részletesen,
pontosan mutassák ki miből keletkezett ez a 11 millió Ft?

Bíró Ferenc: 3 millió Ft kalkulált költséget számoltak, és ebből hogy lett majdnem a
négyszerese? Részletes kalkulációt nem kaptunk. Amit kiszámlázott a lakosság felé, azt be
tudja szedni, ezt a különbözetet még egyszer mástól nem lehet beszedni. Ha az
önkormányzattól valamilyen pénzt kér, magyarázza meg és részletes magyarázatot kérjünk
mi miből adódott, hogyan lett Arlóban ennyi? A 1,5 millió Ft fizetési kötelezettség
befizetését javaslom, a 8 millió Ft-ot csak akkor, ha kimutatták miből áll ez össze.

Klisóczkiné Papp Andrea: Ki akarjuk-e most fizetni, mert a kiegészítő támogatásra
szeretnénk beadni.

Vámos Istvánné dr.: Nem akarjuk befizetni. Ha a kiegészítő támogatást megkapjuk,
kifizetjük. A Zöld Völgy Kft-nek jelezni kell, mit akarunk.
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Tengely László: Nem fogunk-e kicsúszni a határidőből?

Vámos Istvánné dr.: Hamarabb nem dönthettünk, mint hogy összeül a testület. Kérem,
szavazzunk arról, hogy az 1.509.536 Ft-ot éves díjkülönbözetet elismerjük, a további 8
millió Ft kalkulált és a tényleges díjkülönbözet közötti eltérés összegére részletes
kimutatást kérünk a Zöld Völgy Kft-től.

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

38/2016. (IV.1.) határozat
Tárgy: Sajó- Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak

díjkülönbözet megfizetése

1. Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajó-Bódva Völgye és Környéke
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által Arló nagyközség vonatkozásában 2015.
évre vonatkozó díjkülönbözet jogcímén kimutatott 1.509.536 Ft díjkülönbözetet
elismeri.

2. A kalkulált és a tényleges díjkülönbözet közötti eltérésről, 8.178.316 Ft-ról Arló
nagyközség vonatkozásában részletes kimutatást kér a Zöld Völgy Nonprofit Kft-től.
Annak megfizetését a kimutatás megküldéséig nem teljesíti.

Határidő: 2016. április 30.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

3. napirendi pont

Bükki Agro Innovációs Nonprofit Kft-ből kilépés

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

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és 2 igen szavazattal javasolja a tagság megszüntetését a képviselő-
testületnek. A tagi befizetés megtörtént. A tulajdonost nem lehet elérni. A kilépésről a kft.
ügyvezetőjét és a cégbíróságot is értesíteni kell.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság szintén megtárgyalta az
előterjesztést és 5 igen szavazattal javasolja a kft-ből való kilépést.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a kft-ből való kilépésről.

A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozza:
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39/2016. (IV.1.) határozat
Tárgy: „BÜKKI AGRO” Innovációs Nonprofit Kft-ből kilépés

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító tag a „BÜKKI AGRO”
Innovációs Nonprofit Kft-ből azonnali hatállyal kilép.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a Kft. ügyvezetőjét és a
Cégbíróságot haladéktalanul értesítse.

Határidő: azonnal
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

4. napirendi pont
Óvodai beiratkozás

A napirendi pont előterjesztője: Lukán Istvánné óvodavezető
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve

Balázsné Király Rita: Az óvodai beiratkozás a törvényi feltételeknek megfelelően május
2-6. között, 8-15 óráig lesz mindkét óvodában. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási
Bizottság 2 igen szavazattal javasolja az előterjesztés elfogadását.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az óvodai beiratkozásról.

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

40/2016. (IV.1.) határozat
Tárgy: Óvodai beiratkozás

Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az óvodai beiratkozás időpontját

2016. május 2-től – 6-ig

állapítja meg.

Utasítja az óvodavezetőt a közlemény közzétételére és az egyébszükséges intézkedések
megtételére.

Határidő: 2016. május 20.
Felelős: Lukán Istvánné vezető óvónő
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5. napirendi pont

Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ szakmai programja

A napirendi pont előterjesztője: Papp Zsóka intézményvezető
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve

Balázsné Király Rita: A szakmai programot a törvénynek megfelelően szakértővel
felülvizsgáltatta az intézmény, a javasolt kiegészítéseket a szakmai programba beépítették,
ezért az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 2 igen szavazattal javasolja elfogadását.
Felmerült, hogy 2016. január 1-től kötelező a szünidei étkeztetés, a bizottság ezzel
kapcsolatban fordult vezető asszonyhoz, hogy hány gyerek jogosult erre, mennyien kérték
és mennyien jártak ebédelni. Elmondta, hogy 570 gyerek lett volna jogosult a tavaszi
szünetben az étkeztetésre, a szülői nyilatkozat alapján 550-en igényelték a szünidei
étkeztetést és kb. ennek a fele járt be ebédelni. Hiába írták alá a szülők, a gyerekek nem
jöttek ebédelni. Ez közel fél millió Ft-ba került. Vajon mi lett volna, ha bemegy a gyerek
és csak egyetlen gyereknek nem jutott volna ebéd? Az elkövetkezendő időben fordítsunk
nagyobb hangsúlyt erre, mi lehet erre a megoldás? Ezek a gyerekek 507 Ft-ot kapnak
naponta, úgy gondolom feneketlen kútba nem szabad több pénzt bedobálni. Mindig azok
jutnak ilyenkor eszembe, akik 10-20 Ft miatt nem kerültek be az ingyenes étkezésbe. Az
önkormányzat mindig támogatta a Minden gyerek lakjon jól alapítványt, minden olyan
programban részt vesz, ami segíti a gyerekeket. Iskolai napokon mindig kapnak tejet, túrót,
gyümölcsöket az étkezéseknél és plusz még almát az iskolában. Ott sem eszik meg, van
olyan, hogy egyszer beleharap az almába és eldobja. Nagyon elkeserítő, valamilyen más
módon kellene megoldani. A szülőknek érezni kellene annak a felelősségét, ha nem kérik
az étkeztetést, akkor ne írják alá a nyilatkozatot, ez még mindig becsületesebb. A konyhai
dolgozók nem tudják kivenni a szabadságot, mert főzni kell, ezek a szülők nem veszik
figyelembe és nem értékelik a másik ember munkáját. Nem történt még ilyen dolog, ami
ennyire felkavart volna.

Tengely László: Sajnos más településen is ez a helyzet, a pénzünket veszik ki a
zsebünkből. Erről értesíteni kellene a döntéshozókat.

Bíró Ferenc: Nem önkormányzati forrást költünk a gyermekétkeztetésre, de a mi adó
pénzünk folyik el és nem arra a célra, amire szeretnénk. Ez elfogadhatatlan, 3 nap alatt fél
millió Ft-ot dobtunk ki a szülők felelőtlensége miatt.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az ASZAK szakmai programjának
elfogadásáról.

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

41/2016. (IV.1.) határozat
Tárgy: Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ szakmai programja

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Szociális Alapszolgáltatási
Központ szakmai programjának módosítását jóváhagyja.
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Határidő: 2016. április 30.
Felelős: Papp Zsóka intézményvezető

6. napirendi pont
TOP-os pályázatokról döntés

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

Vámos Istvánné dr.: Az elmúlt ülésen döntöttünk az egészségügy és az óvoda fejlesztési
pályázatának benyújtásáról és arról, hogy bekérjük az ajánlatokat a megalapozó
dokumentum, illetve a tervezési dokumentum elkészítésére. Ez megtörtént, a Pénzügyi és
Területfejlesztési Bizottság megvitatta ezt a napirendet.

Papp Zóka: Az óvoda bővítés alapdokumentumainak elkészítésére 3 jelentkező volt. A
bizottság a legolcsóbb ajánlatot javasolja elfogadásra. Az egészségügyi fejlesztés
alapdokumentumainak elkészítésére a Kroda Pályázati Tanácsadó Kft. volt a legolcsóbb,
ezt javasoljuk elfogadni. A tervezői munkára pedig a Várdob Építészeti és Művészeti Bt.
adta a legolcsóbb javaslatot.

Vámos Istvánné dr.: Kétféle ajánlatot kértünk, a megalapozó dokumentum és a tervezési
munkálatok elkészítésére. Az óvoda fejlesztési pályázat megalapozó dokumentum
elkészítésére 3 pályázat érkezett a Wex Argentum Kft-től, a Borsod Tender Kft-től és a
Kroda Kft-től. Az ajánlatkéréseknél nem tudunk konkrét adatokat mondani, mert a
menedzsment %-ban jelöli meg mennyiért vállalja a dokumentum és a tervezői munkák
elvégzését. A Wex Argentum Kft. ajánlata 1,7 % és 90 napig tartja az ajánlatot, a Borsod
Tender Kft. 2,0 % és 90 napig tartja az ajánlatát, a Kroda Pályázati Tanácsadó Kft. 1,5 %
és 90 napig tartja az ajánlatot. A Kroda Pályázati Tanácsadó Kft. adta a legkedvezőbb
ajánlatot. A tervezői ajánlatokra szintén 3 pályázat érkezett, a Várdob Építészeti és
Művészeti Bt. ajánlata 3,78 % és 90 napig tartja az ajánlatot, a Techni-tonn Kft. 3,5 %,
szintén 90 napig tartja az ajánlatot és a Gerixon Kft. 3,8 % és 90 napig tartja az ajánlatot. A
legkedvezőbb ajánlatot a Techni-tonn Kft. adta.
Kérem, szavazzunk arról, hogy az óvoda fejlesztése pályázatnál a megalapozó
dokumentumok elkészítésére a Kroda Kft. ajánlatát fogadjuk el.

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

42/2016. (IV.1.) határozat
Tárgy: Pályázat benyújtása az Arlói Tengerszem Óvoda bővítésére (megalapozó

dokumentum készítése)

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a TOP-1.4.1.15 kódszámú
„A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” c. pályázat benyújtásával.

A megalapozó dokumentumok elkészítésére három ajánlat érkezett,
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- Wex Argentum Kft.,
- Borsod Tender Kft.,
- Kroda Pályázati Tanácsadó Kft.

A Képviselő-testület a legkedvezőbb ajánlatot adó Kroda Pályázati Tanácsadó Kft-vel köti
meg a szerződést.

Határidő: 2016. április 1.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy a tervezői feladatra a Techni-Tonn
Kft. ajánlatát fogadjuk el.

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

43/2016. (IV.1.) határozat
Tárgy: Pályázat benyújtása az Arlói Tengerszem Óvoda bővítésére (tervezői feladatok)

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a TOP-1.4.1.15 A
foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével c. pályázat benyújtásával.

A tervezői dokumentumok elkészítésére három ajánlat érkezett,
- Várdob Építészeti és Művészeti Bt.,
- Techni-Tonn Kft.,
- Gerixon Kft.

A Képviselő-testület a legkedvezőbb ajánlatot adó Techni-Tonn Kft-vel köti meg a
szerződést.

Határidő: 2016. április 1.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: Az egészségügyi alapellátás fejlesztése megalapozó
dokumentumaira 4 ajánlatot adtak be. A Kroda Pályázati Tanácsadó Kft. ajánlata 1,5 % és
visszavonásig tartja az ajánlatát, a Borsod Tender Kft. 1,7 % és 150 napig tartja az
ajánlatát, Wex Argentum Kft. 1,65 % és 5 hónapig tartja az ajánlatát. A Techni-Tonn Kft.
később visszavonta az ajánlatát. A legkedvezőbb ajánlat a Korda Pályázati Tanácsadó Kft.
ajánlata. Kérem, szavazzunk arról, hogy az alapozó dokumentumok elkészítésével a
legkedvezőbb ajánlatot adó Kroda Pályázati Tanácsadó Kft-t bízzuk meg.

A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozza:
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44/2016. (IV.1.) határozat
Tárgy: Pályázat benyújtása egészségügyi központ kialakítására (megalapozó

dokumentum készítése)

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a TOP-4.1.1-15
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” c. pályázat benyújtásával.

A megalapozó dokumentumok elkészítésére három ajánlat érkezett,
- Kroda Pályázati Tanácsadó Kft.,
- Borsod Tender Kft.,
- Wex Argentum Kft.

A Képviselő-testület a legkedvezőbb ajánlatot adó Kroda Pályázati Tanácsadó Kft-vel köti
meg a szerződést.

Határidő: 2016. április 1.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: A tervezői dokumentáció elkészítésére a következő ajánlatok
érkeztek: a Várdob Építészeti és Művészeti Bt. ajánlata 3,65 % és visszavonásig tartja az
ajánlatot, Ázsió 2000 Kft. 3,5 % és 150 napig tartja az ajánlatot, a Gerixon Kft. 3,7 % és
120 napig tartja az ajánlatot. Legkedvezőbb ajánlata az Ázsió 2000 Kft-nek van, ezért
javaslom a tervezői dokumentumok elkészítésével ezt a kft.-t megbízni. Szavazzunk erről.

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

45/2016. (IV.1.) határozat
Tárgy: Pályázat benyújtása egészségügyi központ kialakítására (tervezői feladatok)

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a TOP-4.1.1-15
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” c. pályázat benyújtásával.

A tervezői dokumentumok elkészítésére három ajánlat érkezett,
- Várdob Építészeti és Művészeti Bt.,
- Ázsió 2000 Kft.,
- Gerixon Kft.

A Képviselő-testület a legkedvezőbb ajánlatot adó Ázsió 2000 Kft.-vel köti meg a
szerződést.

Határidő: 2016. április 1.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester
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Vámos Istvánné dr.: További pályázati lehetőségek még vannak. Az arlói tó
rehabilitációja és a strand fejlesztése pályázatot is be tudnánk adni a Társadalmi és
környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című pályázatra. 100 millió Ft-tól
kevesebb összegre nem érvényes ez a pályázat. A pályázat címe Az Arlói-tó rehabilitációja
és Járdánháza Gyepes-völgy komplex turisztikai fejlesztése. A menedzsment tanácsai és
Járdánháza önkormányzata elképzelése alapján a pályázatot konzorciumba kellene beadni,
mert ez több pontot jelentene. Járdánháza nem tud olyan attrakciót, ami a 100 millió Ft-ot
elérné. Arló lenne a konzorcium vezetője, közösen adnánk be a pályázatot. Járdánháza
pihenőhelyet szeretne kialakítani a Gyepes-Ady Endre út összekötésénél, továbbá
kerékpáros pihenőt, ivókutat, nagy színes plakátokkal, hogy milyen jellegzetes állat és
növényfaj él ott. Az az elképzelésük, hogy a Teket ház – erdészet közötti vasút
nyomvonalon kerékpár ösvényt építenek és ezzel le tudnak jönni a Kassai útra. A
képviselő-testület döntése szükséges arról, hogy konzorciumban adjuk be a pályázatot, mi
leszünk a vezetők és a polgármesternek felhatalmazást kell adni az árajánlatok bekérésére.
A tájtervező az Arlói-tóról leírta a véleményét, mit kellene a strand felújítása során
figyelembe venni. Szerinte, ahhoz hogy a strand igazi attrakcióvá váljon magát a
különlegesen egyedi elhelyezkedésű strandot kell attrakcióvá tenni. Javasolja a meglévő
épületállomány teljes cseréjét, új étterem, vizesblokk kialakítását, a strand minőségi
javítását, parkosítást, fásítást, sétautak kialakítását, mederkotrást. Szükséges lenne a
kemping és a strand elválasztása, árnyékolók, napernyők, öltözőkabinok kihelyezése.
Játszóhelyek megvalósítását is fontosnak tartaná, kis játszótér, vizes játszóhely kialakítását,
a stég rendszer fejlesztését. Szeretném a terület közepéről elbontatni a vizesblokkot, és
áthelyezni oldalra. Felvetődött, hogy a csárda épülete elbír-e szálláshely bővítést, a csárda
épületén legyen ablak, hogy világos legyen. Kő színpad kialakítását szeretném. A strand és
a kemping leválasztását élő sövénnyel szeretném megvalósítani. Kérjünk-e más
tájtervezőtől ajánlatot?

Balázsné Király Rita: Önerő kell-e a pályázathoz?

Vámos Istvánné dr.: Egyelőre nem tudunk róla, ez EU-s pályázat. Az óvoda és az
egészségügyi központ pályázata 95 %-os támogatottságú.

Tengely László: Nagyon szép és jó lenne, ha ezt meg tudnánk valósítani. Lesz egy szép tó,
de a kivezető út lakosságának az összetétele lerombolja a képet. Meg kellene kezdeni
kommunikálni a lakosokkal. A házakat és környéket rendbe és tisztán kellene tartani. Árok
elemeket csinál az önkormányzat, a medret ezekkel ki kellene rakni.

Vámos Istvánné dr.: Jó lenne, ha a házak homlokzatát rendbe tudnák tenni a lakosok. Az
árok rendbetételét tervezzük az idén.

Bíró Ferenc: Van lehetőség a lágy iszap kikotrására és nem kell hatalmas pénzeket
ráfordítani. Akkor van értelme az egésszel foglalkozni, ha megvédjük a víz felületét.
Nagyon fontos az iszapmentesítés.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy beadjuk-e a pályázatot és kapok-e
felhatalmazást arra, hogy a tervezési előkészítő iratokra ajánlatot kérjek.

A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozza:
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46/2016. (IV.1.) határozat
Tárgy: Pályázat benyújtása az Arlói tó rehabilitációjára

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a TOP-1.2.1-15 „Társadalmi
és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” c. pályázat benyújtásával.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati dokumentáció
elkészítéséhez és benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye meg, illetve amennyiben
szükséges az előkészítésre vonatkozó megbízási szerződéseket írja alá.

Határidő: 2016. április 1.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

7. napirendi pont

Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulása
2016. évi költségvetése és adósságot keletkeztető ügyleteiből

eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

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

Balázsné Király Rita: Az elmúlt havi bizottsági ülésen is foglalkoztunk ezzel, az
Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság javasolja elfogadását.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén nem mindenki értett
egyet a lakosságarányos fizetés megoszlásával azzal az indokkal, hogy a személyi kiadás
nem jelent több költséget, a közüzemi számla nem lesz azzal drágább, hogy hányan laknak
a településen. Amennyiben Arló kilépne a mikro társulásból, nem tudnák azt tovább
fenntartani. A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztést azzal
fogadja el, hogy június 30-ig vizsgálja felül annak a lehetőségét, hogy kilépne az Ózd
Kistérség Többcélú Társulásból és Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Járdánháza és Arló
önkormányzatai alapítanának új társulást a háziorvosi ügyelet ellátására 2017. január 1-
jétől.

Vámos Istvánné dr.: Jobban járnánk, ha önálló ügyeletet alakítanánk. A
gépkocsivezetőket ki lehetne szervezni és közfoglalkoztatásban alkalmazni őket, az
asszisztensekkel vállalkozói szerződést lehetne kötni az önkormányzatoknak.

Bíró Ferenc: Az Ózd Kistérség Többcélú Társulásban a felsorolt településekből 2
önkormányzat csak ezt a szolgáltatást veszi igénybe. Meg kell vizsgálni annak a
lehetőségét, hogy mi az olcsóbb.

Vámos Istvánné dr.: A diszpécser szolgálat a legnagyobb költség.
Kérem, szavazzunk a háziorvosi ügyelet 2016. évi költségvetéséről és adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról.
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A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozza:

47/2016. (IV.1.) határozat
Tárgy: Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulás 2016. évi

költségvetése és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítása

1. Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Nádasd-völgyi
Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetését.

2. Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádasd-völgyi Háziorvosi
Ügyeleti Önkormányzati Társulás saját bevételei összegét, valamint az adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható
összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint változatlan formában
jóváhagyja.

Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Társulási Tanács elnöke és

Vámos Istvánné dr. polgármester

Melléklet

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS Sor-
szám

Saját bevétel és adósságot keletkeztető
ügyletből eredő fizetési kötelezettség

összegei
ÖSSZESEN
F=(C+D+E)

2017. 2018. 2019.

A B C D E F

Társulás vagyona és a társulást megillető vagyoni
értékű jog értékesítéséből és hasznosításából
származó bevétel

01 0

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 02 0

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény,
részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból
származó bevétel

03 0

Bírság-, pótlék- és díjbevétel 04 0

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos
megtérülés 05 0

Saját bevételek (01+… .+05) 06 0

Saját bevételek  (07 sor)  50%-a 07 0

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás,
átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak
aktuális tőketartozása

08 0
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A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.)
szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba
hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig,
kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb
értékpapír esetén annak vételára

09 0

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás
napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel
megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

10 0

Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként
történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a
lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege

11 0

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött
adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése -
ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki
repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött
visszavásárlási ár

12 0

A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt
nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még
ki nem fizetett ellenérték

13 0

Hitelintézetek által, származékos műveletek
különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-
nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti
betétek, és azok összege

14

Fizetési kötelezettség (08+…+14) 15 0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját
bevétel (07-15) 16 0

8. napirendi pont

Kárpátaljai testvér települési kapcsolatok

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

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság megtárgyalta a BAZ
megyei Közgyűlés elnökétől kapott levelet, melyben felajánlják Kárpátalján testvér –
település keresését a település nagyságának és hagyományainak figyelembevételével.
Arlónak már van több testvér települése, a kapcsolattartás a meglévő településekkel is
nehézkes. A bizottság 1 igen szavazattal és 1 nem szavazattal nem hozott döntést.

Bíró Ferenc: Arlónak vannak testvér települései, azokat kellene olyan mederbe terelni,
ami működőképes.

Vámos Istvánné dr.: Kárpátalja messze van, nehézkes az átjutás is. Erdéllyel is ezért nem
tudunk megfelelően együttműködni. Kérem, szavazzunk arról, hogy az önkormányzat nem
kíván Kárpátalján testvér-települési kapcsolatot kialakítani.

A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozza:
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48/2016. (IV.1.) határozat
Tárgy: Kárpátaljai testvér települési kapcsolatok

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván Kárpátalján testvér-
települési kapcsolatot kialakítani.

Határidő: 2016. április 30.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

9. napirendi pont
Indítványok, javaslatok, egyebek

a) ÉRV Zrt. 2016. évi üzleti terv elfogadása

Vámos Istvánné dr.: Az ÉRV Zrt. kéri a 2016. évi üzleti tervének elfogadását. Ebben mi
nem vagyunk szakmai szempontból kompetensek, az állam többségi tulajdonban van.
Javaslom elfogadni az üzleti tervet.

Bíró Ferenc: Egy szakmai programot készítettek, a többségi tulajdon a magyar államé.
Javaslom elfogadását.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az ÉRV Zrt. 2016. évi üzleti tervének
elfogadásáról.

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

49/2016. (IV.1.) határozat
Tárgy: ÉRV Zrt. 2016. évi üzleti terve

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉRV Északmagyarországi
Regionális Vízművek ZRt. 2016. évi üzleti tervét elfogadja.

Határidő: 2016. április 30.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

b) Gyenesdiási piacon történő árusítás

Vámos Istvánné dr.: A zalaszentmártoni polgármester keresett meg, hogy a gyenesdiási
piacon felajánljon faházat és asztalokat a termékeink árusítására. A Vajdahunyad Vár-béli
kiállításon látták a termékeinket. Minden közfoglalkoztatási vagy szövetkezeti termelőt
meghívnak a balatoni megjelenésre. Ha elmennénk, akkor a szállás lehetőség megoldott
lenne, hiszen a tábor 50 km-re van innen. A nyári hónapokban június 1-től augusztus 31-ig
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lehetne árusítani saját számlára és felelősségre, napi 3.000 Ft bérleti díjért. Lehetőséget
adnak esténként nagyszámú közönség előtti fellépésekre is.

Tengely László: Meg kell kezdeni a szervezést, kik vállalják, milyen áruval mennénk le.
Be kellene vonni a tánccsoportot vagy az énekkart.

Vámos Istvánné dr.: Július második felére javasolnám a felajánlott árusítási lehetőséget.
Nagy busszal tudnánk úgy lemenni, hogy csütörtökön megyünk, pénteken és szombaton
árusítanánk és utána jönnénk haza.

Kozma Györgyné: Ugyanez a lehetőség Budapesten is van, egy bódét több település is
használhat, be kell jelentkezni, hogy melyik nap szeretnénk menni.

Vámos Istvánné dr.: Budapestre már be vagyunk regisztrálva, május 7-8-án megyünk.
Ezeken a rendezvényeken süthetünk laskát, derelyét, bemutathatjuk a batátát és a csicsókát.
Kérem, szavazzunk arról, hogy a zalaszentmártoni polgármester meghívását elfogadjuk.

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

50/2016. (IV.1.) határozat
Tárgy: Gyenesdiási piacon történő árusítás

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Gyenesdiási termelői és
halpiacon 2016. júliusában a közfoglalkoztatás keretében megtermelt termékeket
árusításával.

Határidő: 2016. augusztus 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

c) Székelyföldért Társaság megkeresése

Vámos Istvánné dr.: Megkeresett a Székelyföldért Társaság elnöke, a kezdeményezésük
lényege a székely diplomácia, székely lobbi tevékenység elősegítése, amiben az
anyaországi önkormányzatoknak fontos szerepe lenne. Szeretnék megalakítani a Kárpát-
medencei Önkormányzatok Szövetségét, amihez a román jogszabályok szerint
csatlakozhatnak székelyföldi önkormányzatok is, és ez a szövetség már megfigyelői
státuszt kérhet és kaphat az Európa Tanács kongresszusában. Amennyiben a szövetségben
lévő önkormányzatok minimális anyagi áldozatra is hajlandók, illetve havi rendszeres
befizetéssel magánszemélyek és cégek befizetései alapján egy strasbourgi székely lobbi
irodát is szeretnének létrehozni.

Papp Zsóka: Erkölcsi támogatást tudunk ehhez nyújtani.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Székelyföldért Társaság megkereséséről, a
kezdeményezéssel egyetértünk, támogatjuk, de anyagi támogatást nem tudunk nyújtani.
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A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozza:

51/2016. (IV.1.) határozat
Tárgy: Székelyföldért Társaság megkeresése

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Székelyföldért Társaság
kezdeményezését megtárgyalta, mellyel egyetért és erkölcsileg támogat, azonban anyagi
támogatására az Önkormányzatnak nincs lehetősége.

Határidő: 2016. április 30.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

-.-.-

Vámos Istvánné dr.:
- Az Arlói Sportegyesület a civil szervezetek működési célú támogatása pályázaton

315.000 Ft-os támogatásban részesült.
- Az Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület web lap készítésére a Holdkő

Alapítványtól nyert támogatást.
- Arlóról elkészült a kiadvány, mellyel szeretnénk kiállításokon, piacokon,

rendezvényeken népszerűsíteni a települést.

10. napirendi pont

Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. ügyvezetői pályázat kiírása,
ügyvezető ideiglenes megbízása, Alapító Okirat módosítása

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

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 2 igen szavazattal
javasolja a képviselő-testületnek, hogy polgármester asszony kapjon megbízást a kft.
ügyvivői feladatainak ellátására. Vannak 2015. évi kifizetetlen számlák és már erre az évre
vonatkozó egyéb kifizetések is, amik ha nem történnek meg, a kft. működését veszélybe
sodorná.

Papp Zsóka: A pályázati kiírásban programszervezői kinevezés és 2 éves megbízott
ügyvezető szerepel május 1-jétől. Ha valakit most megbíznánk, akkor az alapító okirat
módosítása is szükséges lenne és az újabb ügyvezető megbízásakor újra módosítani kell az
alapító okiratot. Ezért javasolja a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság polgármester
asszony megbízását az új ügyvezető kiválasztásáig.

Vámos Istvánné dr.: A felhatalmazás a legsürgősebb feladatok elvégzésére vonatkozna,
arra, hogy ne okozzunk több kárt a kft-nek, mint ami eddig keletkezett.
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Kérem, szavazzunk arról, hogy az új ügyvezető megbízásáig megbízást adunk
polgármesternek a kft. ügyeinek rendezésére.

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

52/2016. (IV.1.) határozat
Tárgy: Polgármester megbízása az Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. ügyvivői

teendőinek ellátásával

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Vámos Istvánné dr. polgármestert –
mint a Kft. tulajdonosának képviselőjét – megbízza az Arlói Turisztikai és Közösségi Kft.
ügyvivői teendőinek ellátásával.

A megbízás az Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. új ügyvezetőjének kinevezéséig, 2016.
április 30-ig tart.

Határidő: 2016. április 30.
Felelős: Klisóczkiné Papp Andrea jegyző

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a pályázati kiírásról.

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

53/2016. (IV.1.) határozat
Tárgy: Pályázat kiírása az Arlói Turisztikai, Közösségi Kft. ügyvezetői állás betöltésére

Arló Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete pályázati kiírást tesz közzé az Arlói
Turisztikai, Közösségi Kft. ügyvezetői állás betöltésére. A pályázati kiírást a következő
tartalommal hagyja jóvá:

Arló Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete pályázati kiírást tesz közzé az Arlói
Turisztikai, Közösségi Kft. ügyvezetői állás betöltésére. A pályázati kiírást a következő
tartalommal hagyja jóvá:

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Arlói Turisztikai, Közösségi Kft. programszervező, megbízott ügyvezetői állás

betöltésére

A pályázatot meghirdető szerv:
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, 3663 Arló, Ady Endre út 162.

A meghirdetett munkahely címe:
Arló, Suvadás u. 1.
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A betöltendő munkakör: programszervező
megbízott ügyvezető

A megbízás időtartama:
Határozatlan idejű programszervezői munka törvénykönyves jogviszony.
2 éves megbízott ügyvezetői jogviszony.

Munkaidő beosztása:
 teljes munkaidős

Pályázati feltétel:
 középfokú végzettség (bizonyítvány hiteles másolata),
 Részletes szakmai önéletrajz,
 A helyzetelemzésre, camping üzemeltetésre alapuló vezetői program,
 Büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 B kategóriás jogosítvány,
 Nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában

közreműködők a pályázatba betekintsenek, nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja a
képviselő-testület.

Előnyt jelent:
 Szakirányú felsőfokú idegenforgalmi, üzletvezetői
 pénzügyi-gazdasági, vagy
 campingüzemeltetésben-vendéglátásban szerzett legalább 2 éves gyakorlati

tapasztalat,
 nyelvismeret.

Pályázat benyújtása:
A pályázatot 1 példányban (a borítékon feltüntetve: „Ügyvezetői pályázat”) postai úton
vagy személyesen az alábbi címre kell benyújtani: Arló Nagyközség Polgármestere, 3663
Arló, Ady Endre út 162.

A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 20.

A pályázat elbírálásának határideje:
2016. április 29-i képviselő-testületi ülés.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottsági, valamint a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsági javaslat kialakítását követően hozott Képviselő-testületi döntés. A pályázati
eljárás során a pályázónak a Képviselő-testület előtt ismertetnie szükséges elképzeléseit.
Az Önkormányzat a nyertes pályázóval munkaszerződést és megbízási szerződést köt.
A képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

Bérezés: megegyezés szerint.

Az állás betöltésének időpontja: 2016. május 1.
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A pályázati kiírás közzétételének helye:
 www.arlo.hu honlap

A pályázat benyújtásához tájékoztatást lehet kérni Vámos Istvánné dr. polgármestertől
Arlói Polgármesteri Hivatal, 3663 Arló, Ady Endre út 162. szám alatt, és telefonon: 06-
48/544-003 számon.

Határidő: 2016. április 29.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

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

K. m. f.

Vámos Istvánné dr. Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester jegyző

Móráné Nemes Edit
jegyzőkönyvvezető


