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Vámos Istvánné dr. köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, egy képviselő később fog érkezni.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére. A javaslatot a 6 jelenlévő képviselő
egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadják el:

Javasolt és elfogadott napirendi pontok:

1./ 2014. évi költségvetéshez pótigények
2./ Belügyminisztériumi pályázat
3./ Leader tagság
4./ Képviselő-helyettes delegálása hulladék társulásba
5./ Tájékoztatások

Tárgyalt napirendi pontok:

Vámos Istvánné dr. megnyitja az 1. napirendi pontot.

1. Napirendi pont:

2014. évi költségvetéshez pótigények

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

a.) Arlói Tengerszem Óvoda pótigénye

Vámos Istvánné dr.: Két intézményből még jelentkeztek pótigények.

Lukán Istvánné: Ezek az igények már szerepeltek a koncepcióban. A dajkák
és a pedagógiai asszisztenseknek is kérek pótlékot, valamint a cafetéria igényt
is beépítettem.

Bíró Ferenc: A januári bizottsági ülésen már döntöttünk a költsgévetési
igényekről. Bizottsági ülés nélkül nem dönthetek egyszemélyben.

Lukán Istvánné: Én leadtam a koncepciót, most vezetőin szóltak, hogy le
lehet még adni a kimaradt pótigényeket.
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Bíró Ferenc: Ez még plusz 18 MFt pótigény, nagyon sok. A felújítással
kapcsolatos dolgokat a Start munkában el lehet végeztetni. A pótlék 10 eFt-ra
történő emelése nagyon sok. A cafetériát minden intézménynél egyszerre
tudom csak kezelni. A nehéz körülmények között dolgozók pótlékát minden
intézményi dolgozó kaphatná, nem csak egy intézmény. Bizottság nélkül nem
tudok állást foglalni.

Vámos Istvánné dr.: Ezek a pótlékok adhatók vagy kötelezőek?

Lukán Istvánné: Adhatóak.

Vámos Istvánné dr.: Eldöntöttük, hogy a cafetéria helyett inkább bért
rendezünk. Ha kapunk plusz pénzt, akkor tudunk adni a dolgozóknak év
végén, mint tavaly. A továbbképzés kötelező vagy nem?

Lukán Istvánné: Kötelező, valamiből ki kell fizetni. A dolgozó a saját
pénzéből nem fizetheti.

Megérkezik az ülésre Vámos Andrásné képviselő.

Vámos Istvánné dr.: Indokoltabbnak tartom, mint a cafetériát. A szakmai
anyag mit takar?

Lukán Istvánné: Szakmai anyag a gyerekeknek a papír, olló, stb.

Vámos Istvánné dr.: Start munkában elvégezhetjük a felújításokat,
anyagköltséget kell csak kérni. Egy új bejárati ajtó van, az már beépíthető,
már csak kettőt kell a költségvetésbe beépíteni.

Varró Lajos: Ezekre az igényekre nincs fedezet.

Klisóczkiné Papp Andrea: Én mondtam, hogy adjátok be a pótigényeket. A
koncepció tárgyalásakor a testület nem támogatta ezeket. Megkerestek a
dolgozók, hogy a pótlék igényről miért nem esett szó a költségvetés
tárgyalásakor? Ezért szóltam vezetői értekezleten.

Balázsné Király Rita: Mindig szem előtt tartottam, hogy az itt dolgozóknak
adjunk. Ha lehetőség van rá – mint tavaly év végén – akkor kapnak is. Az
iskolában a továbbképzés sokszor saját pénzből megy. Tisztasági festés 7 éve
nem volt?

Lukán Istvánné: Igen.



4

Bíró Ferenc: A szakmai része támogatható. Bizottsági ülésen meg fogjuk
nézni a finanszírozhatóságát.

Balogh Edina: A pótlék sok, talán 5000 Ft-ra lehetne emelni.

Vámos Istvánné dr.: Kérjük az intézményvezetőt, hogy dolgozza át az
igényt, és rövidített tartalommal az elhangzottaknak megfelelően terjessze be
a február 28-i testületi ülésre. Kérem a szavazást.

A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozzák:

26/2014. (II. 12.) sz. határozat:
Tárgy: Arlói Tengerszem Óvoda pótigénye

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Arlói Tengerszem
Óvoda 2014. évre vonatkozó pótigényére vonatkozóan kéri az
intézményvezetőt, hogy azt átdolgozva, szűkített tartalommal készítse el és
terjessze elő a 2014. február 28-i képviselő-testületi ülésre.

Határidő: 2014. február 21.
Felelős: Lukán Istvánné intézményvezető

b.) Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ pótigénye

Papp Zsóka: A szociális törvény előírja a szakvizsga után ezt az egyszeri
juttatást. A legutóbbi ellenőrzés során derült ki, hogy nem kötelező két fő
családsegítő foglalkoztatása, hanem 2 órás tanácsadót lehet foglalkoztatni. A
gépek cseréjét arra az esetre írtam bele, ha nem nyer a pályázat.

Vámos Istvánné dr.: Ha nem nyer a pályázat, akkor a biztosított önrészből
lehetne megvenni a legszükségesebb konyhagépeket.

Papp Zsóka: A cafetéria csak próbálkozás volt, a másik intézményvezető is
beírta. Az Idősek Otthona udvarára sódert szeretnénk burkolás céljából.

Vámos Istvánné dr.: A beton térburkoló elemek gyártása folyik, abból
tudjuk megoldani az udvar lerakását.

Bíró Ferenc: Mi ez az anyagi elismerés?
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Klisóczkiné Papp Andrea: Ha leszakvizsgázik a dolgozó, akkor egy havi
illetményének megfelelő anyagi elismerés illette meg.

Bíró Ferenc: A családsegítő tanácsadó miért plusz igény?

Papp Zsóka: Ez megtakarításból lesz, van forrása.

Klisóczkiné Papp Andrea: Ettől több volt a családsegítő bére.

Bíró Ferenc: De akkor ez nem pótigény. A vezetőhelyettesi pótlékkal
egyetértek.

Klisóczkiné Papp Andrea: Szerintem 1 vezetőhelyettest ír elő a jogszabály,
ezt még meg kell beszélnünk.

Balázsné Király Rita: A bizottság nem hallott erről az ellenőrzésről.

Papp Zsóka: Még jegyzőkönyvet nem kaptunk, folyamatban van az
ellenőrzés. Észrevételt kaptunk erre vonatkozóan.

Vámos Istvánné dr.: A kötelező igények rendben vannak. Ugyanazt
javaslom, mint a másik intézmény esetében. Erre kérem a szavazást.

A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozzák:

27/2014. (II. 12.) sz. határozat:
Tárgy: Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ pótigénye

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Arlói Szociális
Alapszolgáltatási Központ 2014. évre vonatkozó pótigényére vonatkozóan
kéri az intézményvezetőt, hogy azt átdolgozva, szűkített tartalommal készítse
el és terjessze elő a 2014. február 28-i képviselő-testületi ülésre.

Határidő: 2014. február 21.
Felelős: Papp Zsóka intézményvezető

2. Napirendi pont:

Belügyminisztériumi pályázat
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Vámos Istvánné dr.: Tavaly benyújtottuk a pályázatot a konyha
fejlesztésére, nem volt pályázati döntés. Most újra be lehet adni. Árajánlatot
kértünk a szennyvíz aknára és a konyha bővítésére is, 50 MFt lett az érték. A
pályázat feltöltése után derült ki, hogy maximálisan 30 MFt-ot lehet kérni, 10
% az önerő. Az önrész miatt kérem a szavazást.

A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozzák:

28/2014. (II.12.) sz. határozat:
Tárgy: Pályázati önerő a 4/2014. (I.31.) BM rendeletben szereplő
pályázathoz

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a
polgármester az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési
támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (I.31.) BM
rendelet szerinti kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények
fejlesztésének, felújításának támogatására az Arlói Szociális Alapszolgáltatási
Központ konyha-étterem feladat ellátási helyének – mint az óvodai és iskolai
étkeztetést végző intézménynek – az infrastrukturális felújításához és
eszközbeszerzéséhez pályázatot nyújtson be.
Az önkormányzat az önerő összegét maximum 3 MFt-ig terjedően a 2014. évi
költségvetése terhére biztosítja.

Határidő: 2014. február 12.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

3. Napirendi pont:

Leader tagság

Vámos Istvánné dr.: A Leader Közösséghez tartozó településeknek
nyilatkozniuk kell, hogy részt kívánnak-e venni a további munkában. A tagdíj
éves mértéke 5000 Ft. A magam részéről javaslom. Kérem a szavazást.
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A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozzák:

29/2014. (II.12.) sz. határozat:
Tárgy: Leader tagság

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy Arló
Nagyközség Önkormányzata továbbra is tagja kíván lenni az Észak-Borsodi
Leader Unio Helyi Közösség Egyesületnek.

Határidő: 2014. február 28.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

4. Napirendi pont:

Képviselő-helyettes delegálása hulladék társulásba

Vámos Istvánné dr.: A Sajó- Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulásba a képviselő én vagyok. A társulás elnöke kéri,
hogy helyettest is delegáljunk arra az esetre, ha nem tudok elmenni. Varró
Lajos alpolgármester urat javaslom a feladatra. Kérem a szavazást.

A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozzák:

30/2014. (II.12.) sz. határozat:
Tárgy: Képviselő-helyettes delegálása a Sajó- Bódva Völgye és Környéke
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásba

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester
helyettesítése esetére Varró Lajos alpolgármestert delegálja a Sajó- Bódva
Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásba.

Határidő: 2014. február 28.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester
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5. Napirendi pont:
Tájékoztatások

Vámos Istvánné dr.: Tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet, hogy az
Óbudai Egyetem felkért, hogy tanítsak az Egyetemen 2014. február 13-tól. Ez
csütörtökönként lesz, összesen három bizottsági ülést érint. Kérem, hogy a
képviselő-testület vegye tudomásul a tájékoztatást.

A 7 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozzák:

31/2014. (II.12.) sz. határozat:
Tárgy: Polgármester egyéb jogviszonya

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a
Vámos Istvánné dr. polgármester tájékoztatását, hogy oktatási tevékenységet
folytat az Óbudai Egyetemen.

Határidő: 2014. február 28.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

Balázsné Király Rita: Az Iskola D épülete udvara esőzéskor nagyon sáros.
Kérnénk 3 sor járda lapot a bejárattól a kapuig lerakni.

Nincs több napirendi pont, a polgármester az ülést bezárja.

K. m. f.

Vámos Istvánné dr.             Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester                                                                                         jegyző

Solymosi Katalin
jegyzőkönyvvezető


