
 
 
 
 
 

Készült az Arlói Polgármesteri Hivatal tanácstermében az Arló 
Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testület 2013. augusztus 

7-én megtartott rendkívüli üléséről 
 
 
Megjelent önkormányzati képviselők: 
Vámos Istvánné dr. 
Varró Lajos 
Balázsné Király Rita 
Balogh Edina 
Bíró Ferenc  
Vámos Andrásné 

polgármester 
alpolgármester 
képviselő 
képviselő 
képviselő  
képviselő 

 

Távollévő önkormányzati képviselők: 
Dr. Springer József képviselő 
 
Meghívottak neve, megjelenésük ténye: 
Klisóczkiné Papp Andrea 
Solymosi Katalin 

jegyző   
jegyzőkönyvvezető 
 

Jelen van 
Jelen van 

 
Vámos Istvánné dr. köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, dr. Springer József képviselő nem tudott eljönni. 
Javaslatot tesz az ülés napirendjének elfogadására. A javaslatot a 6 jelenlévő 
képviselő egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadja el: 
 
 

Javasolt és elfogadott napirendi pontok: 
 

1./Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás 
módosítása 
2./ Műfüves pálya építése 
3./ Németh Gábor Krisztián kérelme 
4./ Gál Zoltán kérelme 
5./ Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság külső tagja 
6./ Egyebek 
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Tárgyalt napirendi pontok: 
 

Vámos Istvánné dr. megnyitja az 1. napirendi pontot. 
 
 

1. Napirendi pont: 
 

Sajó- Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás társulási megállapodás 

módosítása 
 

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.  
 
Vámos Istvánné dr.: A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítására érkezett 
javaslat. Megkaptuk a tervezetet, amit kiküldtünk a képviselőknek. Nagyon 
sok helyen nem felel meg az új feltételeknek. Az önkormányzati törvényben 
benne van, hogy mik a kötelező tartalmi elemek, ebből 9 elem hiányzik. A 
társulás neve, székhelye, képviselője nincs benne. A települések 
lakosságszáma hiányzik, valamint a döntéshozatal módja, a vagyonleltár nincs 
mellette. Közös intézményt alapítunk-e vagy nem, hogyan vesszük igénybe a 
szolgáltatást, milyen esetekben módosítható a megállapodás. A módosítás 8. 
pontja alapján a tag önkormányzatok nem szólhatnak bele a közszolgáltató 
kiválasztásába. A mellékelt határozati javaslat sem tartalmi, sem formai 
szempontból  nem felel meg a szakmai előírásoknak  Javaslom, hogy 
utasítsuk el a megállapodás módosítására vonatkozó tervezetet. 
 
A 6 jelenlévő képviselőből 6 igen, egyhangú szavazattal a következő 
határozatot hozza: 
 

141/2013. (VIII. 7.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Sajó- Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 
Társulás társulási megállapodás módosítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajó- Bódva Völgye és 
Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodás 
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módosítása tervezetét nem fogadja el. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 9. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

2. Napirendi pont: 
 

Műfüves pálya építése 
 

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. 
 
Vámos Istvánné dr.: A Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítvány felhívott, hogy 
műfüves pálya építésére lehet pályázni. Meghívásos alapon működik, 4 
települést jelöltek ki a megvalósításra. 10 %-os önerő szükséges az 
önkormányzattól, valamint az MLSZ támogatná 20 %-kal. A költségek 70 %-
át lehet megpályázni. Az első beszélgetés alkalmával elmondtam az MLSZ 
elnökének, hogy nincs pénze az önkormányzatnak. Ő azt válaszolta, hogy 
talán az önerőben is tudnának segíteni. A 10 % önerő 1,5 MFt. Nem 
gondolom, hogy most ez a legfontosabb. 
 
Varró Lajos:  A D épület udvarán lehetne a pálya, ezzel meg lenne csinálva a 
kerítés és az udvar. 
 
Balázsné Király Rita: Mi szerintem a falunak tartozunk ennyivel, mivel a 
sportpályát elvettük a COOP részére. Mindig ezzel szembesülünk, hogy nincs 
pénz. A tavalyi évben is, aztán az önkormányzatok hiányát kifizették. Azok az 
önkormányzatok jobban jártak, akik költötték a pénzt.  
 
Vámos Andrásné: Az iskola udvarán javaslom. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Másik helyszínről is gondolkodjunk, mert az 
iskolát nem az önkormányzat működteti, a működtető részéről is kell 
hozzájárulás. 
 
Bíró Ferenc: Kellene ez a községnek. Kérjünk a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól is hozzájárulást. Segít a 
mindennapos testnevelés megtartásában. 
 
Vámos Istvánné dr.: Akkor tehát támogatók keresésével adjuk be a 
pályázatot – ez a javaslat. Erre kérem a szavazást. 
 
A 6 jelenlévő képviselőből 6 igen, egyhangú szavazattal a következő 
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határozatot hozza: 

 
142/2013. (VIII. 7.) sz. határozat: 
 
Tárgy:  Műfüves pálya építése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Labdarúgó 
Szövetség pályaépítési program keretében pályázatot nyújt be műfüves grund 
pálya építésére. Az építéshez szükséges csökkentett - 10 %-os - önrész 
összegét, 1.587.500 Ft -ot rendelkezésre bocsátja.  
 
Megbízza a polgármestert a pályázat beadásával és az önrész további 
csökkentése lehetőségének keresésével. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 9. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

3. Napirendi pont: 
 

Németh Gábor Krisztián kérelme 
 

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete szerint. 
 
Vámos Istvánné dr.: Németh Gábor Krisztián borsodszentgyörgyi lakos 
megkeresett azzal, hogy a Várhegy úton lévő ingatlan megvásárlásához az 
önkormányzat az elővételi jogáról mondjon le. Az egész terület 311 m2, ebből 
110 m2 az önkormányzaté. Erre a területre az eladási ár 300 Ft/m2. 
Javaslatunk az előterjesztés szerint. A vagyonrendeletben korlátozottan 
forgalomképes elemnek számít, ezért át kell tenni az üzleti vagyonba. A 
vagyonrendelet módosítását követően az eladást javasoljuk. Először kérem a 
vagyonrendelet módosítását. 
 
A 6 jelenlévő képviselőből 6 igen, egyhangú szavazattal a következő 
rendeletet alkotja: 
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Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2013. (VIII. 8.)  

önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, 
a vagyonhasznosítás rendjéről, és a vagyontárgyak feletti 

tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól 
szóló 9/2012. (VII. 2.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

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

 
 

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

2. § 
 

A Rendelet 3. melléklete helyébe ez a rendelet 2. melléklete lép. 
 
 

3. § 
 
Ez a rendelet 2013. augusztus 9-én lép hatályba és 2013. augusztus 10-én 
hatályát veszti. 
 

 
Vámos Istvánné dr.                                                    Klisóczkiné Papp Andrea 
 polgármester                                                                                           jegyző 
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A rendelet mellékletét lásd a jegyzőkönyv mellékleteként. 
 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást a terület eladására. 
 
A 6 jelenlévő képviselőből 6 igen, egyhangú szavazattal a következő 
határozatot hozza: 
 
 

143/2013. (VIII. 7.) sz. határozat: 
 
Tárgy:  Telekeladás 
 
Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az arlói 2141 hrsz-ú, 
Várhegy út 30. szám alatti ingatlanra – tulajdonostársként – biztosított 
elővásárlási jogáról lemond.  
 
Az önkormányzat a tulajdonában lévő forgalomképes, tulajdoni hányada 110 
m2 –ét felajánlja tulajdonostársának megvételre 300.- Ft/m2 áron.  
 
Utasítja a polgármestert és a jegyzőt az adás-vételi szerződés megkötésére.  
 
Határid ő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

 

4. Napirendi pont: 
 

Gál Zoltán kérelme 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: Gál Zoltán ózdi lakos kiadványt jelentetett meg. 
Támogatást kér az önkormányzattól a könyv kiadásához. 
 
Balázsné Király Rita: Nem javaslom. 
 
Vámos Istvánné dr.: A kérelem elutasítására kérem a szavazást. 
 
A 6 jelenlévő képviselőből 6 igen, egyhangú szavazattal a következő 
határozatot hozza: 



 7 

 
 

144/2013. (VIII. 7.) sz. határozat: 
 
Tárgy:  Gál Zoltán támogatási kérelme 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Gál Zoltán Ózd, 
Damjanich út 137. sz. alatti lakos könyvének megjelentetését anyagi 
lehetőség hiányában nem tudja támogatni.   
 
Határid ő: 2013. augusztus 9. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

5. Napirendi pont: 
 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság  
külső tagja 

 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: A Bizottságba delegálni kell egy külső tagot, vagy az 
SZMSZ-t kell módosítani. Három személy jöhet számításba: Koós Lajos, 
Vincze László és Szabó Lászlóné, mindhárman voltak már a bizottság tagjai. 
Legyen-e új tag? 
 
Bíró Ferenc: Mindenképpen legyen új tag, mert 4 fős bizottság nem 
szerencsés. Többször előfordul, hogy döntésképtelen a bizottság. 
 
Balázsné Király Rita: Nem tudom, hogy Koós Lajos elvállalja-e, mert 
messze lakik.  
 
Varró Lajos:  Javaslom Koós Lajost. Minden ülésen jelen volt, egyszer sem 
hiányzott. A legfrissebb jogszabályokat ismeri, a NAV-nál dolgozik. 
 
Balogh Edina: Javaslom én is. Ha nem fogadja el, akkor Vincze Lászlót 
javaslom. 
 
Vámos Andrásné: Ha négy fő maradna, az lenne a legjobb.  Vincze Lászlót 
korrekt embernek tartom. 
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Bíró Ferenc: Koós Lajost javaslom, ha vállalja.  
 
Varró Lajos: Vincze Lászlónak a Felügyelő Bizottságban lenne a helye.  
 
Balázsné Király Rita: Kérdezzük meg Koós Lajost, én is őt javaslom. 
 
Varró Lajos felhívja Koós Lajost, aki a felkérésre igent mond. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást Koós Lajos személyére. 
 
A 6 jelenlévő képviselőből 6 igen, egyhangú szavazattal a következő 
határozatot hozza: 

    
145/2013. (VIII. 7.) sz. határozat: 
 
Tárgy:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági külső tag választása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság külső tagjának megválasztja Koós Lajos 
Bogács, Alkotmány út 130. sz. alatt lakost. 
 
Határid ő: 2014. október 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

6. Napirendi pont: 
 

Egyebek  
a.) Suvadás Liget nyitva tartása 

 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: Janiczak Dávid megbízással látja el az ügyvezetői 
posztot. Felmerült bennem, hogyan fogja átadni az egészet. Érdemes lenne 
szeptember végén egy részletes beszámolót készítenie. Felkérem a Felügyelő 
Bizottságot, hogy kísérje figyelemmel az elszámolást. 
 
Vámos Andrásné: Jövő héten lesz egy nagy rendezvény. Ellenőrzést 
javaslok. Délelőttönként sokan fürdőznek a tóban belépőjegy nélkül, mert 
csak déltől adnak jegyet. Szívesen vállalom az ellenőrzést, a jegyadást is. Mi 
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vagyunk a Felügyelő Bizottság, adjon nekünk felhatalmazást az 
önkormányzat. Nem működik a büfé, pedig lenne forgalom.  
 
Bíró Ferenc: Ellenőrizni lehet, de a jegyet adni nem. 
 
Varró Lajos:  Azonnal be kell hívni Dávidot és kérdőre kell vonni. Miért 
fürdőznek jegy nélkül? 
 
Balázsné Király Rita: Azt én is tudom, hogy nincs nyitva a büfé délelőtt.  
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Meg lehet nézni a működési engedélyét, mikor 
van nyitva tartása.  
 
Vámos Andrásné: A szolgálati autó használatot is meg kell nézni, szerintem 
Szilvásváradra is azzal jár.  
 
Klisóczkiné Papp Andrea: A működési engedély szerint hétfőtől csütörtökig 
12-től 18-ig, péntektől 10-től 22-ig van nyitva tartási ideje.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérdezzünk rá az autó használatra, a nyitva tartásra. 
Miért nincs zárva a kapu, ha zárva van a kemping? És az úszómester? Mi 
történik, ha baleset van? Az augusztusi testületi ülésre készítsen beszámolót, 
készítse el az átadást. 
 
Vámos Andrásné: Szerintem szombaton 6-10-ig ott kellene lenni a kapuban, 
én vállalom.  
 
Balogh Edina: Bevállalom én is. 
 
Vámos Istvánné dr.: A tapasztalatról jegyzőkönyvet kell felvenni. 
Megbízólevelet írunk. Hatósági ellenőrzés, ezért javaslom még Dorkó Andi 
személyét. Kérem a szavazást. 
 
A 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 
határozatot hozzák: 
 
  

146/2013. (VIII. 7.) sz. határozat: 
 
Tárgy:  Suvadás Liget nyitva tartása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a 



 10 

polgármestert, hogy Janiczak Dávid ügyvezetővel az alábbi problémákat 
tisztázza: 

- Suvadás Liget nyitva tartása, belépő jegyek vásárlása a délelőtti 
órákban, belépőjegy nélküli fürdőzők 

- Szolgálati autó használata 
- Úszómester alkalmazása 

 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kéri az ügyvezetőt, hogy 
2013. augusztus 30. napjára készítsen pénzügyi beszámolót a Suvadás Liget 
működéséről, valamint készítse elő a mindenre kiterjedő átadást az új 
ügyvezetőnek.  
 
 
b.) Szent Mihály napja 
 
Vámos Istvánné dr.: Két napos fesztivál lesz ekkor. Megújult a honlapunk, 
azon is hirdetjük, valamint a facebook-on is. Tengely Kati lesz a szombati nap 
megszervezője. Az intézmények, egyesületek összehívása a jövő héten lesz. 
Vasárnap nagy körmenet lesz, a Nőklub asszonyai népviseletben lesznek. 
 
c.) Bódvalenke 
 
Vámos Istvánné dr.: Voltunk Bódvalenkén, az alpolgármester, a jegyző és 
én. Nagyon szépek a házak falán a freskók. A kézművesház pályázat nyert.  
 
Balázsné Király Rita: A falu morális romlását mutatja, hogy sokan külön 
lakcímre jelentkeznek azért, hogy kapják a segélyt, és sorban álltak a csirkéért 
is. Ez elszomorító. 
 
Nincs több napirendi pont, a polgármester bezárja az ülést. 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

Vámos Istvánné dr.                                                    Klisóczkiné Papp Andrea 
polgármester                                                                                            jegyző 
 
 
Solymosi Katalin 
jegyzőkönyvvezető 


