
 
 
 
 
 
 
Készült Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete 

2013. január 4-én megtartott rendkívüli üléséről 
 
 
Jelen vannak: Varró Lajos alpolgármester, 

Balogh Edina, Balázsné Király Rita, Bíró Ferenc, dr. 
Springer József, Vámos Andrásné képviselők  
Zsigray Árpád                        lemondott polgármester 
Klisóczkiné Papp Andrea      jegyző  

 Solymosi Katalin                   jegyzőkönyvvezető 
 
Varró Lajos alpolgármester: Köszönti a jelenlévőket. Zsigray Árpád 
polgármester 2012. december 28-án kezdeményezte a testületi ülés 
összehívását, december 31-én lemondott polgármesteri tisztségéről. A 
testületi ülés levezetésére az alpolgármester jogosult. Megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes, minden képviselő jelen van. Javaslatot tesz az ülés 
napirendjére, melyet a képviselők egyhangúlag, 6 igen szavazattal az 
alábbiak szerint fogadnak el: 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Zsigray Árpád szolgálati lakással kapcsolatos 
kérelme 

2. Alpolgármester tiszteletdíja, volt polgármester 
jutalmazása 

3. Szennyvízcsatorna beruházás 
 
Varró Lajos: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy 2012. december 
31-én Zsigray Árpád lemondott polgármesteri tisztségéről. Előírás, hogy a 
lemondás átvételét követő testületi ülésen tájékoztatni kell a testületet erről.  
 

Felolvassa a polgármester lemondását. 
 

Sajnálattal vettem tudomásul a lemondást. Zsigray Árpád 1990-től, 22 éve 
volt Arló polgármestere. Ennyi időt csak akkor lehet eltölteni ebben a 
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tisztségben, ha a település lakossága nagy részének megbecsülését kivívta. 
Köszönet jár neki az itt eltöltött évekért és a végzett munkáért. A mi 
személyes kapcsolatunk 1994-ben kezdődött egy őszinte 
munkakapcsolattal, tisztességes munkavégzéssel, baráti kapcsolat lett 
belőle. Kívánom, hogy döntését kísérje szerencse, találjon új 
munkatársakra és érezze jól magát. Mindehhez jó egészséget kívánok neki. 
 
Bíró Ferenc: Nagyon sajnáljuk, hogy a település elvesztette a 
polgármesterét. Egy olyan ember irányítja a járási hivatalt, aki méltó erre. 
 
Zsigray Árpád: A döntésemnek két indoka volt. Az egyik az, hogy akkora 
nyomás volt a vállamon, amit már nem bírtam elviselni. A munkámban már 
egyfajta rutint éreztem, ezért úgy gondoltam, hogy váltani kell. A 
településre kell egy fiatalabb vehemencia. Komoly tanulási folyamaton 
mentem keresztül ez idő alatt, hogy talpon maradjak. Ehhez nagyon sok 
segítséget nyújtott a környezetem, a munkatársaim. Egyfajta kiutat 
jelentett, amikor megkerestek a feladattal. Nem sokat gondolkodtam a 
válaszon, de utána már nem voltam benne biztos, hogy jól döntöttem-e. Az 
új feladatom leköt és egyfajta megújulás. Az arlói hivatal sorsát nem látom 
biztosnak, létszámhiánnyal küszködnek, ráadásul az időközi választást is le 
kell bonyolítaniuk. Nagy problémát okoztam a lelépésemmel, ez nagyon 
fáj. Igyekszem a munkát segíteni. 
 
Varró Lajos: A mai napon megtörtént a polgármesteri munkakör átadása – 
átvétele a kormányhivatal megbízottjai jelenlétében. Átvettem a 
polgármesteri munkakör feladatait, 2-án már bejöttem a hivatalba. Nem 
adom fel a munkahelyemet, nem szeretnék indulni a választáson sem. 
Részmunkaidőben töltöm be ezt a funkciót.  
A tájékoztatás után megnyitom az 1. napirendi pontot. 
 
 

1. Napirendi pont: 
 

Zsigray Árpád szolgálati lakással 
kapcsolatos kérelme 

 
A napirendi pont előterjesztője: Varró Lajos alpolgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Varró Lajos: Megkérem Zsigray Árpádot, hogy olvassa fel kérelmét. 
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Zsigray Árpád: Nem áll szándékomban elköltözni a családommal Arlóból. 
Január elsejétől jogcím nélkül lakom a lakásban. Kérem, hogy 
engedélyezzék az Arló, Gagarin út 2. sz. alatti szolgálati lakás kiadását a 
hivatkozott rendelet d) pontjában foglaltak alapján. 
 
Varró Lajos: Jogszabályt nem sért a lakás további kiadása. Javaslom. 
 
Nincs több hozzászólás, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
  

1/2013. (I. 4.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Zsigray Árpád szolgálati lakás iránti kérelme 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Arló, Gagarin út 2. 
sz. alatti önkormányzati szolgálati lakás további használatát engedélyezi 
Zsigray Árpád részére 2013. január 1-jétől határozatlan időre. 
 
Határidő: 2013. január 11. 
Felelős: Varró Lajos alpolgármester 
 
 

2. Napirendi pont: 
 

Alpolgármester tiszteletdíja,  
volt polgármester jutalmazása 

 
A napirendi pont előterjesztője: Bíró Ferenc Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság elnöke 
 
Bíró Ferenc: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági elnökként 
előterjesztést teszek az alpolgármester tiszteletdíjának megemelésére. A 
polgármesteri teendőket is ellátja, ezért természetes, hogy a megnövekedett 
feladathoz emeljük meg a tiszteletdíját. 
 
Varró Lajos: Napi 4 órát ezután is el kell töltenem a munkahelyemen.  
 

Varró Lajos bejelenti érintettségét és elhagyja a termet. Az ülés vezetését 
átadja Balázsné Király Ritának, az Ügyrendi, Szociális és Oktatási 

Bizottság elnökének. 
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Balázsné Király Rita: Kérem a konkrét javaslatot. 
 
Bíró Ferenc: Megvizsgáltuk a törvényi feltételeket. 251 eFt-ig terjedhet a 
tiszteletdíj, melyet meg lehet megállapítani az alpolgármesternek. 200 eFt 
tiszteletdíjat javaslok.  
 
Balázsné Király Rita: Kérem a szavazást a javaslatra. 
 
Nincs több hozzászólás, a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 
tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 
 

2/2013. (I. 4.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Varró Lajos alpolgármester tiszteletdíja 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete Varró Lajos 
alpolgármesternek 2013. január 1-jétől az új polgármester megbízásáig 
bruttó 200 eFt havi tiszteletdíjat állapít meg.  
 
Határidő: 2013. április 1. 
Felelős: Bíró Ferenc bizottsági elnök 
 
 

Visszajön az ülésre Varró Lajos alpolgármester. 
 
 
Balázsné Király Rita: Az alpolgármesteri tiszteletdíjat 200 eFt-ra emeltük. 
 
Varró Lajos: Köszönöm. Visszaveszem az ülés vezetését. Kértem a 
jegyzőnőt, hogy a legrövidebb időn belül történjen meg a választás kiírása. 
Felkérem Bíró Ferencet, hogy tegye meg következő javaslatát. 
 
Bíró Ferenc: Javaslatot teszek a polgármester jutalmazására, amire 22 éve 
nem volt példa. Mindig elzárkózott ez elől a polgármester. Most, a 
lemondása után javaslom ezt.  
 
Zsigray Árpád: Nem hiszem, hogy erre szükség van.  
 
Bíró Ferenc: Nem számít, én javaslom az Ügyrendi, Szociális és Oktatási 
Bizottságnak.  
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Zsigray Árpád távozik az ülésről. 

 
Bíró Ferenc: Hat havi bérnek megfelelő jutalmat javaslok Zsigray 
Árpádnak. Az adósságrendezés után az önkormányzat stabil helyzetben 
van. Javaslom az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság elnökének. 
 
Varró Lajos: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság összeül, 
megtárgyalják a javaslatot. Szünetet rendelek el. 
 

Szünet 
 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 
egyhangú szavazattal Zsigray Árpád volt polgármesternek 6 havi bérnek 
megfelelő jutalmat javasol. 
 
Varró Lajos: Kérem a szavazást. 
 
Nincs több hozzászólás, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 

3/2013. (I. 4.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Zsigray Árpád volt polgármester jutalmazása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete Zsigray Árpád volt 
polgármesternek munkája elismeréseként 6 havi bruttó illetményének 
megfelelő összegű jutalmat állapít meg.   
 
Határidő: 2013. január 15. 
Felelős: Varró Lajos alpolgármester 
 
 

Visszajön az ülésre Zsigray Árpád 
 

 
3. Napirendi pont: 

 
Szennyvízcsatorna beruházás 
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Varró Lajos: A szennyvízcsatorna beruházás jelenlegi állása megkívánja, 
hogy a testület meghatalmazzon azzal, hogy intézhessem az aktuális 
dolgokat a polgármester helyett. Erre kérem a szavazást. 
 
Nincs hozzászólás, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a 
következő határozatot hozza: 
 

4/2013. (I. 4.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Meghatalmazás szennyvízcsatorna beruházás ügyében 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Varró 
Lajos alpolgármestert, hogy a KEOP-7.1.0/11 szennyvízberuházás 
fejlesztés előkészítése tárgyában az önkormányzat nevében eljárjon. 
 
Határidő: 2013. április 30. 
Felelős: Varró Lajos alpolgármester 
 
 
Közérdekű bejelentések 
 
Balázsné Király Rita: Az év végi ajándékutalványnak nagyon örültek a 
kollégák, köszönjük szépen. 
 
Varró Lajos: Az Arlóban folyó munkához képest ez kevés. 
 
 
Nincs több napirendi pont, az alpolgármester bezárja az ülést. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
Varró Lajos              Klisóczkiné Papp Andrea 
alpolgármester jegyző 
 
 
Solymosi Katalin 

 

jegyzőkönyvvezető  
 


