
 
 
 
 
 
 

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

2016. november 25-én megtartott nyílt üléséről 
 
Megjelent önkormányzati képviselők: 
Vámos Istvánné dr. 
Bíró Ferenc 
Balázsné Király Rita 
Balogh Edina 
Dulai Roland  
Papp Zsóka 
Tengely László 

polgármester 
alpolgármester 
képviselő 
képviselő 
képviselő 
képviselő 
képviselő 

 
Távollévő önkormányzati képviselők: 
Nincs  
 
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:       
Varró Lajos 
Dr. Springer József 
Horvát Ernő 
Póczos Andrea 
 
Lukán Istvánné  
Tengely Katalin 
Nagy Tiborné  
 
Schlága István 
Sípos Dénesné 
Juhász János 
Berencsi Gergely 
Bari Gergely 
 
Bárdos Krisztián 
Antal István 
 
Klisóczkiné Papp Andrea 
Pozsár Istvánné  
Bíróné Molnár Márta 

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

 
 
Vámos Istvánné dr.: Köszönti a jelenlévőket, és megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, mert minden képviselő jelen van. 2. napirendként javaslom felvenni a 
napirendre a 2016. évi költségvetési rendelet módosítását, 7. napirendként az 
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, továbbá egyéb bérleti díjakról 
szóló rendelet módosítását. Kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról.  
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A napirendet a jelenlévő képviselők egyhangúan, 7 igen szavazattal az alábbiak 
szerint fogadják el: 
 
 
Javasolt és elfogadott napirendi pontok: 
 
 

1) 2017. évi költségvetési koncepció 
2) 2016. évi költségvetési rendelet módosítása 
3) Háromnegyedéves pénzügyi tájékoztató 
4) Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ, Idősek nappali 

ellátása szolgáltatáshoz kapcsolódó étkeztetés nyersanyag 
normájának módosítása 

5) Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ térítési díj és 
kedvezmény módosítása 

6) Szociális rendelet módosítása 
7) Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek 

bérletéről szóló rendelet módosítása 
8) Beszámoló a foglalkoztatási tapasztalatokról 
9) Indítványok, javaslatok, egyebek 

a) Antal István kérelméről szóló 120/2016. (IX.27.) 
határozat módosítása 

b) Egererdő Erdészeti Zrt. Gyepes völgy és Izra út 
átminősítésével és megvásárlásával kapcsolatos 
kérelméről szóló 151/2016. (X:28.) határozat 
módosítása 

c) Tájékoztató pályázati lehetőségről  
d) Spider Miskolci Mentőcsoport támogatási kérelme 
e)  25. sz. főút 2x2 sávos fejlesztési tervének tárgyalása 

10) Arany János Tehetséggondozó Program 
 
 

Tárgyalt napirendi pontok: 
 

1. napirendi pont 
 

2017. évi költségvetési koncepció 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megvitatta az előterjesztést 
és 3 igen szavazattal javasolja elfogadását. Javasolja továbbá a Suvadás Liget igényét 2 
millió Ft-tal beépíteni a koncepcióba és a dr. Csépány László sétány megvalósítása is 
kerüljön be az anyagba.  
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Balázsné Király Rita: Az előterjesztésből látható, hogy minden intézmény átgondolta 
a 2017-re vonatkozó igényét. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság a Suvadás 
Liget igényeit 2 millió Ft-tal és a dr. Csépány László sétány megvalósítását szintén 2 
millió Ft-tal javasolja a koncepcióba beépíteni. 3 igen szavazattal javasoljuk a 
költségvetési koncepció elfogadását. 
 
Vámos Istvánné dr.: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén Varró Lajos 
kérte, hogy a dr. Csépány László sétány megvalósításáról ne feledkezzünk el. 
 
Bíró Ferenc: A sétány kialakítására szánt 2 millió Ft csak becsült összeg, valószínűleg 
többe fog kerülni.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a 2017. évi költségvetési koncepció 
elfogadásáról. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

156/2016. (XI.25.) határozat 
 
Tárgy: 2017. évi költségvetési koncepció 
 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetési koncepcióját a határozat melléklete szerint elfogadja. 
 
Határidő: 2017. március 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
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          Melléklet 
 
 

a 2017.  évi koncepcióhoz benyújtott intézményi többletigényekről 
    

Intézmény neve Támogatási igény ( E Ft) Sor-
szám Támogatási igény megnevezése Tartós Egyszeri 

1. Polgármesteri Hivatal: ablakok cseréje, belső festés laminált 
padl, fűtéskorszerűsítés 

  15 000 

2. Polgármesteri Hivatal: bútor beszerzés   1 000 

3. Polgármesteri   Hivatal: béremelés többletköltsége járulékkal 13 786 13 786 

4. Arlói Tengerszem.Óvoda: pedagógus szakvizsga, továbbképzés   350 

5. Arlói Tengerszem.Óvodák: eszköz felszerelési jegyzékben 
meghatározottak 

  1 000 

6. Arlói Tengerszem.Óvoda:I.ésII óvoda konyhák, folyosók, 
kiszolgáló helyiségek, mosdók csúszásmentesítése 

  800 

7. Arlói Tengerszem.Óvoda: udvari játékeszközök   2 000 

8. Arlói Tengerszem Óvoda: I. óvoda előtető, padlásfeljáró 
vakolása 

  150 

9. Arlói Tengerszem Óvoda: II.sz.Óvoda bejárati ajtók cseréje, 
pincehelyiség festése 

  1 200 

10. Arlói Tengerszem Óvoda jubíleumi jutalom   3 611 

11 Arlói Tengerszem Óvoda: I.sz.Óvoda II.sz. Óvoda 
folgalkoztatásegészségügyi szolgáltatás 

110   

12. ASZAK: konyhai eszközök (gáz zsámoly, fagyasztó, 
hűtőszekrénytársalgó felújítása) 

  950 

13. ASZAK: vezető helyettesi pótlék+1 fő+ jubíleumi jutalom 2 fő 610 1 243 

14 ASZAK: munkauha+munkacipő 19fő    420 

15 ASZAK: továbbképzés, szakvizsga költsége   72 

16 Tájház és Könyvtár: Diktafon, vezeték nélküli 
mikrofon,projektor+vászon, mikrofonszett Hill Audio) 

  410 

17 Önkormányzat: érintésvédelmi felülvizsg.az intézményekben, 
villámvédelmi rendszer javítása-villámhárító 

  1 000 

18 Önkormányzat: Révfülöpi tábor felújítása   2 000 

19 Önkormányzat: parkosítás, virágosítás, padosítás   2 000 

20 Önkormányzat: 5 db rendezvénysátor, színpad   3 000 

21 Önkormányzat: 7 személyes személygépkocsi, tehergépjármű 
lízing 

500   

22 Önkormányzat: önkormányzati rendezvényre   1 000 

23 Önkormányzat: civilszervezetek támogatása   3 000 

24 Önkormányzat: pályázati önrész   10 000 

25 Önkormányzat: SUVADAS LIGET igénye   2 000 

26 Önkormányzat: dr. Csépány László sétány megvalósítása   2 000 

25 Önkormányzat: közmunka program önereje   5 000 

26 Polgármesteri Hivatal jubíleumi jutalom 1fő   1 078 

Összesen: 15 006 74 070 



Előző évi     
Tárgyévi 
előzetes 
javaslat 

  
Bevételi jogcím 

Eredeti ei. Módosított ei. 
Várható 
Teljesítés 

„A” változat „B” változat 

I. Önkormányzat működési bevételei 77 480 77 480 75 720 87 000   

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei 36 750 36 750 33 070 34 500   

Illetékek           

Helyi adók 30 500 30 500 28 950 29 500   

Átengedett központi adók 4 000 4 000 2 800 3 000   

Bírságok, egyéb bevételek 2 250 2 250 1 320 2 000   

I/2. Intézményi működési bevételek 40 730 40 730 42 650 52 500   

II. Támogatások, hozzájárulások 347 918 359 577 349 631 427 333   

Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 329 972 338 624 338 624 405 113   

Központosított előirányzatok           

Kiegészítő támogatás 17 946 20 953 11 007 22 220   

III. Közhatalmi bevételek           

IV. Támogatás államháztartáson belülről 228 615 335 882 349 500 355 000   

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz           

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól, kistérségi társulástól átvett pénzeszköz 228 615 335 882 349 500 355 000   

EU támogatás           

V. Felhalmozási célú bevételek           

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése           

Önkormányzatot megillető vagyon, vagyoni értékű jog értékesítés, 
hasznosítás 

          

Pénzügyi befektetésekből származó bevételei           

VI.Átvett pénzeszközök     600     

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről     600     

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről           

VII. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 654 013 772 939 775 451 869 333   

VIII. Előző évi várható költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele 67 609 93 334 93 334 58 950   

IX. Finanszírozási bevételek           

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 721 622 866 273 868 785 928 283   
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Előző évi     
Tárgyévi 
előzetes 
javaslat 

  
Kiadási  jogcím 

Eredeti ei. Módosított ei. 
Várható 
Teljesítés 

„A” változat 
„B” 

változat 

  I. Működési  költségvetés 682 655 810 449 794 384 863 000   

     Személyi juttatások 337 498 441 595 442 560 485 550   

    Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 68 389 86 449 75 800 82 450   

    Dologi  kiadások 200 505 195 992 190 022 210 650   

    Ellátottak pénzbeli juttatásai 51 930 57 144 57 052 54 500   

    Egyéb működési célúkiadások 24 333 29 269 28 950 29 850   

   - ebből:   Lakosságnak juttatott támogatások           

                  Szociális, rászorultság jellegű, ellátások           

                  Működési költségvetési maradvány átadás           

                  Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5 000 6 000 5 980 6 050   

                  Működési célú támogatási kiadás 5 329 5 329 5 025 5 250   

                  Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés           

                  Pénzforgalom nélküli kiadások           

                  Kamatkiadások           

  II. Felhalmozási költségvetés 38 967 44 639 40 848 40 525   

    Beruházások 29 910 34 351 30 560 31 000   

    Felújítás 9 057 10 288 10 288 9 525   

    Egyéb felhalmozási célú kiadások           

        ebből: - EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai           

                  - Lakástámogatás, lakásépítés           

   III. Tartalékok             

    Általános tartalék           

    Céltartalék           

  IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 721 622 855 088 835 232 903 525   

  V. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány           

  VI. Finanszírozási kiadások           

  KIADÁSOK ÖSSZESEN: 721 622 855 088 835 232 903 525   

  Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (+/-) -67 609 -82 149 -59 781 -34 192   

  Létszám-előirányzat (fő):      Közfoglalkoztatottak létszáma (fő):           
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2. napirendi pont 

 
2016. évi költségvetési rendelet módosítása 

 
Vámos Istvánné dr.: Az újonnan érkezett normatívák, a bérkompenzációk, a működési 
támogatások, az ágazati pótlék, a közmunka foglalkoztatásban átvett pénzeszközök, a 
gyermekvédelmi támogatás, a hivatal népszavazásra átvett kiadásai miatt célszerű volt 
a bevételi oldalt módosítani.  
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal javasolja 
a rendelet módosítás elfogadását. 
 
Balázsné Király Rita: A módosítással együtt kb. 93 millió Ft mínuszba áll a 
nagyközség költségvetése. Ebből 74 millió Ft a működési és 1,8 millió Ft a 
felhalmozási hiány. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a költségvetési rendelet módosítását.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a költségvetési rendelet módosításáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 
 

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2016. (XI.28.) 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 
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) 
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772 939  E Ft    Költségvetési bevétellel 
866 273  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., 7.,  9.1.,  9.1.1., 9.2., 9.2.1., melléklete helyébe az 
1-10 melléklet lép. 

 
3. § 

 
Ez a rendelet 2016. november 29-én lép hatályba és 2016. november 30-án hatályát 
veszti. 
 
 
Vámos Istvánné dr.      Klisóczkiné Papp Andrea  
   polgármester       jegyző 
 
 

3. napirendi pont 
 

Háromnegyedéves pénzügyi tájékoztató 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Vámos Istvánné dr.: Mind a bevételi, mind a kiadási oldalon 82-85 % közötti 
teljesítés történt. A 9.1 melléklet részletesen kifejti, a felhalmozási kiadásokban 82 %-
os a teljesítés, ezen az önkormányzat vagyongyarapodását kell érteni. A tói házak 
felújítása, tűzoltószertár felújítása, valamint a traktor megvásárlása növelték az 
önkormányzat vagyonát. Önként feladatot nem vállaltunk, adósságot keletkeztető 
ügyletünk nem volt. A Hulladékgazdálkodási Társulástól kaptunk levelet, 10 millió Ft 
összeget követelnek rajtunk. Az a megoldás látszik kézenfekvőnek, hogy az év végén 
megmaradó összeget 1,5-2 millió Ft-ot tudunk utalni ebben az évben. A 2015. 
szeptemberre kért összeget tudjuk elutalni, majd a 2016. évit folyamatosan. 2017-től 
nem kellene, hogy legyen díjkülönbözet. Hitelt nem vettünk fel ennek az összegnek a 
kifizetésére, így a díjkülönbözetet csak görgetjük magunk előtt.  
 
Papp Zsóka: A háromnegyedéves pénzügyi tájékoztatót a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja. 
Elhangzott a bizottsági ülésen, hogy az önkormányzatok kínlódnak a közhatalmi 
bevételekkel, nálunk 25,28 %-ban teljesültek. Rossz a fizetési hajlandóság, de a 
legtöbbnek nincs jövedelme és nem lehet miből behajtani a tartozást.  
 
Balázsné Király Rita: Köszönjük az önkormányzat dolgozóinak a táblázat 
összeállítását, így nagyobb lett a rálátásunk. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási 
Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a pénzügyi tájékoztató elfogadását.  
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Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a pénzügyi tájékoztató elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

157/2016. (XI.25.) határozat 
 
Tárgy: Arló Nagyközség Önkormányzata 2016. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló 

tájékoztató 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. I-III. negyedévi 
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
Határidő: 2016. november 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

4. napirendi pont 
 

Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ, Idősek nappali ellátása 
szolgáltatáshoz kapcsolódó étkeztetés nyersanyag normájának 

módosítása 
 

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Papp Zsóka: Amiatt volt szükség a módosításra, hogy mind mennyiségben, mind 
minőségben a 2014. évi ÉMI rendeletnek megfelelően tudjuk az időseknek is nyújtani a 
tízórait. Az óvodásoknak 75 Ft volt a tízórai nyersanyag norma, ez az anyagban 67 Ft-
os összeggel szerepel, mert elírtuk. A tápanyagszámításnál kiderült, az időseknek 
majdnem a duplája jár, mint az óvodásoknak. A kalkuláció alapján 123 Ft lenne a 
megfelelő összeg, így garantáljuk a megfelelő minőségű és mennyiségű tízórait az 
időseknek az ÉMI rendeletnek megfelelően. A Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja.  
 
Balázsné Király Rita: Időszerű volt a módosítás, mert egy óvodáskorúnak nem úgy 
kell enni, mint egy időskorúnak. Az emelt összeget 3 igennel az Ügyrendi, Szociális és 
Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az étkeztetés nyersanyag normájának 
módosításáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

158/2016. (XI.25.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ, Idősek nappali ellátása 

szolgáltatáshoz kapcsolódó étkeztetés nyersanyag normájának módosítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Szociális 
Alapszolgáltatási Központ Idősek nappali ellátása szolgáltatáshoz kapcsolódó felnőtt 
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étkezők tízóraijának nyersanyag normáját 75.-Ft/adagról 123.-Ft/adag összegre 
módosítja, 2017. január 1-jétől.  
 
Határidő: 2017. január 1.  
Felelős: Papp Zsóka intézményvezető 
 

5. napirendi pont 
 

Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ  
térítési díj és kedvezmény módosítása 

 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Papp Zsóka: A belső ellenőrzés során derült ki, hogy a térítési díj megállapításánál 
eltérés van a kerekítés miatt. Azt javasolták, hogy az összegeket ne kerekítsük és a %-
os kedvezmény helyett Ft-ban állapítsuk meg a díjat és a kedvezményt is. A Pénzügyi 
és Településfejlesztési Bizottság is megtárgyalt az előterjesztést és 3 igen szavazattal 
annak elfogadását javasolja. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság szintén megvitatta 
az anyagot és 3 igen szavazattal javasolja elfogadását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az ASZAK térítési díj kedvezmény 
módosításáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

159/2016. (XI.25.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ térítési díjainak és a 

kedvezményeknek a  módosítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Szociális 
Alapszolgáltatási Központ a következő intézményi térítési díjakat javasolja a szociális 
rendeletben elfogadni: 
 
Szociális étkeztetés: 
A szociális étkeztetési intézményi térítési díja:      623 Ft/adag 
 
Idősek nappali ellátása: 
Bent tartózkodás étkezés igénybevételével:   1.601 Ft/nap 
 
Házi segítségnyújtás:          76 Ft/óra 
 
Az intézményi térítési díj az ÁFA-t nem tartalmazza 
 
Személyi térítési díj:         791,21 Ft 
 
Szociális étkeztetés: 
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Jövedelem 
Kedvezmény  

Ft-ban 
Személyi térítési díj (ÁFA-s) 
Helyben v. elvitel/kiszállítás 

         0  -    31.000 486,21           305 Ft       + 30 Ft      = 335 Ft 

 31.001 – 100.000 432,21           360 Ft       + 30 Ft      = 390 Ft 

100.000-től 401,21           390 Ft       + 30 Ft      = 420 Ft 

 
Kiszállítás díja: 23,62 Ft + ÁFA = 30 Ft 
 
Idősek nappali ellátása:  
 
Személyi térítési díj:       2.033,27 Ft 
 

Jövedelem 
Kedvezmény  

Ft-ban 
Személyi térítési díj (ÁFA-s) 

           0 -   70.000 1.723,27 310 Ft 

  70.001 –   90.000 1.328,27 705 Ft 

  90.001 – 150.000 1.228,27 805 Ft 

150.001-től - 2.033,27 Ft 

 
Házi segítségnyújtás személyi térítési díja: 1 óra: 97 Ft/fő 
 
Határidő: 2017. január 1.  
Felelős: Papp Zsóka intézményvezető 
 
 

6. napirendi pont 
 

Szociális rendelet módosítása 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Vámos Istvánné dr.: A módosítás túlnyomó részt az időskorúak segélyezése miatt 
van, ebben az évben nem tudjuk biztosítani azt a támogatást, amit az elmúlt évben. 
Megpróbáltunk pályázatot benyújtani, de elutasították a kérelmünket azzal, hogy ez 
nem kötelező feladat, az állam nem adott erre támogatást. A Bursa Hungarica ösztöndíj 
pályázatra 4 új kérelem érkezett és 2 régi kérelem. Mivel ilyen kevés, javaslom, 
emeljük fel a támogatás összegét. A hatásköri rendelkezést is javasoljuk módosítani, az 
iskolakezdési támogatások elbírálása a polgármesterhez kerülne. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal egyetért a 
szociális rendelet módosításának az elfogadásával. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal 
szintén javasolja a rendelet módosítását. Az időintervallumot lerövidítettük, konkrétan 
meg van határozva az időpont, amikor erre be lehet adni a kérelmet. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a szociális rendelet módosításáról. 
 



 12 

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 
 

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete 

a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb pénzbeli és 
természetbeni támogatásának rendszeréről, a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjáról szóló 

3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) 
bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (3) 
bekezdésében, a 45. §-ában, a 48. § (4) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés a) 
pontjában, a 115. § (3) bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdés a) és g) 
pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a 29. § (2) bekezdésében, a 131. § (1) 
bekezdésében, a 134/E §-ában, a 148. § (5) bekezdésében és a 151. § (9) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában 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 véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb pénzbeli és 
természetbeni támogatásának rendszeréről, a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
ellátások intézményi térítési díjáról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Az Önkormányzat az őt megillető önkormányzati hatósági jogkör gyakorlását e 

rendeletben meghatározott támogatásokra az alábbiak szerint ruházza át: 
 

a) Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság átruházott hatásköre: 
 

aa) gyermek és fiatal felnőttek települési támogatása a beiskolázási  
támogatás kivételével 

ab) szociális alapszolgáltatások térítési díjának méltányossági 
mérséklése 

ac) jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátások tekintetében 
részletfizetés engedélyezése, részbeni vagy teljes elengedése 

ad) köztemetés esetén a köztemetés költségeinek megtérítési 
kötelezettség alóli részben vagy egészben történő elengedése 
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b) Polgármester átruházott hatáskörei: 
 

ba) lakásfenntartási támogatás 
bb) rendkívüli települési támogatás 
bc) gyermek és fiatal felnőttek települési támogatása közül a beiskolázási  
      támogatás” 

 
2.  § 
 

A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„11. § Beiskolázási támogatás évente egy alkalommal július 1-jétől szeptember 31-ig, 
keresztféléves tanulmányokat folytató hallgatóknál január 1-jétől március 15-ig 
benyújtott kérelem alapján nyújtható  

a) középfokú tanulmányokat folytató tanulók esetében 10.000,- Ft,   
b) felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók esetében 20.000,- Ft,  

tanulónként, ha az egy főre jutó havi jövedelem család esetén a nyugdíjminimum 
200%-át, gyermekét egyedül nevelő esetén annak 300%-át nem haladja meg.” 
 

3. § 
 
A Rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A támogatás összege 5.000,- Ft/fő/hó. 

a) „A” típusú pályázat esetén 10 hónapra, azaz két egymást követő 
tanulmányi félévre, 

b) „B” típusú pályázat esetén 30 hónapra, azaz hat egymást követő 
tanulmányi félévre.” 

 
4. § 

 
(1) A Rendelet 13. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(9) Hivatalból indított eljárás keretében jövedelem vizsgálata nélkül rendkívüli 
települési támogatásként 6.000,- Ft egyszeri természetbeni támogatás kerül 
megállapításra minden év november vagy december hónapjában azoknak, akik adott év 
december 31-ig betöltik és már betöltötték a 70. életévüket.” 
 
(2) A Rendelet 13. §-a a következő (9b) bekezdéssel egészül ki:: 
„(9b) Hivatalból indított eljárás keretében jövedelem vizsgálata nélkül rendkívüli 
települési támogatásként egyszeri pénzbeli támogatás kerül megállapításra minden év 
decemberében 10.000,- Ft összegben azoknak a fiatal felnőtteknek, akik az adott év 
szeptember 1-jén BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjban 
részesülnek.” 
 

5. § 
 
A Rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„15. § (1) Az önkormányzat a felnőtt szociális alapszolgáltatás keretében az intézményi 
térítési díjakat a Szt. 116. § (3) bekezdése alapján számítottan, ÁFA nélkül az alábbiak 
szerint állapítja meg:  
a) szociális étkeztetés díja helyben fogyasztás vagy elvitel esetén 623,- Ft/adag + ÁFA 
b) szociális étkeztetés kiszállítási díja 23,62 Ft/adag + ÁFA.  
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(2) A szociális étkeztetésnél az intézményi térítési díjból biztosított kedvezmény 
mértékét az 5. melléklet tartalmazza.  
 
(3) Az önkormányzat a szociális ellátás keretében az intézményi térítési díjakat az Sztv. 
115. § (1) bekezdése alapján számítottan, ÁFA nélkül az alábbiak szerint állapítja meg: 
a) Idősek Klubjában munkanapon 1.601,- Ft/nap + ÁFA  
b) Étkeztetés igénybevétele nélkül az Idősek Klubjában az ellátás térítésmentes.   
 
(4) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 76,- Ft/óra + ÁFA .  
 
(5) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díjából a biztosított kedvezmény a 
rászorultak részére 100%.”  
 

6.  § 
 

A Rendelet 5. melléklete helyébe ez a rendelet 1. melléklete lép. 
 

7. § 
 

A Rendelet 6. melléklete helyébe ez a rendelet 2. melléklete lép. 
 

8. § 
 
(1) Ez a rendelet  

a) – az 5. § - 7. §- ban foglaltak kivételével - 2016. november 29-én lép hatályba, 
b) 2016. november 30-án hatályát veszti. 

(2) Az  5. § - 7. § 2017. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
Vámos Istvánné dr.       Klisóczkiné Papp Andrea  
     polgármester                                                                               jegyző 
 
 

7. napirendi pont 
 

Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek  
bérletéről szóló rendelet módosítása 

 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Vámos Istvánné dr. A korábbi, szeptemberi ülésen tárgyaltunk az emelés mértékéről 
és a díjemeléseket elfogadtuk, a rendelet módosítását szükséges most elfogadni. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a rendelet 
módosítását, és az önkormányzati lakásokhoz tartozó garázs bérleti díjának 60 Ft/m2/hó 
összegre történő emelését, 3 igen szavazattal. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és 3 igen szavazattal javasolja a rendelet módosítását és az önkormányzati 
lakáshoz tartozó garázs bérleti díjának elfogadását. 
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Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az önkormányzat tulajdonában lévő lakások 
és egyéb helyiségek bérletéről szóló rendelet módosításáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 
22/2004. (XI. 2.) rendelet módosításáról 

  
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiség 
bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 
LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Ltv.) és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 9. 
pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testületének Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. (IV. 1.) 
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 rendelet 1. melléklete helyébe ez a rendelet 1. melléklete lép. 
 

2. §. 
 
Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba, és 2017. január 2-án hatályát veszti. 
 
 
Vámos Istvánné dr.       Klisóczkiné Papp Andrea 
     polgármester       jegyző 
 
 

1. melléklet a 17/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelethez 
1.  melléklet a 22/2004. (XI. 2.) rendelethez 

Lakások és a lakáshoz tartozó egyéb helyiségek  
bérleti díja 

 
Megnevezés Ft/m2/hó  
1.) Lakások esetében:  
     Összkomfortos lakás 184,- 
     Komfortos lakás 124,- 
     Komfort nélküli lakás 99,- 
     Szükséglakás  38,- 
2.) Lakáshoz tartozó egyéb   
     helyiségek esetében: 

 

     széntároló, kazánház, lomos, a 
rendeltetésszerű használatot szolgáló 
egyéb rakodó-tároló helyiség 

        
     

60,- 
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   Az árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az önkormányzati lakáshoz tartozó garázs 
bérleti díjáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

160/2016. (XI.25.) határozat 
 
Tárgy: Önkormányzati lakáshoz tartozó garázs bérleti díja 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

2017. január 1. napjától   60 .-Ft/m2/hó 
 
nettó összegben határozza meg, mely összeg a mindenkor érvényes általános forgalmi 
adót nem tartalmazza.  
 
Határidő: 2017. január 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

8. napirendi pont 
 

Beszámoló a foglalkoztatási tapasztalatokról 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Papp Zsóka: A foglalkoztatási tapasztalatokról szóló beszámolót a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal javasolja elfogadni. 
 
Balázsné Király Rita: Nagyon alapos és mindenre kiterjedő az előterjesztés, 
különösen tetszett, hogy bemutatta a pályáztatási rendszert, a pénz összegének 
alakulását, pontosan kimutatta hány fő dolgozott egy-egy programban, valamint a 
dologi és bérkiadásokat. A bizottsági ülésen megfogalmazódott, nagy probléma lesz 
akkor, ha megszűnik a közfoglalkoztatás. Levitték a tankötelezettséget 16 éves korra, 
nagyon sokan nem végzik el a 8 osztályt. Sajnos vannak olyan családok, ahol nincs 
minta arra, hogy dolgozni kell menni. Kérdés számunkra, hogy később ezek az 
emberek a munka világába hogyan tudnak visszakerülni? Nagyon nehéz helyzetbe 
fogunk kerülni, ha megszűnik a közfoglalkoztatás, az önkormányzat nagyon sok 
területet befed ezzel, mi lesz, ha ez megszűnik, mert akkor az emberek megélhetése is 
veszélybe fog kerülni. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal 
javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Nekünk pár millió Ft-os fejlesztések is számítanak, amit ha nem 
lenne közmunkaprogram és nem lenne benne 3-5 millió Ft, a költségvetésünkből nem 
tudnánk megvalósítani. A tói beruházásra, a buszmegállókra gondolok, és az utak 
karbantartására. Foglalkoztatjuk a lakosságot, és valójában értékteremtő munkát tudunk 
ebből előállítani, talán a köztisztasági program az, amiből keveset tudunk profitálni. 
Ahhoz viszont, hogy legyenek dologi költségek, az az érdekünk, minél magasabb  
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számú foglalkoztatás legyen, hiszen a bér arányában van a dologi költség megállapítva. 
Ezek az emberek nem tudnak más munkahelyen megfelelni. A Pilot programról: Nem 
volt értelmetlen az a gondolat, hogy ezeket az embereket is próbáljuk meg 
foglalkoztatni, hiszen fokozottan hátrányos helyzetben vannak, az átlagnál is rosszabb 
körülmények között, mentális és egészségügyi állapotuk miatt. 9 millió Ft-ba került az 
épület felújítása. November 31-el a program véget ér. Még nem tudom, hogy lehet-e 
folytatni, jó lenne, ha folytatódna a program, mert szerintem van érdeklődés a 
szövőtermék iránt, van kereslet ezekre a termékekre.  
 
Balázsné Király Rita: A bizottsági ülésen szóba került, hogy nagyon szép termékeket 
csinálnak a drágább alapanyagból, az intézményekbe lehetne a termékeket használni, 
illetve a lakossági eladásra is lehetne kínálni.  
 
Vámos Istvánné dr.: 2-2.500 Ft folyómétere ezeknek a kézműves termékeknek. 
Sajnos nem hajlandóak hasogatni a ruhákat, pedig vannak alapanyagok, van sodrógép 
is, ezzel a megoldással olcsóbb termékeket is elő lehetne állítani. A Kézműves ház 
dolgozójának az az ötlete volt, hogy hullahopp karika közé szőtte fel a lábszőnyegeket, 
nagyon mutatós és nagyon szép lett. Rengeteg variáció van, amit meg lehet tanulni és 
más ötletek is vannak. Sajnos egyik munkavezető sem alkalmas az irányításra.  
 
Tengely László: Ezek közül az emberek közül csak azok kerülnek vissza a munka 
világába, akik ezt akarják is. Nagyon sok ember otthon volt segélyen. Most legalább 
látja a gyerek is, hogy a szülő elmegy dolgozni, letölt ott valamennyi időt. 
Hozzászoknak ehhez az életvitelhez. Sok az iskolázatlan ember, és itt megtanulnak 
kertészkedni, olyan dolgot tanulnak a zöldségtermesztésről, amit eddig nem tudtak, és 
ha megszűnik a közfoglalkoztatás legalább otthon képes lesz a kertjében dolgozni. Ez 
már egy haszon.  
 
Vámos Istvánné dr.: Szeretik a gyógynövényes tanfolyamot, elő is állítottak dolgokat. 
Most fog indulni a karbantartók képzése, két oldalról is jó, egyrészt mert fizetik a 
terembérleti díjat, másrészt ragaszkodom ahhoz, hogy itt végezzék el a gyakorlati 
feladatot is.  
 
Tengely László: Az sem haszontalan dolog, hogy az utcát takarító észreveszi, hogy 
valamilyen rendet, tisztaságot megkövetelnek tőle. Ha már az utcán nem dobja el a 
papírt, az már jelent valamit. Ha ezt a támogatást minél tovább meg tudja tartani az 
állam, az már jó. 
 
Vámos Istvánné dr.: Örülök, hogy mindannyian egyetértünk azzal, hogy szükség van 
a közfoglalkoztatásra. A szövetkezet se fog erős tőke nélkül beindulni. Beadjuk majd 
tavasszal a pályázatot, meglátjuk hány embert tudunk oda tenni.  
 
Dulai Roland: Én is egyetértek az elhangzottakkal. Van közbiztonság javító hatása is, 
bűnmegelőzési hatása is, mert nincs idejük bűnözni.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
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161/2016. (XI.25.) határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a 2016. évi foglalkoztatási tapasztalatokról 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és a beszámolót elfogadta. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

9. napirendi pont 
 

Indítványok, javaslatok, egyebek 
 
a) Antal István kérelméről szóló 120/2016. (IX. 27.) határozat módosítása 
 
Vámos Istvánné dr.: Egy korábbi határozat javítását kérem.  
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Az ügyvezető bére az elmúlt ülésen megemelésre került, a 
határozatban arról döntöttünk, hogy 300.000 Ft legyen a téli időszakban is az 
illetménye és arról elfeledkeztünk, hogy neki két részletben van a bére. Egyrészt, mint 
rendezvényszervező, arra kapja a bére nagy részét, és van egy megbízási díj az 
ügyvezetésre vonatkozóan. Emiatt ketté kell bontani a bérét, és ezt tartalmazza az 
előterjesztés.  
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal javasolja 
a 120/2016. (IX.27.) határozat módosításának elfogadását.  
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság szintén javasolja a 
határozat módosítását, 3 igen szavazattal. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a 120/2016. (IX.27.) határozat 
módosításáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

162/2016. (XI.25.) határozat 
 
Tárgy: Antal István kérelméről szóló 120/2016. (IX. 27.) határozat módosítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Antal István kérelméről 
szóló 120/2016. (IX. 27.) határozatát a következőre módosítja: 
 
„Tárgy: Antal István kérelme 

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arlói Turisztikai és 
Közösségi Kft. ügyvezetőjének a kft. működéséről szóló szóbeli tájékoztatását 
elfogadja.  
 
A Képviselő-testület Antal István (szül.: Ózd, 1980. 08. 17. an.: Eke Márta) 3600 Ózd, 
Nemzetőr utca 5. 1/3. sz. alatti lakos művelődésszervező és megbízott ügyvezető 
alapbérét 2016. október 1-2017. április 30. időszakra megemeli bruttó 120.000,- Ft/hó, 
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továbbá megbízási díját ugyanezen időszakra megemeli bruttó 30.000,- Ft/hó 
összeggel, mely összeget a kft.-nek kell a téli működési során kitermelni. 

 
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a további szükséges intézkedés 
megtételére.” 

 
Határidő: 2016. december 1. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
b) Egererdő Erdészeti Zrt Gyepes völgy és Izra út átminősítésével és megvásárlásával 
kapcsolatos kérelme 
 
Vámos Istvánné dr.: Az Egererdő kérelmével kapcsolatos 151/2016. (X.28.) 
határozatot szükséges módosítani, ami a Gyepes völgy és az Izra út átminősítésére és 
értékesítésére vonatkozik. Azért kell pontosítani, mert az előző határozatban 
leegyszerűsítettük úgy, hogy nem járulunk hozzá a magánút átminősítéséhez sem, és 
eladásához sem. Mivel két különböző útról van szó, két különböző átminősítésről, ezért 
mindkét útra vonatkozóan dönteni kell. Javaslom, hogy a képviselő-testület ne járul 
hozzá a 0158 hrsz (Gyepes völgy) út közforgalom elől elzárt magánút, illetve a 082 és 
0102 (Izra) út közforgalom számára megnyitott magánút átminősítéséhez és 
eladásához.  
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal javasolja 
a módosítást. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság szintén 
megtárgyalta az előterjesztést és 3 igen szavazattal egyetért a módosítással. 
 
Bíró Ferenc: A Gyepes úti sorompóval mi a helyzet? Nem baj, hogy van sorompó, de 
milyen jogon zár ki bárkit is az útról az Egererdő? 
 
Vámos Istvánné dr.: Tőlünk kell a behajtási engedélyt kérni, nem az Egererdőtől. 
Nekem eddig ők adtak behajtási engedélyt határozatlan időre. Természetesen 
hozzájárulunk ahhoz, hogy helyreállítsák az utat, mert ők tették tönkre. 
Magántulajdonú erdőnek a közjóléti funkcióját meg kell tartani.  
 
Tengely László: Tisztázni kell a sorompó kérdését. Az Egererdő az utat jogtalanul 
zárja le, mert az út a miénk. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a 151/2016. (X.28.) határozatot 
módosításáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

163/2016. (XI.25.) határozat 
 
Tárgy: Egererdő Erdészeti Zrt. Gyepes völgy és Izra út átminősítésével és 
megvásárlásával kapcsolatos kérelméről szóló 151/2016. (X:28.) határozat módosítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Egererdő 
Erdészeti Zrt. kérését, mely a Gyepes völgy és Izra út átminősítésére, majd 
megvásárlására vonatkozik. Úgy határozott, hogy a 
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- 0158 hrsz (Gyepes völgy) út közforgalom elől elzárt magánút, 
- 082 és 0102 (Izra) út közforgalom számára megnyitott magánút 

 
átminősítéséhez és megvásárlásához sem járul hozzá. 
 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. 

 
 
c) Tájékoztató pályázati lehetőségről  
 
Vámos Istvánné dr.: A következő pályázati lehetőségről elméleti szinten már 
korábban szó esett, a szegregációs pályázat beadásának a lehetőségéről kell 
tárgyalnunk. A mi esélyegyenlőségi programunk nem tartalmaz szegregációkat, 
gyakorlatilag nincs ilyen lakókörnyezet, ahol mélyszegénységben élő, rendkívül 
hátrányos emberek élnek. Ebben a pályázatba lehetne bevonni a Mátyás király út egy 
részét és a Dózsa György út végét. A helyi önkormányzatok pályázhatnak, de 
konzorcium kell hozzá. 22 milliárd Ft a keret, a támogatás összege 45-200 millió Ft 
között van, 100 %-os intenzitású, önrész nélküli. Két része van a pályázatnak, az 
elsőben elméleti kérdések vannak, de a gyakorlati pályázattól nem választható el. Aki 
nem pályázik az elsőre, az nem pályázhat a másodikra sem. Az első részt december 2-
től lehet benyújtani, közösségi életre való felkészítés, csillagpontok létrehozása, 
célcsoportok előkészítése, felnőtt oktatás képzés, foglalkoztatás elősegítése, ez 
elméleti. A második rész tartalmazza az ingatlanvásárlást, a csillagpontok kialakítását, 
közösségi ház kialakítását, amibe esetleg egy-két lakót is lehet beköltöztetni. A 
szegregátumból el lehet hozni néhány családot, illetve ott építesz ki közösségi teret, pl. 
oktató terem, mosási, fürdési lehetőség. A Sipos kúriát jó lenne ehhez megvásárolni, 
ezt a szép épületet helyreállítanánk, 2-4 lakást ki lehetne alakítani benne. Ha az állam 
megveszi nekünk, megint úgy jutunk hozzá az értékhez, hogy nekünk nem kell 
hozzátenni semmit. Ha nem veszik meg a házat, én szívesen tárgyalnék a Sípos 
testvérekkel, a tulajdonosokkal, hogy egy kisebb szolgálati lakásra ezt el tudnánk 
cserélni. Elsőre mindenképp be kellene adni a pályázatot.  
 
Vámos Istvánné dr.: Érkezett egy együttműködési szándéknyilatkozat, az SZGYF 
BAZ megyei kirendeltségétől. Kockázatelemzést, beavatkozási területet mutatja be, a 
lakáshelyzetet, és az elért eredmények fenntarthatóságát kidolgozzák, méréseket 
végeznek, felzárkóztatási program csomagokat állítanak elő. Azt kérik, hogy 3 
példányban jutassuk el ezt az együttműködési nyilatkozatot. Ez csak egy 
szándéknyilatkozat.  
 
Bíró Ferenc: Abba az irányba nem gondolnám a dolgot, hogy olyan helyiséget vagy 
épületet biztosítsunk, amiben mosni lehet, fürödni lehet. Ilyet már csináltak Ózdon, a 
Hétes telepen és utána az alapítvány elfelejtette, hogy ezt működtetni kellene. A 
működtetési költségről is kell gondoskodni és meg kell oldani, hogy bárki ne mehessen 
be.  
 
Vámos Istvánné dr.: Az utcáról nem mehetne be senki, csak annak lenne lehetősége, 
aki ebben benne van. Lenne 4 lakás és ahhoz egy mosóhelyiség.  
 
d) Spider Miskolci Mentőcsoport támogatási kérelme 
 
Vámos Istvánné dr.: A BAZ Megyei Közgyűlés elnökétől kaptunk levelet, melyben 
kéri a Miskolci Speciális Mentőszolgálat támogatását. 
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Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a kérelmet és 
3 szavazattal úgy döntött, hogy ebben az évben nem javasolja a támogatást. A pályázati 
rendszerünkről tájékoztatni kell őket. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 szavazattal azt 
javasolja, hogy a következő évben adjuk meg a lehetőséget nekik a pályázatra, és ha 
megfelelnek a pályázati követelményeknek, akkor ők is részesüljenek támogatásba. 
Voltak már itt a tónál, amikor valaki belefulladt és megkeresték.   
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy ebben az évben nem tudjuk 
támogatni az alapítványt és tájékoztatást adunk számukra a pályázati rendszerünkről. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

164/2016. (XI.25.) határozat 
 
Tárgy: Spider Miskolci Mentőcsoport támogatási kérelme 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Spider 
Miskolci Mentőcsoport támogatására vonatkozó kérelmet és úgy határozott, hogy 
ebben az évben nem tudja támogatni a csoportot. A Spider Miskolci Mentőcsoportot 
tájékoztatni kell a pályázati támogatási rendszerünkről. 
 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
e) 25. sz. főút 2x2 sávos fejlesztési tervének tárgyalása 
 
Vámos Istvánné dr.: Megkaptuk a tervdokumentációt a 25 főút végleges tervéről. Azt 
írják, hogy a mellékelt dokumentumok alapján szíveskedjünk testületi határozatot 
kiadni arról, hogy a tervező által nyomtatott és digitalizált formában átadott 
tervdokumentáció Arló települést érintő 25 sz. főút  fejlesztésével, beleértve az 1 
változatban szereplő terv zsűri által is elfogadott változatot, összhangban van az 
önkormányzat elképzeléseivel, illetve a rendezési terv elkészítése, illetve 
módosításához átadott adatszolgáltatást a testület elfogadja és felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a rendezési terv módosításakor az adatszolgáltatás alapján a 
tervezett közúti beruházást a településrendezési tervébe beépítésre kerülhessen. Azt a 
változatot fogadtuk el, hogy Arló belterületét elkerülendő út valósul meg, a Dózsa 
György út végén fog becsatlakozni. Jegyző asszony és alpolgármester úr alaposan 
áttekintették ezt a tervet, és kiderült, ez pont az a terv, amit nem szerettünk volna. Ez a 
terv félbeszakítja a településünket, miközben az út mindkét oldalán az Iskola 
helyezkedik el, illetve az orvosi rendelő is veszélyeztetve van. A tervben az volt, hogy 
Arlót elkerülő út, de ez a terv nem kerüli el.  
 
Bíró Ferenc: Az nem fogadható el, hogy az új út átjön a rétnél. Az iskola udvara sincs 
akkora, hogy ott négy sáv elférjen.  
 
Balázsné Király Rita: Ez a terv házhelyeket, épületeket is érint. Párhuzamosan a 
patakkal menne az út. 
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Bíró Ferenc: Gond lesz, ha a patak kiönt. Az egyik oldal már teljesen le van zárva, a 
másik oldalt fogja érinteni, ha kiönt a patak minden víz az útra fog folyni.  
 
Dulai Roland: Mennyi esély van arra, hogy ez az út megvalósul? 
 
Vámos Istvánné dr.: Ez lenne a feltétele annak, hogy üzemek települjenek ide. Már 20 
évvel ezelőtt kellett volna megvalósítani. 
 
Papp Zsóka: A bizottsági ülésen szóba került ez a téma, de nem szavaztunk róla. Ez az 
anyag így nem fogadható el. 
 
Balázsné Király Rita: Ez a tervdokumentáció számunkra nem elfogadható.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy ez a tervdokumentáció 
számunkra nem elfogadható. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

165/2016. (XI.25.) határozat 
 
Tárgy: A 25. számú főút 2x2 sávos fejlesztésének tárgyalása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 23. számú és 
Arló települést érintő 25. számú főút építésének tervét. A Képviselő-testület 
megállapította, hogy a megküldött tervek nem egyeznek azzal, melyek a 
tervtárgyalások során elhangzottak. A Képviselő-testület nem fogadja el a település 
lakott területét kettészelő építési változatot, mivel az iskolai és egyészségügyi 
intézményeket, lakóházakat veszélyeztetni.  
Kéri, hogy az előzetes egyeztetésnek megfelelően a település belterületét elkerülő 
változat épüljön meg. A tervező által átadott tervdokumentáció nincs összhangban az 
önkormányzat elképzeléseivel. 
 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
A képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készül. 
 

 
K. m. f. 

 
 

Vámos Istvánné dr.     Klisóczkiné Papp Andrea 
    polgármester                  jegyző 
 
 
Bíróné Molnár Márta 
jegyzőkönyvvezető 
 
 


