
 
 
 
 
 

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

2016. augusztus 19-én megtartott nyílt üléséről 
 
Megjelent önkormányzati képviselők: 
Vámos Istvánné dr. 
Bíró Ferenc 
Balázsné Király Rita 
Dulai Roland  
Papp Zsóka 
Tengely László 

polgármester 
alpolgármester 
képviselő 
képviselő 
képviselő 
képviselő 

 
Távollévő önkormányzati képviselők: 
Balogh Edina  képviselő 
 
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:       
Varró Lajos 
Dr. Springer József 
Horvát Ernő 
Póczos Andrea 
 
Lukán Istvánné  
Tengely Katalin 
Nagy Tiborné  
 
Schlága István 
Kiss Emőke 
Sípos Dénesné 
Juhász János 
Berencsi Gergely 
Bari Gergely 
 
Antal István 
 
Klisóczkiné Papp Andrea 
Dobos Miklós 
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 
Polgárőrség alelnöke 
Arlói Jóléti Szolgálat Közalap. vezetője 
Sportegyesület vezetője 
JOBBIK helyi vezetője 
Arlói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke 
Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 
ügyvezetője 
Jegyző 
TRANSDOWELL Zrt. vezérigazgatója 
jegyzőkönyvvezető 

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 
Nem jelen 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, mert 6 képviselő van jelen, Balogh Edina betegsége miatt nem tud részt 
venni a mai ülésen. A meghívóban feltüntetett napirendtől eltérően javaslom, hogy 1. 
napirendként tárgyaljuk meg a Vízjogi engedély meghosszabbítását, 2. napirendként az 
Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. tájékoztatóját, 3. napirendként a Köztisztviselők 
egyéb juttatásairól szóló rendelet módosítását sürgősségi indítványként és ezzel 
összefüggésben a Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítását, azt követően pedig a 
meghívóban feltüntetett sorrend szerinti napirendeket. Kérem, szavazzunk a napirend 
elfogadásáról.  
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A napirendet a jelenlévő képviselők egyhangúan, 6 igen szavazattal az alábbiak szerint 
fogadják el: 
 
Javasolt és elfogadott napirendi pontok: 
 

1) Vízjogi engedély meghosszabbítása 
2) Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. tájékoztatója 
3) Köztisztviselők egyéb juttatásairól szóló rendelet módosítása 
4) Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
5) 2016. évi költségvetési rendelet módosítása 
6) I. féléves pénzügyi tájékoztató 
7) Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztása 
8) ÉRV Zrt hosszú távú (gördülő) fejlesztési terve 
9) Pályázati menedzsment előleg kérelme 
10) Indítványok, javaslatok, egyebek 

a) LEADER tagdíj 
 

 
Tárgyalt napirendi pontok: 
 

1. napirendi pont 
 

Vízjogi engedély meghosszabbítása 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: Köszöntöm Dobos Miklós urat a TRANSDOWELL Ipari, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatóját. Kérem, adjon a képviselő-testület 
részére tájékoztatást a vízjogi engedély meghosszabbításáról. 
 
Dobos Miklós: Mi készítettük Arló szennyvízcsatornázás engedélyezési terveit. Az 
engedélyezési terv alapján kiadott vízjogi létesítési engedély hatálya augusztus 31-én 
lejár. A projekt közbeszerzési versenyeztetése a fajlagos költségek alapján elindult, a 
kivitelezők készen vannak az ajánlatokkal. Nekünk szeptember végéig kellene tender 
dokumentációt készíteni. Egy cég kapta meg egész Kelet-Magyarországi részre 
vonatkozó tender dolgok elkészítését, mi ebben részeket készítünk. Ha az augusztus 31-i 
határidő elvész, akkor bukott a vízjogi létesítési engedély. Amennyiben most nem 
hosszabbítják meg a vízjogi engedélyt, akkor az új engedélyhez kb. 1 évre lesz szükség, 
mert újból kell kezdeni az egész folyamatot. Azt javaslom, menjünk elébe, mert ha az 
NFI-re hagyjuk, nem biztos, hogy lesz engedély. Borsodnádasd, Arló 
szennyvízberuházása egy projektben indul, Borsodnádasdon már meghosszabbították. 
Amennyiben meghatalmazást kapok, még a mai nap beadom a hosszabbítási kérelmet, 
amíg az engedély hatályának érvényessége megvan, így a szolgáltatási díj 50 %-át kell 
befizetni. A szakhatóságok is kérnek díjakat, 10-50.000 Ft összegben, de addig nem adják 
ki az engedélyt, amíg nincs befizetve a kért összeg. A lényeg, hogy ezt a kérelmet még a 
mai napon bevinném, ehhez kérem a jóváhagyást. A közmű egyeztetési díjakat mi 
fizetnénk ki és kötnénk az önkormányzattal tervezési szerződést, mert nehezen lenne 
kezelhető, ha az önkormányzat fizetne.   
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Balázsné Király Rita: Ezt a vízjogi engedélyt mindenképpen folyamatossá kell tenni. Az 
Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság megtárgyalta ez az előterjesztést, de információ 
hiányában nem hozott döntést. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a vízjogi engedély meghosszabbítását. 
 
Vámos Istvánné dr.: A határozati javaslat a következő lenne: A képviselő-testület 
egyetért azzal, hogy TRANSDOWELL Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. által az 
engedély kérelem meghosszabbítása benyújtásra kerüljön. Felhatalmazza a polgármestert 
az együttműködési megállapodás aláírására. A szükséges engedély és munkadíj fedezete a 
költségvetésből kifizethető. Kérem, szavazzunk erről. 
 
A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

112/2016. (VIII.19.) határozat 
 
Tárgy: Vízjogi engedély meghosszabbítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
TRANSDOWELL Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. által a vízjogi engedély 
kérelem meghosszabbítása benyújtásra kerüljön.  
Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.  
Az engedély meghosszabbításához szükséges anyagi fedezet és a munkadíj fedezete a 
költségvetésből kifizethető. 
 
Határidő: 2016. augusztus 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
(Dobos Miklós távozik a képviselő-testület üléséről) 

 
2. napirendi pont 

Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. tájékoztatója 
 

Antal István: Kérem, a napirendet üzleti érdekre való tekintettel zárt ülésen tárgyalja 
meg a képviselő-testület. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a zárt ülés tartásáról döntött, így zárt ülésen 

folytatja munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készül. 

 
3. napirendi pont 
 

Köztisztviselők egyéb juttatásairól szóló rendelet módosítása 
 
A napirendi pont előterjesztője: Klisóczkiné Papp Andrea jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést. A bizottsági ülésen jegyző asszony tájékoztatást adott a közszolgálati 
ellenőrzésről, ahol azt javasolták, hogy a köztisztviselők részére évente egy alkalommal 
adott, a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott mértékű bankszámla 
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hozzájárulás a rendeletbe kerüljön beépítésre. A bizottság 2 igen szavazattal javasolja 
ennek elfogadását. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal javasolja az 
előterjesztés elfogadását.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a köztisztviselők egyéb juttatásairól szóló 
rendelet elfogadásáról.  
 
A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:  
 

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2016. (VIII.22.) önkormányzati rendelete 

a köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről,  
egyéb juttatásairól  

 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében, a 234. § (3) bekezdés b) 
pondjában és (4) bekezdésében, továbbá a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Arló 
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 13/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság és Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A Polgármesteri Hivatalban dolgozó közszolgálati tisztviselők részére a képviselő-testület 
a) a felsőfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselők esetében az 

alapilletményének a 20%-a szerinti összegben, 
b) a középfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselők esetében az 

alapilletménynek a 20%-a szerinti összegben 
illetménykiegészítést állapít meg. 
 

2. § 
 

(1) Az önkormányzati képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők részére – 
házastársuk, gyermekük halála esetén – temetési támogatást állapít meg. 

(2) A támogatás összege azonos a szociális ellátásokról szóló önkormányzati 
rendeletben meghatározott temetési segély mindenkori összegével. 

 
3. § 

 
A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők részére illetmény előleg felvételét 
biztosítja kamatmentesen. 
 

4. § 

 
(1) A képviselő-testület tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási 

támogatást nyújt a közszolgálati tisztviselők részére. 
 



 5 

(2) A tanulmányi szerződést a munkáltatói jogkör gyakorlója köti meg a közszolgálati 
tisztviselővel.  

 
(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésében meghatározott juttatásra fordítható 

keretösszeget a mindenkor érvényes költségvetési rendeletben határozza meg. 
 

5. § 
 

A Képviselő-testület a köztisztviselők részére a mindenkor érvényes költségvetési 
törvényben meghatározott mértékű bankszámla hozzájárulást nyújt évi egyszeri 
kifizetéssel bankszámlára történő átutalással. 
 

6. § 
 
(1) Ez a rendelet 2016. augusztus 23-án lép hatályba.  
 
(2) Hatályát veszti a köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről, egyéb 
juttatásairól szóló 7/2011. (II. 4.) rendelet. 
 

7. § 
 
Az 5. § szerinti juttatásra a közszolgálati tisztviselők 2015. január 1-jétől jogosultak. 
 
 
Vámos Istvánné dr.                                                                  Klisóczkiné Papp Andrea  
      polgármester                                                                                    jegyző 
 
 
 

4. napirendi pont 
 

Arlói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési  
Szabályzat módosítása 

 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Balázsné Király Rita: A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását az Ügyrendi, 
Szociális és Oktatási Bizottság megvitatta és a közszolgálati ellenőrzés kapcsán felmerült 
pénzügyi ügyintézőnél javasolja a pótlék megszüntetését úgy, hogy ezt az összeget a 
teljesítményértékelése alapján beépíti azt illetményébe. A bizottság 2 igen szavazattal 
egyetért a módosítással. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a 
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a módosításról. 
 
A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
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114/2016. (VIII.19.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 111/2015. (IX.18.) 
határozatával elfogadott Arlói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát 
a mellékelt 4. sz. melléklettel módosítja 2016. szeptember 1-jei hatállyal. 
 
Határidő: 2016. augusztus 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

Melléklet 
4.sz. melléklet 

az Arlói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatához 
 

Képzettségi pótlékra jogosító képesítési előírások 
 

Ügyintéző 
 

Képzettségi pótlékra jogosító képesítési előírás: 
 

Jegyző  Felsőfokú iskolai rendszerű képzésben, továbbképzésben szerzett 
további szakképesítés, szakképzettség 

- pénzügyi-számviteli végzettség,  
- mérlegképes könyvelői szakképesítés (államháztartási 

szakon) 
 

Igazgatási ügyintéző I.  OKJ szerint  
- személyügyi ügyintéző vagy 
- személyügyi gazdálkodó 
 

Igazgatási ügyintéző II.  OKJ szerint  
- szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző, vagy 
- szociális asszisztens 

 
Igazgatási ügyintéző III.  OKJ szerint  

- szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző, vagy 
- szociális asszisztens 
 

Igazgatási ügyintéző IV.  OKJ szerint  
- szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző, vagy 
- szociális asszisztens 
 

Igazgatási ügyintéző V.  OKJ szerint  
- szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző, vagy 
- szociális asszisztens 
 

 
Pénzügyi ügyintéző I.  OKJ szerint 

- pénzügyi-számviteli szakképesítés államháztartási szakon 
- mérlegképes könyvelő (államháztartási szakon) 
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Pénzügyi ügyintéző II.  OKJ szerint 
- pénzügyi-számviteli szakképesítés államháztartási szakon 
- mérlegképes könyvelő (államháztartási szakon) 
 

Pénzügyi ügyintéző III.  OKJ szerint 
- pénzügyi-számviteli szakképesítés államháztartási szakon 
- mérlegképes könyvelő (államháztartási szakon) 
 

Pénzügyi ügyintéző IV.  OKJ szerint 
- pénzügyi-számviteli szakképesítés államháztartási szakon 
- mérlegképes könyvelő (államháztartási szakon) 
 

   
Pénzügyi ügyintéző VI.  OKJ szerint 

- pénzügyi-számviteli szakképesítés államháztartási szakon 
- mérlegképes könyvelő (államháztartási szakon) 

 
 
 

5. napirendi pont 
 

2016. évi költségvetési rendelet módosítása 
 

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Balázsné Király Rita: A táblázatokból kitűnik, hogy 3 új összeg érkezett, mely a 
közfoglalkoztatással és egyéb támogatással kapcsolatos, ezért kellett a költségvetési 
rendeletet módosítani. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 2 igen szavazattal 
javasolja az előterjesztés elfogadását. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a 
költségvetési rendelet módosítását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a költségvetési rendelet módosításáról.  
 
A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:  
 
 

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2016. (VIII.22.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 

1/2016. (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Arló Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
13/2014. (X.30.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság és Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével, továbbá figyelembe véve a 
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pénzügyi bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 
2016. évi pénzügyi tervéről a következőket rendeli el. 

 
1. § 

 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló 1/2016. (I.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

„2. § (1) Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: 
Képviselő-testület) az Önkormányzat 2016. évi pénzügyi tervét (a továbbiakban: 
költségvetés) 

671 749  E Ft    Költségvetési bevétellel 
765 083  E Ft    Költségvetési kiadással 

93 334  E Ft 
 

74 959  E Ft 
18 375  E Ft 

   Költségvetési hiánnyal     
   (pénzmaradvány) 
   -ebből működési 
   felhalmozási hiánnyal    
   (pénzmaradvány) 

állapítja meg.” 
 

2. § 
 

A Rendelet  1.1., 1.2.,  2.1., 2.2., 6., 9.1., 9.1.1., melléklete helyébe az 1-7 melléklet lép. 
 

3. § 
 

Ez a rendelet 2016.augusztus 23-án lép hatályba és 2016. augusztus 24-én hatályát veszti. 
 
Vámos Istvánné dr.                                                                   Klisóczkiné Papp Andrea  
   polgármester                                                                                         jegyző 
 
 

6. napirendi pont 
 

I. féléves pénzügyi tájékoztató 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Balázsné Király Rita: A tájékoztatót már nem kötelező a képviselő-testület elé 
terjeszteni, de a polgármesteri hivatal nagy gondot fordít arra, hogy a képviselőket és a 
lakosságot tájékoztassa az eredményekről. Köszönet a munkatársaknak, hogy 
elkészítették ezt az anyagot, az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 2 igen 
szavazattal javasolja a tájékoztató elfogadását.  
 
Papp Zsóka: Az előterjesztésből látható, hogy az önkormányzat, a polgármesteri hivatal 
és az intézmények is takarékos, megfontolt gazdálkodást folytattak. A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a tájékoztató elfogadását. 
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Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az I. féléves pénzügyi tájékoztató tudomásul 
vételéről. 
 
A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

115/2016. (VIII.19.) határozat 
 
Tárgy: I. féléves pénzügyi tájékoztató 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Arló Nagyközség Önkormányzata 
2016. I. féléves gazdálkodásáról szóló pénzügyi tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester  
 
 

7. napirendi pont 
 

Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztása 
 
A napirendi pont előterjesztője: Klisóczkiné Papp Andrea jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: A ciklus elején elfogadta a képviselő-testület a 
szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait. Időközben több változás is történt, 
ezért ismételten kérjük a tagok és póttagok elfogadását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Szavazatszámláló Bizottsági tagok 
megválasztásáról. 
 
A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

116/2016. (VIII.19.) határozat 
 
Tárgy: Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete szavazatszámláló bizottsági 
tagoknak és póttagoknak a következő személyeket választja meg: 
 
 
 Vámosné Dorkó Ágnes  (Ady Endre út 113.)  tag   

Koós Éva   (Zombori út 19.)  tag 
Liktor Sándorné  (Ady Endre út 89.)  tag 

 Nagyidai József  (Ady Endre út 360.)  tag 
Koós Zsuzsanna  (Táncsics tp. 5.)  tag 
Csépányi Lajosné  (Kassai út 72.)   tag 

 Nagy Tibor   (Zombori út 27. fsz.3.) tag 
Soósné Koós Éva  (Táncsics tp. 28.)  tag 
Csépányi József  (Ady Endre út 8.)  tag 
Bakondi László  (Mátyás k. út 62/a)  tag 
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 Balázs Réka   (Gagarin út 26.)   tag 
 Molnár Tibor   (Zrínyi út 28.)   tag 

    

 Szarka Józsefné   (Ady Endre út 344.)  póttag 
Krisztián Tímea  (Petőfi tp. 17.)   póttag 
Farkasné Vámos Enikő (Ady Endre út 328.)  póttag  

 Petykó Józsefné  (Ady Endre út 241.)  póttag 
Vámos Dániel   (Vasút út 7.)   póttag 
Lénárt Flóra   (Ady Endre út 322.)  póttag 
Kovács László  (Ady Endre út 31.)  póttag 
Koós Karolina   (Zombori út 19.)  póttag 
Nyitrai Józsefné   (Vasút út 26.)   póttag  

 Tóth Alexandra  (Jókai út 15.)   póttag 
 Szkálosiné Sípos Emese Mónika (Zrínyi út 97.)  póttag 
 Balázs Nikolett  (Ady Endre út 56.)  póttag 

Mezei Bettina   (Petőfi telep 9.)  póttag 
 

Határidő: 2016. október 2. 
Felelős: Klisóczkiné Papp Andrea jegyző 
 

8. napirendi pont 
 

ÉRV Zrt hosszú távú (gördülő) fejlesztési terve 
 

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Balázsné Király Rita: Minden évben újra kell tárgyalni a következő 15 év fejlesztési 
tervét. Ezt az ÉRV Zrt. készíti el a szakmai adatokkal. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási 
Bizottság 2 igen szavazattal javasolja elfogadását. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az anyagot és 
vita alakult ki a vízmű használati díjának felhasználásáról. Azt kérdezte az egyik 
bizottsági tag, hogy a bérleti díjat miért nem mi használhatjuk fel úgy, ahogy szeretnénk. 
Alpolgármester elmondta, hogy ezt az összeget nem lehet bármire felhasználni, mindig a 
vízi közművel kapcsolatos fejlesztésekre kell használni. A bizottság 4 igen szavazattal 
javasolja a fejlesztési terv elfogadását. 
 
Bíró Ferenc: A gördülő fejlesztési terv fedezete a díjba kötelezően beépített amortizációs 
hányad és ezt a hányadot kell erre a célra fordítani. A szolgáltató tudja, mit kell 
megcsinálni. Minden évben 15 évre kell elkészíteni. A szolgáltatási szerződést az ÉRV 
Zrt. köti az önkormányzattal. Ebben a szerződésben van rögzítve, hogy az ÉRV Zrt. a vízi 
közmű használatért használati díjat fizet az önkormányzatnak és az ÉRV Zrt. mindig 
megkéri, mire szeretnénk ezt a díjat felhasználni. A használati díjat nem használhatják 
más célra, ugyanis a törvény kötelezően előírja, az ilyen jellegű bevétel csak vízi közműre 
fordítható. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az ÉRV Zrt. hosszú távú (gördülő) fejlesztési 
tervének elfogadásáról, továbbá a meghatalmazásról az ÉRV ZRt részére, hogy a gördülő 
fejlesztési terv beruházási tervrészét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal felé benyújtsa.  
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A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

117/2016. (VIII.19.) határozat 
 
Tárgy: ÉRV Zrt. hosszú távú (gördülő) fejlesztési terve 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Északmagyarországi 
Regionális Vízművek Zrt-vel kötött Gördülő Fejlesztési Tervet jóváhagyja. 
Utasítja a polgármestert a meghatalmazás aláírására, mellyel az ÉRV ZRt. a 2017-2031. 
évekre szóló 15 éves Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási tervrészét a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé benyújtsa.  
 
Határidő: 2016. szeptember 25. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

9. napirendi pont 
Pályázati menedzsment előleg kérelme 

 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: A Kroda Kft. szeretne az elvégzett tanulmányokért járó díj terhére 
1.500.000 + ÁFA előleget kérni. A Kft. készítette a turisztikai fejlesztésről, az 
egészségügyi központ kialakításáról, és az iskolaépületek energetikai korszerűsítéséről 
szóló pályázatainkat. Az előleg folyósításának feltétele lenne egy megállapodás aláírása. 
Az előleget akkor is vissza kell fizetniük, ha a pályázat nem nyer, amennyiben pedig nyer 
a pályázat, a megnyert összegből leszámolásra kerül az előleg. A fedezet rendelkezésre áll 
a pályázati önrészre biztosított 8 millió Ft-os, illetve a balatoni tábor fejlesztésére 
biztosított 2 millió Ft-os keretből. Nyertes pályázataink ebben az évben nem lesznek 
olyan szinten, hogy elkezdődjön a megvalósításuk. Ha nem nyer a pályázat ezt az 
összeget az elutasítást követő 15 napon belül visszautalja a Kft.  
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság ülésén ezzel 
kapcsolatban nem született döntés, de az így megnyugtató. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal javasolja 
elfogadását.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a pályázati menedzsment előleg kérelméről. 
 
A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

118/2016. (VIII.19.) határozat 
 
Tárgy: Pályázati menedzsment előleg kérelme 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Kroda 
Pályázati Tanácsadó Kft. részére az általuk elvégzett tanulmányért járó díj terhére 
1.500.000 Ft + ÁFA összeg előlegként kifizetésre kerüljön. 
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Felhatalmazza a polgármestert az előleg szerződés aláírására. 
  
Határidő: 2016. augusztus 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

10. napirendi pont 
Indítványok, javaslatok, egyebek 

a) LEADER tagdíj 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: A LEADER 2016-2020. évekre meghatározta a tagdíjak mértékét. 
1000 fő alatti település esetében 100 Ft/fő/év, 1001-2000 fő között 80 Ft/fő/év, 2001 fő 
felett 50 Ft/fő/év lenne. Arló vonatkozásában az éves tagdíj 272.650 Ft lenne. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 2 igen szavazattal 
támogatja a tagdíj befizetését. 
 
Papp Zsóka: A javaslat tagdíjemelést nem eredményezett, ezért a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal javasolja elfogadását. 
 
Bíró Ferenc: A bizottsági ülésen is felmerült, hogy az önkormányzatok azok, akik a 
közösséget támogatják, tagdíjat fizetnek. Nyertes pályázat esetén a tagdíj többszöröse is 
visszakerülhet a településre. Az önkormányzatokon kívül a legtöbb nyertes pályázatot a 
vállalkozások nyerték, amelyektől nagyobb hozzájárulását várok, mert ők a legfőbb 
haszon élvezői ennek a közösségnek.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a tagdíj elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

119/2016. (VIII.19.) határozat 
 
Tárgy: LEADER tagdíj elfogadása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 2016. évi 
költségvetés terhére a LEADER tagdíj összegének – 272.650 Ft – befizetésével. 
 
Határidő: 2016. augusztus 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Tájékoztatások: 
 
Vámos Istvánné dr.:  
- A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézettel a helyiségbérleti szerződés meghosszabbításra 

került 2016. 10. 31-ig. Így tovább folytatódhatnak a svájci program keretein belül a 
szűrések.  

 
- Janiczak Dávid Ózd polgármestere arról tájékoztatott, hogy 2018. évtől megkezdi 

működését a büntetés-végrehajtási intézet, októbertől toborzó iroda nyílik. 
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- Solymosi János bejelentette, hogy az önkormányzatnál fennálló jogviszonyát közös 

megegyezéssel szeretné megszüntetni. Megköszönöm a nálunk végzett munkáját. 
 

-.-.- 
 
Balázsné Király Rita: A felújított út állapota, helyzete, különös tekintettel a lefolyókra 
nagyon siralmas. Esőzések után a fél út teljesen víz alatt van, a járdán nem lehet 
közlekedni. A patak melletti oldalon a leállósávból a kövek felverődnek és ez 
balesetveszélyes. Nagy ellenérzést vált ki a lakosokból, hogy az egyik falu közepétől a 
másik falu közepéig újították fel az utat. Az útfelújítás után ugyanúgy megmaradtak a 
problémák, mint előtte voltak. A bekötő utak és a felújított út között 10-12 cm különbség 
van. Nem így kellene egy utat megépíteni. 
 
Vámos Istvánné dr.: Egyetértek a hozzászólásoddal. Megpróbáljuk összegyűjteni a 
reklamációkat, ezeket összesítjük és megküldjük a közútkezelőnek. A felújítás során két 
nagy átereszt is összeroppantottak és nem cserélték ki, az útpadkák közötti 
szintkülönbségek nem megfelelőek. Sajnos soha nem történik az önkormányzattal 
egyeztetés. A szennyvízcsatorna építésével kapcsolatos okirat megérkezett és az volt 
benne, hogy 2016 szeptemberében meg kell kezdeni a beruházást. Nagyon zavar, hogy 
egy projektként kezelik Borsodnádasdot és Arlót, nem szeretném, ha az érdekünk sérülne. 
Kértem, vegyék figyelembe, hogy útfelújítás volt, és ha lehet, a járda alatt vigyék el a 
csatornát.  
 
Bíró Ferenc: A közútkezelőnek az az álláspontja, hogy egy felújított út felbontását 5 
éven belül nem engedélyezik. Az a baj, hogy erre az útra kötelező lett volna szakhatósági 
hozzájárulást kérni, aki a felújítást kijelölte, nem tudja, hogy érvényes vízjogi engedéllyel 
rendelkezünk.  
 
Balázsné Király Rita: Senki nem tudja, hogy minket nem kérdeztek meg az 
útfelújításról. Jó lenne, ha ennek hangot adnánk. 
 
Vámos Istvánné dr.: A lakosságot tájékoztatni kell. 
 
Bíró Ferenc: A járda alá nem lehet tenni a szennyvizet, mert mellette van a gázvezeték, a 
járda másik oldalán pedig az optikai kábel. 
 

-.-.- 
 
Papp Zsóka: Az általános iskola igazgatója tájékoztatott arról, hogy a halmozottan 
hátrányos településen élő gyerekeket szeptember 1-jén és 2-án kötelező étkeztetni, tehát 
főzni kell. Ezen a hétvégén az étteremben lakodalmat rendeznek, nehéz lesz megoldani a 
gyerekek étkeztetését is. 
 
Nincs több napirendi pont, a polgármester bezárja az ülést. 

 
K. m. f. 

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