
Készült az Arlói Polgármesteri Hivatal tanácstermében Arló
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.

szeptember 12-én megtartott üléséről

Megjelent önkormányzati képviselők:
Vámos Istvánné dr.
Varró Lajos
Balázsné Király Rita
Balogh Edina
Bíró Ferenc
Dr. Springer József
Vámos Andrásné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távollévő önkormányzati képviselők:
Nincs

Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Tóth Lajos
Varga Zsolt
Kocsis István
Dr. Polyák Csaba
Kuti Gábor
Pál Attila
Berencsi Lajosné
Horvát Ernő
Koós Lajos
Papp Zsóka
Bolykiné Póczos Andrea
Lukán Istvánné
Ipacs László
Tengely Katalin
Csipkés Vilmos
Nagy Tiborné

Nagy Tibor

Őrsparancsnok
Körzeti megbízott
Közrendvédelmi Osztály vezető
K & Z Horizontál Kft. képviselője
Lucsik és társa Kft. képviselője
PROVITAL Zrt. képviselője
Külső tag
Külső tag
Külső tag
Intézményvezető
Intézményvezető
Intézményvezető
Ügyvezető
Tájház és Könyvtár vezetője
RNÖ elnöke
Arlói Közéletért és Kulturáért
Egyesület Elnöke
Arlói Közéletért és Kultúráért
Egyesület Elnökhelyettese

Jelen van
Jelen van
Jelen van
Jelen van
Jelen van
Jelen van
Nem jelent meg
Nem jelent meg
Nem jelent meg
Nem jelent meg
Nem jelent meg
Nem jelent meg
Jelen van
Jelen van
Jelen van
Nem jelent meg

Nem jelent meg



2

Schlága István
Laurencsik Jánosné
Juhász János
Sípos Dénesné
Berencsi Gergely
Klisóczkiné Papp Andrea
Kiss Emőke
Solymosi Katalin

4 fő a lakosság köréből

Polgárőrség elnöke
Nőklub vezetője
Sportegyesület vezetője
Arlói Jóléti Szolg.Közalap.vez.
JOBBIK helyi vezetője
jegyző
FTVA képviselője
jegyzőkönyvvezető

Jelen van
Nem jelent meg
Nem jelent meg
Nem jelent meg
Nem jelent meg
Jelen van
Jelen van
Jelen van

Vámos Istvánné dr. köszönti a jelenlévőket, és megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, minden képviselő jelen van. Köszönti az első napirendi pont
érintettjeit, a PROVITAL Zrt., a Lucsik és Társa Kft., és a K & Z Horizontál
Kft. képviselőit, valamint a Rendőrkapitányság és a Rendőrőrs képviselőit.
Javaslatot tesz a napirendi pontokra, melyeket a jelenlévő képviselők
egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadják el:

Javasolt és elfogadott napirendi pontok:

1./ Arló Nagyközség szennyvízcsatornázás és –tisztítás projekt
megvalósítási szakaszában a közbeszerzési feladatok ellátására beszerzési
eljárás tárgyalása
2./ Közbiztonsággal kapcsolatos beszámoló
3./ FALUBEJÁRÁS
4./ I. féléves pénzügyi beszámoló
5./ BURSA Hungarica Ösztöndíj rendszer
6./ Kézművesházhoz kapcsolódó döntés
7./ Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása
8./ Hulladékgazdálkodással kapcsolatos eljárás
9./ Kormányhivatali jelzésről tájékoztatás
10./ Egyebek

Tárgyalt napirendi pontok:

Vámos Istvánné dr. megnyitja az 1. napirendi pontot.

1. Napirendi pont:
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Arló Nagyközség szennyvízcsatornázás és –tisztítás
projekt megvalósítási szakaszában a közbeszerzési

feladatok ellátására beszerzési eljárás tárgyalása

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

Vámos Istvánné dr.: Kérdezem a tárgyalás érintettjeit, hogy kívánják-e zárt
ülés tartását esetleg üzleti érdek sértés miatt?

Mindhárom cég képviselője nyilatkozik, hogy nem kívánja a zárt ülés
elrendelését.

Vámos Istvánné dr.: A tárgyalás lebonyolításában segítségünkre lesz Ignácz
Edit, az IMMOBI-RAT Kft. képviselője, a projekt menedzsere.

Ignácz Edit: Az ajánlattevők képviselői igazolták a személyazonosságukat,
képviseleti jogosultságukat pedig meghatalmazással igazolták. Az ajánlatkérő
az ajánlattételi felhívás 14. pontja alapján tartja meg a tárgyalást az alábbiak
szerint: Az ajánlattevőkkel ajánlatkérő egy tárgyalási fordulót tart, melyben
közösen tárgyal valamennyi olyan ajánlattevővel, akiket a tárgyalás
megkezdését megelőzően nem nyilvánított érvénytelennek. A tárgyaláson
ismertetésre kerül az egyes ajánlattevők által az ajánlatban feltüntetett
egyösszegű ajánlati ár, és itt kell a végleges ajánlatot tartalmazó
felolvasólapot benyújtani zárt és sértetlen borítékban, majd sor kerül a
beérkezett végleges ajánlatok bontására. Az ajánlati kötöttség a fenti
időpontban, a végleges ajánlatban foglaltak tekintetében áll be.

A jelenlévők a tárgyalás szabályait tudomásul veszik,, kérdés, észrevétel nem
hangzik el.

Vámos Istvánné dr.: Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy tárgyi eljárásban az
alábbi ajánlattevők nyújtottak be érvényes ajánlatot a következők szerint:
PROVITAL Zrt. 39 900 eFt, Lucsik és Társa Kft. 30 000 eFt, K & Z
Horizontál Kft. 33 000 eFt. Felszólítom az ajánlattevőket, hogy a végleges
ajánlatot tartalmazó felolvasólapot nyújtsák be zárt borítékban.

Kuti Gábor és dr. Polyák Csaba átadják a Polgármester asszonynak a zárt
borítékokat.

Dr. Pál Attila, a PROVITAL Zrt. képviselője közli, hogy mivel kitöltött
felolvasólappal nem készült, szóban tehessen ajánlatot.
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Vámos Istvánné dr.: Megkérdezi a képviselőt-testületet, hogy Dr. Pál Attila
tehet-e szóban ajánlatot? Kéri a szavazást.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal egyhangúlag a
következő határozatot hozza:

99/2014. (IX. 12.) határozat:
Tárgy: Szóbeli ajánlattétel lehetősége

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Pál Attila, a
PROVITAL Zrt. képviselőjének engedélyezi, hogy jelen eljárás során szóbeli
ajánlatot tegyen.

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

Kuti Gábor: Mivel a felhívás erre vonatkozóan nem tartalmazott előírást, a
PROVITAL Zrt. képviselője első körben tegye meg ajánlatát.

Dr. Pál Attila: Amennyiben az önkormányzat felolvasó lapot biztosít
számára, azt kitöltve, zárt borítékban elhelyezve tehessem meg az ajánlatot.

Vámos Istvánné dr.: Kérem a képviselő-testület beleegyezését.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal egyhangúlag a
következő határozatot hozza:

100/2014. (IX. 12.) határozat:
Tárgy: Ajánlattétel módja

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy dr. Pál
Attila, a PROVITAL Zrt. képviselője az itt kitöltött felolvasólapot helyezze
borítékba, zárja le, és adja át az ajánlattételhez.

Határidő: 2014. szeptember 12.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester
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Az ajánlattételi lap átadásra került, azt dr. Pál Attila kitöltötte, borítékba
helyezte, lezárta és átadta Vámos Istvánné dr. polgármester asszonynak.

Vámos Istvánné dr. a zárt borítékok felbontása után tájékoztatja a
jelenlévőket, hogy az ajánlati kötöttség az egyes ajánlattevők vonatkozásában
a következők szerint áll be:

PROVITAL Fejlesztési, Tanácsadó Zrt. nettó egyösszegű ajánlati ár:
24 000 000 Ft.
Lucsik és Társa Tanácsadó-, Oktatói, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nettó
egyösszegű ajánlati ár: 20 000 000 Ft.
K & Z Horizontál Beruházásszervező és Kivitelező Kft. nettó egyösszegű
ajánlati ár: 9 900 000 Ft.

Ezután közli a megjelentekkel, hogy a képviselő-testület a mai ülésén
meghozza a döntést az eljárás lezárására vonatkozóan. A szerződéskötés
várható időpontja 2014. szeptember 23., a 10 napos szerződéskötési
moratórium figyelembe vételével.

A tárgyalási jegyzőkönyv 1 db másolati példányát az ajánlattevők átvették,
majd távoztak az ülésről.

Vámos Istvánné dr.: Az eljárás eredményéről határozatot hoz a képviselő-
testület. A legkedvezőbb ajánlatot tevő társaság lesz az első. Javaslatot teszek
a sorrend megállapítására. 1. K & Z Horizontál Kft, 2. Lucsik és Társa Kft., 3.
PROVITAL Zrt. Kérem a szavazást.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal egyhangúlag a
következő határozatot hozza:

101/2014. (IX. 12.) határozat:
Tárgy: Arló Nagyközség szennyvízcsatornázás és –tisztítás projekt
megvalósítási szakaszában a közbeszerzési feladatok ellátására beszerzési
eljárás tárgyalása

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az eljárást
eredményesnek, az ajánlattevők ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.

1. A K & Z Horizontál Beruházásszervező és Kivitelező Kft. (6000
Kecskemét, szövetség tér 5.) ajánlattevőt az eljárás nyertesének kihirdeti, és
vele köti meg a szerződést.
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A Lucsik és Társa Tanácsadó-, Oktatói, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.), valamint a PROVITAL Fejlesztési,
Tanácsadó Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 53. E. ép. III. emelet) ajánlattevők
ajánlatát érvényesnek, egyben a szerződés teljesítésére alkalmasnak
nyilvánítja a következő sorrendben:
2. A Lucsik és Társa Tanácsadó-, Oktatói, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. (1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.),
3. PROVITAL Fejlesztési, Tanácsadó Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 53.
E. ép. III. emelet).

Határidő: 2014. szeptember 23.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

Ezután Ignácz Edit távozik az ülésről.

2. Napirendi pont:

Közbiztonsággal kapcsolatos beszámoló

A napirendi pont előterjesztője: Tóth Lajos őrsparancsnok
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.

Tóth Lajos: Nagymértékű változás, emelkedés tapasztalható a
bűncselekmények számában. Ennek oka lehet a garázdaságok számának
emelkedése, amely legtöbbször családon belül történik, így nem érinti a
környezetet negatívan. A másik oka az emelkedésnek a lopások számának
megduplázódása. A Btk.-ban új elkövetési mód lett az erdőből elkövetett
falopás, mellyel egyenes arányban csökkent a szabálysértések ilyen fajtája.
Három külön kategóriát építettünk a beszámolóba: jogosulatlan pénzügyi
tevékenység, uzsora bűncselekmény, zsarolás. 2013. évben új intézkedési
tervek kerültek bevezetésre.

Kocsis István: A rendőri lefedettség növelése érdekében először 5 megyét,
majd 19 megyét érintően többlet szolgálat került bevezetésre. Arlóban 24 órás
rendőri lefedettség észlelhető. Fontos megemlíteni a folyamatos
kapcsolattartást, a kmb-s iroda átadása ezt még jobban elmélyíti.

Vámos Istvánné dr.: Az önkormányzat részéről is megelégedettség
tapasztalható. Naponta találkozunk rendőrökkel a hivatalban, nagyon jó a
kapcsolat velük. Jó lehetőségnek tartjuk, hogy az időseink érdekében további
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szolgáltatásokat kapunk. Az önkormányzat anyagi lehetőségeihez képest
továbbra is mindent megtesz, hogy ezt a kapcsolatot fejlesszük.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság nem
tárgyalta a beszámolót, mert utólag kaptuk meg azt. Hogy Arló ilyen rossz
minősítést kapott, ez nagyon szomorú. Viszont jó, hogy ennyi rendőr van
jelen az utóbbi időben. Sok fiatal cselleng késő este a faluban, ezzel
kapcsolatban mit tehetnénk? Milyen módon szólhatunk bele a családok
életébe?

Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta az
előterjesztést. Az önkormányzat már elindított egy kamerás figyelőrendszer
telepítést, szeretnénk ezt a közterületeken is folytatni. Kérjük ebben a
rendőrség segítségét.

Balogh Edina: Jó az iskolarendőr program, de máskor is kérnénk a jelenlétét
az iskolában.

Csipkés Vilmos: A gyerekek azért koncsorognak, mert nincsenek szabadidős
foglalkozások a számukra, nem tudnak mit csinálni. Ilyen foglalkozásokat
kellene nekik szervezni, egy megfelelő közösségi helyet találni erre.

Varró Lajos: Volt nekik L. L. Junior táncoktatás, verekedés lett belőle, ezért
abba lett hagyva. Hazafelé menet betörték a házak ablakait, ordibáltak,
szétverték a kerítéseket. Főleg a Ti feladatotok lenne elbeszélgetni a szülőkkel
a gyerek nevelésről. Ez a cigány családoknál nem működik. Szerintem az
önkormányzat teszi a feladatát, mi képviselők még járőrözni is jártunk.
Javaslom, hogy a csellengő gyerekeket írják fel a rendőrök, polgárőrök, és
juttassák el az iskolának.

Csipkés Vilmos: Varró Lajos sem tett a falu érdekében annyit sem, hogy
legyen egy mozi. A jövőben gondolkozzunk el ezen.

Varró Lajos: A mozival még senki nem oldotta meg a közbiztonságot.

Vámos Istvánné dr.: A 2014-2020-as időszakra elsők között szerepeltettük
megépíteni a közösségi házat, amiben többek között tornaterem és
kultúrhelyiség is lenne. Ez pályázat függő.

Varró Lajos: Más kisebbségi önkormányzatok ápolják a hagyományaikat, a
kultúrájukat, ezt kellene tenni.
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Kocsis István: Iskolaidőben lehetőségünk van arra, hogy a csellengő gyereket
bevigyük az iskolába. Iskolaidőn kívül a 14 év alatti gyereket illetően
jelzéssel élhetünk a gyámügy felé. Meg lehet vizsgálni a szülők felelősségét.
A rendőrség a kamerák tekintetében minden lehetőséget megragad.

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást a beszámolóra.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal egyhangúlag a
következő határozatot hozza:

102/2014. (IX. 12.) határozat:
Tárgy: Közbiztonság beszámolója

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsodnádasdi
Rendőrőrs 2013. évi beszámolóját elfogadja.

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

A rendőrség munkatársai távoznak az ülésről.

3. Napirendi pont:

Falubejárás

A falubejárás során a képviselő-testület és a meghívott vendégek megnézik az
Ady Endre út elején épült pihenőhelyet, az Ady Endre úti és Pozsonyi úti
zöldségeskerteket, az Idősek Otthona kertjét, a Mátyás király úti nagyfalusi
temetőt, a Kézművesházat és az arlói Tó csárda épületében megépített
tömegkályhát.

Falubejárás után az ülés folytatódik.

Vámos Istvánné dr.: Megállapítom, hogy a testületi ülés újra határozatképes.

4. Napirendi pont:
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I. féléves pénzügyi beszámoló

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

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta
az előterjesztést, elfogadásra javasolja.

Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta az
előterjesztést, elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást a beszámolóra.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal egyhangúlag a
következő határozatot hozza:

103/2014. (IX. 12.) határozat:
Tárgy: I. féléves pénzügyi beszámoló

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Arló Nagyközség
Önkormányzata 2014. év I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját
elfogadja.

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

5. Napirendi pont:

BURSA Hungarica Ösztöndíj rendszer

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: A programhoz való csatlakozásról kell nyilatkoznia a
testületnek. Az önkormányzat 4000 Ft támogatást ad havonta a diákoknak.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság javasolja
a programban való részvételt továbbra is.
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Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a
részvételt.

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást a BURSA programban való
részvételre.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal egyhangúlag a
következő határozatot hozza:

104/2014. (IX. 12.) határozat:
Tárgy: BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás

Arló Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete csatlakozni kíván a
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott BURSA Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához.

Határidő: 2014. október 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

6. Napirendi pont:

Kézművesházhoz kapcsolódó döntés

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

Vámos Istvánné dr.: A könyvvizsgálónk az államháztartáson kívüli forrás
átadásáról-átvételéről rendelet megalkotását javasolja. A rendelet tervezetet
megtárgyalták a bizottságok, kérem a véleményeket.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság a
rendelet megalkotását javasolja.

Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a
rendelet megalkotását.

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást a rendelet elfogadására.
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A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal egyhangúlag a
következő rendeletet alkotja:

Arló Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
12/2014.(IX. 15.)

önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli

forrás átadásáról-átvételéről

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. §

(1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívülre
történő végleges pénzeszközátadásra (a továbbiakban: költségvetési
támogatás) és az államháztartáson kívülről származó pénzeszköz visszafizetés
nélküli átvételére.

(2) A rendelet személyi hatálya természetes személyekre, valamint az
államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre és jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetekre (a továbbiakban: szervezetek) terjed ki.

(3) Nem terjed ki a rendelet a költségvetésből természetes személyeknek
pénzben vagy természetben nyújtott társadalom és szociálpolitikai
juttatásokra.

2. §

Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési rendeletében meghatározza azokat
a költségvetési előirányzatokat, melyek terhére felhalmozási vagy működési
támogatás adható.

3. §
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(1) Költségvetési támogatásban az a szervezet részesülhet, amely megfelel az
alábbi feltételeknek:

a) a bíróság nyilvántartásba vette és tevékenységét ténylegesen folytatja,
b) az éves beszámolóját az arra jogosult szerv elfogadta és az az illetékes
bírósághoz igazoltan benyújtásra került,
c) korábban az Önkormányzattól kapott támogatással határidőre, hitelesített
bizonylatokkal elszámolt, és
d) a helyi és állami adóhatósággal szemben lejárt tartozása nincs.

(2) A költségvetésből támogatásban olyan szervezet részesülhet, amely az
önkormányzat alábbi feladatait ellátja, vagy a feladatellátásban részt vesz:

1. településfejlesztés, településüzemeltetés,
2. egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítése,
3. óvodák fejlesztése,
4. kulturális szolgáltatás, kulturális örökség helyi védelme, helyi
közművelődési feladatok, nemzeti és emlékünnepek, egyéb rendezvények,
5. helyi médiaszolgáltatás,
6. szociális szolgáltatások és ellátások,
7. idősek közösségi ellátása, idősek szabadidős tevékenysége,
8. lakás- és helyiséggazdálkodás, egyéb önkormányzati vagyongazdálkodás,
9. helyi környezet- és természetvédelem,
10. helyi közfoglalkoztatás,
11. gazdaságszervezéssel, turizmussal kapcsolatos feladatok,
12. sportfeladatok, versenyek, a munkaviszonyban és a polgári jogi
jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység
kivételével,
13. ifjúsági tevékenységek, kulturális, szabadidős és gyermek programok,
14. nemzetiségi feladatok, testvér települési kapcsolatok,
15. helyi közbiztonság biztosítása,
16. szennyvízhálózat fejlesztése,
17. hulladékgazdálkodás, környezetvédelem,
18. helyi strand fenntartása, működtetése,
19. helyi köznevelési intézmények fejlesztése.

(3) A költségvetési támogatás sem részben, sem egészben nem adható tovább.

(4) A költségvetési támogatás a (2) bekezdésben felsorolt feladatok
ellátásával összefüggésben az alábbi működési költségekre használható fel:

a) anyagköltség:
aa) üzemanyagköltség a szervezet tulajdonában álló járművekhez,
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ab) sportmez, sportcipő, sportszerek költségei,
ac) nyomtatványok, irodaszerek,
ad) kiadványok, plakátok, szórólapok előállítási költségei,
ae) javítási, karbantartási költségek,
af) egyéb anyagköltségek.

b) Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások:
ba) helyiségek bérleti díja,
bb) szállítás, raktározás költsége,
bc) javítás, karbantartás költsége,
bd) szakkönyvek, előfizetési díjak,
be) posta, telefon, és kommunikációs költség,
bf) oktatás, képzés költsége,
bg) egyéb anyagjellegű szolgáltatások kiadásai.

c) Egyéb szolgáltatások:
ca) közüzemi díjak (áram, víz, szennyvíz, hulladékszállítás, gáz, távhő, közös
költség)
cb) hatósági, igazgatási szolgáltatási díjak, illetékek,
cc) bankköltségek,
cd) hirdetési díjak, reklámköltségek.
d) Bér és járulék, valamint a feladatellátással kapcsolatos megbízási díj.

(5) Az önkormányzati támogatás az (1) bekezdésben felsorolt feladatok
ellátásával összefüggésben az alábbi rendezvényszervezéssel és versenyekkel
kapcsolatos költségekre használható fel:

a) étkezési-, utazási- és szállásköltség,
b) saját gépjármű használati díja,
c) belépőjegy,
d) nevezési, játékvezetői díj,
e) gyógyászati segédeszközök,
f) támogatott feladat végrehajtásához, szervezéséhez szükséges egyéb
költségek (pl. fellépők díja, műsor- és zeneszolgáltatás díja, vendéglátás
közvetlen költsége és az azt terhelő járulékok, ajándékok díjai).

(6) A költségvetési támogatás a (2) bekezdésben felsorolt feladatok
ellátásához kapcsolódó felhalmozási költségekre használható fel.

4. §

(1) A költségvetési támogatással kapcsolatos feladatok előkészítését és a
támogatási megállapodás előkészítését az Arlói Polgármesteri Hivatal végzi.
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(2) A benyújtott költségvetési támogatási igényekről az annak elbírálására
hatáskörrel rendelkező Arló Nagyközség Önkormányzata a soron következő
ülésén dönt.

5. §

(1) A költségvetési támogatásról minden esetben támogatási megállapodást
kell kötni. A támogatási megállapodásnak tartalmazni kell a támogatás célját,
összegét, a forrás átutalásának végső határidejét, a támogatás elszámolásának
módját és határidejét, a támogatás nem előírás szerinti felhasználásának
jogkövetkezményét.

(2) A támogatási megállapodás aláírásának feltétele, hogy a támogatott a
rendelet 3. § (1) bekezdésben foglalt feltételeket alátámasztó nyilatkozatot,
igazolást, dokumentumot a Polgármesteri Hivatalnak benyújtsa.

(3) A támogatási megállapodás aláírására Arló Nagyközség Polgármestere
jogosult.

(4) A költségvetési támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél
aláírását követően lehet teljesíteni.

(5) A támogatott a támogatásról a megállapodásban foglalt határidőre köteles
hitelesített bizonylatokkal elszámolni a számlaösszesítő alapján. Az
elszámolással egyidejűleg a támogatottnak írásbeli tájékoztatást kell adni a
támogatott cél megvalósulásáról.

(6) A támogatás elszámolását a Képviselő-testület felülvizsgálhatja.

(7) A jogszerűtlenül felhasznált támogatást a támogatásban részesülő köteles
az elszámolást követően 30 napon belül visszafizetni a támogatást nyújtó
részére. Jogszerűtlen felhasználás esetén a szervezet további költségvetési
támogatásban nem részesülhet.

6. §

A támogatási megállapodás módosítására az elszámolási határidő lejárta előtt
leadott írásbeli kérelemre az elszámolási határidő és a támogatási cél
vonatkozásában van lehetőség.

7. §
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(1) Működési vagy felhalmozási célú végleges államháztartáson kívüli forrás
átvételéről
a) 3 millió Ft érték alatt a Polgármester,
b) 3 millió Ft értékhatár felett a Képviselő-testület dönt.

(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a
Polgármester köti meg.

(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti államháztartáson kívüli forrás
átvételéről szóló megállapodásról a Képviselő-testületet a soron következő
ülésén tájékoztatni kell.

8. §

Ez a rendelet 2014. szeptember 16-án lép hatályba.

Vámos Istvánné dr.                                                    Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester                                                                                             jegyző

Vámos Istvánné dr.: A képviselő-testület kezességet vállalt az Egyesület
hitelfelvételéhez a kézművesház költségeivel kapcsolatban. Az egyeztetés
során megállapítást nyert, hogy az egyik bank 8 %-os hitel konstrukcióval 6
hónapra adna hitelt, mely éves 1,8 MFt költséget jelentene. A másik bank
nem ad hitelt, mert nincs az Egyesületnek fedezete. Viszont ha az
önkormányzat meg tudná előlegezni a pályázati összeg 80 %-át, akkor ez a
költség nem lenne. A pályázati összeg 20 %-a 2 hónap alatt megérkezett a
számlára, így minél hamarább be kellene nyújtani a kifizetési kérelmet, hogy
még év vége előtt visszaérkezzen a pénz.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság nem
hozott döntést, csak egyéni vélemények voltak. Nagyon soknak tartom a
pótmunka díjak összegét, ez az összköltség 30 %-a. Tegnap nem tudtam
dönteni. Okoz ez majd valamilyen hátrányt a hátrányos helyzetű
önkormányzatok támogatásának benyújtásakor?

Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság másfél órát
vitatkozott a témán. A Bizottság támogatja a kezességvállalás visszavonását.
Az építési költség 80 %-át ki kell fizetni. Az Egyesület nem tud felvenni
hitelt, mert nincs fedezete. Az lényeges, hogy minél hamarább kerüljön
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kifizetésre az összeg, mert annál hamarább kapjuk vissza. A bizottság
javasolja az összeg átutalását.

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást a kezességvállalás visszavonására,
és a 14 013 EFt megelőlegezésére.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal egyhangúlag a
következő határozatot hozza:

105/2014. (IX. 12.) határozat:
Tárgy: Kézművesház építési költségeinek megelőlegezése

A képviselő-testület az Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület hitelfelvétele
tárgyú, a kézművesház beruházási összegének hitelfelvételéhez szükséges
kezességvállalásáról szóló 91/2014. (VIII. 15.) határozatát visszavonja.

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az
Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület részére visszatérítendő támogatás
formájában az Önkormányzat megelőlegezze a végszámla kifizetéséhez
szükséges – pályázat alapján az MVH részéről tett kötelezettségvállalás
szerinti – 14.012.575 Ft-os összeget.

A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a visszatérítendő
támogatásról szóló megállapodást a megelőlegezett összegekről és annak
visszafizetéséről az Egyesület képviselőjével kösse meg.

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

Vámos Istvánné dr.: Az épület eredetileg 30 MFt-tal került megtervezésre,
de a pályázat nem engedett meg ennyit, ezért le kellett csupaszítani a tervet.
Már az elején láttuk, hogy csak többlet munkával lehet megépíteni. Joggal
reménykedhetünk abban, hogy decemberig visszaérkezik ez az összeg. Az
önkormányzatnak tudomásul kell vennie, hogy ebbe az építkezésbe bele kell
invesztálni 6,5 MFt-ot, a pótmunka összegét. Át kell gondolni, hogy ebben az
évben ezt nem tudjuk megoldani, de a jövő évben ki kell fizetni az elvégzett
munkát.

Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén ezzel is
sokat foglalkoztunk. A pótmunkával kapcsolatban a menedzsmenttől kértünk
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választ, mert ez megengedhetetlen, hogy ilyen elemekre adjon be pótmunka
igényt, amik nélkül egy épület nem létezhet. A mai válasz alapján értjük ezt.
Nem szeretnénk meghagyni jövőre a következő testületnek. Lesz egy 25 MFt-
os épületünk, amiért 6,5 MFt-ot fizetünk.

Varró Lajos: Nem javaslom, hogy most döntsünk a pótmunka kifizetéséről.
Nem lehet a következő testületet terhelni ekkora összeggel. Döntsön erről
majd az új testület.

Vámos Istvánné dr.: Módosító indítvány hangzott el az eredeti javaslattal
szemben, ezért először arra kérem a szavazást.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 4 igen és 3 nem szavazattal a
következő határozatot hozza:

106/2014. (IX. 12.) határozat:
Tárgy: Kézművesház pótmunkáinak kifizetése

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Kézművesház
kivitelezési pótmunkáinak kifizetése ügyében a mai testületi ülésen nem kíván
dönteni, a döntés jogát a 2014. október 12-i önkormányzati választás után
megalakuló képviselő-testületre ruházza.

Határidő: 2014. október 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

Balogh Edina: A minősége jó a Kézművesháznak? Reped a gerenda, úgy
láttam.

Bíró Ferenc: Ez természetes, a ragasztott gerenda sokkal drágább.

7. Napirendi pont:

Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.
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Vámos Istvánné dr.: Az ÉRV a 2015-2029. évekre benyújtotta a Gördülő
Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé
önkormányzatunk nevében is. A rendszerhasználati díjat kötelesek vagyunk
karbantartásra fordítani, ezt tartalmazza a fejlesztési szerződés.

Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja az
előterjesztés elfogadását.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag a
következő határozatot hozza:

107/2014. (IX. 12.) határozat:
Tárgy: ÉRV Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyása

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Északmagyarországi
Regionális Vízművek Zrt-vel kötött Gördülő Fejlesztési Tervet jóváhagyja.

Határidő: 2014. szeptember 17.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

8. Napirendi pont:

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos eljárás

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. október 1-jétől kezdi
meg a szolgáltatást, de még írásban nem kaptunk tájékoztatást. A lakossági
felmérést elkészítettük a számlázásuk segítésére, azonban az új adatok
felvitele sokáig tart, ezért ebben az évben még változatlanul az önkormányzat
fizeti a hulladékszállítást. Kérek egy meghatalmazást a majdani szerződés
aláírására. Ebben a témában kaptunk egy Kormányhivatali tájékoztatást, hogy
a szerződésnek milyen tartalmi követelményei vannak.

Bíró Ferenc: Szakmai állásfoglalás kell a szerződéshez, javaslom, hogy
adjunk a polgármesternek meghatalmazást az aláírására.

Balázsné Király Rita: A lakosoknak csak január 1-jétől kell majd fizetni, ez
jó. Egész évre lett tervezve a költségvetésben?



19

Bíró Ferenc: Igen.

Vámos Istvánné dr.: Április 1-jétől a lakosság helyett az önkormányzat fizeti
a díjat, pedig a törvény szerint nekik kellett volna. Ez havi 2,5 MFt-jába került
az önkormányzatnak. Kérem a szavazást, hogy aláírhassam a szerződést,
amennyiben az a jogszabályi feltételeknek és az eddigi aláírt
jegyzőkönyveknek megfelelő tartalommal készül el.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag a
következő határozatot hozza:

108/2014. (IX. 12.) határozat:
Tárgy: Meghatalmazás hulladékszállítási szerződés tárgyában

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Vámos
Istvánné dr. polgármestert a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel
kötendő hulladékszállítási szerződés aláírására.

Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

9. Napirendi pont:

Kormányhivatal jelzéséről tájékoztatás

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

Klisóczkiné Papp Andrea: A közterületek elnevezése rendjére vonatkozó
rendeletet az önkormányzatnak meg kell alkotnia, erre tett javaslatot a
Kormányhivatal. Arra kérnek, hogy szeptember 30-ig ezt a képviselő-testület
tárgyalja meg. Félkész rendeletünk van ezzel kapcsolatban, de az időközi
polgármester választás, és a tavaszi választások miatt nem kerülhetett sor a
közterületek nevének változtatására. Október 12. után lehet szó a rendelet
megalkotásáról és a közterület nevének változtatásáról. A választ elküldtem a
Kormányhivatalnak. Javaslom, hogy december 31-ig alkossa meg a rendeletet
a testület. A Ságvári tér elnevezését kell megváltoztatnunk, majd kérünk
javaslatokat a névre.



20

Balázsné Király Rita: Felmerült bizottsági ülésen, hogy az iskola miatt
legyen Széchenyi István tér.

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást. A rendelet alkotásnak december 31-
ig feleljünk meg, és a Ságvári tér elnevezést javasoljuk Széchenyi István térre
módosítani.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag a
következő határozatot hozza:

109/2014. (IX. 12.) határozat:
Tárgy: Közterületek elnevezése rendjére vonatkozó rendelet

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Kormányhivatal
jelzésének eleget téve 2014. december 31-ig megalkotja a közterületek
elnevezése rendjére vonatkozó rendeletét.
A képviselő-testület javasolja, hogy a rendelet megalkotását követően a
Ságvári tér név Széchenyi István tér elnevezésre történő megváltoztatásának
feltételeit vizsgálja meg a Polgármesteri Hivatal.

Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

10.Napirendi pont:

Egyebek

a.) Háziorvosi álláspályázat határidejének módosítása

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

Vámos Istvánné dr.: A pályázat nem tudott időben megjelenni, ezért a
határidejét módosítani szükséges.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság javasolja
az előterjesztés elfogadását.
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Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag a
következő határozatot hozza:

110/2014. (IX. 12.) határozat:
Tárgy: Háziorvosi pályázat kiírása

Arló Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete pályázati kiírást tesz
közzé a II. számú felnőtt háziorvosi körzetben lévő állás betöltésére. A
pályázati kiírást a következő tartalommal hagyja jóvá:

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Felnőtt háziorvosi állás betöltésére

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

A meghirdetett munkahely címe:
Arló, Rákóczi út 5.

A betöltendő munkakör: II. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatainak
teljes körű ellátása területi ellátási kötelezettséggel határozatlan idejű
vállalkozói jogviszony vagy közalkalmazotti jogviszony keretében.

Munkaidő beosztása:
 teljes munkaidős, napi 4 óra rendelőben végzett járó beteg ellátás és 4

óra az ellátott terület szerinti fekvő betegek ellátása,
 lehetőség szerint 4 rendelés délelőtt és 1 délutáni időszakban a hét 5

napján,
 az orvosi ügyeleti ellátás biztosítása szükség szerint.

Pályázati képesítési és egyéb feltételek:
1. A 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés, a 2000. évi II.

törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, a
96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte

2. Diploma hiteles másolata, szakképesítést tanúsító okiratok másolata,
3. Részletes szakmai önéletrajz,
4. Büntetlen előélet, cselekvőképesség,
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5. 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
6. B kategóriás jogosítvány,
7. Egészségügyi alkalmasságot igazoló okiratok másolata,
8. Háziorvosi alkalmasság meglétét igazoló okmány másolata,
9. A vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok vállalkozás esetén,
10.Nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat

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

11.Az önkormányzat rezidens pályázó jelentkezését is elfogadja.

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

A pályázat benyújtásának határideje:
2014. október 28.

A pályázat elbírálásának határideje:
2014. októberi képviselő-testületi ülés.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
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 részletes
szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik, vagy kinevezi a
pályázót közalkalmazottnak.

Egyéb juttatások:
 Szolgálati bérlakás vagy családi ház a pályázó választása szerint
 Pályázati lehetőség folyamatosan, de legkésőbb 2014. október 31-ig

a „Tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok
letelepedésének támogatása”-ra kiírt pályázatra (pályázati kiírás
közzétételének helye: Egészségügyi Közlöny, Országos
Egészségbiztosítási Pénztár honlapja, Országos Alapellátási Intézet
honlapja), ahol az elnyerhető támogatás 8.000.000,- Ft.

Az állás betöltésének időpontja:
A pályázat elbírálását követően azonnal.

A pályázati kiírás közzétételének helye:
 KSZK internetes portál
 www.arlo.hu honlap
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 OALI honlap
 Egészségügyi Közlöny

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: 2014. október 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

b.) Kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtása

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

Vámos Istvánné dr.: Az önkormányzat gazdálkodására odafigyel az
önkormányzat, javasoljuk benyújtani az igényt.

Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja az
előterjesztés elfogadását.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag a
következő határozatot hozza:

111/2014. (IX. 12.) határozat:
Tárgy: A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására vonatkozó igény
benyújtása

Arló Nagyközség Önkormányzata a megyei önkormányzati tartalékról és a
helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2014. évi
kiegészítő támogatásról szóló 7/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján a helyi
önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő
támogatást kíván igénybe venni a helyi önkormányzat működőképességét
veszélyeztető helyzet elhárításához.
Utasítja a polgármestert 2014. szeptember 30-ig a támogatás benyújtására.

Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester
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c.) Közmunka kiállítás

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: Meghívást kaptunk a Járási Munkaügyi Kirendeltség
által szervezett közmunka kiállításra. A járás területéről 5 település fog
megjelenni Miskolcon. Méltán lehetünk az eredményeinkre büszkék. Kiállító
faházat kell bérelni, ami kb. 40 eFt. Ezt kérem jóváhagyni. Kérem a
szavazást.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag a
következő határozatot hozza:

112/2014. (IX. 12.) határozat:
Tárgy: Közmunka kiállításon kiállító faház bérlése

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja,
hogy a Polgármesteri Hivatal a Közmunka kiállításon faházat béreljen,
amihez a költséget a 2014. évi költségvetéséből biztosítja.

Határidő: 2014. szeptember 26.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: A kiállításon a termékek üvegein szeretnénk az arlói
címert szerepeltetni, ehhez kérek hozzájárulást.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag a
következő határozatot hozza:

113/2014. (IX. 12.) határozat:
Tárgy: Címerhasználat

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Közmunka
kiállításon a bemutató termékeken Arló Nagyközség Címere használatához.

Határidő: 2014. szeptember 26.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester



25

d.) GLOBOMAX megkeresése

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: A GLOBOMAX Zrt. megkeresett bennünket azzal,
hogy az interneten terjesztett arlói kisfilmet az Önkormányzati TV csatornán
bemutathassák díjmentesen. Javaslom azzal a feltétellel, hogy soha nem kell
fizetnünk.

Bíró Ferenc: Az ingyenes terjesztést javasolja a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság.

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag a
következő határozatot hozza:

114/2014. (IX. 12.) határozat:
Tárgy: Megjelenés az Önkormányzati TV-ben

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja az
Arlóról szóló kisfilm Önkormányzati TV-n történő ingyenes terjesztéséhez.

Határidő: 2014. szeptember 15.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

e.) SZSZB tagok megválasztása

A napirendi pont előterjesztője: Klisóczkiné Papp Andrea jegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.

Klisóczkiné Papp Andrea: A helyi önkormányzati választás polgármester és
képviselő jelöltjei tekintetében megvizsgáltuk a szavazatszámláló bizottságok
tagjait összeférhetetlenség szempontjából. Több tag is kiesett. Javaslatot
teszek új bizottsági tagokra és póttagokra.

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag a
következő határozatot hozza:
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115/2014. (IX. 12.) határozat:
Tárgy: Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztása

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete szavazatszámláló
bizottsági tagoknak és póttagoknak a következő személyeket választja meg:

Vámosné Dorkó Ágnes (Ady Endre út 113.) tag
Vitkó Ferenc (Ady Endre út 88.) tag
Bakondi László (Mátyás k. út 62/a) tag
Papp István Gábor (Kassai út 82.) tag
Fógel Orsolya (Ady Endre út 281.) tag
Csépányi Lajosné (Kassai út 72.) tag
Nagy Tibor (Zombori út 27. fsz.3.) tag
Soósné Koós Éva (Táncsics tp. 28.) tag
Csépányi József (Ady Endre út 8.) tag
Nagyidai József (Ady Endre út 360.) tag
Balázs Réka (Gagarin út 26.) tag
Molnár Tibor (Zrínyi út 28.) tag

Szarka Józsefné (Ady Endre út 344.) póttag
Krisztián Tímea (Petőfi tp. 17.) póttag
Váradi Szilvia (Gagarin út 21.) póttag
Liktor Sándor (Ady Endre út 89.) póttag
Szabó Lászlóné (Ady Endre út 158.) póttag
Tengely Ágnes (Ady Endre út 239.) póttag
Kovács László (Ady Endre út 31.) póttag
Koós Zsuzsanna (Táncsics tp. 5.) póttag
Nyitrai Józsefné (Ady Endre út 33.) póttag
Vassné Koós Judit (Ady Endre út 7.) póttag
Szkálosiné Sípos Emese Mónika (Zrínyi út 97.) póttag
Balázs Nikolett (Ady Endre út 56.) póttag
Sípos Viktória (Ady Endre út 45.) póttag

Határidő: 2014. október 12.
Felelős: Klisóczkiné Papp Andrea jegyző
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f.) Tájékoztatások

 Vámos Istvánné dr.: A Hazaváró ünnepséget megrendezzük most is
szeptember 27-én. Menetközben derült ki, hogy kiírták rá a pályázatot
országosan. Elkészítettük a pályázatot, 325 eFt-os igénnyel.

 A PR Telecom-ot megkerestem levélben azzal, hogy rossz minőségben
szolgáltat. Válaszában hivatkoznak az időjárásra, valamint az illegális
megcsapolásokra. Kér bennünket, hogy segítsünk ennek a
tevékenységnek a megszüntetésében.

 Az e-útdíj bevezetésével 94 eFt támogatásban részesült az
önkormányzat.

A következő napirendi pont személyiségi jogot érint, ezért a polgármester zárt
ülést rendel el.
Zárt ülés jegyzőkönyvét lásd külön.

Vámos Istvánné dr.: Megköszönöm a képviselők másfél éves munkáját.
Megtisztelő volt együtt dolgozni. Javaslom, hogy töretlen ambícióval
dolgozzunk a jövőben is. Szeretném, ha ugyanígy dolgozhatnánk a választás
után. Sajnálom, hogy Alpolgármester úr nem jelölteti magát, ezután is
szeretettel várjuk minden ülésen.

Nincs több napirendi pont, a polgármester bezárja az ülést.

K. m. f.

Vámos Istvánné dr. Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester                                                                                            jegyző

Solymosi Katalin
jegyzőkönyvvezető


