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Arlói Közéletért és Kultúráért 
Egyesület elnöke 
Polgárőr Egyesület elnöke 
Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány 
vezetője 
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Arlói Roma Nemzetiségi 
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Vámos Istvánné dr.: Köszönti a jelenlévőket, és megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes. A meghívóban szereplő napirendeken kívül javaslom megtárgyalni a 
következő előterjesztéseket is: Arlói 2118/5 hrsz-ú ingatlan visszavétele, 
Önkormányzati törzskönyv, illetve a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatának 8. számú függeléke módosítása, Egészségügyi szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés területi esélykülönbségének csökkentése Arlón c. pályázat projekt 
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menedzsmenti feladatok ellátása, A háziorvosi központi ügyelet problémái és az 
aktuális feladatok, amikről szeretnék tájékoztatást adni.  
 
Balázsné Király Rita: Kérem, hogy a Kitüntetések adományozása napirend tárgyalása 
előtt, sürgősségi indítványként tárgyaljuk meg a kitüntetésekről szóló önkormányzati 
rendelet módosítását. 
 
Vámos Istvánné dr.: A kitüntetések adományozása napirendet zárt ülésen tárgyalja 
meg a képviselő-testület. Az elhangzottak figyelembevételével kérem, szavazzunk a 
napirendről. 
 
A napirendet a jelenlévő képviselők egyhangúan, 7 igen szavazattal az alábbiak 
szerint fogadják el: 
 
Javasolt és elfogadott napirendi pontok: 
 

1) Beszámoló a közművelődési, kulturális tevékenységről 
2) Arlói Tengerszem Óvoda beszámolója 
3) Arlói Széchenyi István Általános Iskola tájékoztatója 
4) Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetőjének illetmény 

emelése 
5) Esélyegyenlőségi Program megvalósulása 
6) Ütemterv az elektronikus ügyintézés megvalósításához 
7) Indítványok, javaslatok, egyebek 

a) Tájékoztatás a tornateremről 
b) Tájékoztatás a szennyvízcsatorna kiviteli szerződés 

aláírásáról 
c) Tájékoztatás az Idősbarát Önkormányzat pályázatról 
d) Jegyző jutalmazása 
e) Tájékoztatás a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 

Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 
követeléséről 

f) Arlói 2118/5 hrsz-ú ingatlan visszavétele 
g) Tájékoztatás Lakitelki továbbképzésről 
h) Önkormányzati törzskönyv, illetve a Képviselő-testület 

Szervezeti és Működési Szabályzatának 8. számú 
függeléke módosítása 

i) Egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
területi esélykülönbségének csökkentése Arlón c. 
pályázat projekt menedzsmenti feladatok ellátása 

j) A háziorvosi központi ügyelet problémái 
k) Kitüntetések adományozásáról szóló önkormányzati 

rendelet módosítása 
8) Kitüntetések adományozása 

 
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 
 

Beszámoló a közművelődési, kulturális tevékenységről 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Tengely Katalin intézményvezető 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Tengely Katalin: A könyvtárban jelenleg van egy 20 órás számítógépes tanfolyam 
idősek részére. Pályázatot adtunk be, amely az idősek és fiatalok kapcsolatáról szól, 
hogyan tudják a hagyományokat az idősek átadni a fiataloknak. A pályázatot 1,8 millió 
Ft-ra adtuk be. A pályázathoz szükség volt több intézménnyel együttműködési 
megállapodás kötésére, szeretném, ha ők is részt vennének ebben. Az idősekkel tartjuk 
a kapcsolatot, szeretnénk klubfoglalkozásokat tartani az idősek otthonában is. Ezt a 
nőklubbal szeretnénk megvalósítani. Jó lenne, ha az idősek minél több régi használati 
tárgyat behoznának, amit már nem használnak, és a gyűjteményünket gyarapítanánk 
ezzel.  
 
Vámos Istvánné dr.: Nagyon örülök ennek, ilyenekről volt szó a tegnapi bizottsági 
ülésen is. A beszámolóban a feladatok között szerepel a falu történetével, 
hagyományaival, természeti, művészeti értékeinek, jeles személyiségeinek ismertebbé 
tétele. Eddig nem tapasztaltam a jeles személyiségekkel való kapcsolatfelvételt. A 
Tájházban dolgozó szövőket bármikor el tudom onnan hozni, ez soha ne fogjon vissza 
bármilyen tevékenység kialakításában, ezt a termet is be lehet rendezni. A jövő héten 
megtörténik az elköltöztetésük. 
 
Tengely Katalin: Kaptunk egy régi szövőszéket, ezt egy falubeli néni össze is rakja, 
és meg is mutatja, hogyan kell rajta szőni.  
 
Papp Zsóka: A beszámolót a bizottság pozitívan értékelte, örültünk a választék 
bővülésének a megyei könyvtár által. Sajnos a könyvtárnak nincs honlapja, ezt meg 
kellene oldani. A falu történetével, hagyományaival, természeti, művészeti értékeinek 
bemutatásával kiemeltebben kellene foglalkozni. Közfoglalkoztatott nem 
alkalmanként, hanem mindig segíti a könyvtáros munkáját. A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság megköszöni a munkátokat és 5 igen szavazattal javasolja 
a beszámoló elfogadását. 
 
Balázsné Király Rita: Sokkal bővebb, több mindenre kiterjedő beszámolót kaptunk, 
mint korábban. Nagyon magas a leselejtezett könyvek száma, tudom, sok 
magánkönyvtárból kaptatok köteteket. A központi rendszerhez tartozás miatt kellett 
selejtezni. A megyei könyvtár támogatásával bővül a könyvek száma. Nagyon jó, hogy 
a lakosságot segítitek pl. e-mail, fax küldésére van lehetőségük. Kevésnek tartom a 
beiratkozott olvasókat a lakosság számához viszonyítva. 
 
Tengely Katalin: Ez mindenhol így van, igyekszünk toborozni az embereket. 
 
Balázsné Király Rita: Nagyon jó, hogy tartod a kapcsolatot a civil szervezetekkel, a 
fellépések intézése is itt történik. A paraméterek alapján jó az internet ellátottság. A 
beszámoló azt tartalmazza, hogy a gépek karbantartása rendszeres problémát okoz, itt 
mire gondoltál? 
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Tengely Katalin: Van egy rendszergazda és elvileg neki magától kellene jönni rendbe 
tartani a gépeket. Amikor felhívom, mindig azt mondja, sok a dolga, nem tud jönni. Ez 
nem a mi feladatunk, mert vannak olyanok, amit csak ő tud megcsinálni.  
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Havi díjat fizetünk a rendszergazdának és a hivatali 
gépekre van elsődlegesen megállapodás, az önkormányzati intézmények nincsenek 
belefoglalva a megállapodásba. Ha szükséges módosítani kell a megállapodást, és 
konkrétan felsorolni mely intézmények tartoznak a rendszergazda feladataiba.  
 
Balázsné Király Rita: A könyvtárnak és az óvodának is szüksége lenne rá. 
 
Tengely Katalin: Nem szükséges rendszeres karbantartás, de legalább évente jó lenne. 
 
Lukán Istvánné: A mi gépünk másfél éve nála van. 
 
Balázsné Király Rita: Sajnos a Suvadás kézműves tábor pályázati hiány miatt ebben 
az évben nem kerül megrendezésre, nincs lehetőségünk ezt támogatni. A beszámolót 
az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja. 
 
Bíró Ferenc: Nem különálló honlapot kellene létrehozni, hanem a települési 
honlaphoz kellene csatlakozni. Ha tudna a települési honlap bővülni, több információt 
is tudna adni. Attól, hogy az önkormányzat nem tudja támogatni a Suvadás tábor 
megrendezését, a pályázati forrásokat meg kell nézni és az anyagi támogatást 
megpályázni. Az erkölcsi támogatást megadjuk.  
 
Tengely Katalin: Tavaly több pályázatot is beadtunk, de nem nyert.  
 
Vámos Istvánné dr.: Megköszönöm a munkátokat. Kérem, szavazzunk a 
közművelődési beszámoló elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

91/2017. (VI. 30.) határozat 
 
Tárgy:  Beszámoló a közművelődési, kulturális tevékenységről 
 
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016-2017. évi 
közművelődési, kulturális tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: 2018. június 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

2. napirendi pont 
 

Arlói Tengerszem Óvoda beszámolója 
 
A napirendi pont előterjesztője: Lukán Istvánné Arlói Tengerszem Óvoda 

vezetője 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
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Balázsné Király Rita: A bizottsági ülésen sok szó esett az igazolt és az igazolatlan 
hiányzásokról. Törvényi kötelezettség, hogy 5 nap hiányzás esetén kell először jelezni. 
A mulasztás igazolásának szabályait az óvoda házirendjében kell meghatározni. A 
szülőknek ismerni kell a mulasztás igazolásának szabályait, mert az igazolatlan 
mulasztásnak súlyos következményei lehetnek. Ha valaki 5 nevelési napnál többet 
mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint 
illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot. Tíz nap hiányzás esetén az 
óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot. Húsz 
nap hiányzás esetén az óvoda vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges 
tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot. Ezt tartalmazza a törvény. 
 
Lukán Istvánné: Nyárra is leigazolták a szülők a hiányzást.  
 
Balázsné Király Rita: Maximálisan részt veszek abban, hogy a két intézmény 
összeüljön, nem beleszólva a munkátokba, mert szerintem több éve ki nem beszélt 
problémák vannak. Többször kértem az intézményvezetőt, hogy az epcohális nevelési 
programot beszélje meg a munkatársaival, a nevelési értekezleten sor került-e erre? Az 
Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 2 nem és 1 tartózkodás mellett nem fogadta 
el az óvoda beszámolóját.  
 
Tengely László: Örülök, hogy végre elindul a párbeszéd, ugyanis érezzük a 
feszültséget. Lehet érezni, sokszor elbeszélés van az iskola és az óvoda között, ha 
leülnének, akkor talán előbbre mennének a dolgok. A hiányzásokkal kapcsolatban 
minél több szankciót kellene alkalmazni, a konfliktust fel kell vállalni. Tudom, vannak 
olyan szülők, akik cirkuszolnak és megfélemlítik a pedagógust. Ezt be kell vállalni. 
Kérem, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat az óvodával is vegye fel a 
kapcsolatot, és valamilyen szinten az óvodának támaszkodni kell a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatra.  
 
Bíró Ferenc: Látjuk, és az iskola beszámolójából is kitűnik, hogy a gyerek anyag, ami 
kikerül az óvodából milyen értelmi szinten kerül ki. Ez probléma, mert ez a színvonal 
alacsony. Ezen gyerekek családi háttere nem megfelelő, ha 1 évig járnak óvodába, 
képtelenek arra, hogy megtanulják, hogyan kell viselkedni az iskolában. A problémát 
ebben látom, és sajnos ezt az 1 évet sem töltik benn az óvodában. 3 éves korban 
megkezdődhetne az óvodai nevelés, és 3 évet eltölthetne a gyerek az óvodában, de nem 
ekkora mennyiségű hiányzással. Továbbra sem értem, a szülőnek miért van 
jogosítványa arra, hogy nyáron ne járjon a gyerek az óvodába. Ez nem fogadható el 
igazolásként. Az iskolában 6 hét után az iskolai rendszert kellene felvenni, végigülni 
45 percet, és figyelni. Írástudatlan gyerekeket bocsátunk ki az iskolából. A település 
fejlődése szempontjából a két oktatási intézményben a párbeszédnek el kell indulnia. 
Együtt találjátok meg azt a lehetőséget, hogyan lehet ezen változtatni. Nincs nyári 
szünet az óvodában, ezt tudatosítani kell a szülőkkel, ebben a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat segítségét kérem.  
 
Lukán Istvánné: Fordulhatok az ASZAK-hoz, hogy ezekhez a szülőkhöz menjenek 
ki, a Roma Nemzetiségi Önkormányzathoz, hogy próbáljanak meg rájuk hatni, mert mi 
nem tudunk. 
 
Vámos Istvánné dr.: Mennyi a házirendben a megengedett távollét, és ezt hogyan 
engedélyezik? Amelyik szülő a szorgalmi időn kívül otthon szeretné tartani a 
gyermekét megteheti, ha írásban a házirend alapján két hetet írásban engedélyez a 
vezető. Akkor fejlődik a gyerek, ha rendszeresen jár az óvodába. 5 éves kortól nagyon 
komolyan kell foglalkozni a gyerekekkel. Láttam a ballagáson, szépen megtanulnak 
dolgokat, az iskolára is elő tudnának készülni. Őket külön kellene a tanulás felé 
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irányítani. Ha otthon nem kapják meg azt a nevelést, amit kellene, akkor az óvodába 
kellene megkapni az alapokat.  
 
Koós Karolina: Nincsenek megszabva a távolmaradás lehetséges esetei, igazolhatják 
orvosi igazolással vagy családi program előzetes tájékoztatása alapján. Az igazolást 
mindig írásban kérjük. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Ez évek óta mindig visszatérő dolog. Jó lenne, ha a 
jogszabály azt is elősegítené, hogy 3 éves kortól tudnának járni óvodába a gyerekek, és 
akkor megfelelő fejlesztést kapnának. A házirendben meg kell határozni pontosan, 
hogy egész évben, szeptembertől májusig pl. összesen egy hónapot hiányozhat a 
gyerek, a nyári időszakban 2 hónapot, a tanköteles korú pedig összesen pl. 10 napot.   
 
Lukán Istvánné: Módosítani fogjuk a házirendet.  
 
Tengely László: A 24. órában vagyunk, ezzel a helyzettel kezdenünk kell valamit. 
Megfelelő szigor kell, másként nem megy. Pár év, és egy élhetetlen világ fog 
kialakulni. Ezek a gyerekek, akik így tanulnak és viselkednek, ezt látják, és ezt 
tanulják otthon. Ennek a felelőse a szülő, de amit a pedagógusok megtehetnek, azt meg 
kell tenniük. A Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak ebben nagy felelőssége van. 
 
Balogh Edina: A két óvoda látogatottsága átlagban 60,5 %. Megoldás lehetne a 
korosztályonkénti foglalkozás, ha célirányosan lehetne velük foglalkozni, mint a régi 
időben. A nagycsoportban már fel kell készíteni az iskolára. Az óvodában már 3-4 
évesen lehet látni, ha egy gyereknek beilleszkedési zavara van, vagy magatartási 
problémája van. Nem az iskolába kell ennek kiderülnie. Ezek a problémák is lehetnek 
az okai annak, hogy sokan visszamaradnak.  
 
Bíró Ferenc: Azért tartom fontosnak, hogy az óvodában töltsék az idejük nagy részét, 
mert az óvodában kapnak csak nevelést. Úgy látom, ha 3 hónapig otthon van a gyerek, 
akkor visszafejlődik, és újra kell kezdeni a tanítást.   
 
Dulai Roland: 2012-től, a rendelet megjelenésétől már tudni kell, ki mennyit 
hiányozhat. Már azóta kellett volna intézkedni a hiányzás megszüntetésére. Lakossági 
bejelentés volt, hogy az óvónők még a 6 órát sem dolgozzák le. Erre a bizottsági ülésen 
választ kaptam, kellőképpen le van ellenőrizve. 
 
Lukán Istvánné: Ha korcsoportonként megbontanánk a gyerekeket, akkor egy 
csoportban lenne  8-10 3 éves gyerek,  a másik csoportban pedig lenne 40 gyerek. 
 
Balogh Edina: Ha 180 főre engedélyezett a létszám, esetleg lehetne több 3 évest is 
felvenni. 
 
Horváth Ernő: Ez a magas hiányzás szomorú dolog, nem értek egyet azzal, hogy 
olyan rendeletet hoztak, hogy a szülő bármennyi hiányzást igazolhat. Ha a gyerek nem 
akar menni az óvodába, a szülő igazolja a távollétet. Mindenki a jót akarja, a 
cigányságnak az egyetlen kitörési pont az oktatás területén van. Olyan gyereket 
engedjenek csak el iskolába, aki meg tud ülni.  
 
Vámos Istvánné dr.: Mindannyiunk nevében megköszönöm a munkát. Tudjuk, nehéz 
körülmények között dolgoznak az óvónők, de a kérésünk a jövő tanévtől, hogy 
szigorítsák meg a hiányzások igazolását. Megfontolásra javaslom a szabályzat 
pontosítását, augusztusban van a házirend módosítása, közösen dolgozzátok át. 
Folyamatosan adjuk be a pályázatot óvodabővítésre, de nem járatják a gyerekeket az 
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óvodába, akkor miért pályázunk? Itt kellene elkezdeni. A fiatal szülő a családban sem 
tanult meg viselkedni és most ezt adja tovább. Kérem, szavazzunk a beszámoló 
elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozza: 
 

92/2017. (VI. 30.) határozat 
 
Tárgy:  Arlói Tengerszem Óvoda beszámolója  
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arlói Tengerszem Óvoda 
2016/2017. évről készült beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2018. június 30. 
Felelős: Lukán Istvánné óvodavezető 
 
 

3. napirendi pont 
 

Arlói Széchenyi István Általános Iskola tájékoztatója 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Póczos Andrea Arlói Széchenyi István 

Általános Iskola igazgatója 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Vámos Istvánné dr.: Igazgató asszonytól kaptam egy levelet, ugyanis az iskola év 
végi beszámolójában tévesen szerepelt az étkezők száma. Az étkezést igénybe vevők 
száma 362 fő, teljes térítési díjat nem fizet senki, 50 %-os térítési díjat átlagban 33 fő 
fizet, ingyenesen étkezik 329 fő.  
 
Papp Zsóka: A beszámoló teljes körűen bemutatja az iskola működését, célkitűzéseit 
pontosan megfogalmazza. A hiányzásoknál a legnagyobb probléma a szülői 
elhanyagolás. Ingyen étkezést, ingyen tankönyvet, ingyen ruhát kapnak, teljes körű 
ellátást nyújtunk, mégsem értékelik. Csak a szülő hibája, ha a gyerek nem érkezik meg 
időben az iskolába. Hogyan működne a 2 éves 1. osztály? 
 
Balázsné Király Rita: Elhúznánk az első osztályt, de konkrétumok még nem jelentek 
meg ezzel kapcsolatban. Az egy éves folyamat két évre húzódna ki. Egyetlen veszélye, 
hogy az iskolaérett gyerekek egy év alatt el tudják sajátítani a tananyagot.  
 
Papp Zsóka: Köszönöm az iskola dolgozóinak a munkát. A táblázatból kitűnik az 5/a 
osztály kiváló eredménye.   
 
Balázsné Király Rita: Több osztályból összeválogatott osztály lett, a 3. osztályban az 
eredmények, az év végi mérések alapján differenciáltuk az osztályokat.  
 
Papp Zsóka: A mostani 4/a osztály is így alakult ki? 
 
Balázsné Király Rita: Véletlenül alakult így. A tájékoztatót az Ügyrendi, Szociális és 
Oktatási Bizottság is megtárgyalta, az ülésen igazgatónő is jelen volt. Vannak bizonyos 
kiemelkedések, de összességében rosszabb helyzetben vagyunk, mint korábban. A 120 
oldalas kompetencia füzet feladatait egy felnőtteknek is nehéz megoldani, nem az ilyen 
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képességű gyerekeknek. Az eltérő tagozatokat országosan megszüntették, kevesebb 
tananyaggal sokkal jobban tudnának teljesíteni a gyerekek, mint a mostani 
integrációban. Nem sikeres az integráció. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 
3 igen szavazattal tudomásul vette a tájékoztatót. Az előző évben a hiányzások miatt 
83 felszólítás volt, ebben az évben 91, a feljelentések száma 45, illetve 61. 64 családtól 
az iskoláztatási támogatást el fogják venni, és sajnos ennek sincs visszatartó ereje.  
 
Horvát Ernő: Megköszönöm az ASZAK-nak a gyerekek ellátását. Sajnos az orvos 
kiadja az igazolásokat, akkor is, amikor nem is beteg a gyerek. 
 
Tengely László: Jelezni kellene felfelé, hogy az integrált oktatási forma nem 
megfelelő, ez itt nem működik. 
 
Balázsné Király Rita: Ezt látni az eredményekből. SNI-s gyerekkel heti 3 órában, 
BTMN heti 2 órában tudnak foglalkozni a pedagógusok. A jelzés erős, a hatása kicsi.  
 
Vámos Istvánné dr.: Köszönöm a küzdést az iskola pedagógusainak. Kérem, 
szavazzunk a tájékoztatóról. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

93/2017. (VI. 30.) határozat 
 
Tárgy:  Arlói Széchenyi István Általános Iskola tájékoztatója  
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arlói Széchenyi István 
Általános Iskola 2016/2017. évről készült tájékoztatóját tudomásul veszi. 
 
Határidő: 2018. június 30. 
Felelős: Póczos Andrea igazgató 
 
 

4. napirendi pont 
 

Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ  
vezetőjének illetmény emelése 

 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal és 1 
tartózkodással javasolja az előterjesztés elfogadását. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal 
javasolja elfogadását. 
 
Vámos Istvánné dr. Az ASZAK vezetőjének az illetménye bruttó 30.000 Ft-tal 
emelkedik 2017. július 1. napjától. Kérem, erről szavazzunk. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozza: 
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94/2017. (VI. 30.) határozat 
 
Tárgy:  Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezető illetményének 

emelése  
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést 
megtárgyalta és 2017. évben az ASZAK bérmegtakarítása terhére, 2018. január 1. 
napjától az ASZAK költségvetésének terhére Papp Zsóka intézményvezető illetményét 
havi 30.000 Ft összegben megemeli.  
 
Határidő:  2017. július 20. és 2018. március 31. (költségvetés tárgyalása)  
Felelős:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
  Klisóczkiné Papp Andrea jegyző    
 
 

5. napirendi pont 
 

Esélyegyenlőségi Program megvalósulása 
 

A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság megtárgyalta az 
Esélyegyenlőségi Programot, melyet a következő évben újra kell gondolni. Az 
esélyegyenlőségi programot sok pályázathoz kötelező dokumentumként kell 
benyújtani. A bizottság 3 igen szavazattal elfogadását javasolja. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

95/2017. (VI. 30.) határozat 
 
Tárgy:  Esélyegyenlőségi Program megvalósulása  
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. május 28-án 
elfogadott, és 2015. június 26-án felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Programot 
áttekintette. Megállapította, hogy a végrehajtás megvalósulásában indokolt a 
felülvizsgálat, melyet a határozat melléklete szerint elfogadott.  
 
Határidő: 2018. május 31. 
Felelős: Klisóczkiné Papp Andrea jegyző 
 
A melléklet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete 
 
 

6. napirendi pont 
 

Ütemterv az elektronikus ügyintézés megvalósításához 
 

A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
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Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja 
az előterjesztés elfogadását. 
 
Balázsné Király Rita: Biztos lesz átmeneti időszak, amikor keveredni fog a papír 
alapú és az elektronikus ügyintézés. Az önkormányzat dolgozóinak sok feladata lesz 
ezzel. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal egyetért az 
elfogadásával. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

96/2017. (VI. 30.) határozat 
 
Tárgy:  Ütemterv az elektronikus ügyintézés megvalósításához 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző által elkészített 
ütemtervet az elektronikus ügyintézés megvalósításához a melléklet szerint jóváhagyja. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

7. napirendi pont 
 

Indítványok, javaslatok, egyebek 
 

A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

a) Tájékoztatás a tornateremről 
 
Vámos Istvánné dr.: A mai Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén elhangzott, nem 
szeretnék, ha a tornaterem a futballpályán épülne fel, inkább a közparkban való 
megvalósítását támogatnák. Véleményük szerint a gyerekeknek nehéz lesz oda 
felmenni az iskolából, sok időt fog igénybe venni, és a kis gyerekeket nem tudják 
elkísérni. Korábban odaadtuk a tervezőknek azokat a helyeket, ahol a mi véleményünk 
szerint felépíthető lenne a tornaterem és a futballpályát találták a legalkalmasabbnak. 
Lehet erről vitatkozni, de gyorsan el kell dönteni, mert a tervezők elkezdték a munkát. 
A tornaórák tömbösítésével ez súlyos gondot nem okoz. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta 
és támogatja, hogy a futball pályánál épüljön fel a tornaterem. 
 
Balázsné Király Rita: A helyszínről a bizottsági ülésen még csak beszélgettünk. 
Sokat gondolkodtam, hogyan lehet megszervezni a testnevelés órákat. Ha oktatási 
szakemberként nézem, sérül a mindennapi testnevelés. Keresgéltem az interneten és 
kevés olyan iskolát találtam, ahol ilyen távolságban lenne a tornaterem. Az első 
osztályosoknak egyszerre két testnevelés órát tartani nem szerencsés dolog. 18 
testnevelés óra van egy nap, nem tud bejutni minden gyerek minden nap a 
tornaterembe. Két 25 fős első osztály lesz, a 45 percből aktívan 15 percet tud eltölteni 
a tornateremben. Örülök a tornateremnek, pedagógus szemmel inkább az iskolához 
közeli helyszínt választanám.  
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Horvát Ernő: Kérem a testületet, nagyon fontolják meg, hol épül meg a tornaterem, 
mert ez a falu életét nagyban befolyásolja. Olyan döntést hozzanak, ami az iskolának 
jó.  
 
Tengely László: Az alapterületen nem lehet változtatni? 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Típus tervek vannak, ezen nem lehet változtatni. 47 m x 
37 m terület kell, parkoló nélkül és 12 parkolót kötelező építeni.  
 
Vámos Istvánné dr: A földterületet is át kell adni az államnak. 
 
Dulai Roland: Ez a tornaterem alkalmas lesz sportrendezvények tartására is, ez 
nagyon jó, de az iskolától a gyereket oda fel kell vinni, és az a probléma. 47 x 37 m 
parkoló nélkül nagy terület. Ha a játszókertet is beáldoznánk, akkor sem lehetne az 
iskola közelében megépíteni? Bármiféle iskolai ünnepséget is lehetne ott rendezni, ha 
közelebb lenne az iskolához.  
 
Vámos Istvánné dr.: Szünetet rendelek el, addig mérjük le az iskola melletti területet, 
hogy oda lehet-e építeni a tornatermet. 
 

Szünet 
 
Dulai Roland: Lemértük az iskola melletti terület, ez sajnos kevés a tornaterem 
megépítéséhez, úgy lehetne megvalósítani, ha az orvosi rendelőt lebontanánk.  
 
Tengely László: Amíg nem épül meg az új egészségügyi központ, a rendelőt 
áthelyezhetnénk az iskolában. 
 
Vámos Istvánné dr.: Az orvosi rendelőbe betegek mennek, nem lehet az egészséges 
gyerekek közé betenni.  
 
Dulai Roland: Mikorra kell elkészülni az új egészségháznak? 
 
Vámos Istvánné dr.: 2018. október 31. Azt szeretnénk, ha a tornaterem 2018. 
szeptemberre kész lenne.  
 
Balázsné Király Rita: Ha a szolgálati lakásban alakítanánk ki az orvosi rendelőt, 
akkor délelőtt lehetne gyermek rendelés, délután pedig felnőtt rendelés. 
 
Dulai Roland: Mindenhol az iskola mellett van a tornaterem.  
 
Vámos Istvánné dr.: Felolvassa a Kormányhatározatot. 20 éve szeretnénk 
tornatermet, már három alkalommal pályáztunk, legutóbb a KLIK is csatlakozott 
hozzánk. A kormányhatározatban június 30. a határidő. Ehhez biztosítani kell a 
közművesített önkormányzati területet, teljesen rendezett terepnek kell lenni. Az új 
területen bontani szükséges, a telek megosztását el kell végezni. Azt kértük a 
tervezőtől, hogy kőépület legyen, amennyiben belefér a költségbe. Nem kötelező 
dönteni, mert tájékoztatásként hoztam be, de dönthetünk róla.  
 
Balogh Edina: A javasolt területek közül erre esett a választás. 
 
Vámos Istvánné dr.: Megmutattuk a térképet és a helyszíneket a tervezőknek. 
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Horvát Ernő: Polgármester asszony mindig arra törekszik, hogy sok minden legyen a 
faluban. A gyerekorvost és a védőnőket máshová kell elhelyezni, egyik megoldás 
lehetne a szolgálati lakás, a másik a pizzéria átalakítása orvosi rendelőnek. 
 
Vámos Istvánné dr.: Nem lehet a pizzériába az orvosi rendelőt elhelyezni, nem 
megfelelőek a körülmények. 
 
Bíró Ferenc: Jobb lenne, ha az iskola környékén lenne a tornaterem. Az a terület, amit 
kimértünk, nem megfelelő, mert a magántelkeket meg kellene vásárolni és ez 
lehetetlen. Ha az orvosi rendelőt elbontsuk az egészségügyi központ kialakítása előtt, 
akkor bontási terveket kell készíttetni, és az út egy részére is szükség lenne. Ha 
nemcsak a költségeket nézzük, hanem azt is, hogy ennek mekkora az engedélyeztetési 
és kivitelezési ideje, felmerül a kérdés, hogy az időbe belefér-e? 20 éve arra várunk, 
hogy legyen tornaterem. Ennyi éven keresztül voltak tornaórák ott, ahová most 
tornatermet akarunk tenni. Ha csak ott lehet megcsinálni, akkor csináljuk meg ott. Ha 
nem férünk bele pénzzel és idővel, akkor nem kell gondolkodni, mert ami most van, 
ahhoz képest nagy előrelépés, mert eddig semmi nem volt.  
 
Dulai Roland: Egyetértek. Azon is el kell gondolkodni, hogy a fal pontosan az út 
melletti közműre esne. Itt villanyoszlop áthelyezését is kérni kell, ez 500.000 Ft-ba 
kerül, ott megy a víz és gázvezeték, ennek a kiváltása is rengeteg pénz.  
 
Bíró Ferenc: Ott megy a fénykábel is. 
 
Tengely László: Mennyi idő, míg ezt körbe lehetne járni? 
 
Vámos Istvánné dr.: Először találni kell olyan tervezőt, aki ráér ezzel foglalkozni és 
közmű tervező. Kell egy építész tervező, aki a helyi rendezési tervünket összehozza a 
tornaterem építéssel. Ezen kívül rengeteg hatósággal kell egyeztetni, hozzájárulást 
kérni, melyik mikor mond véleményt, nem tudjuk. Az engedélyek kiadására minden 
hatóságnak 30 napja van. Mérnök tervező kell, aki megosztja a telket, mert csak 
önkormányzati tulajdonú telekre lehet építeni. Kell egy földhivatali eljárás, továbbá el 
kell bontani a rendelőt, azt át kell költöztetni, és új működési engedélyt kell kérni.  
 
Horvát Ernő: Ha a futball pályára épül, akkor a gyerekek fele se tudja igénybe venni.  
 
Vámos Istvánné dr.: El kell dönteni, hogy a tájékoztatást elfogadjuk, vagy javasoljuk 
a polgármesternek, hogy vizsgálja meg ezeket a lehetőségeket annak tudatában, hogy 
az idő fél évvel eltolódik, és ennek a fedezetére biztosít a képviselő-testület 1,5-2 
millió Ft-ot.  
 
Tengely László: Egy évet kaptunk volna rá, akkor meg tudtuk volna változtatni. A 
tornatermet a gyerekek használják 90 %-ban.  
 
Bíró Ferenc: Nem látjuk annak a lehetőségét, hogy az iskola mellé átkerüljön az 
építés. Nem tudjuk a pénzügyi oldalát, honnan tudnánk ennyi pénzt beletenni? Arról 
kell dönteni, hogy ezen a helyen elfogadható, vagy nem kérjük. Ahhoz képest, hogy 
nincs, ahhoz képest lesz valami, és nekünk nem kerül semmibe. Más területet nem 
találtunk. Jobb lenne, ha az iskola mellett lehetne, de nincs területünk, ahová 
felépíthetnénk.  
 
Vámos Istvánné dr.: A kormányhatározat alapján 16 település kap „A” típusú 
tornatermet a második ütemben.  
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Horvát Ernő: Az iskolát nem tájékoztatták, nem kértek javaslatot tőlük. Az állam a 
hibás.  
 
Vámos Istvánné dr.: Megjelent a kormányhatározat, ennyit tudtunk mi is. Kérem, 
szavazzunk arról, hogy elfogadjuk a tájékoztatást és elfogadjuk a tervezők által 
kiválasztott helyszínt a tornaterem építésére.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

97/2017. (VI. 30.) határozat 
 
Tárgy:  Tájékoztatás a tornateremről 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az a Tornaterem építéséről 
szóló tájékoztatót elfogadja. 
A Képviselő-testület egyetért a tervezők által javasolt futballpálya területére történő 
építéssel. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Vámos Istvánné dr.: Igazgató asszony tájékoztatott két államtitkári döntésről. 
Jóváhagyták a Rákóczi út 3. szám alatti technika terem visszaadását, valamint 
hozzájárultak az Ady Endre út 150. szám alatti tornaszoba szakmai 
alapdokumentációból való törléséhez. Megkaptuk a pedagógusok ügyeleti beosztását 
július és augusztus hónapokra.  
 
 

b) Tájékoztatás a szennyvízcsatorna kiviteli szerződés aláírásáról 
 

Vámos Istvánné dr.: Budapesten aláírtuk a kiviteli szerződést, és találkoztunk a 
kivitelezővel is. Remélhetőleg a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megadja a hiányzó 
összeget a beruházásához, mert 1,5 milliárd Ft áll rendelkezésre az 1,9 milliárd Ft 
helyett, mert akkor tud elindulni a beruházás. Kértük a kivitelezőtől, hogy ahol a 
vezeték rendszer kiépítése valósul meg, azokat a településeket részesítse előnyben. A 
kivitelező azt mondta, amint a pénz a számláján van, megkezdi a beruházást.  

 
 
c) Tájékoztatás az Idősbarát Önkormányzat pályázatról 
 

Vámos Istvánné dr.: Beérkeztek a pályázatok, jelenleg a Bíráló Bizottság dolgozik 
rajta. Az Idősügyi Tanács meghívta a pályázókat, és tájékoztattak bennünket arról, 
hogy mely településen napi szinten hogyan foglalkoznak az idősekkel. Tetszett a 
bizottsági ülésen Balogh Edina felvetése, kérem mondja el itt is. 
 
Balogh Edina: Jó lenne néhány idős embert bevonni bizonyos ügyekbe, tanácsot kérni 
tőlük. Olyan segítő kis csoportra gondolok, akik szívesen megosztják a tapasztalataikat 
és segítenek bizonyos helyzetekben, ötletet adnak. Ezt tovább kell gondolni, nem egy 
olyan szervezetet szeretnék javasolni, ami csak névleg működik. Gratulálok ahhoz,  
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hogy az idősek klubja megjelent a facebookon, örömmel láttam a 30-40 évvel ezelőtti 
képeket azokról, akik látogatták az idősek klubját.  
 
Bíró Ferenc: Az ötlet tetszik, de minden akkor ér valamit, ha megtaláljuk először az 
embereket. Van a település életében olyan döntés előkészítés, ami annál jobb, minél 
többen véleményezik. Nagyon fontos, mielőtt az egészet szervezeti formába 
összerakjuk, hogy először találjuk meg az embereket hozzá.   
 
Vámos Istvánné dr.: Támogatom ezt a javaslatot, legyen Idősügyi Tanács. Azt 
érdemes lenne eldönteni, hány éves kortól idős valaki, hány főt keressünk meg? 
Szívesen magamra vállalom, megkérdezem az embereket. A képviselők segítségét 
kérem, adjatok nevet, ősszel meg is alakulhatna a tanács. 
 
Balázsné Király Rita: Úgy éreznék, részt vesznek a falu életében, jó lenne.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy kezdjük el ennek a szervezését 
és a 65. életévét betöltötte emberekből szervezzünk 10 fős Idősügyi Tanácsot.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

98/2017. (VI. 30.) határozat 
 
Tárgy:  Idősügyi Tanács szervezése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
településen lakó 65. életévüket betöltött emberekből 10 fős Idősügyi Tanács alakuljon 
meg. 
Felhatalmazza a polgármestert – az önkormányzati képviselők javaslata alapján – az 
Idősügyi Tanács megszervezésére. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
(Horvát Ernő távozott a képviselő-testület üléséről) 

 
d) Jegyző jutalmazása 
 

Vámos Istvánné dr.: Az Ügyrendi Szociális és Oktatási Bizottság ülésén elhangzott, 
hogy a képviselő-testületi ülésre nézzem meg a jutalom fedezetét. Ebben az évben 
márciusban adtunk egy kitüntetést egy általános iskolai tanulónak, melyre összesen 
11.765 Ft-ot fizettünk ki. Most a Szakmai Elismerő Oklevélre 4 jelölt van, egyenként 
30.000 Ft a díj + 15.113 Ft a járulék. Az életmű díjjal 100.000 Ft nettó összeg jár + a 
járulék. Így ezen a költségvetési soron van kb. 350.000 Ft szabad összeg, és ennek a 
terhére szeretném a jutalmat kifizetni.  
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Továbbra is kérem a képviselő-testületet, hogy ha nincs 
mód az intézményben jutalmazásra, nekem sem állapítson meg azt, köszönöm az 
elismerő szavakat. 
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Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja 
a jutalmazást. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 2 igen szavazattal 
és 1 tartózkodással szintén javasolja a jutalmazást. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a jegyző jutalmazásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozza: 
 

99/2017. (VI. 30.) határozat 
 
Tárgy:  Jegyző jutalmazása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést 
megtárgyalta és hozzájárul ahhoz, hogy Klisóczkiné Papp Andrea részére a 
Polgármester által munkáltatói jogkörben adott nettó 100.000 Ft jutalom kifizetése 
megtörténjen a kitüntetések adományozása tervezett maradványból, ahonnét a fedezet 
átcsoportosításra kerüljön az Arlói Polgármesteri Hivatalhoz.  
 
Határidő: 2017. augusztus 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Balázsné Király Rita: Megértem polgármester asszony szándékát. Nagyon alaposan 
elő vannak készítve az előterjesztések, ugyanakkor tudom, milyen problémát jelent 
jegyző asszonynak, hogy a munkatársait nem tudja jutalmazni. Megértem ezt a 
helyzetet.  

 
 
e) Tájékoztatás a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 

Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás követeléséről 
 
Vámos Istvánné dr.: A hulladékkezelési társulásnak nem szeretném a kb. 7 millió Ft-
ot kifizetni. Egyeztettem jegyző asszonnyal és az ügyvéd úrral, és úgy gondoljuk, hogy 
nem jogos a követelésük. Felszólítást kaptunk, hogy fizessük be a díjkülönbözeten 
felül megállapított összeget. Anyagi lehetőségeink megengedték, hogy a csekkadót és 
a postaköltséget, a díjkülönbözetet, amiről a társulási megállapodás szól, kifizettük. A 
jogos követelésnek eleget tettünk. A díjkülönbözeten felüli részre nem fogadtunk el a 
társulásban határozatot és nem írtam alá ilyen szerződést.  
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal 
egyetértett azzal, hogy ne fizessük ki a díjkülönbözeten felüli részt, és várjuk meg, 
amíg a Társulás végrehajtásra bíróságra adja a követelését. 
 
Vámos Istvánné dr. Kérem, szavazzunk erről. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozza: 
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100/2017. (VI. 30.) határozat 
 
Tárgy:  Tájékoztatás a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 

Önkormányzati Társulás követeléséről 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a tájékoztatót tudomásul 
vette és egyetért azzal, hogy a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás díjkülönbözeten felüli követelését ne fizesse ki. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

f) Arlói 2118/15 hrsz-ú ingatlan visszavétele 
 
Vámos Istvánné dr.: A tónál, a Várhegy úton egy személy vásárlási szándékot 
jelentett be, azonban az a telek nem az önkormányzat tulajdona. A tulajdonosa Elek 
Emil, aki  nem tett eleget a beépítési kötelezettségének. 
 
Dulai Roland: A tulajdonosnak van még ezen kívül 3 telke, a beépítési 
kötelezettségének nem tett eleget egyetlen telekre vonatkozóan sem. 
 
Vámos Istvánné dr.: A tónál a telkek értéke meg fog emelkedni, ha a beruházások 
megvalósulnak.  
 
Klisóczkiné Papp Andrea: A tulajdonos ezt a telket 1998-ban vette meg, azóta 
rengeteg idő eltelt, az önkormányzat nem vásárolta vissza és nem intézkedett, de a 
tulajdonos sem tett eleget a beépítési kötelezettségének. Az önkormányzat most 
szeretné visszavásárolni ezt a telket az eladási, 250 Ft/m2 áron. Hovodzák Péter ennek 
az ingatlannak a szomszédságában él, és szeretné megvásárolni a 2118/15 hrsz-ú 
ingatlant is.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy a 2118/5 hrsz-ú telek 
tulajdonosával felbontsuk a szerződést és a telket 250 Ft/m2 áron az önkormányzat 
visszavásárolja. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 
 

101/2017. (VI. 30.) határozat 
 
Tárgy: Arlói 2118/15 hrsz-ú ingatlan visszavétele 
 
1. Arló Nagyközség Önkormányzata az 1998. november 27-én kelt adásvételi 

szerződést Elek Emil Ózd, Szent István út 1. sz. alatti lakossal felbontja. A 
szerződés 6. pontjának „Eladó az 1. pontban megjelölt ingatlanokra öt éves 
beépítési kötelezettséget ír elő” nem teljesítése miatta, mely kötelezettség nem évül 
el. 
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2. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szerződés felbontására, a jegyzőt a 
szerződés szerinti vételár (250 Ft/m2) visszafizetésére. 

 
Határidő:  2017. augusztus 31. 
Felelős:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
  Klisóczkiné Papp Andrea jegyző 
 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy a 2118/5 hrsz-ú telket 1000 
Ft/m2 áron értékesítjük Hovodzák Péter részére. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 
 

102/2017. (VI. 30.) határozat 
 
Tárgy: Arlói 2118/15 hrsz-ú ingatlan értékesítése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzata az arlói 2118/15 hrsz-ú, 287 m2 területű beépítetlen 
terület művelési ágú ingatlant értékesíti Hovodzák Péter Arló, Várhegy utca 8. szám 
alatti lakos részére 1000 Ft/m2 áron lakóépület bővítés céljára, 5 éves beépítési 
kötelezettséggel. 
 
Határidő:  2017. augusztus 31. 
Felelős:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

g) Tájékoztatás Lakitelki továbbképzésről 
 
Vámos Istvánné dr.: A Lakitelek Alapítványtól kaptam meghívást, nagyon változatos 
programok voltak, tudományos, politikai, szakmai és művelődési programok. Jelen 
volt a Budapest VIII. kerületi polgármester, aki elmondta a hozzánk hasonló hátrányos 
kerületből milyen intézkedésekkel sikerült kitörni.  
 
 

h) Önkormányzati törzskönyv, illetve a Képviselő-testület 
Szervezeti és Működési Szabályzatának 8. számú függeléke 
módosítása 

 
Klisóczkiné Papp Andrea: Arról tájékoztattak, hogy ha a gyermekétkeztetésben az 
állami támogatás intézményi elszámolásánál maradvány van, azt az önkormányzatok is 
felhasználhatják. Ehhez szükséges a törzskönyvi nyilvántartásba beépíteni az óvodai 
nevelés, ellátás működési feladatait, a gyermekétkeztetés köznevelési intézményben és 
az intézményen kívüli gyermekétkeztetést. Mindehhez szükséges a Szervezeti és 
Működési Szabályzat 8. számú függelékének a módosítása is. Az év végi 
elszámolásnál erre a célra kerülhet kifizetésre valamilyen összeg.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a törzskönyvi kivonat, illetve az SZMSZ 
függelékének  módosításáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
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103/2017. (VI. 30.) határozat 
 
Tárgy:  Önkormányzati törzskönyv, illetve a Képviselő-testület Szervezeti és 

Működési Szabályzatának 8. számú függeléke módosítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a törzskönyvi nyilvántartásban 
szereplő, az önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti 
besorolását 3 új kormányzati funkcióval egészíti ki: 
 

091140  Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
096015  Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
104037  Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

 
Utasítja a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 14/2016. (X.31.) önkormányzati rendelet 8. számú függelékét a fentieknek 
megfelelően módosítsa, valamint a törzskönyvi nyilvántartást végző Magyar 
Államkincstár felé a változások bejelentését tegye meg. 
 
Határidő: 2017. július 31. 
Felelős: Klisóczkiné Papp Andrea jegyző 
 

i) Egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi 
esélykülönbségének csökkentése Arlón c. pályázat projekt 
menedzsmenti feladatok ellátása 

 
Vámos Istvánné dr.: A projekt menedzsmenti feladatok ellátására 4 ajánlat érkezett, a 
Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft-től, a KBTF Közép-Borsodi 
Nonprofit Kft-től, az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő  Nonprofit Kft-től 
és Lenártek Andrástól. A legkedvezőbb ajánlatot a Nyugat-Borsodi Területfejlesztési 
Nonprofit Kft. adta a PR feladatok ellátására. Kérem, szavazzunk a pályázat projekt 
menedzsmenti feladatának ellátásáról, melyet a Nyugat-Borsodi Területfejlesztési 
Nonprofit Kft. nyert el. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

104/2017. (VI. 30.) határozat 
 
Tárgy: Egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi esélykülönbségének 

csökkentése Arlón c. pályázat projekt menedzsmenti feladatok ellátása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által benyújtott TOP-4.1.1-
15-BO1-2016-00023 azonosítószámú „Egészségügyi szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés területi esélykülönbségének csökkentése Arlón” c. pályázat projekt 
menedzsmenti feladatok ellátására négy ajánlat érkezett: 
 

- Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft-től: bruttó 1.498.600 Ft  
- KBTF Közép-Borsodi Nonprofit Kft-től   bruttó 1.513.840 Ft 
- INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő   

Nonprofit Kft-től:      bruttó 1.504.950 Ft 
- Lenártek Andrástól     bruttó 1.524.000 Ft 
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A Képviselő-testület a legkedvezőbb ajánlatot adó Nyugat-Borsodi Területfejlesztési 
Nonprofit Kft-vel köti meg a szerződést. 
 
Határidő: 2017. július 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

j) A háziorvosi központi ügyelet problémái 
 

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal és 1 
tartózkodással javasolja a képviselő-testületnek, hogy a doktornőt kötelezzük az 
ügyelet teljesítésére, vagy arra, hogy gondoskodjon helyettesítésről. 
 
Balázsné Király Rita: Az ügyelet ellátása a doktornő feladata is, ezért az Ügyrendi, 
Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja, hogy lássa el az ügyeleti 
feladatokat is. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk dr. Molnár Ilona háziorvos központi 
ügyeletben való részvételéről. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

105/2017. (VI. 30.) határozat 
 
Tárgy: A háziorvosi központi ügyelet problémái 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Molnár Ilona háziorvosi 
körzet háziorvosa beadványa ügyében úgy dönt, hogy nem tud eltekinteni a 
háziorvosok központi ügyeletbe való részvételétől, ezért az érintett háziorvosok 
feladat-ellátási szerződését változatlan tartalommal kívánja fenntartani. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Doktornőt, hogy éljen a helyettesítési megállapodás 
megkötésének lehetőségével és saját helyettesítéséről gondoskodjon. 
 
Határidő: 2017. július 1. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

k) Kitüntetések adományozásáról szóló önkormányzati rendelet 
módosítása 

 
Balázsné Király Rita: A rendelet módosítását kérem azért, hogy az iskolában dolgozó 
pedagógusok továbbra is kitüntethetőek legyenek. Az iskola már nem önkormányzati 
intézmény, a KLIK-hez tartozunk, de az itt tanító pedagógusok nagy része több éve 
tanítja a településen élő gyerekeket.  
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Már felmerült máskor is a módosítás igénye, de nem volt 
konkrét javaslat. Célszerű az Életmű Díjhoz kapcsolódóan átfogalmazni a rendeletet, 
de a későbbiekben célszerű az egész rendeletet áttekinteni.  
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Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy az Életmű Díj kitüntetést 
nemcsak a jelenleg helyi önkormányzati intézményben dolgozók, hanem a korábban 
ott dolgozók is megkaphassák. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 
 
 

ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

10/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelete a kitüntetések  
adományozásáról szóló 12/2015. (VII. 15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország címerének 
és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. 
törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Arló Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
13/2014. (X.31.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság véleményének kikérésével 
a következőket rendeli el: 

1. § 

A kitüntetések adományozásáról szóló 12/2015. (VII. 15.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ 1. § (4) A Képviselő-testület „Életmű Díj” kitüntetéssel ismeri el azon helyi 
intézményekben és közfeladatot ellátó területen dolgozó, illetve korábban ott dolgozó 
közalkalmazottakat, köztisztviselőket és munka törvénykönyve hatálya alá tartozó 
személyeket, aki nyugállományba helyezésüket megelőzően a településen legalább 30 
évig dolgoztak, munkájukkal és szakmai tudásukkal az intézmény és a település 
érdekében aktívan tevékenykednek, kiemelkedő életpályát értek el. 

 
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2017. június 30-án 17,00 órakor lép hatályba és 2017. július 1-jén 
hatályát veszti. 
 
  
Vámos Istvánné dr.           Klisóczkiné Papp Andrea  
      polgármester                                                                                       jegyző  
 
 
A képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készül. 
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Tájékoztatások: 
 
Vámos Istvánné dr.: 
 

- A Településképi Arculati Kézikönyvet minden önkormányzatnak kötelező 
elkészíteni. Több ajánlat is érkezett a kézikönyv elkészítésére 1,5-3 millió Ft 
összeggel. Az Országgyűlés elfogadta, hogy az önkormányzatoknak segítséget 
nyújt, és 1 millió Ft-tal támogatja a kézikönyv elkészítését. Ez a támogatás 
felhasználható pl. a főépítész díjazására, szakértői megbízási díjra, szerkesztői 
feladatok díjára is. Úgy gondoljuk, hogy ebből az összegből mi is el tudjuk ezt 
készíteni. 

- A Magyar Közút Nonprofit Zrt. BAZ Megyei Igazgatósága arról tájékoztatott, 
hogy a településen áteresz tisztítást végeznek, az Ady Endre és Zsombori út 
kereszteződésénél forgalomtechnikai tükröt helyeznek el, Ady Endre út 56-64. 
között lévő földárok rekonstrukcióját végzik. Hozzájárulnak az önkormányzat 
vízelvezetéssel kapcsolatos kivitelezéséhez, ehhez előzetesen kezelői 
hozzájárulást kell kérni. Tehát tovább folytathatjuk a vízelvezető árkok 
kibetonozását. 

- Ebben az évben szeptember 16-22. között rendezik meg az Európai Mobilitási 
Hetet.  

- 2017-ben a következő napokon voltam szabadságon: február 1-3-ig 3 nap, 
február 7-én 1 nap, február 17-én 1 nap, március 20-22-ig 3 nap, március 28-án 
1 nap,  április 19-20-ig 2 nap, május 16-17-ig 2 nap, és június 6-án 1 nap, ez 
összesen 14 nap.  

 
 
 
Dulai Roland: Két személy keresett meg, akik szeretnének dolgozni, de hiába jönnek 
be a hivatalba, mindig azt mondja az ügyintéző, hogy nincs munka. Szeretnék, ha 
lenne lehetőségük munkájukat megmutatni, szeretnének dolgozni. A Mátyás király 
útról panaszkodott egy ott lakó, hogy a Kézműves ház előtti rész nincs rendesen 
tisztítva, ősszel az esőzésekkor nagy gond lehet belőle.  
 
Vámos Istvánné dr.: Ne hordják oda a szemetet. 
 
Dulai Roland: Egy Vasút utcai lakó megkeresett, hogy az utcába egy átereszt kellene 
betenni, ennek a munkának az elvégzését vállalja. 
 
Bíró Ferenc: A temetőnél WC, vizesblokk vagy szennyvíz tároló lesz építve? A 
Táncsics telepen lakók kerestek meg azzal, hogy Papp Jani háza előtt nagyon nagy a 
fű. Van olyan terület, ahol levágják a füvet, de van olyan is, ahová ki se mennek. 
 
Vámos Istvánné dr.: Ha megrendelik a fűnyírást, a közfoglalkoztatott dolgozók 
elvégzik a munkát, de ezért fizetni kell.  
 
Papp Zsóka: Papp Janinak csak akkor tudunk segíteni, ha megigényli a házi 
segítségnyújtást.  
 
Bíró Ferenc: Nagyon gazos az a terület, megoldást kell rá találni. 
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Nincs több napirendi pont, a polgármester bezárja az ülést. 
 
 

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


