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Vámos Istvánné dr.: Köszöntöm a jelenlévőket, és megállapítom, hogy az ülés 
határozatképes, mert 6 képviselő van jelen. Ügyrendi változás, hogy a falubejárást az 
előzetes egyeztetés alapján, egy későbbi időpontra halasztjuk el. Kérem, hogy az ülés 
végén erre térjünk vissza, és jelöljünk ki másik időpontot. Javaslom a napirendek közé 
felvenni az Arlói Széchenyi István Általános Iskola intézményvezetői pályázatát. 
Javaslom, hogy az Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. előterjesztését utolsó, 7. 
napirendként tárgyaljuk meg, a 2019. évi üzleti tervet zárt ülésen. Póczos Andrea igazgató 
asszony bejelentette, hogy később érkezik az ülésre, mi megkezdjük a napirendek 
tárgyalását, és az aktuális napirend befejezése után tárgyaljuk meg az Arlói Széchenyi 
István Általános Iskola intézményvezetői pályázatát. A 6. napirendi ponton belül 
döntenünk kell a rezsi csökkentéssel kapcsolatos ÁFA megfizetéséről, az általános iskolai 
épületek korszerűsítésével kapcsolatos projekt menedzsmenti és kötelező nyilvánossági 
feladatokat ellátók meghívásáról, a buszmenetrendről, a Jóléti Szolgálat Közalapítvány 
elnökének lemondásáról, az Arlói Széchenyi István Általános Iskola intézményvezetői 
pályázat véleményezéséről, a Településképvédelmi rendelet felülvizsgálatáról. Kérem, 
hogy az elhangzottak figyelembevételével szavazzunk a napirend elfogadásáról. 
 
A napirendet a jelenlévő képviselők egyhangúan, 6 igen szavazattal az alábbiak szerint 
fogadják el:  
 
 

Javasolt és elfogadott napirendi pontok: 
 

1. Megállapodás az Arlói Széchenyi István Általános Iskola szennyvíz 
szállítás költségeiről a Kazincbarcikai Tankerülettel 

2. 2018. évi zárszámadás 
3. Vagyonrendelet módosítása 
4. Éves ellenőrzési jelentés 
5. Arlói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása 
6. Indítványok, javaslatok, egyebek 

a) Rezsicsökkentés ÁFÁ-jának megfizetése 
b) Iskolaépület energetikai korszerűsítése 
c) Autóbusz menetrendi változás 
d) Jóléti Szolgálat Közalapítvány elnökének lemondása 
e) Arlói Széchenyi István Általános Iskola intézményvezetői 

pályázatának véleményezése 
f) Településképvédelmi rendelet felülvizsgálata 
g) Falubejárásról döntés 

7. Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2018. évi beszámolója és 2019. évi 
üzleti terve 

 
 
Vámos Istvánné dr. tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatokról, melyet a 
képviselő-testület tudomásul vett.  
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Tárgyalt napirendi pontok:  
 

1) napirendi pont 
 

Megállapodás az Arlói Széchenyi István Általános Iskola szennyvíz 
szállítás költségeinek megosztásáról a Kazincbarcikai Tankerülettel 

 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: Az előző havi bizottsági és képviselő-testületi üléseken 
megtárgyaltuk az ezzel kapcsolatos előterjesztést. Azért kell visszatérni, mert a formai 
határozat meghozatala elmaradt. A megállapodás alapján 3 szippantást a tankerület vállal, 
és 1-et az önkormányzat. Az összes szippantást a tankerületi központ rendeli meg és 
minden 4.-et kiszámláznak nekünk.  
Amennyiben nincs hozzászólás, kérem, szavazzunk a megállapodás elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

73/2019. (IV. 24.) határozat 
 
Tárgy: Megállapodás az Arlói Széchenyi István Általános Iskola szennyvíz szállítás 

költségeinek megosztásáról a Kazincbarcikai Tankerülettel 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Kazincbarcikai 
Tankerületi Központtal kötendő megállapodással, mely az Arlói Széchenyi István 
Általános Iskola szennyvíz szállítási költségeinek megosztásáról szól. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  
 
Határidő: 2019. június 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

2) napirendi pont 
 

2018. évi zárszámadás 
 

A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
 
Papp Zsóka: 1.885.062.894 Ft költségvetési bevétellel és 1.574.694.918 Ft költségvetési 
kiadással készült el a zárszámadás. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen 
szavazattal javasolja az előterjesztés megtárgyalását és elfogadását. A zárszámadási 
beszámoló a költségvetési rendelet szerinti szerkezetben készült el, azért, hogy az adatai 
összehasonlíthatók legyenek, tartalmazza az eredeti és a módosított előirányzatokat. Az 
önkormányzat a 2018. évben a kötelező és a vállalt feladatait teljes mértékben ellátta. A 
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kapott normatívák sok esetben kevésnek bizonyultak, pl. ahhoz, hogy a családsegítő 
szolgálat fennmaradhasson, helyben tudjunk ellátást nyújtani a rászorulóknak, sok 
millióval meg kell támogatnia az önkormányzatnak. Ilyen nehézségek ellenére jól 
működött az önkormányzat és a költségvetési szervek vezetőinek, dolgozóinak 
megköszönjük a munkájukat.  
 
Balázsné Király Rita: Nem kötelező, de évközben is kapunk tájékoztatást a költségvetési 
módosításokról. Választ kaptunk bizottsági ülésen arra, hogy a költségvetés elfogadásakor 
és a zárszámadáskor mi a nagy eltérés oka. A különböző pályázatok, amik beérnek, már itt 
vannak, most még az egészségügyi központ támogatásából is van nálunk egy bizonyos 
összeg. Minden évben azzal kezdünk, az intézmények figyeljenek oda, hogy minimális 
legyen a kiadás. Egyszer jó lenne olyan évet zárni, hogy szárnyalhatnánk. Polgármester 
asszony elmondta, kiemelkedő az adó beszedés, maximálisan meg lehetünk elégedve ezzel 
az eredménnyel. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal egyetért a 
zárszámadás elfogadásával.  
 
Vámos Istvánné dr.: Többször hangsúlyoztuk, az érdemi tárgyalások itt hangzanak el. 
Köszönöm a részletes ismertetést az elnök asszonyok részéről. A költségvetés 
készítésének az időszakában hiánnyal tervez az önkormányzat, de szó sincs fizikai 
hiányról, látható mos is 36 millió Ft maradványuk van. Ebben vannak pályázati pénzek is, 
nem küzdünk likviditási gondokkal. Ehhez az kell, hogy ténylegesen megfontolt 
gazdálkodás folyik. Nem véletlenül mondtunk köszönetet a jegyzőnek, a hivatal 
dolgozóinak. Érdemes kiemelni, hogy valóban nem kötelező a  ¾ éves és ½ éves pénzügyi 
beszámoló, de számunkra elvi kérdés, hogy a képviselő-testület és a lakosság tájékozott 
legyen ebben. A szabályzatban megengedett keretek között karácsony táján aduk a 
dolgozóknak juttatást, a dolgozók elismerése pár ezer Ft-ot jelent.   
Kérem, szavazzunk a zárszámadási rendelet elfogadásáról.  
 
 
A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
rendeletet alkotja:  
 
 

ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelete 
a 2018. évi költségvetési zárszámadásáról 

 

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Arló Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
14/2016.(X.31.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság és Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével, továbbá figyelembe véve a 
pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2018. évi költségvetési zárszámadásáról (a 
továbbiakban: zárszámadás) a következőket rendeli el: 
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1. § 

(1) Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-
testület) a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 

 

 
 1 885 062 894 Ft Költségvetési bevétellel 
1 574 694 918 Ft Költségvetési kiadással 

436 974 755 Ft maradvánnyal 
 
 
hagyja jóvá. 

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati 
szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül 
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti 
bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el. 

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások 
mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 

 

2. § 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők 
szerint fogadja el: 

a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja 
jóvá.  

 

b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az 
önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását 
az 5. melléklet szerint fogadja el. 

c) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését 
a 6.1., 6.2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

d) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.3., 6.4,   
mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

e) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. 

mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 

 

3. § 

(1) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek 
teljesítését biztosítsa, illetve figyelemmel kíséri. 

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési 
maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 
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4. § 

Az önkormányzat jegyzője a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési 
maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet 
kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíti. 

 

5. § 

(1) Ez a rendelet 2019. április 26-án lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a 8/2018.(IV.23.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2017. évi 
költségvetési zárszámadásáról. 
 
 

Vámos Istvánné dr.     Klisóczkiné Papp Andrea 
   polgármester      jegyző 

 
 
A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv 1. számú melléklete. 

 
 

3) napirendi pont 
 

Vagyonrendelet módosítása 
 

A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
 
Papp Zsóka: Az önkormányzat vagyonát a vagyonrendelet mellékletei tartalmazzák, a 
módosítás azért szükséges, mert egyrészt eladtunk telket, másrészt vásároltunk telket. A 
tornaterem építéséhez vásároltunk telket, és ajándékba is kaptunk a Dózsa György úton 
egy ingatlant. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a vagyonrendelet 
módosítását, 4 igen szavazattal.  
 
Balázsné Király Rita: Itt lehet látni, mennyi vagyonnal rendelkezik az önkormányzat, 
hiszen az összes terület fel van sorolva. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 
igen szavazattal javasolja a vagyonrendelet módosítását.  
 
Vámos Istvánné dr.: A vagyonrendelet évről évre folyamatosan mutatja milyen 
növekedések vannak az értékeinkben, amikor egy-egy pályázatot aktiválunk. A hamarosan 
elkészülő szennyvízcsatorna rendszer is vagyongyarapodás, és az ajándék ingatlanok is. A 
Rákóczi út 8. alatti ingatlan megszerzése is folyamatban van. Azt gondolom, a 
megszerzett ingatlanok vagy tovább értékesíthetők, vagy önkormányzati célokra 
használhatók lesznek. Forgalomképes ingatlanokként fognak szerepelni a rendeletben. A 
közérdekű felajánlásoknak örvendek, de tudni kell, önkormányzati vagyont szerezni 
egyúttal terhet is jelent, mert a megóvásáról gondoskodni kell. A tornateremhez az utolsó 
ingatlan szelvény megszerzése van folyamatban. Az egyik tulajdonos már aláírta, a másik 
külföldön tartózkodik.  
Kérem, szavazzunk a vagyonrendelet módosításának elfogadásáról. 
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A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
rendeletet alkotja:  
 
 

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2019 (IV.25.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről 
és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól 

szóló 9/2012. (VII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

 
 

1. § 
 
Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 9/2012. (VII. 2.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe ez a rendelet 1. melléklete lép. 
 

2. § 
 

A Rendelet 2. melléklete helyébe ez a rendelet 2. melléklete lép. 
 

3. § 
 

A Rendelet 3. melléklete helyébe ez a rendelet 3. melléklete lép. 
 

4. § 
 
Ez a rendelet 2019. április 26-án lép hatályba és 2019. április 27-én hatályát veszti. 
 
 
 

Vámos Istvánné dr.      Klisóczkiné Papp Andrea  
    polgármester        jegyző 

 

 
A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv 2. számú melléklete. 
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4) napirendi pont 

 
Éves ellenőrzési jelentés 

 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Papp Zsóka: A Kormányrendelet szerint a polgármesternek kötelező a zárszámadással 
együtt a képviselő-testület részére az éves ellenőrzési jelentést előterjeszteni. Jelenleg ezt a 
feladatot a GY&GY Perfekt Audit Könyvvizsgáló Kft. látja el az önkormányzat és 
intézményei részére. A jelentés javaslatait az intézmények vezetői elfogadták. Kiemelem, 
hogy az ellenőrzés során büntető, szabálysértési, kártérítési fegyelmi eljárásra okot adó 
cselekmény nem volt. A hibák elhárítására intézkedési tervet készítettek, és a beszámolók 
időre elkészültek. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal 
javasolja az előterjesztés elfogadását.  
 
Balázsné Király Rita: Azok a területek voltak ebben az évben, amit az önkormányzat az 
előző évi kockázat feltárás során javasolt az intézményeknél.  
 
 

(Balogh Edina képviselő megérkezett az ülésre.) 

 
 
Balázsé Király Rita: A jelentés megnyugtató, teljesen pozitív volt mindenben, az 
önkormányzat dolgozói rendelkezésre álltak. Volt olyan dolog, amit rögtön ki lehetett 
javítani. Nincs olyan ember, aki nem hibázik, de nem is volt olyan súlyú hiba, amit nem 
lehetne pótolni. Ebben az évben is kérni fogják, hol van új terület, történtek-e rendelet 
változások az intézményeknél, amire nagyobb figyelmet kell fordítani. Az Ügyrendi, 
Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja az ellenőrzési jelentés 
elfogadását.  
 
Vámos Istvánné dr.: Jegyző asszonnyal arra törekszünk, hogy változó területek 
ellenőrzésére tegyünk javaslatot, vagy visszatérünk oda, ahol a vizsgálat hiányosságokat 
tárt fel. Le van írva a szakértői véleményben bűncselekményre okot adó dolog, vizsgálati 
jelentés nem készült, kisebb-nagyobb adminisztrációs problémák a vizsgált időszakban 
kijavításra kerültek. Az intézményvezetők is tehetnek javaslatokat. Nagyon fontos volt 
vizsgálni pl., hogy az óvodai hiányzásokat megelőző intézkedések hogyan zajlanak. Itt is 
javulás látható, szabályszerűen folyik a hiányzások igazolása. 
Kérem, szavazzunk az ellenőrzési jelentés elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
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74/2019. (IV. 24.) határozat 
 
Tárgy:  Éves ellenőrzési jelentés 2018. évről 
 
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi éves ellenőrzési 
jelentéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és azt az előterjesztés szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
Határidő: 2019. április 29. 
Felelős: Klisóczkiné Papp Andrea jegyző 
 
 

5) napirendi pont 
 

Arlói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és  
Működési Szabályzatának módosítása 

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

Klisóczkiné Papp Andrea: A 26. oldalon A gazdasági szervezet engedélyezett 
összlétszáma: 6 fő szerepel, ezt a számot 7 főre kellene javítani.  
 
Balázsné Király Rita: Plusz egy főnek az alkalmazása fog megtörténni a Polgármesteri 
Hivatalnál, és ennek következtében a feladatok bizonyos területeken módosulnak. Az 
Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja az SZMSZ 
módosítását.  
 
Papp Zsóka: Javaslom, hogy a módosításkor a változást esetleg dőlt betűvel, vagy más 
címmel kellene írni. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Csak a létszámot módosítottuk, és amit az előterjesztésben 
leírtam. Úgy szoktuk elkészíteni az előterjesztést, de most nem volt lényeges változás.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Arlói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosításáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

75/2019. (IV. 24.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 191/2018. (XII. 13.) határozatával 
módosított Arlói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát 2019. április  
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15-étől a melléklet szerint módosítja.  
 
Határidő: 2019. április 15. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
A melléklet a jegyzőkönyv 3. számú melléklete. 

 
 

6) napirendi pont 
 

Indítványok, javaslatok, egyebek 
 

A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

a) Rezsicsökkentés ÁFÁ-jának megfizetése 
 
 
Vámos Istvánné dr.: Önkormányzatunk a rezsicsökkentéssel kapcsolatban a BM-en 
keresztül egyszeri 12.000 Ft természetbeni támogatást adott azoknak, akik nem tudták 
igénybe venni ezt  
 
a lehetőséget korábban. Településünkön kétféle megoldásból lehetett választani, az egyik a 
tűzifa támogatás, a másik a gázpalack kiváltása. A Polgármesteri Hivatal kiírta a 
pályázatot annak érdekében, hogy ki tudná olcsóbban megoldani a tűzifa értékesítését. A 
rendeletben arról volt szó, nem lehet levonni a fuvar költségét, ha valaki házhoz akarja 
szállíttatni, akkor magának kell megoldania. 481 háztartásnak jár a tűzifa 12.000 Ft 
értékben, viszont ennek ÁFA kötelezettsége van, amit a megállapodásba nem foglaltunk 
bele. Kérem, hogy a szociális segély terhére döntsünk arról, hogy ezt mi kifizetjük a 
vállalkozónak. Így az önkormányzat még is hozzájárul ehhez a szolgáltatáshoz, így 
segítünk a tüzelőanyaghoz juttatásban, hogy minél nagyobb mennyiséget kapjanak. Ez az 
összeg rendelkezésre áll, ez összesen: 1.558.000 Ft.  
 
Papp Zsóka: Az önkormányzat megfizette a lakosság helyett, a 12.000 Ft-ra 3.500 Ft 
ÁFA jutott, tehát a lakosok ennyivel több fát kaptak. 2.000 Ft-ért szállították házhoz a fát. 
Volt olyan gondolatom, hogy ezt a szállítási költséget oda kellene adni a lakosoknak, de 
így még jobban jártak, mert 3.500 Ft-ban részesültek. A Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság 4 igen szavazattal támogatja az elmondottakat. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság is megtárgyalta és 
hasonló vélemény alakult ki, mint a másik bizottság ülésén, így 3 igen szavazattal 
elfogadta ezt a javaslatot. Pontosan ez az a réteg, akik a gázhasználatba nem tudták a 
rezsicsökkentést elszámoltatni. Ezek a lakosok fával, illetve gázpalackkal fűtenek. Ez a 
réteg is megérdemli a támogatást, ne tegyük meg, hogy ennyivel kevesebb összegért 
kapjanak fát. Az önkormányzatnak a szociális területre sokkal több jutott ebben az évben, 
úgy gondolom nagyon jó helyre kerül.  
 
Vámos Istvánné dr.: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság ülésén elhangzott a 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjától, hogy neki módjában áll ellenőrizni, hogyan 
megy ki a tűzifa súlyban és minőségben. Ahonnan panasz érkezett, ott a vállalkozó 
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ellenőrzést tartott, és rögtön elbocsátotta a szállítót, aki megpróbált manipulálni. 
Egyébként mindenki megelégedésére történt a kiszállítás.  
 
Bíró Ferenc: Hangsúlyozni kell, hogy így ezek a lakosok az önkormányzati támogatással 
jobban jártak. Az összes többi bruttó támogatás volt.  
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Összességében többet kaptak egy kicsivel. Szociális tűzifát 
nem biztosít az önkormányzat, így ezzel ki lehet védeni.  
 
Bíró Ferenc: Ezzel a támogatási formával sokkal jobban járt a lakosság, mintha szociális 
tüzelő alapon támogattuk volna őket. Ez az a támogatási forma, amikor az önkormányzat 
minden lakost tudott támogatni.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a rezsicsökkentés ÁFÁ-jának önkormányzati 
megfizetéséről a szociális keret terhére. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

76/2019. (IV. 24.) határozat 
 
Tárgy: Rezsicsökkentés ÁFÁ-jának megfizetése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Belügyminisztérium által biztosított téli rezsicsökkentés 12.000 Ft-os támogatási összegét 
a tűzifa esetében az ÁFA összegével emelten fizeti meg a vállalkozó részére, így a lakosok 
részére több tűzifa biztosítására van lehetőség.  
 
Az összesen 1.558.000 Ft-ot a szociális segélyezés összegéből kell biztosítani. 
 
Határidő: 2019. március 29. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
 

b) Iskolaépület energetikai korszerűsítése 
 
Vámos Istvánné dr.: Pályázati szakemberek kérik, hogy az iskolaépület energetikai 
korszerűsítése pályázat kapcsán válasszuk ki azokat a cégeket, akiket felkérünk a projekt 
menedzsmenti és a kötelező nyilvánosság feladatok ellátására. Mind a két feladat 
ellátására ajánlanak nekünk meghívni cégeket. A projekt menedzsmenti feladatokra a 
Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft-t Putnok, Kossuth út 5, az Innovo-Patak 
Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft-t Sárospatak, Kossuth L. út 50, a Közép-Borsodi 
Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft-t Edelény, Borsodi út 2. és a BORA 94 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-t 
Miskolc, Hunyadi János utca 5. Mind a négy szervezet rendelkezik előzetes referenciával, 
bármelyik alkalmas lenne a feladat ellátására. Hogy kit választunk, attól függ, az 
árajánlatok milyen összegről szólnak. A projektmenedzsmentre megítélt támogatási 
összeg 7.684.770 Ft.  
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Balázsné Király Rita: Szabályzatunk alapján a legkevesebb összegért elvállaló cég nyer. 
Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal egyetért az elhangzott 
cégek meghívásával.  
 
Bíró Ferenc: Meghívásos pályázatról van szó, fontos, hogy alkalmasak legyenek ennek a 
feladatnak az ellátására. Ebben az esetben volt előzetes felmérés, mind a négy cég 
alkalmas ennek a feladatnak az ellátására.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzuk arról, hogy az iskolaépület korszerűsítése 
pályázat projektmenedzsmenti feladatok ellátására az előzőekben felsorolt cégeket hívjuk 
meg. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

77/2019. (IV. 24.) határozat 
 
Tárgy:  Iskolaépületek energetikai korszerűsítése Arlón c. pályázat projektmenedzsmenti 

feladatok ellátására felkérés 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Iskolaépületek energetikai 
korszerűsítése Arlón” c. TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00115 azonosító számú projekt 
projektmenedzsmenti feladatok ellátására a 
 

- Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. 3630 Putnok, Kossuth út 5., 
- Innovo-Patak Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft 3950 Sárospatak, 

Kossuth L. út 50., 
- Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft. 3780 Edelény, 

Borsodi út 2, 
- BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú 

Nonprofit Kft. 3525 Miskolc, Hunyadi János utca 5. 
 
hívja meg. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az ajánlatkéréssel kapcsolatos feladatok 
elvégzésére.  
 
Határidő: 2019. április 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Vámos Istvánné dr.: A kötelező nyilvánosság ellátására javaslom meghívni a 
következőket: Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. Putnok, Kossuth út 5, 
Kovács István Ózd, Vasvár út 8. 6/1, Dexet Kft Miskolc, Szent Anna u. 12/B, PROMP 
Kft. Miskolc, Perczel M. út 35/B. Erre a feladatra a pályázatban 219.100 Ft áll 
rendelkezésre.  
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Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal 
javasolja ezeket a cégeket meghívni. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy az iskolaépület korszerűsítése 
pályázat kötelező nyilvánossági feladatok ellátására az előzőekben felsorolt cégeket hívjuk 
meg. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

78/2019. (IV. 24.) határozat 
 
Tárgy:  Iskolaépületek energetikai korszerűsítése Arlón c. pályázat nyilvánosság 

biztosítása tevékenység ellátására felkérés 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Iskolaépületek energetikai 
korszerűsítése Arlón” c. TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00115 azonosító számú projekt 
nyilvánosság biztosítása tevékenység ellátására a  
 

- Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft 3630 Putnok, Kossuth út 5, 
- Kovács István 3600 Ózd, Vasvár út 8. 6/1., 
- Dexel Kft. 3525 Miskolc, Szent Anna u. 12/B, 
- Prompt Kft. 3529 Miskolc, Perczel M. út 35/B 

 
hívja meg. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az ajánlatkéréssel kapcsolatos feladatok 
elvégzésére.  
 
Határidő: 2019. április 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

c) Autóbusz menetrendi változás 
 
Vámos Istváné dr.: Változást szeretnék ismertetni a távolsági buszok menetrendjével 
kapcsolatban. A közlekedési vállalat a következő változtatásokat tervezi: az Ózdról 12,35-
kor Berettyóújfaluba induló buszt 55 perccel később közlekedteti, Kazincbarcikáról 
naponta 20,35-kor Ózdra induló autóbuszjáratot munkanapokon megszünteti. Budapestről 
a hetek utolsó munkanapján 15,30-kor Ózdra induló buszt 30 perccel korábban indítja. A 
Budapestről a hetek első iskolai előadási napját megelőző napon 19,30-kor Ózdra induló 
járatot megszüntetik. Ózdról Kazincbarcikára iskolai előadási napokon 6,05, illetve 
Kazincbarcikáról Ózdra 7,10 órakor új járatokat helyeznek forgalomba. Ózdról 20,00-kor 
Miskolcra közlekedő járatot a hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti 
napokon Kazincbarcika autóbusz állomás érintésével közlekedtetik. Az Aggtelekről 
munkanapokon 5,30 órakor Ózdra induló járatot Putnok érintése előtt Hét településre 
történő betéréssel közlekedtetik.  
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Balázsné Király Rita: Jó lenne, ha álló utasokat nem hagynák ott, pénteken sokan 
lemaradnak így a buszról. A felsoroltaknál volt-e utasszámlálás, vagy mi indokolja ezeket 
a változtatásokat?  
 
Tengely László: A 15,00 órakor Budapestről Ózdra induló járat sem jó, mert sokan úgy 
dolgoznak, hogy ezt nem tudják elérni.  
 
Balogh Edina: Így nem tudjuk elfogadni.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy ezt a menetrendi változtatást nem 
tudjuk elfogadni. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

79/2019. (IV. 24.) határozat 
 
Tárgy:  Autóbusz menetrendi változás 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Észak-
magyarországi Közlekedési Központ Zrt. tájékoztatását és nem ért egyet a Zrt. által 
tervezett autóbusz menetrend változtatásával.  
 
Határidő: 2019. április 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

d) Jóléti Szolgálat Közalapítvány elnökének lemondása 
 
 
Vámos Istvánné dr.: Sipos Dénesné a kuratórium elnöke eljuttatott hozzám egy levelet, 
mi szerint tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy lemond elnöki tisztségéről. Maradhat 6 
hónapig az alapítvány vezető nélkül, de a következő testületi ülésen erről dönteni kell. 
Van-e most javaslata valakinek? Az Önkormányzatot Balogh Edina képviseli a 
kuratóriumban.  
 
Balogh Edina: Jelen voltam a kuratórium ülésén és a továbbiakban is szeretnék részt 
venni ebben a munkában. A beszámoló egyhangúan elfogadásra került. Javasoltam, hogy 
az interneten próbálják kérni az adó 1 %-át, mert most csökkenni látszik. Az előző évben 
122.000 Ft volt, most már csak 114.000 Ft. Azt javasoltam, forduljanak kéréssel a 
lakosság felé. Ez a szüneteltetés úgy lépett életbe, hogy megszüntetésre került a falu TV a 
médiahatóság részéről. Úgy érzem a kuratórium elnöke mindent megtett, a választ 
határidőben megadta, az érvei is elfogadhatók lettek volna. Nem fogadták el az indokot. 
Én nagyon sajnálom ezt a dolgot. Tájékoztatott arról is az elnök, hogy Pozsárné Marika 
megbízási szerződése február 28-án megszüntetésre került.  
 

(Póczos Andrea megérkezett a képviselő-testületi ülésre) 
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Balogh Edina: Kértem Sipos Dénesnét, hogy fontolja meg a lemondását, mert nagyon 
sokrétegű ez a feladat. Ezzel megszűnik a falu TV működtetése és az alapítványon belül a 
tánccsoport marad, ami egy nagyon fejlődő csoport. Akkor azt a javaslatot tettem, hogy 
saját berkeiken belül ki az, aki el tudná látni ezt a feladatot, és ő szívesen segítene neki. 
Nem könnyű agilis embereket találni. Én személyesen nagyon sajnálom.  
 
Vámos Istvánné dr.: Az elnök nagyon precízen végezte a munkáját. Sajnos nincs 
operatőr, és nincs, aki a rendszert működtetni tudná, mert nagyon elavult. A teljes 
felszerelés cseréjére volna szükség. Nem helyileg történik az archiválás, mert már 
változtak a körülmények. Mi azért alkalmaztuk az előző riportert, hogy munkaidő alatt 
bármilyen rendezvény van, állandóan ott legyen, archiváljon, ez igénybe vett heti 8-10 
órát. Azért indítottuk a facebook oldalt, hogy a lakosság tájékoztatása megtörténjen, amit 
most két kollega lát el. Olyan ember kellene, aki adásnapon bejön és elindítja a rendszert. 
De nincs erre jelentkező. A csatornát újra meg kell kérni. Az alapítványnak legyen 
vezetője, most ez a téma. Ha a kuratórium jelenlegi tagjai nem vállalják, akkor vagy keres 
a képviselő-testület olyan embert, aki szívesen elvállalja, és hajlandó foglalkozni ezzel, 
vagy egy idő után törölni fogják. Ha 6 hónap után a civil szervezet nem jelent be új 
képviselőt, akkor a bíróság törölni fogja az alapítványt, és a vagyonát át kell adni olyan 
szervezetnek, amely hasonló céllal dolgozik. Két feladatot látott el eddig az alapítvány, az 
egyik a falu TV működtetése, a másik a tánccsoport működtetése. Ha lecsökken a 
tánccsoportra, vezető akkor is kell. Logikus lenne, hogy a tánccsoportból valaki más 
vállalja el ezt a feladatot. Tehetünk mi is javaslatot, de alkalmas személyt keressünk. A 
falu TV szolgáltatása hiányozni fog a lakosságnak, mert megszerették.  
 
Balogh Edina: Ügyrendi javaslatom: senki nem tud nevet mondani és nincs is ötletünk 
egyelőre. 1 hónap múlva térjünk vissza rá.  
 
Vámos Istvánné dr.: Mindenki hozzon egy javaslatot. Továbbra is azt gondolom, a 
tánccsoportnak fel kell kínálni, hogy tagjai közül legyen valaki.  
 
Papp Zsóka: A tánccsoport egyik tagja jelen van, kérdezem, hogy beszéltetek-e már erről 
egymás között? 
 
Koós Karolina: Nem beszéltünk, holnap lesz próbánk.  
 
Vámos Istvánné dr.: Az elhangzottak alapján egy hónap gondolkodási idő van a 
képviselők részére, hogy javaslatot tegyenek a kuratórium elnökének személyére. Kérjük, 
hogy a tánccsoport tagjai is gondolkodjanak, ki lenne erre alkalmas személy. Kérem, erről 
szavazzunk. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyetértett azzal, hogy egy hónap múlva térnek 

vissza a Jóléti Szolgálat Közalapítvány elnökének személyére. 

 
 

e) Arlói Széchenyi István Általános Iskola intézményvezetői pályázatának 
véleményezése 

 
 
Vámos Istvánné dr.: Az intézményfenntartó társulás megküldte Póczos Andrea 
pályázatát, azzal, hogy más álláspályázat nem érkezett be. Intézményvezető asszony 
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nagyon alapos pályázatot adott be, ami igen részletekbe menő. Én nem mertem kiküldeni a 
pályázatot a sok különleges adat miatt. Mindenki ismeri igazgató asszony szakmai 
munkáját. Tetszett a pályázatban a bevezetés, az iskola történetét nagyon szépen 
összefoglalta, mely az ő kutatásán alapul. Tetszett, hogy leírta 1841-ben életbe lépett a 
tankötelezettség, az 1855 évi helytartó tanácsi rendelet szerint már csak okleveles tanítót 
lehetett alkalmazni az iskolában. Egyetlen női igazgatója volt az iskolának, 1960-ban. 
Leghosszabb ideig tartó igazgató Tajti Gyula 19 éven át irányította az iskolát, és a 
Széchenyi napok megteremtése is az ő nevéhez fűződik. Részletesen elemezte az általános 
iskolában végzett tevékenységét, amiben igazgató helyettesi és igazgatói munkakört is 
ellátott. 2014. augusztus 15-től vezetője az iskolának. Ebből a pályázati anyagból szakmai 
és személyi feltételekben egyaránt nagyon határozottan megmutatkozik vezetői 
egyénisége. A tanulói összetétellel kapcsolatban leírja a véleményét, amit általában ismer 
a képviselő-testület. Megpróbáltam megérteni a nagyobb gyerekek szüleit, ugyanis a 
nagyobb gyerekek különböző otthoni feladatokat is ellátnak, amikor az óvodás, kisiskolás 
gyerekeket ők kísérik el, illetve a gyerekek alkalmi munkát is végeznek, ez döbbenet. A 
2018-2019. tanévben 369 a tanulói létszám, ebből HHH-s 186 fő. Az SNI-s tanulók 
miskolci vizsgálatára való beutaztatását az Arlói Szent Ferenc Kisnővérei támogatják. 
Különböző pályázatokat nyert el az iskola az irányítása alatt, kiemelkedő a Digitális 
kompetencia fejlesztés c. projekt, minden nevelő laptopot kapott, az 5. osztályos tanulók 
pedig táblagépet kaptak. Megemlíti a tornaterem hiányát. Még technikai okok miatt nem 
kezdődhetett el az „A” épület felújítása. A póttantermet 2005-ben részlegesen újították fel. 
Jelenleg folyamatban van az energetikai pályázat, továbbá a Köznevelés az iskolában 
projekt is. Örvendtem, hogy 3 egyetemet végzett kollega van, egy jelenleg kémia szakon 
tanul, 7 fő szakvizsgázott nevelő van és 6-an pedagógus II. besorolással rendelkeznek. A 
tanulók 100 %-a roma származású. A szociális hátrányok enyhítésére 325 fő ingyen 
étkezik, 33 tanuló 50 %-os térítési díjat fizet, és minden gyerek ingyen tankönyvben 
részesül. Az étkeztetés a Napsugár étteremben folyik, jól működnek együtt az 
intézménnyel. Megemlítette a pályázatában, hogy az önkormányzat is hozzájárul 
lehetősége szerint fizikai munkaerő biztosításával, és a kitüntetés adományozásával az 
iskola jó működéséhez. Örvendünk, hogy egyre gyakrabban szerepelnek a gyerekek az 
önkormányzati rendezvényeken. 2017. januártól működik Kazincbarcikán a tankerületi 
központ. Örülök, hogy a fejlesztési tervben szerepel a viselkedéskultúra, ezt nagyon 
kiemelkedőnek tartom. Más körülmények között a családban kellene helyes magatartásra 
nevelni a gyereket, de itt a szülőket is nevelni kellene. Nagyon tetszik ez a pályázat. A 
szülőktől sajnos kevés segítséget kapnak, a tanulóknál a tisztálkodási szokások 
hiányossága miatt egyre több a probléma. Tanórán kívüli tevékenységek a nevelők 
túlterheltsége miatt nem igazán vannak. A vezetői program fő célja a közvetlen 
munkatársak, a tanulók, a szülők, a fenntartó elvárásait figyelembe véve az iskola 
pedagógiai programjának megvalósítása. Megvalósítandó célkitűzés a nyugdíjba menők 
pótlása. Nagyon fontos lenne a tanulói fegyelem megszilárdítása, és az agresszív tanulók 
visszafogása, az óvodával történő együttműködés. Én támogatom intézményvezetői 
kinevezését.  
 
Póczos Andrea: Túl vagyunk a különböző üléseken. Amik a pályázatban 
megfogalmazódtak, azok a tények. Aki elolvassa a pályázatot, látja, az arlói iskolában nem 
egyszerű dolgozni. Ebben annak a 22 embernek a munkája is benne van, akik 29 ember 
helyett helyt állnak. Örülök, hogy pozitív visszajelzést kaptam polgármester asszonytól. 
Azt vettem figyelembe, mire vagyok én képes, és mire a tantestület, illetve hová 
szeretnénk eljutni. A következő tanévben 400 lesz a tanulói létszám, és reméljük, hogy a 
nevelők száma nem fog csökkeni. Ha valakinek van olyan ismerőse, aki eljönne ide 
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tanítani, szívesen látjuk. Minden alsós, felsős pedagógus belefolyik a munkába. Németet, 
angolt több olyan nevelő is tanít, akinek nincs erre képesítése. Ezt szeretnénk megoldani, 
de sajnos a környék iskolái is hasonló helyzetben vannak. Többször felröppent, hogy 
összevonások lesznek. Remélem önálló tud maradni az iskola. A mi tantestületük végig 
kitartott, komolyan gondolják a munkát, és itt vannak. A fejlesztési terv a legfontosabb, az 
óvodával való kapcsolattartás együttműködési megállapodás keretében zajlik, több olyan 
dolgot le tudtunk fektetni, ami a jövőre nézve biztató. A gyerekek munkavállalásáról is 
írtam, milyen feladatokat látnak el otthon, ezt tapasztaljuk. Sajnos nem visszatartó erő a 
családi pótlék elvétele sem. Ebben az évben szembesültünk ezzel a leginkább, a szülők 
áttestálják a feladatokat. Ebben az a rossz, hogy ezeket a szülőket is mi tanítottuk. Örülök 
annak, hogy az iskolában 5 évvel ezelőtt kétfelé választottuk az udvart, ezzel a kisgyerek a 
naggyal nem tud összefutni, ez jó döntés volt. Az étkezés még mindig gond, ennek 
ellenére a vezetőkkel jó kapcsolatunk van. Viszont a gyerekek nagyon válogatnak, és nem 
esznek. A szülők kérték próbáljuk átgondolni az ebédeltetést, mert az ételhordós dolog 
jobb lenne. Összeszokott a pedagógusi gárda, nagyon kritikus vagyok, de mindig a 
jószándék és az iskola érdeke vezérel. 
 
Vámos Istvánné dr.: Véleményezési jogunk van, ennek függvényében kérem a 
képviselőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Papp Zsóka: Teljes mértékben támogatom a pályázatot, nagyon szorítok, hogy meg is 
nyerd az igazgatói állást. Midig jó kapcsolat volt közöttünk, kívánom, hogy az új 
vezetővel is olyan kapcsolatod legyen, mint velem volt. 
 
Bíró Ferenc: Az iskolatanács egyhangúan támogatja a pályázatot. Mint magánember 
örülök, hogy beadtad a pályázatodat. Ezután is így dolgozz, mint eddig, és bízom benne, 
hogy a kinevezésed is meg fog lenni.  
 
Vámos Istvánné dr.: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat szintén támogatta a pályázatot.  
 
Tengely László: Gratulálok a hivatásodhoz, reméljük valamikor a sikerélmény is megjön 
ehhez a munkához. Ha végiggondolja az ember az egészet, ez egy sziszifuszi munka. Azt 
mondtad, hogy szomorú, de ezeket a szülőket is ti tanítottátok, valahol ez önkritika is. 
Nem értem az oktatást, mint egyszerű ember látom, maximálisan igaz, többször is 
elmondtam, amióta a diákjogok bejöttek, onnantól az iskolának vége lett, onnantól az 
oktatás megy lefelé. Megszűnt a fegyelem, a tanároknál a szigor és a következetesség is. 
Sajnos ebben a tanárok is benne vannak. A következetesség nem tilos, nincs 
következetesség a nevelőknél. Ezt nem szabadna. Vannak kiugró tanárok, akik tudnak 
ilyen gyerekkel is bánni. Valami nem jól működik, ezen kellene javítani. Egy tantestületen 
belül van, aki képes erre. és van, aki nem képes. Ezeknek a gyerekeknek még rosszabb 
gyerekei lesznek. Sajnos a politika begyűrűzik az iskolába, sok pedagógus politizál, nem 
szabadna. Ezt általánosságban mondom, nem Arlóról van szó.  
 
Póczos Andrea: Nem vagyunk egyformák. Azt is figyelembe kell venni, van olyan 
ember, akinek szükséges az állandó ellenőrzés, van, akinek a megerősítés, és van, aki 
magától tudja, mit kell tenni. Pedagógus II-ben vagyunk többen is, de van olyan iskola, 
ahol egyetlen ilyen pedagógus sincs. Mindent megteszünk. Az EFOP pályázattal új irányt 
fogunk vinni. Most jött el az idő, hogy a tabletet angol órán próbálják használni, bár 
igazából a történelem órákra kaptuk. Új elképzelések, új elvárások vannak, ezeket 
próbáljuk meg szeptembertől.  
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Dulai Roland: Arlói kitartást, sok türelmet kívánok. Szerintem nem probléma, ha a 
pedagógus beviszi az iskolába a politikát, a gyerekek tudják az aktuális politikai helyzetet.  
 
Balogh Edina: Az olvasókönyvekben vannak olyan szemelvények, amelyek pl. az 
államalapítással foglalkoznak.  
 
Póczos Andrea: Alsó tagozatban az ünnepekre vannak ezek az olvasmányok.  
 
Balázsné Király Rita: Nagyon el voltam keseredve, nem tudtuk a pályázat lezárásáig, 
lesz-e aki vállalja Arlóban az iskola vezetését. Örülök neki, hogy vállaltad. Amit az elmúlt 
5 évben tapasztaltam, az az, hogy számodra nincs lehetetlen, nincs olyan terület, amit 
maximálisan meg ne tennél az iskoláért. Elmondom, vannak olyan dolgok, amivel nem 
szoktunk egyetérteni, de mindent megoldunk. Úgy gondolom nagyon előremutató ez a 
pályázat. Nagyon sok és nehéz dolga lesz az önkormányzatnak is, a nehéz gazdasági és 
romló állapotok között fenntartani az intézményeket. Örülök neki, hogy pályáztál, eddig 
is, mint munkatárs támogattalak benne, remélem a tankerület is így gondolja. Nagy 
munkabíró képességed van, örülök, hogy együtt dolgozhatok veled. Gazdájának kell 
lenned egy nem akármilyen iskolának. Nehéz 5 évet vettél a válladra, mert egyre nehezebb 
a helyzet. Remélem, megkapod a támogatást, a működtető és a fenntartó is meg van 
elégedve a munkáddal.  
 
Papp Zsóka: A tankerületben ki dönt a pályázatról?  
 
Póczos Andrea: A minisztérium dönt a tankerület javaslatára. A tankerület vezetője 84 
iskolát vezet. Minden héten kedden tartózkodik az ózdi tankerületben, illetve bármikor, 
amikor szükséges. A legtöbb iskola hasonló problémával küszködik, mint mi. Eddig 
miden segítséget megkaptunk, a lehetőségekhez mérten. Segítették az iskola fűtési 
rendszerének felújítását és 14 környékbeli iskolából 3 iskola kapott támogatást, többek 
között mi is. A döntés július közepére várható, és augusztus 15-től lesz kinevezés.  
 
Vámos Istvánné dr.: Javaslom a határozati javaslatba a következőket írni. A Képviselő-
testület azt a döntést hozza, hogy a pályázat megismerése, és a pályázó meghallgatása, 
valamint a pályázóval eddig eltöltött munkakapcsolat és emberi kapcsolatok alapján az a 
véleményünk, hogy teljes mértékben alkalmas az iskola igazgatói feladatok ellátására, és 
javasoljuk kinevezését. Kérem, erről szavazzuk. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

80/2019. (IV. 24.) határozat 
 
Tárgy:  Arlói Széchenyi István Általános Iskola intézményvezetői pályázatának 

véleményezése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Arlói 
Széchenyi István Általános Iskola intézményvezetői állására benyújtott pályázatot. 
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A Képviselő-testület Póczos Andrea pályázatát megismerte, a pályázót meghallgatta, 
valamint a pályázóval eddig eltöltött munkakapcsolat és emberi kapcsolatok alapján az a 
véleménye, hogy teljes mértékben alkalmas az iskola igazgatói feladatainak ellátására, és 
javasoljuk kinevezését.  
 
Határidő: 2019. április 30.  
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

(Póczos Andrea elhagyta a tanácstermet.) 

 
f) Településképvédelmi rendelet felülvizsgálata 

 
Vámos Istvánné dr.: Kaptunk a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivataltól 
levelet, javaslatot tettek arra, hogy a településképvédelmi tárgyú rendeletünket május 15-
ig vizsgáljuk felül. Nem kötelező, de érdemes a javaslatnak eleget tenni. Indítványozom, 
hogy a főépítész közreműködésével tegyük ezt meg, és amennyiben indokolt, módosítsuk, 
vagy új rendeletet alkossunk. Jegyző asszony szerint nem kell átdolgozni, de tűzzük 
napirendre.  
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Két hónapja általános Borsod megyei ellenőrzési témaként 
merült fel a felülvizsgálat. Az összes település rendeletét bekérték. Az egész eljárást 
vizsgálták, pl. hogy az összes szakhatóság meg lett-e keresve. Ez egy általános körlevél, 
ami javaslattétel részükről. Mi a hatályba lépés és elfogadás között a 15 napot nem 
tartottuk be, de nem is vetettünk ki bírságot. Nem írták le kinél mi a hiba. A főépítésszel 
kell egyeztetni, és ha szükséges, módosítani a rendeletet. Én már beszéltem a 
törvényességi főosztállyal, úgy emlékszik nem volt problémás rész a rendeletünkben. Ha 
ilyen javaslatot tesznek, akkor a testületnek dönteni kell, hogy felülvizsgálja-e a 
rendeletét, határidőt sem kell kiszabni, mert ez több hónap, mire egy ilyen rendelet átfut, 
ha módosítani szükséges. Most annyi a teendő, hogy napirendre tűzzük, egyetértünk azzal, 
hogy felülvizsgáljuk a rendeletet, és amennyiben szükséges, a módosítást is elvégezzük. 
Az ellenőrzésnél kitértek arra, hogy időközben változtak egyes szakaszok, pl. amikor 
elfogadtuk a Járási Hivatallal is kellett véleményeztetni, ez a legtöbb esetben nem történt 
meg. Meg kell nézni pontosan mi, hogyan volt. Utólagos véleményeztetés nem, 
aktualizálás a főépítésszel történő egyeztetés után szükséges.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy felülvizsgáljuk a 
településképvédelmi rendeletünket.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

81/2019. (IV. 24.) határozat 
 
Tárgy: Településképvédelmi rendelet felülvizsgálata 
 
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a főépítész 
közreműködésével felülvizsgálja a településkép védelméről szóló 9/2018. (VIII.30.) 
önkormányzati rendeletét.  
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Határidő: 2019. május 15. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Tájékoztatás:  
 
Vámos Istvánné dr.:  
 

- Megkezdődött az Ady úton is a szennyvízcsatorna építése. Az Ady úton az 
utolsó buszmegálló ideiglenesen áthelyezésre kerül, mintegy 100 méterrel a 
hivatal felé, amíg az ott lévő ingatlanokat be nem kötik, utána újra visszaáll a 
korábbi verzió.  

- Bejelentem, hogy május 2-től 5 nap, és június 6-tól 3 nap szabadságot kívánok 
kivenni.  

 
Szünet 

 
Vámos Istvánné dr.: Megállapítom, hogy a képviselő-testületi ülés ismét határozatképes. 
 
 

g) Falubejárásról döntés 
 
Vámos Istvánné dr.: Vissza kell térnünk arra, hogy mikor legyen a falubejárás. Esetleg 
júniusban, vagy inkább ősszel, vagy legyen-e egyáltalán? 
 
Dulai Roland: Inkább később legyen, ne mostanában.  
 
Vámos Istvánné dr.: Augusztusban? Augusztusban előreláthatólag 30-án lesz a 
képviselő-testületi ülés, előtte 1 héttel 23-án legyen-e a falubejárás? Kérem, szavazzunk 
erről. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan úgy döntött, hogy a falubejárás 

augusztus 23-án legyen.  

 
 

7) napirendi pont 
 

Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2018. évi beszámolója 
 

A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
 
Antal István: Nem gondoltam, hogy ennyi lesz a bevétel, úgy gondolom ebben az 
állapotban, ahogy most van a strand, az épület, ettől többet nem lehet kihozni. Előző 
évben 40 millió Ft volt a cél, ez 52.468.000 Ft lett. A vendéglátásban sok nagy értékű, 200 
ezer Ft fölötti eszköz van. Végül is haszonnak nevezhető plusz eredmény 2.400.000 Ft. 
Igazából 10 millió Ft kb. nettóban, amennyit a tavalyi évben termelt hasznot a kft. Ha 
levonjuk az 1,5 millió Ft önkormányzati támogatást, tisztán 8 millió Ft. Minden ki van 
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fizetve. Rezsi a nyáron 350-400.000 Ft körül van havonta. Sikerült befizetni 1.300.000 Ft 
adót az önkormányzatnak. Ha a felújítás meglesz, ettől többet is ki tudunk hozni.  
 
Papp Zsóka: A beszámolóból kitűnik, és hűen tükröződik a rengeteg munka. Évről évre 
jobban alakulnak a bevételek, amiből egyre többet fordítanak felújításra. Kis értékű tárgyi 
eszközök növekedése nem látható, mert költségként jelenik meg. Nettó árbevétel 52 millió 
Ft, amely a tavalyihoz képest 73 %-os növekedést mutat. Egyéb ráfordítások is 
nagymértékű növekedést mutatnak, ha a bevételek növekednek az iparűzési adó is 
növekszik. 2018-ban újfajta adó a turizmusfejlesztési hozzájárulás. Elkezdődött a 
Vízműtől örökölt követelések kivezetése, ez 820.000 Ft. Előreláthatólag 5 év alatt végleg 
ki fog vezetődni. Felmerült a bizottsági ülésen, hogy a kft-nek befizetett IFA fordítódjon a 
Mátyás király úti rossz állapotú ingatlanok felszámolására, amik lakhatatlanok, illetve a 
Liget felé vezető út rendbetételére. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen 
szavazattal támogatja a beszámoló elfogadását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Az utcakép kialakítása érdekében gondoltunk az egyes ingatlanok 
likvidálására. A 2019-es év iparűzési bevétele már le van terhelve kiadásokkal a 
költségvetésben. Ebben az évben, amennyiben megtaláljuk az ingatlan kivásárlására a 
forrást, akkor ezt meg lehetne oldani. Azt az ingatlant, ami fenn van a hegyoldalban, 
mindenképpen szeretnénk eltúrni, ennek az értéke jelentéktelen. Legalább 10 tulajdonosa 
van az 50 m2 területnek, és a felépítmény 10 m2, meg kell vizsgálni ezeket a 
lehetőségeket. Nagyon tudom értékelni ezt az áldozatos munkát, amit az ügyvezető 
kifejtett, és ebben nagyba segítette a felesége is, akit most már alkalmaz a kft, így teljes 
munkaidőben tud dolgozni a szállásfoglaláson. Mindannyiunk nevében köszönetet 
mondok ezért a teljesítményért, egyben óvatosságra is intem az ügyvezetőt egészségi 
állapotát illetően. A könyvelő jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen egészségügyi 
problémái miatt.  
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság ülésén ugyanezek a 
hozzászólások hangzottak el. Most már arra kérem az ügyvezetőt, mivel már a felesége is 
ott dolgozik, hogy szelektálja a feladatokat. Nagyon hálásak vagyunk, és látjuk a hatalmas 
fejlődést, a mérhetetlen munkát, de nem akarjuk, hogy ez megbosszulja magát. Tudom, 
hogy szereted egy kézbe tudni a dolgokat, de le kell adnod ebből, csak számon kérj. Van 
olyan döntés, amit az ott dolgozónak meg kell tudni hozni. Amikor esik az eső, vagy nincs 
lagzi előkészület, próbáljatok pihenni.  
 
Antal-Pálovics Anikó: Szeptember 30-a után tudunk pihenni.  
 
Balázsné Király Rita: Ha a tiétek lenne, akkor is ugyan így csinálnátok.  
 
Tengely László: Érzelmi alapon nagyon kötődök oda, gyerekkorom nagy részét ott 
töltöttem, és szomorú voltam, amikor a strand nem úgy működött, ahogy kellett volna. 
Látom a rengeteg munkát, örül a szívem, mert a fejlesztések után magasabb szintre fog 
lépni. A feladatokat ki kell osztani, következetesnek lenni. Tudom ez nehéz, mert 
megfelelő embert nem könnyű találni.  
 
Antal István: A felújítás alatt mérsékeltebb lesz a működés. Csak a törzsgárdát tudjuk 
megtartani. Annyira ember hiány van, hogy sajnos azok az emberek, akik felelősséget 
vállalnának, azokat még nehezebb megtartani. Az a baj, ha nem tartanám kézben ezeket a 
dolgokat, fele annyi lenne a bevétel. Teljesen más, ha valaki ügyvezető, vagy dolgozó, 



22 
 

mert ő sosem érez úgy, mint egy ügyvezető. Felejtés, nem odafigyelés, nem azzal 
foglalkozik, amivel kellene. Én is érzem, nem jó így csinálni, de ezt a nyarat így kell 
végigcsinálni. Ha csak a kiszállítás lesz, akkor szét tudok nézni. Jó hírünk van, jönnek 
hozzánk a vendégek. Úgy néz ki, hogy a fatüzelésű pizza kemencében a sütést nem tudjuk 
megcsinálni. Majd egy év múlva. Azért találtam ezt ki, mert, ha nincs strand, akkor 
kijönnek az emberek fatüzelésű kemencében sült pizzára. De lesz strand. Az alapot 
igazából a lagzik adják. A fatüzelésű kemencével így már nagyon szétszakadnánk. Örülök, 
hogy nyitva lesz a strand. Lehet, csinálunk olasz napokat. Sajnos vannak olyan technikai 
dolgok, amit nem tudok megoldani.  
 
Bíró Ferenc: Ha a számokat nézzük, több mint 70 %-os növekedés van az árbevételben, 
való igaz, ebből többet kihozni nem lehet. Érezhető, milyen jó kezekben van a kft., a 
törődést, a szeretetet látom, szerintem ez óriási, hogy ilyen embert találtunk erre a 
feladatra. Úgy gondolom a jövőre nézve óriási lehetőséget biztosít a tulajdonos számára, 
hogy ilyen ember vezeti a kft-t.  
 
Klisóczkiné Papp Andrea: A beszámolóban az eredménykimutatás tükröz valamit. A 
mutató számok sokat mutatnak, ha a százalékokat összehasonlítjuk, látjuk a különbséget, 
nagymértékű növekedés van. Egyéb pénzügyi helyzetekre a tőkeerősség az árulkodó, most 
jelen pillanatban jól áll a kft. Ezek a mutatók még növekednek.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2018 évi 
beszámolójáról.  
 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

82/2019. (IV. 24.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2018. évi beszámolója 
 
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Arlói Turisztikai és Közösségi 
Kft. 2018. évi beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2020. június 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 

Antal István ügyvezető 
 
A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készül.  

 
 

K. m. f. 
 
 
Vámos Istvánné dr.      Klisóczkiné Papp Andrea 
    polgármester                    jegyző 
 
 
Móráné Nemes Edit 
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jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 


