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Bíró Ferenc köszönti a jelenlévőket, és megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a
7 képviselőből 5 jelen van. Vámos Istvánné dr. családi okok miatt, Tengely László pedig
munkahelyi elfoglaltság miatt hiányzik. Javaslom, hogy az Arlói Turisztikai és Közösségi
Kft. tájékoztatóját 5. napirendként tárgyaljuk meg, a többi napirendet pedig a meghívóban
feltüntetett sorrend szerint.
Kérem, az elhangzott módosítások figyelembevételével szavazzunk a napirendről.
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A napirendet a jelenlévő képviselők egyhangúan, 5 igen szavazattal az alábbiak szerint
fogadják el:

Javasolt és elfogadott napirendi pontok:

1) Szociális rendelet módosítása
2) Alapító Okiratok módosítása
3) Beszámoló a foglalkoztatási tapasztalatokról
4) Indítványok, javaslatok, egyebek

a) BAZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Ózdi Tagintézménye kérelme
b) Leader Egyesület támogatási kérelme
c) Feladat-ellátási szerződés módosítása dr. Molnár és Társa Bt-vel
d) Arany János Tehetséggondozó Program

5) Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2015. I-III. negyedévi
gazdálkodásáról szóló tájékoztató

Tárgyalt napirendi pontok:

1. napirend
Szociális rendelet módosítása

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

Bíró Ferenc: A 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról van szó. Ilyen
jellegű módosítással eddig még nem volt lehetőségünk foglalkozni, ez plusz pénzbeli
támogatást jelent az időseknek és a fiatal felnőtteknek.

Papp Zsóka: A rendelet-tervezet olyan célcsoportot próbál meg támogatni, akik
elképzelhető, hogy még életükben nem kaptak pénzt, amiért ne dolgoztak volna meg, de
nagyon jól jön részükre. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság egyhangúan
elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság is megtárgyalta az
előterjesztést és meglepődve tapasztaltuk, hogy ilyenre is sor kerülhet az önkormányzatnál.
Örvendetes tény, hogy ilyen lehetőség adódott, amennyiben a következő években lesz az
önkormányzatnak lehetősége, mindenképpen élni fog ezzel. A Bizottság 3 igen szavazattal
javasolja az előterjesztés elfogadását. A bizottsági ülésen javaslatot tettem arra, hogy az
Arlóban dolgozó pedagógusok és az iskolában dolgozók 5 ezer Ft-os jutalmazásban
részesülhetnének. Nem az önkormányzathoz, hanem a KLIK-hez tartoznak a dolgozók, de
onnan nem kapunk semmiféle jutalmat vagy elismerést. Amennyiben erre törvényi
lehetőség van, akkor szeretném ezt kérni.

Bíró Ferenc: A rendelet módosítás alapján a településen élő 300 fő 70 éven felüli lakosok
számára egyszeri 25.000 Ft-ot adnánk támogatásként. A 65-70 év közötti lakosságszám
176 fő, nekik 10.000 Ft egyszeri támogatást szeretnénk adni. A Bursa Hungarica
ösztöndíjat igénylő fiatal felnőttek részére az egyszeri támogatás 20.000 Ft lenne, ők 17-en
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vannak. A teljes kiadás 9,6 millió Ft. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság ülésén
elhangzott kérést meg kell vizsgálnunk, elviekben teljesen egyetértek a kéréssel.

Balázsné Király Rita: Fontos kiemelni, hogy ez a támogatás egyszeri alkalomra szól és a
rendelet december 31-én hatályát veszti.

Bíró Ferenc: Kérem, szavazzunk a szociális rendelet módosításának elfogadásáról.

A képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal egyhangúan az alábbi
rendeletet alkotja:

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete

A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb pénzbeli
és természetbeni támogatásának rendszeréről, a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjáról szóló
3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1)
bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében, a
45. §-ában, a 48. § (4) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés a) pontjában, a 115. § (3)
bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdés a) és g) pontjában, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2)
bekezdésében, a 29. § (2) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében, a 134/E §-ában, a 148.
§ (5) bekezdésében és a 151. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Arló Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és működési szabályzatáról szóló
13/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:

1. §

A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb pénzbeli és természetbeni
támogatásának rendszeréről, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi
térítési díjáról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
13. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Hivatalból indított eljárás keretében jövedelem vizsgálata nélkül rendkívüli települési
támogatásként egyszeri pénzbeli támogatás kerül megállapításra minden év
decemberében

a) 25.000,- Ft összegben azoknak, akik adott év december 31-ig betöltik a 70.
életévüket,

b) 10.000,- Ft összegben azoknak, akik adott év december 31-ig betöltik a 65.
életévüket, de a 70. életévüket nem érik el,
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c) 20.000,- Ft összegben azoknak a fiatal felnőtteknek, akik az adott év szeptember
1-jén BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjban
részesülnek.

2. §

(1) Ez a rendelet 2015. november 28-én lép hatályba és 2015. november 29-én hatályát
veszti.

(2) A 13. § (9) bekezdése 2015. december 31-én hatályát veszti.

Vámos Istvánné dr. Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester jegyző

2. napirend

Alapító Okiratok módosítása

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

Bíró Ferenc: Az ÁHT január 1-től módosult és az alapító okiratokat egységes formában
kell módosítani. A törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a tulajdonos önkormányzat
egyszerre módosíthatja az alapító okiratokat, most ez történik.

Balázsné Király Rita: Törvényi kötelezettség írja elő a Polgármesteri Hivatal, az ASZAK,
és az Óvoda alapító okiratának ilyen módon történő módosítását, az átalakítás megfelel a
törvényi követelményeknek. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen
szavazattal elfogadásra javasolja az alapító okiratok módosítását és egységes szerkezetbe
foglalását.

Bíró Ferenc: Kérem, szavazzunk az Arlói Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának
módosításáról.

A képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozza:

127/2015. (XI.26.) határozat
Tárgy: Arlói Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása és módosításokkal

egységes szerkezetben való elfogadása

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Arlói Polgármesteri Hivatal – a
határozat 1. mellékletét képező – Módosító Okiratát, és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt – a határozat 2. mellékletét képező – Alapító Okiratát jóváhagyja.

Határidő: 2015. november 30.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester
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1. melléklet

Okirat száma: 1/M/2015.

Módosító okirat

Az Arlói Polgármesteri Hivatal az Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testület
által 2013. április 26. napján kiadott, 71/2013. (IV.26.) sz. határozat számú alapító okiratát
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a következők szerint
módosítom:

1. Az Alapító Okirat „Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében
foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi okiratot adja ki:”

helyébe a

„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Arlói
Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki:”
szöveg lép.

2. Az Alapító Okirat új számozás szerinti 2. alcíme a következő 2.1. ponttal egészül ki a
további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltozásával:

„ 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1995. 10. 05.”

3. Az Alapító Okirat 6. pontja – mely a módosított okiratban 4.4. pont alatt szerepel –
helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:

kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége

2 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatási tevékenysége
3 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

4 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési,
egyéb szolgáltatások

5 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

6 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

„

4. Az Alapító Okirat 7. pontja elhagyásra kerül.
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5. Az Alapító Okirat 10. pontja elhagyásra kerül.

6 Az Alapító Okirat 11. pontja - mely a módosított okiratban 5.1. pont alatt szerepel –
helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A jegyzőt nyilvános
pályázati eljárást követően határozatlan időre a polgármester bízza meg, menti fel,
illetve gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82. §-a alapján, a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek
megfelelően.”

7 Az Alapító Okirat 12. pontja – mely a módosított okiratban 5.2. pont alatt szerepel –
helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

1 közszolgálati jogviszony A közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011.
évi CXCIX. törvény

2 munkaviszony A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3
egyéb foglalkoztatási
jogviszony (megbízási

jogviszony)
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

„

8. Az Alapító Okirat 13. pontja elhagyásra kerül.

9. Az Alapító Okirat 14. pontja elhagyásra kerül.

10. Az Alapító Okirat 15. pontja elhagyásra kerül

11. Az Alapító Okirat „Záradék” szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. április 26. napján kelt, 71/2013.
(IV.26.) sz. határozat okiratszámú alapító okiratot visszavonom.”

Kelt: Arló, 2015. november 27.

P.H.
Vámos Istvánné dr.

polgármester

2. mellékletOkirat száma: 1/A/2015.
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Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Arlói
Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése:  Arlói Polgármesteri Hivatal

1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 3663 Arló, Ady Endre út 162.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1995. 10. 05.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
2.1.1 megnevezése: Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye:       3663 Arló, Ady Endre út 162.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Gondoskodik a 2011. évi CLXXXIX. Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló törvény és más törvények által hatáskörébe utalt helyi
önkormányzati és közigazgatási feladatok ellátásáról

4.1. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma szakágazat megnevezése

1 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A hivatal ellátja a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvényben és egyéb jogszabályokban a számára
meghatározott feladatokat, az önkormányzatok és intézményei működésével,
gazdálkodásával, az önkormányzati és államigazgatási ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos, valamint a nemzetiségek jogairól szóló
törvényben meghatározott feladatokat. Ellátja a képviselő-testületek, a bizottságok és a
települési képviselők működésével kapcsolatos igazgatási feladatokat, a polgármester
és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. Feladata az országgyűlési képviselői,
önkormányzati képviselői, települési nemzetiségi önkormányzati választásokhoz,
európai parlamenti képviselő-választáshoz, országos és helyi népszavazáshoz
kapcsolódó tevékenység ellátása.
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4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám kormányzati funkció megnevezése

1 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége

2 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatási tevékenysége
3 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

4 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési,
egyéb szolgáltatások

5 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

6 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Arló nagyközség közigazgatási
területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A jegyzőt nyilvános pályázati
eljárást követően határozatlan időre a polgármester bízza meg, menti fel, illetve
gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82. §-a alapján, a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

1 közszolgálati jogviszony A közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011.
évi CXCIX. törvény

2 munkaviszony A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3
egyéb foglalkoztatási
jogviszony (megbízási

jogviszony)

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény

6. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. április 26. napján kelt, 71/2013.
(IV.26.) sz. határozat okiratszámú alapító okiratot visszavonom.

Kelt: 2015. november 26.
P.H.

Vámos Istvánné dr.
polgármester

Bíró Ferenc: Kérem, szavazzunk az Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító
Okiratának módosításáról.

A képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozza:
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128/2015. (XI.26.) határozat
Tárgy: Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása és

módosításokkal egységes szerkezetben való elfogadása

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Arlói Szociális Alapszolgáltatási
Központ – a határozat 1. mellékletét képező – Módosító Okiratát, és a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt – a határozat 2. mellékletét képező – Alapító Okiratát
jóváhagyja.

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

1. melléklet

Okirat száma: 2/M/2015.

Módosító okirat

Az Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ az Arló Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete által 2012. június 29. napján kiadott, 70/2012. (VI.29.) sz. határozat
számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a
alapján a következők szerint módosítom:

1. Az Alapító Okirat a következő bevezető résszel egészül ki:

„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Arlói
Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:”

2. Az Alapító Okirat új számozás szerinti 2. alcíme a következő 2.1. ponttal egészül ki a
további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltoztatásával:

„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1998. 07. 01.”

3. Az Alapító Okirat 4. alcíme a következő 4.3. ponttal egészül ki a további szerkezeti
egységek számozásának értelemszerű megváltoztatásával:

„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

- Az étkezés keretében azoknak a szociális rászorultaknak a legalább napi
egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, vagy
önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem
képesek biztosítani. A 600 adagos szociális főzőkonyha biztosítja az óvodás és
iskolás gyermekek napközbeni étkeztetését, továbbá az alkalmazottak és külső
igénybevevők részére biztosítja az étkezés lehetőségét.

- A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő
tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségügyi állapotuk vagy idős koruk
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miatt szociális és mentális támogatásra szoruló önmaguk ellátására részben
képes személyek számára biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra,
étkezésre, társas kapcsolatokra, és az alapvető higiéniai szükségletek
kielégítésére.

- Házi segítségnyújtás keretében gondoskodik azokról a személyekről, akik
otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem
gondoskodnak.

- A családsegítés feladata a szociális és mentális problémák miatt
veszélyeztetett, illetve krízis helyzetbe került személyek, családok életvezetési
képességének megőrzése, krízishelyzetek megelőzése, valamint
megszüntetésének elősegítése.

- A gyermekjóléti szolgáltatás által a gyermek testi, lelki egészségének,
családban való nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése,
illetve megszüntetése és a családból kiemelt gyermek visszahelyezése
érdekében családgondozás, illetve utógondozás.”

4. Az Alapító Okirat 5. pontja – mely a módosított okiratban 4.4. pont alatt szerepel –
helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:

kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1 096020 Iskolai intézményi étkeztetés
2 096010 Óvodai intézményi étkeztetés
3 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása
4 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások
5 107051 Szociális étkeztetés
6 107052 Házi segítségnyújtás
7 107054 Családsegítés

8 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok

„

5. Az Alapító Okirat 6. pontja elhagyásra kerül.

6. Az Alapító Okirat 9. pontja elhagyásra kerül.

7. Az Alapító Okirat 10. pontja – mely a módosított okiratban 5.1. pont alatt szerepel –
helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét
nyilvános pályázati eljárás útján határozott 5 éves időtartamra Arló Nagyközség
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Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg, illetve menti fel, a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet alapján. Felette az
egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.”

8. Az Alapító Okirat 11. pontja – mely a módosított okiratban 5.2. pont alatt szerepel –
helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.2. „A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

1 közalkalmazotti jogviszony

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek szociális, valamint
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm.
rendelet

2 munkaviszony A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3
egyéb foglalkoztatási
jogviszony (megbízásos
jogviszony)

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

9. Az Alapító Okirat 13. pontja elhagyásra kerül.

10. Az Alapító Okirat 15. pontja elhagyásra kerül.

11. Az Alapító Okirat 16. pontja elhagyásra kerül.

12. Az Alapító Okirat „Záradék” szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2012. június 29. napján kelt,
70/2012. (VI.29.) sz. határozat okiratszámú alapító okiratot visszavonom.”

Kelt: Arló, 2015. november 27.
P.H.

Vámos Istvánné dr.
polgármester

2. melléklet

Okirat száma: 2/A/2015.
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Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Arlói
Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv
1.1.1.megnevezése: Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ

1.2. A költségvetési szerv
1.2.1 székhelye: 3663 Arló, Rákóczi út 5. 4. ajtó
1.2.2. telephelye(i):

telephely megnevezése telephely címe
1 Idősek Klubja 3663 Arló, Rákóczi út 1.
2 Napsugár Konyha-Étterem 3663 Arló, Ady Endre út 162.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1998. 07. 01.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Arló Nagyközség Önkormányzata
2.2.2. székhelye:        3663 Arló, Ady Endre út 162.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye:        3663 Arló, Ady Endre út 162.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:
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1993. évi III. törvény 56. §, 57. § (1) c-e, j pontja, 59. §, továbbá  az
1997. évi XXXI. törvény 39. §, 40-41. § foglaltak szerint

- gyermekjóléti szolgáltatás,
- házi segítségnyújtás,
- 20 férőhelyes Idősek Klubja,
- családsegítés

600 adagos szociális főzőkonyha üzemeltetése:

- szociális étkeztetés,
- gyermekek napközbeni étkeztetése,
- iskolai menza és óvodai étkeztetés,
- alkalmazotti étkeztetés,
- szolgáltatás külső igénybevevő részére

4.1. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma szakágazat megnevezése

1 889900 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

4.2. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

- Az étkezés keretében azoknak a szociális rászorultaknak a legalább napi
egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, vagy
önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem
képesek biztosítani. A 600 adagos szociális főzőkonyha biztosítja az óvodás
és iskolás gyermekek napközbeni étkeztetését, továbbá az alkalmazottak és
külső igénybevevők részére biztosítja az étkezés lehetőségét.

- A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő
tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségügyi állapotuk vagy idős koruk
miatt szociális és mentális támogatásra szoruló önmaguk ellátására részben
képes személyek számára biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra,
étkezésre, társas kapcsolatokra, és az alapvető higiéniai szükségletek
kielégítésére.

- Házi segítségnyújtás keretében gondoskodik azokról a személyekről, akik
otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem
gondoskodnak.

- A családsegítés feladata a szociális és mentális problémák miatt
veszélyeztetett, illetve krízis helyzetbe került személyek, családok
életvezetési képességének megőrzése, krízishelyzetek megelőzése, valamint
megszüntetésének elősegítése.

- A gyermekjóléti szolgáltatás által a gyermek testi, lelki egészségének,
családban való nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése,
illetve megszüntetése és a családból kiemelt gyermek visszahelyezése
érdekében családgondozás, illetve utógondozás.
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4.3. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:

kormányzati
funkciószám kormányzati funkció megnevezése

1 096020 Iskolai intézményi étkeztetés
2 096010 Óvodai intézményi étkeztetés
3 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása
4 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások
5 107051 Szociális étkeztetés
6 107052 Házi segítségnyújtás
7 107054 Családsegítés

8 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok

4.4. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Arló nagyközség
közigazgatási területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét nyilvános
pályázati eljárás útján határozott 5 éves időtartamra Arló Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete bízza meg, illetve menti fel, a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a
szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet alapján. Felette az egyéb
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

1 közalkalmazotti jogviszony

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,
valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.)
Korm. rendelet

2 munkaviszony A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3
egyéb foglalkoztatási

jogviszony (megbízásos
jogviszony)

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

6. Záró rendelkezés
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Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2012. június 29. napján kelt, 70/2012.
(VI.29.) sz. határozat okiratszámú alapító okiratot visszavonom.

Kelt: Arló, 2015. november 27.
P.H.

Vámos Istvánné dr.
polgármester

Bíró Ferenc: Kérem, szavazzunk az Arlói Tengerszem Óvoda Alapító Okiratának
módosításáról.

A képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozza:

129/2015. (XI.26.) határozat
Tárgy: Arlói Tengerszem Óvoda Alapító Okiratának módosítása és módosításokkal

egységes szerkezetben való elfogadása

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Arlói Tengerszem Óvoda – a
határozat 1. mellékletét képező – Módosító Okiratát, és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt – a határozat 2. mellékletét képező – Alapító Okiratát jóváhagyja.

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

1. melléklet

Okirat száma:
Módosító okirat

Az Arlói Tengerszem Óvoda az Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete által
2013. május 24. napján kiadott 94/2013. (V.24.) sz. határozat számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a következők szerint módosítom:

1. Az Alapító Okirat „Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3)
bekezdése az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm.
rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről
és a köznevelési intézmények névhasználatáról  szóló 20/2012. (VII.31.) EMMI
rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki”
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helyébe a

„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján az Arlói
Tengerszem Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki:”

szöveg lép.

2. Az Alapító Okirat 1. pontjából – mely a módosított okiratban 1.1.1. pont alatt
szerepel – az „(OM azonosítója: 028764)” elhagyásra kerül.

3. Az Alapító Okirat új számozás szerinti 2. alcíme a következő 2.1. ponttal egészül ki,
a további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltozásával:

„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1991. 01. 01.”

4. Az alapító Okirat 6. pontja – mely a módosított okiratban 4.4. pont alatt szerepel –
helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:

kormányzati
funkciószám kormányzati funkció megnevezése

1 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2 096010 Óvodai intézményi étkeztetés
3 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
„

5. Az Alapító Okirat 7. pontja elhagyásra kerül.

6. Az Alapító Okirat 12. pontja – mely a módosított okiratban 5.1. pont alatt szerepel –
helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét
nyilvános pályázati eljárás útján határozott 5 éves időtartamra Arló Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg, illetve menti fel, a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §, a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény és azok végrehajtásáról rendelkező jogszabályok alapján. Felette az
egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. „

7. Az Alapító Okirat 13. pontja – mely a módosított okiratban 5.2. pont alatt szerepel –
helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

1 közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény
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2 munkaviszony A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
3 egyéb foglalkoztatási A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

„

8. Az Alapító Okirat 11. pontja – mely a módosított okiratban 6.1.3. pont alatt szerepel –
helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.1.3. Gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A gazdasági tevékenységét az
Arlói Polgármesteri Hivatal (3663 Arló, Ady Endre út 162.) látja el.„

9. Az alapító Okirat 18. pontja – mely a módosított okiratban 6.3. pont alatt szerepel –
helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

ingatlan címe
ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti
rendelkezés
joga vagy a

vagyon
használati joga

az ingatlan
funkciója, célja

1 3663 Arló, Ady Endre út 164. 862 használati jog óvoda
2 3663 Arló, Gagarin út 1. 1552/22 használati jog óvoda

„

10. Az Alapító Okirat 19. pontja elhagyásra kerül.

11. Az alapító Okirat „Záradék” szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. Záró rendelkezések

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. május 24. napján kelt,
94/2013. (V. 24.) határozat okiratszámú alapító okiratot visszavonom.”

Kelt: Arló, 2015. november 27.
P.H.

Vámos Istvánné dr.
polgármester

2. melléklet

Okirat száma:
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Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján az Arlói
Tengerszem Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Arlói Tengerszem Óvoda

1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 3663 Arló, Ady Endre út 164.
1.2.2. telephelye(i):

telephely megnevezése telephely címe
1 II. számú Óvoda 3663 Arló, Gagarin út 1.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1991. 01. 01.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Arló Nagyközség Önkormányzata
2.2.2 székhelye:       3663 Arló, Ady Endre út 162.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye:      3663 Arló, Ady Endre út 162.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.1.1. megnevezése: Arló Nagyközség Önkormányzata
3.1.2. székhelye:        3663 Arló, Ady Endre út 162.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény szerinti óvodai nevelés

4.1. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma szakágazat megnevezése

1 851020 Óvodai nevelés

4.2. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Ellátja a 3 éves kortól a tankötelezettség
teljesítéséig a gyermekek epochális rendszerű óvodai nevelését, roma kisebbség
oktatását, kiegészítő kisebbségi oktatást, az iskolai előkészítést, és az óvodai és
munkahelyi étkeztetést.
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4.3. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:

kormányzati
funkciószám kormányzati funkció megnevezése

1 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2 096010 Óvodai intézményi étkeztetés
3 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai

4.4. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Arló nagyközség
közigazgatási területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét
nyilvános pályázati eljárás útján határozott 5 éves időtartamra Arló Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg, illetve menti fel, a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §, a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény és azok végrehajtásáról rendelkező jogszabályok alapján.
Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

1 közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény

2 munkaviszony A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3 egyéb foglalkoztatási A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A gazdasági tevékenységét az

Arlói Polgármesteri Hivatal (3663 Arló, Ady Endre út 162.) látja el.

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a
köznevelési intézmény

feladatellátási hely megnevezése tagozat
megjelölése

maximális
gyermek-,

tanulólétszám
1 I. számú Óvoda 75 fő
2 II. számú Óvoda 75 fő

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

ingatlan címe ingatlan
helyrajzi

vagyon feletti
rendelkezés

az ingatlan
funkciója, célja
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száma joga vagy a
vagyon

használati joga
1 3663 Arló, Ady Endre út 164. 862 használati jog óvoda
2 3663 Arló, Gagarin út 1. 1552/22 használati jog óvoda

7. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. május 24. napján kelt, 94/2013.
(V. 24.) határozat okiratszámú alapító okiratot visszavonom.

Kelt: Arló, 2015. november 27.
P.H.

Vámos Istvánné dr.
polgármester

3. napirend

Beszámoló a foglalkoztatási tapasztalatokról

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

Bíró Ferenc: A foglalkoztatással kapcsolatban a legfontosabb adat, hogy 2014-2015-ben
1347 fő álláskeresőt foglalkoztatott folyamatosan az önkormányzat. Ebből kiderül, hogy a
legnagyobb foglalkoztató a településen az önkormányzat. Ezzel a nagy létszámú
foglalkoztatottal a Polgármesteri Hivatalban 2 fő dolgozik, illetve alkalmanként 2-3 fő
közfoglalkoztatott segíti a munkájukat. 2014-től már nemcsak intézményeknél és
köztisztasági feladatok elvégzésére lehet dolgozókat foglalkoztatni, hanem lehetőség nyílt
a START értékteremtő feladatok megvalósítására is. A bizottsági ülésen felmerült, hogy
egyes feladatok melyik évben voltak, a belvíz elvezető rendszer 2015. évi foglalkoztatás, a
kerékpárút karbantartása pedig 2014-ben volt.

Papp Zsóka: Számadatokat tekintve valóban az önkormányzat a legnagyobb
foglalkoztató. Én naponta 22 közfoglalkoztatottat irányítok, de nagyon nehéz. Nagyon
sokat köszönhetünk nekik, de az adminisztratív munkák nagy terhet jelentenek. A
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság egyhangúan 4 igen szavazattal javasolja a
beszámoló elfogadását.

Balázsné Király Rita: Nagyon sok területen alkalmazza az önkormányzat a
közfoglalkoztatást, adminisztráció, takarítók, karbantartók. Szakmunkásokat is
alkalmaznak. A mezőgazdasági munkát külön kiemelem, mert sokat dolgoznak az oda
felvett munkások és értékesítésre is sor kerülhet. Igazgatónő megkért, hogy az iskola
nevében köszönjem meg a közfoglalkoztatást, takarítók és portás alkalmazását. Az
intézményekben dolgozók keményen végig dolgozzák a 8 órát. Sokszor a többiekkel
összehasonlíthatatlan a munkamoráljuk vagy a hozzáállásuk is. Kiemelem az árkok



21

helyreállítását. Úgy gondolom ez az év a közfoglalkoztatásban kiemelkedő volt. Bizottsági
ülésen Horvát Ernő elmondta, különösen büszke arra, hogy nagyrészt a cigány lakosság
vesz részt ebben a foglalkoztatásban. Örvendetes továbbá, hogy 1 családból több felnőtt is
részt vehet a programokban, ez nagymértékben hozzájárul a családok anyagi helyzetének a
javításához. Sokszor a pályázatoktól függ, nem az önkormányzaton múlik, hány embert
szeretne foglalkoztatni. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal
javasolja az előterjesztés elfogadását.

Bíró Ferenc: A közfoglalkoztatás kapcsán sokszor merülnek fel hiányosságok a
munkamorállal és hatékonysággal kapcsolatban. Értékteremtő munkáknál ennek az
ellenkezője is igaz, keményen 8 órát dolgoznak, megfelelő morállal és hatékonysággal.
Kettő között van az igazság. Kérem, szavazzunk a beszámoló elfogadásáról.

A képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozza:

130/2015. (XI.26.) határozat
Tárgy: Beszámoló a 2014-2015. évi foglalkoztatási tapasztalatokról

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és a beszámolót elfogadta.

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

4. napirend

Indítványok, javaslatok, egyebek

a) BAZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Ózdi Tagintézménye kérelme

Bíró Ferenc: A Bolyki Tamás Általános Iskola Alapítványa támogatásért fordult a
polgármesterhez a 30 éve működő BAZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Ózdi
Tagintézménye ünnepségére szeretnének támogatást kérni.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság egyhangúan elutasította a
kérelmet.

Bíró Ferenc: Kérem, szavazzunk arról, hogy nem tudjuk támogatni a BAZ Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat Ózdi Tagintézménye kérelmét.

A képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozza:

131/2015. (XI.26.) határozat
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Tárgy: BAZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Ózdi Tagintézménye kérelme

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a BAZ Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat Ózdi Tagintézménye kérelmét, azonban az ünnepség
megrendezéséhez nem tud anyagi támogatást nyújtani.

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

b) Leader Egyesület támogatási kérelme

Bíró Ferenc: A Leader Egyesület pénzbeli támogatási kérelemmel fordult az
önkormányzathoz. Támogatási igényük 100 Ft/fő/év a 2016. évi költségvetésre
vonatkozóan.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az 50 Ft/fő/év összeggel
javasolja a támogatást.

Bíró Ferenc: A 2016. évi költségvetés tárgyalásakor megvizsgálja az önkormányzat a
támogatás lehetőségét. Kérem, szavazzunk arról, hogy a Leader Egyesület kérelmét a
2016. évi költségvetés tárgyalásakor a képviselő-testület megvizsgálja. A Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság javaslatának megfelelően a támogatás 50 Ft/fő/év összegben
lehetséges.

A képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozza:

132/2015. (XI.26.) határozat
Tárgy: Leader Egyesület kérelmét

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Leader Egyesület
kérelmét, a támogatásra a 2016. évi költségvetés tárgyalásakor fog visszatérni 50 Ft/fő/év
összegben.

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

c) Feladat-ellátási szerződés módosítása dr. Molnár és Társa Bt-vel

Bíró Ferenc: Molnár doktornő vissza fog jönni dolgozni, a gyermekorvosi rendelő a
működési engedélyt úgy kapta meg, hogy a feladat-ellátási szerződést módosítani
szükséges. Ezen belül a rendelési idő módosítása szükséges, eddig keddtől péntekig 8-12
óra között volt a rendelés, a módosítás következtében 8-11 óra között lenne a rendelés.

Balázsné Király Rita: Így is rengeteg beteg volt, de remélhetőleg a beteg gyereket ezután
sem fogják elküldeni.

Bíró Ferenc: A hétfő délutáni rendelés megmaradna, a működési engedélyben ezt a
rendelési időt határozták meg.
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Balázsné Király Rita: Örvendetes, hogy visszajön a doktornő. Eddig nagyon sok
anomáliák voltak a helyettesítéssel kapcsolatban. Változatlanul kiemelkedően magas már
most az igazolt órák száma az iskolás gyerekek tekintetében.

Bíró Ferenc: Ha a doktornő visszatér, ez a helyzet rendeződni fog, mert jobban kézbe
tudja tartani a rendelést. Kérem, szavazzunk a feladat ellátási szerződés rendelési időt
érintő módosításának elfogadásáról.

A képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozza:

133/2015. (XI.26.) határozat
Tárgy: Feladat-ellátási szerződés módosítása dr. Molnár és Társa Bt.-vel a házi

gyermekorvosi feladatellátásra

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Arló Nagyközség Önkormányzat és
dr. Molnár és Társa Bt. között kötött feladat-ellátási szerződés 5./ pontját 2015. december
hó 1. napjától határozatlan ideig az alábbiak szerint módosítja

„5./ A rendelési idő meghatározása:

Hétfő: Tanácsadás: 8.00 – 12.00 óráig
Rendelés: 13.00 – 16.00 óráig

Kedd – Péntek: Rendelés: 8.00 – 11.00 óráig

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

d) Arany János Tehetséggondozó Program

A napirendi pont előterjesztője: Klisóczkiné Papp Andrea jegyző

Klisóczkiné Papp Andrea: Szkálosi Tamás Arló, Zrínyi út 97. sz. alatti tanuló a Gárdonyi
Géza Katolikus  Általános Iskola Borsodszentgyöri tagiskolája tanulója. A Neumann János
Középiskolába kéri felvételét.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság javasolja a tanuló
támogatását.

Bíró Ferenc: Kérem a szavazást az előterjesztés elfogadására.

A képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:

134/2015. (XI. 26.) határozat:

Tárgy: Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel
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Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy Szkálosi Tamás (sz:
2001. 03. 25. an: Sipos Emese) Arló, Zrínyi út 97. sz. alatti tanuló Arló Nagyközség
képviseletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban.

Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való
részvétele idejére (max. 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) havi 5000 Ft ösztöndíjat nyújt.
A képviselő-testület ennek fedezetét költségvetésében biztosítja.

Felkéri a polgármestert, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó Programba történő
jelentkezéséhez készült pályázatát és a jelen határozatot az alábbi határidőre a tanuló által
első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg.

Határidő: 2015. december 9.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

-.-.-

Bíró Ferenc: A Rendőrkapitányság felhívással fordult hozzánk bűnmegelőzéssel
kapcsolatban szeretnének fórumot tartani, ezt a mai Falugyűlésen fogják megtenni.

5. napirend

Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2015. I-III. negyedévi
gazdálkodásáról szóló tájékoztató

A napirendi pont előterjesztője: Szikora Ágnes ügyvezető
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve

Bíró Ferenc: Köszöntöm az ügyvezetőt és a könyvelőt.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság számára az anyag érthetetlen
volt, szöveges értékelés kellett volna a táblázathoz, hogy tudjuk, melyik sor mit takar. Az
ügyvezető nem először került kellemetlen helyzetbe, hiszen nem tudott a kérdéseinkre
válaszolni. Kértük a folyószámla összegét és a raktárkészletet, illetve hogy milyen
követelései vannak a kft-nek. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ebben a
formában nem javasolja a tájékoztató elfogadását.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság is megvitatta az
anyagot. 2 hónappal ezelőtt kaptunk szöveges értékelést a 3 nagy rendezvényről. Ebből a
tájékoztatóból hiányzott a szöveges rész. Az önkormányzati támogatást, a személyi
kiadásokat és a Munkaügyi Kirendeltség támogatását nem találtuk a táblázatokban. Mindig
kértük, a beszámolónak egy táblázatába szerepeljen a bevétel és a kiadás. Úgy gondoljuk,
hogy 2,5 millió Ft mínuszba van a kft. Az ügyvezető elképzeléseivel, és a programokkal
maximális meg voltunk elégedve, több korosztálynak szervezett programot. Ezért azt
gondoltuk, pozitívan fog alakulni a kft. helyzete. Remélem nullszaldós lesz év végére. A
bizottság 2 igen szavazattal és 1 tartózkodással nem javasolja a tájékoztató elfogadását.

Szikora Ágnes: A bankszámlán 169.235 Ft van, készpénzben 87.500 Ft, az árukészlet
érték a mai nappal 1.338.937 Ft.
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Fazekas Zoltánné: Ez tájékoztató, nem év végi zárás. Nem gondoltam, hogy írásos és
részletes eredményt kell készíteni, csak azt csináltam, amit ilyen esetben szoktam. A 3
millió Ft az Arlói Vízmű hagyatéka, a tartozást folyamatosan próbáljuk behajtani, ebben az
évben 116.000 Ft-ot sikerült. Nincs semmi kötelezettségünk. Az eredmény mínusz 2,5
millió Ft. Mindezek ellenére azt mondom a rendezvények pozitívak voltak, 2014-hez
képest több a nyeresége a cégnek. A strandszolgáltatás, belépő 1,95 millió Ft volt, a szállás
768.000 Ft, a vendégszolgáltatás+bérbeadás 26.000 Ft, egyéb bevétel 320.000 Ft. Ott van
még az árukészlet is, azért szerepel 172.000 Ft, mert ez a tavalyi leltár eredménye,
menetközben nincs nyilvántartva a változás, csak év végén van a leltár. December 31-én
lesz leltár, ami abban lesz, az fog bekerülni és az megy végig egész évben. Ezt nem lehet
naponta vezetni, így van évek óta.

Bíró Ferenc: A 2,5 millió Ft mínusz valamilyen módon összejött, honnan van a veszteség
és milyen üzletágból?

Fazekas Zoltánné: Amíg nem tud határidőre fizetni a cég, addig mindig veszteséges lesz.
A lejárt tartozások után 40 eurót kell fizetni, mindenegyes azon tétel után, amit nem fizet
ki időben.

Dulai Roland: Eddig nem volt alkalmunk találkozni a könyvelővel, örülünk, hogy eljött.
Több esetben vártuk, azért, mert nem látjuk a konkrét adatokat, vagyis mi miből tevődik
össze. Rendezvények, szállás, strand, vendéglátás bevételeit a tulajdonosnak pontosan kell
látni, annak érdekében, hogy tudja, mihez tegyünk hozzá vagy mit szüntessünk meg.
Mindenképpen részleteiben szeretnénk látni. Ha meghívjuk, akkor tegye tiszteletét. Csak a
könyvelésre vonatkozik a megbízása?

Fazekas Zoltánné: Azért nem jelenek meg, mert nem vagyok itthon a bizottsági ülések
időpontjában.

Balogh Edina: Örülök, hogy találkoztunk, hiszen az a célunk, hogy jól menjen ez a kft.
Csak úgy tudunk együtt gondolkodni, ha a kft. ügyvezetője és a könyvelő jól tudnak
összedolgozni. Sokszor volt kérdésem, amire az ügyvezető nem tudott válaszolni.
Javaslom a továbbiakban, hogy amikor a kft-nek bármilyen előterjesztése van, a könyvelő
külön kerüljön meghívásra.

Balázsné Király Rita: Ha a mostani szerződésben nem szerepel, hogy el kell jönnie
bizottsági és képviselő-testületi ülésekre, akkor módosítsuk a szerződést, mert
megnyugtatóbb lenne, ha olyan nyilatkozna, aki ért hozzá.

Bíró Ferenc: A mai adatok alapján a kft-nek ma mennyi a vesztesége?

Fazekas Zoltánné: Sokkal kevesebb lesz év végére.

Bíró Ferenc: Erre a tájékoztatóra azért van szüksége a tulajdonosnak, mert szeretnénk
tudni, hogy a kft a kötelezettségének eleget tud-e tenni és az év végére nullszaldós lesz. Az
önkormányzat, mint tulajdonos kétszer adott a kft-nek pénzügyi segítséget 1,6 millió Ft
kölcsönt + 1,3 millió Ft bértámogatásba részesült. Mivel csak utólagos teljesítéssel tud
fizetni, a bérek megelőlegezésére kapta az 1,3 millió Ft-ot, azt viszont vissza kell adnia,
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mert ugyanazok a személyek két forrásból nem kaphatnak támogatást. Vissza tudja-e
fizetni a kft. és milyen eredménnyel fog zárni?

Fazekas Zoltánné: Nem fog nullszaldós eredményt elérni.

Dulai Roland: A kft-nek kötelessége visszafizetni az 1,6 millió Ft kölcsönt és a bérekre
odaadott 1,3 millió Ft-ot, ez még 2,9 millió Ft mínusz. A készpénz 87.500 Ft, a bankbetét
169.200 Ft és az árukészlet 1.338.937 Ft. Ez még akkor is 1,5 millió Ft mínusz. Mitől lesz
kevesebb év végére ez az eredmény? Addig még vannak költségek, addig még a közüzemi
díjakat fizetni kell. Kérdés, minek kell megvalósulni a költségek visszafizetéséhez, ennek
nem látom a realitását.

Klisóczkiné Papp Andrea: Augusztusban nem ez hangzott el. Az önkormányzat 1,6
millió Ft-ot adott azzal a feltétellel, ha beindul a szezon, de legkésőbb december 31-ig
visszafizeti a kft. A Munkaügyi Kirendeltség által támogatott foglalkoztatásra
megelőlegezett pénzt azonnal vissza kellett volna fizetni, amikor ezt a bértámogatást
megkapta a kft. Augusztusban nem úgy tűnt, hogy itt gondok lesznek. A kft. nem hozta a
várt eredményt, azt mondta az ügyvezető, hogy nullszaldós lesz az év végére, mert a
rendezvények pozitívak voltak. A pénzt vissza kell adni, itt az a nagy gond, hogy az
önkormányzat nem adhat éven túli kölcsönt vagy támogatást, ezt mindenképp vissza kell
fizetni.

Fazekas Zoltánné: Az 1,6 millió Ft nem kölcsönként volt ideadva, az átutalásban nem
kölcsön volt.

Klisóczkiné Papp Andrea: Az, hogy a tulajdonos milyen jogcímen adja a támogatást, az
testületi döntés.

Bíró Ferenc: Megnéztem a 2013-2014-2015. évi vendégszolgáltatás bevételi számait,
folyamatos visszaesés van. Az árukészlet még emelheti a meglévő összeget, de kérdés
milyen haszonkulccsal dolgoztál? Az a gondom, hogy csökken a vendéglőben a forgalom,
amikor a nagy rendezvényeken is mindenki azt használja. Ha a strandon egy vendéglő
veszteséges, akkor nem szabad üzemeltetni.

Dulai Roland: Nem a vízmű tartozás a probléma. A büfében a haszonkulcs legalább 40 %
legyen. Nem látom év végére a kiutat, el kellene adni az árukészletet, és meg kellene adni a
2,9 millió Ft-ot.

Szikora Ágnes: Azt gondoltam nem az év vége az, amikor az egész évvel elszámolok,
hanem amikor a beszámoló készül. Decemberben még lesz rendezvényünk.

Klisóczkiné Papp Andrea: A képviselő-testületnek az a véleménye, hogy jól ment a
nyáron, pozitív rendezvények voltak. A kép, amit a testület látott, és amit augusztusban
elmondott az ügyvezető azt érzékeltette nincsen gond, amit kapott pénzt a kft. még az is
bejön és nullszaldósra zár.  Azért kérték a ¾ éves beszámolót, mert nagyjából a szezon
lement. A pénzeket vissza kellene fizetni, az nem kérdés, hogy az 1,3 millió Ft-ot
december 31-ig vissza kell utalni az önkormányzat számlájára. Az 1,6 millió Ft azért adta
az önkormányzat, hogy folyamatosan működjön a kft., hiszen ez a cél.
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Szikora Ágnes: Ez a pénz olyanra ment el, ami tavalyról megmaradt adósság. Nem én
használtam fel.

Bíró Ferenc: A tulajdonost tájékoztatni kell a közbenső mérlegről. Az érdekelt volna,
hogy az 1,3 millió Ft-ot mikor tudja visszafizetni, és milyen módon lesz jobb, hogyan lehet
még jobban csinálni, illetve mi várható év végéig. Fontos, eldöntsük működtetjük-e tovább
mi a kft-t vagy külsőssel működtetjük, és bérleti díjat kérünk. Ezt a tulajdonosnak kell
eldönteni. A készletnyilvántartás beszerzési értéken van?

Szikora Ágnes: Eladási áron van.

Bíró Ferenc: Ha ez eladási áron van, akkor még rosszabb a helyzet. Miért ilyen alacsony
haszonkulccsal dolgozik a büfé?

Balog Edina: Nyáron vásároltunk üdítőt és nem volt olcsó.

Szikora Ágnes: ½ l kóla 320 Ft volt.

Bíró Ferenc: Az eladás és a bevétel nincsen összhangban. A kft. értékesítését át kell nézni.

Dulai Roland: Az elmúlt időszakot minél részletesebben le kellene írni, mikor mennyi
volt a forgalom, a rendezvény mellé kell tenni a forgalmat is, ebből láthatnánk hol a gond.

Papp Zsóka: Vannak olyan rendezvények, amikor nincs pénztárgép. Ilyenkor nyugtát
adnak?

Szikora Ágnes: Nyugtát adunk és utólag beütjük a gépbe.

Dulai Roland: A jogdíjnak mennyi az összege? Az előző évben nem fizettek jogdíjat, ezt
most kellett kifizetni?

Fazekas Zoltánné: Ki van gyűjtve az 1,6 millió Ft-ot mire fizettük ki.

Bíró Ferenc: Az 1,6 millió Ft-ot kellett kifizetni az elmúlt időszakra, mert annyi volt a
hiány?

Fazekas Zoltánné: Megvan az elszámolás, minden számla hozzá van téve.

Bíró Ferenc: Ennek az évnek a működése újra termelt egy másik hiányt.

Fazekas Zoltánné: Tavalyi év ezen hónapjában azért nem volt készlet, mert mindent
visszavittek. Decemberig a készletet visszaviszi vagy rendezvénye lesz.

Balázsné Király Rita: Újra, mint tavaly is, veszteség van. Nem tudom mi ennek az oka,
anomáliákat érzek. Miben látja a hibát a könyvelő, hogyan lehetne a kft-t megnyugtató
módon működtetni?
Fazekas Zoltánné: Azt könyvelem le, ami van, ami tény. A rendezvények valamennyi
eredményt hoztak, lehet nem olyat, mint amit elvártak. Az árukészlet ki van fizetve. Úgy
gondolom, mindenképpen esélyt kellene adni az ügyvezetőnek, hiszen sokkal több
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rendezvény volt, mint az eddigiek. Az eladást lehetne máképpen csinálni. Sokkal jobb
vezetőnek tartom, mint a korábbiakat, még gazdaságilag tapasztalatlan.

Balázsné Király Rita: Ha több a rendezvény, több a belépő. Mégis minden sor végén ott
van a mínusz. Miben látod a fejlődést, tudjuk nehéz helyzetben lévő kft-t vettél át. Nem
tudunk több pénzt adni és megint ott tartunk, hogy ezeket sem tudod visszafizetni.
Mindenkinek az az érdeke, hogy ne adjuk vissza vállalkozónak a működtetést, mert
tönkreteszik.

Fazekas Zoltánné: Pozitívan kellene nézni az elvégzett munkát, akármilyen mínusz lesz.
Fel vannak újítva a szállások, sokkal többen voltak és jobb véleménnyel mentek el a
vendégek, mint az előző évben. Ezelőtt volt olyan, hogy egyik nap eljött, másnap elment és
visszakérte a pénzt.

Dulai Roland: Sokan a közmunka keretében dolgoztak a tónál.

Bíró Ferenc: Azt szerette volna látni az önkormányzat, hogy ez az év hogyan alakult, igaz,
hogy vagyonnövekedéssel is számolhatunk. A tulajdonost összességében érdekeli a kft
működése, ezért van szükség ilyen jellegű tájékoztatóra. Közbenső mérlegnél a tulajdonos,
ha nem könyvelő nem érti a számokat, ezért kell az írásbeli tájékoztató.

Balázsné Király Rita: Mi a teendője a tulajdonosnak, ha nem tudja visszafizetni a
kölcsönt?

Klisóczkiné Papp Andrea: Több lehetőség van, pl. vissza nem térítendő támogatást ad
neki, vagy kéri, hogy vegyen fel hitelt és abból fizesse vissza.

Bíró Ferenc: Törzstőke is emelhető. Megnyugtató válaszokat szerettünk volna kapni. Nem
azzal van probléma, hogy kiderül ebből veszteség lesz, mert ha le van írva, mi okozza a
veszteséget, azt el tudom fogadni.

Szikora Ágnes: Jövő szeptemberig be van tervezve a következő évi naptár, ettől már csak
jobb lehet.

Bíró Ferenc: Javító szándékról van szó, a hibát ki kell kijavítani, ha probléma van,
segítünk megoldani. A tulajdonos az érdekeit a cégnél érvényesíti.

Dulai Roland: Jogdíjakból nagy összegű tartozást halmozott fel az előző ügyvezető,
hogyan alakulhatott ez ki? Miből jött ez össze? Olyan költségeket halmozott fel, amit az új
ügyvezetőnek ki kellett fizetnie?

Balog Edina: Hogyan tud ez keletkezni?

Fazekas Zoltánné: Jogdíjat már fizetni kell akkor is, ha egy tv vagy egy rádió szól. Ha a
rendezvényen fellépett egy DJ, azért is nekünk kellett fizetni. Minden egyes ilyen
rendezvény után a zeneszolgáltatásért, a fellépők után fizetni kell.

Bíró Ferenc: A tájékoztatót tudomásul kell venni, erről szavazni kell.

Papp Zsóka: Nem az eredményről szavazunk, hanem a tájékoztatóról.
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Bíró Ferenc: A Munkaügyi Kirendeltség támogatásának az önkormányzat számláján meg
kell jelenni.

Fazekas Zoltánné: A testületi határozatok nem jutnak el hozzám, pedig az éves
beszámolóhoz ezeket hozzá kell csatolni.

Klisóczkiné Papp Andrea: December 18-án lesz a következő testületi ülés, addigra
mindenképpen le kell rendezni az önkormányzat felé a tartozást vagy meg kell indokolni
miért nem tudja visszafizetni, nem maradhat függőben a dolog.

Papp Zsóka: A tulajdonos meghatározhatja, hogy milyen árréssel dolgozzon a büfé?

Bíró Ferenc: A tulajdonos azt mondhatja ki, hogy nyereséggel dolgozzon, ez operatív
döntés, neki kell eldönteni.

Klisóczkiné Papp Andrea: A könyvelésből azt látjuk, hogy a vendéglátói árubeszerzéshez
képest alacsony az ebből befolyt árbevétel, ennek mi az oka?  Kisebb a bevétel, mint
tavaly.

Bíró Ferenc: Nem az eredmény és működés elfogadásáról kell szavazni. Kérem,
szavazzunk a tájékoztató elfogadásáról.

A képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 4 igen szavazattal, és 1 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozza:

134/2015. (XI.26.) határozat
Tárgy: Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2015. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló

tájékoztató

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Turisztikai és Közösségi Kft.
2015. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

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

Nincs több napirendi pont, az alpolgármester bezárja az ülést.

K. m. f.

Bíró Ferenc Klisóczkiné Papp Andrea
alpolgármester jegyző
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