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

2016. december 16-án megtartott nyílt üléséről 
 
Megjelent önkormányzati képviselők: 
Vámos Istvánné dr. 
Bíró Ferenc 
Balázsné Király Rita 
Balogh Edina 
Dulai Roland  
Tengely László 

polgármester 
alpolgármester 
képviselő 
képviselő 
képviselő 
képviselő 

 
Távollévő önkormányzati képviselők: 
Papp Zsóka  képviselő 
 
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:       
Varró Lajos 
Dr. Springer József 
Horvát Ernő 
Póczos Andrea 
 
Lukán Istvánné  
Tengely Katalin 
Nagy Tiborné  
 
Schlága István 
Sípos Dénesné 
Juhász János 
Berencsi Gergely 
Bari Gergely 
 
Bárdos Krisztián 
Antal István 
 
Klisóczkiné Papp Andrea 
Pozsár Istvánné  
Kozma György 
Móráné Nemes Edit 

külső tag 
külső tag 
külső tag 
Arlói Széchenyi István Általános Iskola 
igazgatója  
Arlói Tengerszem Óvoda vezetője 
Tájház és Könyvtár vezetője 
Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület 
elnöke 
Polgárőrség elnöke 
Arlói Jóléti Szolgálat Közalap. vezetője 
Sportegyesület vezetője 
JOBBIK helyi vezetője 
Arlói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke 
plébános 
Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 
ügyvezetője 
jegyző 
FTVA képviselője 
dolgozó 
jegyzőkönyvvezető 

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

 
 
Vámos Istvánné dr.: Köszönti a jelenlévőket, és megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes. Javaslom, hogy 7. napirendként a 2017. évi Belső Ellenőrzési Terv 
elfogadását, 8. napirendként Polgármester szabadságáról szóló tájékoztatást, 9. 
napirendként az Indítványok, javaslatok, egyebek, és 10. napirendként zárt ülésen a 
Tájékoztatás a belső ellenőrzés megállapításairól, 11. napirendként az ÉRV Zrt. 
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határozatának jóváhagyása, valamint 12. napirendként Pályázati önrész biztosítása c. 
előterjesztéseket tárgyaljuk meg.  
 
 
A napirendet a jelenlévő képviselők egyhangúan, 6 igen szavazattal az alábbiak 
szerint fogadják el: 
 
 
Javasolt és elfogadott napirendi pontok: 
 

1) A képviselő-testület 2017. évi munkaterve 
2) A helyi építési szabályzatról szóló rendelet elfogadása 
3) Az ASZAK konyha intézményegység éttermének bérbeadása 
4) A Sajó- Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 

Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása 
és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodás 
elfogadása 

5) Tájékoztatás a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. általi 
követelésekről 

6) Tájékoztatás az Állami Számvevőszék által tartott ellenőrzési 
jelentésről 

7) A 2017. évi Belső Ellenőrzési Terv elfogadása 
8) Polgármester szabadságáról tájékoztatás 
9) Indítványok, javaslatok, egyebek 
10) Tájékoztatás a belső ellenőrzés megállapításairól 
11) ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. 

határozatának jóváhagyása 
12) Pályázati önrész biztosítása 

 
Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról 

 
Vámos Istvánné dr.: A december hónapban lejárt határidejű határozatokról 
tájékoztatta a képviselő-testületet, melyet a képviselő-testület tudomásul vett.  
 
 

Tárgyalt napirendi pontok: 
 

1. napirendi pont 
 

A képviselő-testület 2017. évi munkaterve 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Balázsné Király Rita: Az előterjesztés az önkormányzati tevékenységgel 
kapcsolatban minden olyan területet érint, amivel kötelező foglalkozni, illetve az 
önként vállalt feladatokat is bevállaljuk a bizottsági és testületi üléseken. Az 
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előzőekben volt egy olyan döntésünk, hogy csak közmeghallgatás lesz, mert a 
falugyűlésre nem jönnek el a településen élők, érdektelenek a lakosok, ezért úgy 
gondoltuk, hogy fölösleges a képviselőknek és az intézményvezetőknek tájékoztatást 
adni. Minden területet érint a 2017. évi munkaterv, ez még az év folyamán többször is 
ki fog egészülni, mert vannak feladatok, amiket meg kell oldani, ezeket az 
indítványok, javaslatok napirenden belül tárgyaljuk meg. Az Ügyrendi, Szociális és 
Oktatási Bizottság megvitatta az előterjesztést, nem volt kiegészítése és 3 igen 
szavazattal elfogadásra javasolja. 
 
Tengely László: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén átnéztük a 
munkatervet és két helyen javasoltunk módosítást, kiegészítést. Az egyiket a januári 
ülésre: amikor megtárgyaljuk a civil szervezetek beszámolóját, akkor próbáljunk meg 
összehozni egy megbeszélést, a falu rendezvényeinek gördülékenyebbé tétele 
érdekében hívjunk meg olyan embereket is pl. a műszaki állomány vezetőit, hogy 
konkrétabban legyen megbeszélve az ünnepség, még jobban tudjunk felkészülni és 
még nagyobb legyen a tájékoztatás arról, hogy mire készüljenek egy egész éven 
keresztül. A sarokpontokat jelöljük ki és ezt mindenki tartsa szem előtt. A másik 
javaslatunk áprilisra lenne, amikor falubejárást kellene tartani, mert a tél végén látjuk, 
milyen munkákat kellene elvégezni, és az is fontos, hogy lássanak bennünket a 
faluban az emberek.  
 
Vámos Istvánné dr.: A januári ülésre jöjjenek el azok is, akik szervezik az 
ünnepségeket, és ők mondják el az igényeiket. Amikor az önkormányzat szervez, 
akkor a műszakisok is rendben vannak. Nem tudjuk, hogy a civil szervezetek, mit 
igényelnek a rendezvényeikhez. Korábban kértük a civil szervezeteket, adják le 
december 31-ig milyen rendezvényeket szeretnének a jövő évre tervezni, mert az 
Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. ügyvezetőjének a foglalások miatt erre szüksége 
lenne. Sajnos egyetlen program sem érkezett, pedig a Kohász Szállóból is kérték a 
2017. évi programokat, mert szívesen kiajánlanák.  
 
Bíró Ferenc: A januári ülés 3. napirendi pontja a civil szervezetek beszámolója és a 
bizottsági ülésen is az volt a konszenzus, hogy ezen belül történjen meg a 2017. évi 
tervezett programok leadása. Ezzel biztosítható az, hogy mindenki tudja előre, milyen 
rendezvény lesz a következő évben. Ezzel az is biztosítható, hogy legyen mindig 
megfelelő műszaki támogatottsága ezeknek a rendezvényeknek.  
 
Balázsné Király Rita: Ha itt vannak a civil szervezetek képviselői a beszámolás és a 
támogatás miatt, legalább el tudjuk mondani, miben és mennyiben változik a 
terembérlet és itt megbeszélhetik, ki milyen időpontban szeretne rendezvényt.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a módosított munkatervről.  
 
A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

167/2016. (XII.16.) határozat 
 
Tárgy: A képviselő-testület 2017. évi munkaterve 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete 2017. évi munkatervét a 
következők szerint fogadja el: 
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Január   1. 2017. évi költségvetés 

2.  Civil szervezetek önkormányzati támogatásának 
pályázati kiírása 

3. Civil szervezetek beszámolója és 2017. évi terve 
4. Beszámoló az Arlói Suvadás Horgász Egyesület 2016. 

évi munkájáról 
5. Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 

együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
6. A helyi építési szabályzatról szóló rendelet elfogadása 
7.  Indítványok, javaslatok, egyebek 
8.  Kitüntetések adományozása 

 
Február  1. Egészségügy beszámolója 

2. Indítványok, javaslatok, egyebek 
 
Március   KÖZMEGHALLGATÁS 

1. Közbiztonsággal kapcsolatos beszámoló 
2. Tájékoztatás az Önkormányzat adósságot keletkeztető 

valamint kezesség-, illetve garanciavállalására 
vonatkozó ügyletekről 

3. Civil szervezetek támogatása 
4. Indítványok, javaslatok, egyebek 

 
Április 1. Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2016. évi  

beszámolója és üzleti terve 
  2. 2016. évi zárszámadás 
 3. Falubejárás 
 4. Indítványok, javaslatok, egyebek 
 
Május   1. Beszámoló a gyermekvédelemmel kapcsolatos  
    munkáról 

2. Indítványok, javaslatok, egyebek 
 
Június   1. Beszámoló a közművelődési, kulturális tevékenységről 

2.  Arlói Tengerszem Óvoda beszámolója 
3. Arlói Széchenyi István Általános Iskola tájékoztatója 
4. Kitüntetések adományozása 
5. Indítványok, javaslatok, egyebek 

 
Július    SZÜNET 
 
Augusztus   FALUBEJÁRÁS 

1. Első féléves pénzügyi tájékoztató 
2. Indítványok, javaslatok, egyebek 

 
Szeptember  1. Településkép védelméről szóló törvény előírásainak 
    megfelelő rendelet alkotás 
   2.  Tájékoztató a 2016/2017. tanévkezdésről 

3. Indítványok, javaslatok, egyebek 
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Október  1. 2018. évi költségvetési koncepció 

2. Háromnegyed éves pénzügyi tájékoztató 
3. Beszámoló a szociális szakmai munka 

eredményességéről 
4. BURSA Hungarica ösztöndíj pályázathoz való 

csatlakozás  
5. Indítványok, javaslatok, egyebek 
 

 
November  1. Beszámoló a foglalkoztatási tapasztalatokról 

2. Arlói Polgármesteri Hivatal beszámolója szakmai 
tevékenységéről 2015 -2016. 

3. Indítványok, javaslatok, egyebek 
 
December  1. 2018. évi munkaterv 

2. 2018. évi belső ellenőrzési terv 
    3.  Középtávú vagyongazdálkodási terv 2018-2022. évre 

4. Arló Nagyközség Vagyongazdálkodási Terve 
5. Indítványok, javaslatok, egyebek 

 
Határidő: 2017. december 31.  
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

2. napirendi pont 
 

A helyi építési szabályzatról szóló rendelet elfogadása 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Balázsné Király Rita: Jogszabályi kötelezettség miatt került erre sor, sok formai 
dolgot kellett benne változtatni és finomítani. Ami érdekes volt a bizottság számára, 
hogy 23 szakhatóság véleményét kell kikérni, pl. a szakhatóságokon kívül a környező 
települések véleményeztetése is előírás. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási 
Bizottságnak az volt a véleménye, hogy ha a testületi ülésre nem érkeznek meg ezek a 
szakhatósági vélemények vagy javaslatok, akkor most nem tudunk erről szavazni. A 
rendelet tervezetet elfogadásra javasoljuk, viszont feltétele az összes többi 
szakhatósági vélemény megérkezése. A bizottság 3 igen szavazattal javasolja 
elfogadását. 
 
Tengely László: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is megtárgyalta és 
szintén elfogadását javasolja. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: A szakhatósági vélemények egy része megérkezett, de 
sajnos nem maradéktalanul, nem tudja így elfogadni a képviselő-testület. A Nemzeti 
Média és Hírközlési Hatóságnak van javaslata a 4. mellékletre vonatkozóan, 
hivatkoznak a jogszabályra, miszerint a település tervezésénél és rendezésénél, utak 
és közművek építésénél, korszerűsítésénél, egyéb építmények és más létesítmények 
megvalósításánál, felújításánál külön jogszabályban meghatározott módon biztosítani 
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kell az elektronikus hírközlési építmények elhelyezésének lehetőségét. Nem 
módosítottunk ilyen jellegű dolgot a rendeletben, korábbi állapotnak megfelelően 
hagytuk, ezért egyeztetésre lesz szükség arról, hogy mire gondolnak. A tervezővel is 
próbáltunk egyeztetni, de ő sem tudja egyértelműen. 
 
Vámos Istvánné dr.: A jeladó állomásokra gondolhattak, mert a mi tervezetünkben 
benne van, hogy ilyen nem építhető. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Ez eddig is benne volt. A Bükki Nemzeti Park 
Igazgatóságtól érkezett ma egy olyan vélemény, ami szerint ők függelékbe javasolnak 
dolgokat, ezt is át kell nézni. A Gyepes völgyre, Izra útra vonatkozóan vannak 
helyrajzi számok felsorolva, meg kell nézni ezeket. Azok a szakhatóságok, akik 
megküldték a véleményüket, mindenki más egyetért vele.  
 
Vámos Istvánné dr.: A határozatunk így szólna: A képviselő-testület megtárgyalta 
az előterjesztést, a határozat elfogadására a jövő hónapban kerülhet sor, amikor az 
összes szakhatóság és a szomszéd települések is megküldik a véleményüket. 
Amennyiben szükséges, módosítjuk az előterjesztett helyi rendelet-tervezetet, és 
kiegészítjük a szükséges §-okkal. 
 
A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

168/2016. (XII.16.) határozat 
 
Tárgy: A helyi építési szabályzatról szóló rendelet elfogadása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete a helyi építési szabályzatról 
szóló rendelet-tervezetet megtárgyalta.  
A rendelet elfogadására az illetékes hatóságok, illetve a szomszéd települések 
véleményének megérkezését követően kerülhet sor. A beérkezett vélemények 
figyelembevételével - amennyiben szükséges - a rendelet-tervezet kiegészítése, 
módosítása, átdolgozásra kerül, majd a képviselő-testület ismételten napirendre tűzi a 
rendelet elfogadását. 
 
Határidő: 2017. január 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

3. napirendi pont 
 

Az ASZAK konyha intézményegység éttermének bérbeadása 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Balázsné Király Rita: Az önkormányzat működteti a szociális, az iskolai és óvodai 
étkeztetés intézményét, de vállalkozási tevékenységet nem végezhet. Itt arról van szó, 
hogy innentől kezdve esküvő alkalmával, civil szervezetek rendezvényeinél ebédet, 
vacsorát nem szolgáltathat a konyha. Eddig még valamilyen szinten azért fért bele és 
tudott törvényesen működni, mert nem volt nyári gyerekétkeztetési kötelezettsége az 



 7 

önkormányzatnak, volt szabad kapacitása a konyhának. Ez valójában bennünk is most 
tudatosult, amióta az ÁSZ vizsgálat, illetve a belső ellenőrzési vizsgálat felderítette 
ezt a dolgot. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottságnak az a véleménye, 
sajnáljuk, hogy így alakult a helyzet, mert mind az arlói lakosoknak, mind a civil 
szervezeteknek megfelelő volt ez az ellátás. Figyelembe kell venni, hogy mi az 
önkormányzat érdeke és olyan döntést hozni, ami megfelelő lesz az önkormányzatnak 
és a falu lakosainak. Most kimondottan a terem bérletéről van szó, 2017. január 1-
jétől 1.500 Ft/óra javasolja a bizottság a bérleti díjat és 500 Ft engedményt adna az 
arlói civil szervezeteknek és az arlói magánszemélyeknek a bérlésére, így 1.000 
Ft/óra összeget fizetnének. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen 
szavazattal javasolja elfogadását. 
 
Tengely László: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság szintén megtárgyalta 
az anyagot és mi a terembérlet esetében egy nagyobb emelésre gondoltunk. 2.000 
Ft/óra díjat javasolunk idegenek esetében a bérlésre. A civil szervezetek és helyi 
lakosok esetében a kedvezményt 1.000 Ft/órában javasoljuk megállapítani. Ezt a 
kedvezményt a bizottság 3 igen és 2 nem szavazattal fogadta el.   
 
Dulai Roland: Én a bizottsági ülésen a helyiek és civil szervezetek esetében az 1.500 
Ft-os bérleti díjra szavaztam. Elnök asszonytól megkérdeztük, hogy egy órahossza 
rezsi órával, önköltségi áron mennyibe kerül az intézménynek, és azt a választ 
kaptuk, hogy 1.475 Ft. Tudjuk, hogy az önkormányzat a fenntartója az étteremnek, de 
mivel 1500 Ft a bekerülési költsége, így arra gondoltunk, hogy idegeneknek 2000 Ft, 
a helyieknek pedig egységesen 1.500 Ft legyen. Ez egy 80 fős rendezvény esetében 
10.000 Ft-ot jelentene. 
 
Vámos Istvánné dr.: Az önköltség 1.475 Ft, ezt mindenkinek meg kellene fizetni, de 
mégis azt gondolom, hogy az önkormányzat támogassa a helyieket és a helyi 
rendezvényeket. 
 
Balogh Edina: Szerintem szükség lenne egy olyan ember megbízására, aki gondnoki 
feladatot látna el, nyitná és zárná az intézményt, akárkinek nem lehet odaadnia 
kulcsokat.  
 
Vámos Istvánné dr.: Ez legyen az intézmény dolga és felelőssége. Az is baj, hogy 
eddig soha semmilyen megállapodás nem volt a bérbeadásról, ezután kell bérleti 
szerződést kötni. Kár keletkezése esetén sem tudtuk volna bizonyítani, hogy a 
rendezvényen tettek tönkre valamit. Innentől kezdve a szerződésbe bele kell foglalni, 
hogy milyen feltételekkel és hogyan adjuk oda az éttermet. 
 
Dulai Roland: Ebben egyetértek polgármester asszonnyal. Úgy gondolom, 1.475 Ft 
önköltségi áron alul nem lehet bérbe adni, ha a gazdaságosság elvét követi az 
önkormányzat. A helyi lakosoknak azért javasoltuk az 500 Ft kedvezményt.  
 
Bíró Ferenc: Intézményvezető asszony elmondta, hogy az 1.475 Ft-os önköltségi ár 
egy átlagszámítással jött ki. Az arlói lakosok esetében ezért javaslom az 1.000 Ft/óra 
bérleti díjat. Ha gazdaságilag nézzük, a 2.000 Ft-ot pont azért állapítottuk meg 
idegeneknek történő kiadás esetén, hogy az a plusz bevételt hoz, és ami ezzel jön, az 
kompenzálja esetleg az önköltségi ár alatti kiadást az arlóiaknak. 
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Balogh Edina: Azért támogatnám az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 
javaslatát, mert ha ez egy átlagszámítás, a fenntartási költség pl. nyáron nincs fűtés, 
nem ugyanannyiba kerül.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kétféle javaslat hangzott el. Az egyik javaslat szerint a bérleti 
díj 2.000 Ft lenne az idegeneknek, illetve 1.000 Ft a helyieknek és helyi civil 
szervezeteknek. A másik javaslat szerint 1.500 Ft-ot fizetnének az idegenek és 1.000 
Ft-ot a helyiek, ők 500 Ft kedvezményt kapnának. Először a módosító javaslatot 
teszem fel szavazásra, tehát aki egyetért azzal, hogy az étterem terembérleti díja 
2017. januárjától idegenek részére 2.000 Ft/óra, a helyi lakosoknak és civil 
szervezeteknek 1.000 Ft/óra legyen: 4 igen, 2 nem szavazat. Fontosnak tartom 
elmondani, hogy 2016. december 31-ig a konyha változatlan formában működik, 
most is lesz rendezvény, bérbeadás, és ezt még az eddigi gyakorlatnak megfelelően 
kell lebonyolítani. 
 
A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 4 igen szavazattal, és 2 nem szavazattal az 
alábbi határozatot hozza: 
 

169/2016. (XII.16.) határozat 
 
Tárgy: Az ASZAK konyha intézményegység éttermének bérbeadása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az ASZAK konyha 
intézményegység éttermének bérbeadásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta. 
Az étteremet 2017. január 1. napjától a következők szerint adja bérbe: 
 
1. Idegen bérbevevők esetében:     2.000 Ft/óra 
2. Helyi magánszemélyek, helyi civil szervezetek esetében: 1.000 Ft/óra 
 
A 2016. december hónapban tartott rendezvényeket az eddigi gyakorlatnak 
megfelelően kell lebonyolítani, illetve a bérbeadás 2016 évben 1000 Ft/óra minden 
bérlő részére. 
 
Határidő: 2017. január 1. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

4. napirendi pont 
 

Sajó- Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 
Társulás Társulási megállapodásának módosítása és a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt megállapodás elfogadása 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Vámos Istvánné dr.: A bizottsági ülésen elmondtam a Zöld Völgy tőkeemelésével 
kapcsolatos anomáliát. 129 településről van szó és egymagam tiltakoztam ennek a 
résznek a módosítása miatt, de ez nem fogja befolyásolni azt, hogy mások elfogadják.  
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Balázsné Király Rita: A változtatásra többek között azért került sor, mert meg 
kellett változtatni a felügyelő bizottsági tagokat, illetve a törzstőke emelés indokolta. 
A bérleti díjakat köteles fizetni a hulladéklerakóknak, ez szerepel a tőkeemelés 
indoklásaként. Mivel nem tudott mit tenni az Ügyrendi, Szociális és Oktatási 
Bizottság, ezért 3 igennel elfogadásra javasolja. 
 
Tengely László: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is tárgyalta, ugyanezen 
szempontok szerint és 4 igen szavazattal javasolja a képviselő-testületnek az 
elfogadást. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Sajó- Bódva Völgye és Környéke 
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása és 
a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodás elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozza: 
 

170/2016. (XII.16.) határozat 
 
Tárgy: Sajó- Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 

Társulási megállapodásának módosítása és a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt megállapodás elfogadása 

 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező, társulási megállapodás 
módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodást elfogadja, és felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület 
döntéséről szóló határozat kivonatát 2017. január 31. napjáig küldje meg a Sajó-
Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 
Munkaszervezete részére. 
 
Határidő: 2017. január 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás a jegyzőkönyv 

1. sz. melléklete. 

 
5. napirendi pont 
 

Tájékoztatás a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft.  
általi követelésekről 

 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Vámos Istvánné dr.: A Zöld Völgynek írt választ minden képviselő megkapta, 
melyet a pluszfizetési követelés miatt írtam. Sejtésem beigazolódott, nagyrészt azzal 
indokolják, hogy régen, amikor egy összegben fizetett az önkormányzat, akkor más 
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volt a helyzet és más lett, amikor a kukákat kiosztottuk. A tájékoztatóban, amit 
küldtek a probléma felvetésére 475 db 120 literes és 551 db 60 literes edényzet után 
kezdtek el számlázni. Ez nem felel meg a valóságnak, ezt véleményem szerint 
korrigálni kell. Ún. csekkadót is vetettek ki ránk 437.288 Ft értékben, azért, hogy 
nekik ne kerüljön a levél feladása pénzbe. Én nem fogadtam el ilyeneket, emiatt fel 
vagyok háborodva. De a tényleges kiszámlázás miatti díjkülönbözetet, a 7 millió Ft-ot 
sem vagyok hajlandó elfogadni. Én azt gondolom, módosítsák meg a szerződésünket 
és a 7 millió Ft-ot nem szabad kifizetni. Nem tudom elfogadni, hogy statisztikai 
eltérések miatt fizessünk. Megemlítik, hogy 551 db 60 literes kukát ürítenek, 
valószínű, hogy a tói ingatlanok is benne vannak. Ezeket mi kérjük kivetetni és 
inkább azt a rendszert vezessük be, hogy számlázzák ki a konténer ürítéseket. Az nem 
lenne szerintem évente 4 millió Ft, meg kellene nézni, hogy amikor konténeres 
szállítás volt, az mennyibe került. Én sejtettem, hogy ebből fog adódni a különbözet. 
 
Bíró Ferenc: Ha megnézzük a számlát 2014. október-december hónapokra, 3 
hónapra megállapított 3 millió Ft-os különbséget és már ennek a megállapítását sem 
értem, hogyan állapította ezt meg? Arló lakosságszáma statisztikai szám, mely 
alapján kiszámította, hogy neki 24.889.000 Ft-ot kellett volna kapni, szembe azzal; 
hogy mi 24.870.000 Ft-ot fizettünk, de ezt úgy fizettük, ahogy az előző szolgáltatóval 
megállapodtunk. Tehát ha igaz lenne, amit leírt, hogy az önköltség jóval több volt az 
előző hónapra, akkor az előző szolgáltató önköltségi ár alatt dolgozott. 
Szeptemberben még 24 millió Ft az egy hónapra eső önköltség, októberben meg már 
több volt 1 millió Ft-tal. Ez a számítás számomra elfogadhatatlan. A 7 millió Ft-ot 
végképp nem tudom elfogadni, mert azt mondják, hogy kevesebb szolgáltatással 
magasabb az önköltségük. Attól, hogy kevesebb kukát visz el, az önköltsége miért 
lesz több? Melyik szolgáltató az, aki a csekkeknek a kiállítási költségét kifizetteti? A 
szolgáltatónak az árba kell ezt beépítenie. Javaslom, ne fogadjuk ezt így el, mutassa 
be a számítást. Nem olyan cégről van szó, amely veszteséges, akkor milyen alapon 
akarja az önkormányzatokkal kifizettetni ezt a plusz költséget, ami nála nem 
jelentkezik költségként. Ha ez igaz lenne, hogy önköltségi ár alatt szolgáltat, akkor 
most veszteségesnek kellene lenni.  
 
Balázsné Király Rita: A munkát ugyan elvégezték, mert elvitték a szemetet, de a 
lakosság az ő hibájuk miatt a díjfizetéssel fél éves lemaradásban van. Informatikai 
hibából nincsen számlázási rendszerük és most kezdték kiküldeni a csekkeket. Én azt 
gondolom nem mutattak ők olyan profi munkát ezzel kapcsolatban, számszakilag sem 
bizonyított ez az összeg, ne fogadjuk el. 
 
Tengely László: A csekkadót felszámolja mindenkinek? 
 
Vámos Istvánné dr.: Csak az önkormányzatnak. Vannak olyan települések, ahol 
beérkezik az önkormányzathoz a csekk és kihordják. Mi ezt a felelősséget nem 
vállaltuk. Arra is külön embert kellett volna alkalmazni, aki havonta kihordja a 
csekkeket. A kukák ingyenesen lettek használatba odaadva, mert azok a pályázatból 
lettek vásárolva, nem is megy át a lakosság tulajdonába, az a ZV tulajdona lesz. 
Jegyző asszonnyal azt beszéltük meg, hogy a kimutatást a saját nyilvántartásunkkal 
össze fogjuk hasonlítani. Elég sok 120 literes kukát lecseréltek 60 literesre, mi adtuk 
ki az ehhez szükséges igazolásokat. Amint ezzel megvagyunk, megindokolva, hogy 
miért nem értünk egyet, a következő testületi ülésre újból behozzuk ezt a témát. Ezt a 
részét szavazzuk meg, hogy egyetértünk azzal, hogy most nem fizetünk és 
körbejárjuk a lehetőségeket.  
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A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

171/2016. (XII.16.) határozat 
 
Tárgy: ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. általi követelés 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést 
megtárgyalta és a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft kimutatását és 
követelését nem fogadja el. 
A Zöld Völgy Kft. által megküldött kimutatást és az önkormányzat nyilvántartását 
össze kell hasonlítani és ezt követően kell a megállapításokat a képviselő-testület elé 
terjeszteni. 
 
Határidő: 2017. január 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

6. napirendi pont 
 

Tájékoztatás az Állami Számvevőszék által tartott  
ellenőrzési jelentésről 

 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és legelőször az merült fel bennünk, hogy olyan megfogalmazások, 
kifejezések voltak az egész beszámolóban, hogy volt olyan 2-3 mondat, amit többször 
kellett elolvasni. Örömmel vettük, hogy polgármester asszony reflektált arra a 
kijelentésre, hogy azt a bizonyos részvényt, amivel az önkormányzat rendelkezik 
kötelező volt a bróker cégnél elhelyezni. 
 
Vámos Istvánné dr.: ÉMÁSZ részvények, amik később átalakultak EHEP 
részvénnyé. 
 
Balázsné Király Rita: Tudjuk, hogy a bróker cégnél milyen botrányok voltak és azt 
mondták, hogy Arló önkormányzata brókerezett és nem jól kezelte ezeket a 
helyzeteket. Visszaemlékezésem szerint szó volt arról, hogy ezeket a részvényeket 
eladjuk, de annyit nem kaptunk volna érte, mint amennyiért megvásároltuk. Ezért 
mindig úgy döntött a testület, hogy nem adjuk el. Ez az egy terület, ami minden 
oldalról meg volt magyarázva, illetve kétségbe vonva, hogy Arló önkormányzata 
megfelelően gazdálkodott-e? Polgármester asszony és jegyző asszony elmondták, 
hogy százon felüli dolog volt, amit vizsgáltak, és pipálták ki, ami jó volt, aztán 
találtak 4-5 olyan területet, amibe bele lehetett kötni. Ezt ragozzák ebben a 
jelentésben, polgármester asszonnyal egyetértettünk abban, hogy egyetlen jó dolgot 
sem emeltek ki. Megértette a bizottság, hogy nekik ez a feladatuk, hogy 
ellenőrizzenek, de említette polgármester asszony, hogy amikor személyesen 
találkoztak nagyon pozitív volt a kapcsolattartás, aztán utána megküldtek egy ilyen  
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jelentést. Azt kell mondani, hogy nem marasztalták el az arlói önkormányzatot, bármi 
olyan törvénytelenséget csinált volna a gazdálkodásában, amibe az ÁSZ hibát talált 
volna, ennek ellenére intézkedési tervet kell készíteni. Az Ügyrendi, Szociális és 
Oktatási Bizottság 3 igennel elfogadásra javasolja.  
 
Vámos Istvánné dr.: Ez a jelentés tartalmazza, hogy bizonyos területeken még 
kiváló minősítést is kaptunk. Csak ezt az összefoglaló jelentésben nem említik meg. 
Összességében nagyon büszkék vagyunk erre a jegyzőkönyvre.  
 
Tengely László: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság véleményével 
egyetértettünk mi is. Köszönjük az önkormányzatnak, hogy ilyen pedáns módon 
kezeli a dolgokat, dicséretes, hogy ilyen gazdálkodást folyt. 5 igennel fogadta el a 
jelentést és az intézkedési tervet a bizottság.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásul vételéről és 
az intézkedési terv elfogadásáról.  
 
A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

172/2016. (XII.16.) határozat 
 
Tárgy: Állami Számvevőszék által az „Önkormányzatok belső kontrollrendszere – 

Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működésének 
ellenőrzése – Arló” intézkedési terv 

 
Arló Nagyközség Önkormányzata az Állami Számvevőszék által az 
„Önkormányzatok belső kontrollrendszere – Az önkormányzatok belső 
kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése – Arló” ellenőrzés 
ellenőrzési jelentésére az intézkedési tervet megtárgyalta és elfogadta a határozat 
melléklete szerinti tartalommal. 
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Melléklet 

 
 

 
ÁSZ jelentésben foglalt 

javaslatok 

 
Intézkedés tartalma 

Az intézkedés 
végrehajtásáért 
felelős személy 

 
A végrehajtás 

határideje 

Intézkedési terv 
elkészítéséig 

megtett 
intézkedés/teljesítés 

A polgármester: 
1. Intézkedjen olyan képviselő-

testületi szervezeti és 
működési szabályzat-
tervezetről szóló 
előterjesztés Képviselő-
testület elé terjesztéséről, 
amely tartalmazza a nem 
önkormányzati képviselő 
bizottsági tagok 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségét. 

Intézkedni kell olyan képviselő-
testületi szervezeti és működési 
szabályzat-tervezetről szóló 
előterjesztés Képviselő-testület 
elé terjesztéséről, amely 
tartalmazza a nem 
önkormányzati képviselő 
bizottsági tagok 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségét. 

Vámos István 
Józsefné dr. 
polgármester 

2016. december 31. 2016. október 28-án 
megtartott képviselő-
testületi ülésen az 
önkormányzat szervezeti 
és működési 
szabályzatába bekerült a 
nem önkormányzati 
képviselő bizottsági tagok 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének 
szabályozására 
vonatkozó paragrafus.  

A jegyző: 
1. Intézkedjen a belső 

kontrollrendszer egyes 
elemei jogszabályi 
előírásoknak megfelelő 
kialakítására és 
működtetésére, valamint a 
gazdálkodási jogkörök 
gyakorlása során a 
jogszabályi elősírások és a 
belső szabályozás 

Intézkedni kell a belső 
kontrollrendszer egyes elemei 
jogszabályi előírásoknak 
megfelelő kialakítására és 
működtetésére, valamint a 
gazdálkodási jogkörök gyakorlása 
során a jogszabályi előírások és a 
belső szabályozás betartására. 

a) Munkaköri leírásokban a 
munkakör betöltésével 
kapcsolatos végzettségre, 

Klisóczkiné Papp 
Andrea jegyző 

2017. március 31. és 
ezt követően 
folyamatosan 
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betartására. szakképesítésre, 
tapasztalatra vonatkozó 
követelmények 
meghatározása. 

b) ellenőrzési nyomvonal 
kiegészítése az irányítási 
folyamatokkal 

c) konkrét működési, 
gazdálkodási kockázatok 
meghatározás és a 
befektetési 
tevékenységgel 
kapcsolatos kockázatok 
azonosítása 

d) a dokumentumokhoz, 
információkhoz való 
hozzáférési 
jogosultságokat 
szabályozni szükséges 

e) személyes adatok 
kezeléséhez való 
hozzájárulást tartalmazó 
kérelmek kezeléséről 
szabályzatban 
rendelkezni kell 

2. Intézkedjen olyan képviselő-
testületi szervezeti és 
működési szabályzat-

Intézkedni kell olyan képviselő-
testületi szervezeti és  
működési szabályzat-tervezet 
elkészítéséről, amely tartalmazza 

Klisóczkiné Papp 
Andrea jegyző 

2016. december 31. A szervezeti és működési 
szabályzat elkészült, mely 
tartalmazza a nem 
önkormányzati  képviselő 
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tervezet elkészítéséről, 
amely tartalmazza a nem 
önkormányzati képviselő 
bizottsági tagok 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségét. 

a nem önkormányzati képviselő 
bizottsági tagok 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségét. 

bizottsági tagok 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségét. 

3. Intézkedjen az éves 
költségvetési beszámoló 
mérlegében a tartós 
részesedések jogszabályi 
előírásoknak megfelelő 
kimutatásáról. 

Intézkedni kell az éves 
költségvetési beszámoló 
mérlegében a tartós 
részesedések jogszabályi 
előírásoknak megfelelő 
kimutatásáról, azaz a tartós 
részesedések között, és nem a 
tartós hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok között kell 
szerepeltetni a mérlegben az 
EHEP részvényt. 

Klisóczkiné Papp 
Andrea jegyző 

2017. február 28.  A II. negyedévi időközi 
mérlegjelentésben már 
helyesbítésre került és a 
tartós részesedések 
között szerepel a 
részvény értéke. 

4. Intézkedjen az éves 
költségvetési beszámoló 
mérlegében kimutatott 
befektetett pénzügyi 
eszközök jogszabályi 
előírásoknak megfelelő 
érékeléséről. 

Intézkedni kell az éves 
költségvetési beszámoló 
mérlegében kimutatott befektetett 
pénzügyi eszközök jogszabályi 
előírásoknak megfelelő 
értékeléséről. Az értékelést 
követően szükséges a megfelelő 
mértékű értékvesztés 
elszámolása. 

Klisóczkiné Papp 
Andrea jegyző 

2017. február 28. és 
ezt követően minden 
év február 28-ig. 

 

5. Intézkedjen az Állami 
Számvevőszék ellenőrzése 
során feltárt hiányosságok 
és/vagy szabálytalanságok 
tekintetében a munkajogi 
felelősség tisztázására 
irányuló eljárás 
megindításáról és ennek 

Intézkedni kell az Állami 
Számvevőszék ellenőrzése során 
feltárt hiányosságok és/vagy 
szabálytalanságok tekintetében a 
munkajogi felelősség tisztázására 
irányuló eljárás megindításáról és 
ennek eredménye ismeretében 
meg kell tenni a szükséges 
intézkedéseket.  

Klisóczkiné Papp 
Andrea jegyző 

2016. december 31. A polgármester 
megvizsgálta a jegyző, a 
jegyző pedig az Arlói 
Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselőinek 
teljesítés igazolása, 
érvényesítése, 
kötelezettségvállalása 
jogkörök gyakorlását, 
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eredménye ismeretében 
tegye meg a szükséges 
intézkedéseket. 

A gazdálkodási jogkörök 
gyakorlásához kapcsolódóan az 
aláírások esetében a szignó 
használat kerüljön szabályzatban 
meghatározásra. 
 

mely vizsgálat alapján 
munkajogi felelősséget 
nem állapítottunk meg. 
Figyelmeztettük a 
dolgozókat, hogy a 
felmerült hiányosságokat 
a jövőben pótolják. 
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7. napirendi pont 
 

A 2017. évi Belső Ellenőrzési Terv elfogadása 
 

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság megtárgyalta az 
anyagot. Az előző évben megállapodtunk abban, hogy nem az Ózd Kistérség 
Többcélú Társulás, hanem Győrffi Dezső által vezetett könyvvizsgáló iroda végzi a 
belső ellenőrzést és az önkormányzattal egyeztetve állapították meg azokat a 
területeket, amelyeket a következő évben vizsgáltatni fog az önkormányzat. 
Szakmailag maximálisan meg van alapozva ez az ellenőrzési terv, ezért 3 igen 
szavazattal elfogadásra javasoljuk. 
 
Vámos Istvánné dr.: Most már az EHEP részvények vizsgálata is meg fog történni. 
 
Tengely László: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal 
javasolja a Belső Ellenőrzési Terv elfogadását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a 2017. évi Belső Ellenőrzési Terv 
elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

173/2016. (XII.16.) határozat 
 
Tárgy: Arló Nagyközség Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve 
 

1. Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési 
tervéről szóló javaslatot megtárgyalta, és azt a belső ellenőrzési tervre 
vonatkozó javaslat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 
2. Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az ellenőrzési tervben 

foglaltaknak megfelelően az ellenőrzések végrehajtásáról 
gondoskodjon. 

 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Klisóczkiné Papp Andrea jegyző 
 
A 2017. évi Belső Ellenőrzési Terv a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete. 
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8. napirendi pont 
 

Polgármester szabadságáról tájékoztató 
 

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: A bizottsági üléseken is elmondtam, december 8. és december 
28. között töltöm le a szabadságom.  Kérem, ennek a tudomásul vételét. 
 
A képviselő-testület a polgármester szabadságáról szóló tájékoztatót tudomásul 
vette. 
 
 

9. napirendi pont 
 

Indítványok, javaslatok, egyebek 
 

Tengely László: Esténként nagyon sokan petárdáznak, ez nagyon zavaró, állandóan 
nézni kell, nehogy a kocsi alá dobják a petárdákat. Nem tudom, mit lehetne ezzel 
tenni. 
 
Vámos Istvánné dr.: A rendőröknek kell szólni, mert tilos a petárdázás, csak 
szilveszter éjszakáján lehet.  
 
Tengely László: Régebben láttam a faluban a rendőröket, de mostanában nem 
találkozok velük. 
 
Vámos Istvánné dr.: Nem szokták mostanában bejelenteni, néha megjelennek, az 
őrsön tudják megmondani, hogy itt vannak-e vagy nem. 
 

-.-.- 
 
Balogh Edina: Kozma Györgynek szeretném elmondani, hogy nagy örömmel vettem 
azt a tevékenységet, amit végeztetek a kertekben és amennyiben mód lesz rá a 
továbbiakban is ilyen munkát, ilyen szép terméseket kívánok.  
 

-.-.- 
 
Vámos Istvánné dr.: Én az óvoda vezetőjének köszönöm, hogy a kisóvodások 
műsorával kedveskedtek az önkormányzat dolgozóinak. Igazán felemelő érzés volt és 
egy nagyon színvonalas előadás.  
 
A képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját, amelyről külön jegyzőkönyv 

készül.  

 
11. napirendi pont 
 

ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.  
határozatának jóváhagyása 
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A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: Az ÉRV Zrt ismételten kérte az elektronikuson úton történő 
döntés hozatalt. A határozat tárgya: Vezető tisztségviselő visszahívása, 
megválasztása, munkaviszony megszüntetése, munkaviszony létesítése, alapbér 
megállapítása. Az ÉRV. Zrt. vezérigazgatóját, Ritter Gézát a társaság vezérigazgatói 
tisztségéből visszahívja. Kezdeményezi Ritter Géza munkaviszonyának közös 
megegyezéssel történő megszüntetését azzal, hogy a megállapodás megkötésére 
legfeljebb a munkáltatói felmondás feltételei az irányadók, három havi felmondási 
idővel. Ritter Géza urat munkaviszonyának megszüntetésére tekintettel két havi 
végkielégítés illeti meg és felhatalmazza az MNV Zrt. vezérigazgatóját Ritter Géza 
munkaviszonyának megszüntetésével kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére. 
A közgyűlési határozat meghozatalát követő negyedik munkanaptól határozatlan 
időtartamra az ÉRV. Zrt. vezérigazgatójává választja meg Bakondi György Patrikot 
azzal, hogy Bakondi György Patrikkal az ÉRV. Zrt. vezérigazgatói feladatainak 
ellátására a közgyűlési határozat meghozatalát követő negyedik munkanaptól 
határozatlan idejű munkaviszony létesítésére kerül sor. A közgyűlés az új 
vezérigazgató alapbérét - az előző vezérigazgató alapbérével megegyező összegben - 
bruttó 1.359.000.-Ft/hó, összegben állapítja meg. Felhatalmazza az MNV Zrt. 
vezérigazgatóját Bakondi György Patrik munkaviszonyának létesítésével kapcsolatos 
valamennyi intézkedés megtételére. Kérem, szavazzunk erről. 
 
A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

175/2016. (XII.16.) határozat 
 
Tárgy: ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. határozatának 

jóváhagyása 
 

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az ÉRV 
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.-nek a Vezető tisztségviselő 
visszahívása, megválasztása, munkaviszony megszüntetése, munkaviszony létesítése, 
alapbér megállapítása tárgyában a polgármester igennel szavazzon.  
 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

12. napirendi pont 
 

Pályázati önrész biztosítása 
 

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: A 2017. évi START munkaprogram megvalósításához önrész 
biztosítására lenne szükség. Egyrészt a helyi sajátosságokra épülő programhoz, amely 
magában foglalja a Zombori út 29. számú szolgálati lakások külső szigetelését és 
tetőjavítását, valamint a ravatalozó külső és belső felújítását, mosdó és WC 
kialakításával, ezen felül gépkocsi tároló kialakítását a telephelyen. Ehhez 1.717.455 
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Ft-ra van szükség. Másrészt a mezőgazdasági program keretében az előző évekhez 
hasonlóan folytatjuk az egészséges zöldségfélék termesztését szabadföldön és 
fóliasátorban, és szükséges raktár és garázs kialakítása az eszközök tárolására. Ehhez 
2.219.498 Ft-ra van szükség.  
Amennyiben nincs hozzászólás, kérem, szavazzunk az önrész biztosításáról. 
 
A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

176/2016. (XII.16.) határozat 
 
Tárgy: Pályázati önrész biztosítása 
 

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi START 
munkaprogram megvalósításához szükséges önrészt a következők szerint biztosítja:  
 
- a helyi sajátosságokra épülő programhoz  1.717.455 Ft,  
- a mezőgazdasági programhoz    2.219.498 Ft. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Nincs több napirendi pont, a polgármester bezárja az ülést. 
 

 
K. m. f. 

 
 

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


