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Vámos Istvánné dr. köszönti a jelenlévőket, és megállapítja, hogy az ülés határozatképes,
minden képviselő jelen van. Javaslom, hogy a 2014. évi költségvetési zárszámadást 1.
napirendként tárgyaljuk meg, és az Indítványok, javaslatok, egyebek napirend között
tárgyaljuk meg az Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány alapító okiratának módosítását.
Javaslom, hogy az Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2015. évi üzleti tervét és Vig Edit
kérelme napirendeket zárt ülésen utolsóként tárgyaljuk meg.
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A napirendet a jelenlévő képviselők egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbiak szerint
fogadják el:

Javasolt és elfogadott napirendi pontok:
1.) 2014. évi költségvetési zárszámadás
2.) Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2014. évi beszámolója
3.) Beszámoló a 2014. évi gyermekvédelemmel kapcsolatos munkáról
4.) Éves ellenőrzési jelentés
5.) Javaslat Felügyelő Bizottság megszüntetésére
6.) Indítványok, javaslatok, egyebek

a) Javaslat az Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány alapító okiratának
módosítására

7.) Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2015. évi üzleti terve
8.) Vig Edit kérelme

Tárgyalt napirendi pontok:
Vámos Istvánné dr. megnyitja az 1. napirendi pontot.

1. Napirendi pont

2014. évi költségvetési zárszámadás

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.

Győrffi Dezső: 2014. évben alapvetően megváltozott az államháztartás rendszere. Nem
volt könnyű a 2014. évet végigcsinálni, új volt a szabályozás, a feldolgozási rendszert meg
kellett ismerni. Az önkormányzat gazdálkodása megalapozott, színvonalas beszámoló
készül minden évben. A gazdálkodás tartalmi részét nézzük, azt mondhatom, hogy
kiegyensúlyozott gazdálkodás folyt, a források rendelkezésre álltak, és eredményesen
kerültek felhasználásra. 2014-ben a gazdálkodás során betartották azokat a jogszabályi
előírásokat, amik az önkormányzati gazdálkodásra vonatkoznak. Áttekintettem a
beszámolót és a gazdálkodást, az önkormányzat gazdálkodása megbízható és valós képet
ad. Ezért javaslom elfogadását.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottsági ülésen a
könyvvizsgáló által elmondottakat fogalmazták meg és 3 igen szavazattal javasolják
elfogadását.

Papp Zsóka: Az előterjesztést a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is
megtárgyalta, és megállapították, hogy a szöveges kiegészítés nagy segítséget adott a
bizottság számára. Kitűnik az anyagból, hogy nagyon konszolidált volt a költségvetés,
polgármester asszonynak köszönhetően sok támogatást kaptunk. A Hivatal és intézményei
jól gazdálkodtak. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja
elfogadását.
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Tengely László: Nagyon örülök, hogy a 2014. évi költségvetés így sikerült. Remélem a
következő időszak is jó eredményekkel zárul.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a könyvvizsgálói jelentés elfogadásáról.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:

68/2014. (V. 22.) határozat:
Tárgy: Könyvvizsgálói jelentés

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvvizsgálói jelentést, értékelést
az önkormányzat 2014. évi zárszámadási rendeletének és egyszerűsített beszámolójának
felülvizsgálatáról elfogadja.

Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a 2014. évi költségvetési zárszámadás
elfogadásáról.

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

Arló Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének

8/2015.(V. 26.)
önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetési zárszámadásáról

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.31.) 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
2014. évi költségvetési zárszámadásáról (a továbbiakban: zárszámadás) a következőket
rendeli el:



4

1. §
(1) Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-
testület) a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1 022 261 E Ft Költségvetési bevétellel
886 912 E Ft Költségvetési kiadással
135 349 E Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati
szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti
bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások
mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők
szerint fogadja el:
a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja
jóvá.

b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az
önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását
az 5. melléklet szerint fogadja el.
c) Az önkormányzat, polgármesteri  hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését
a 6., 7. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
d) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8., 9.
mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
e) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10.
mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §
(1) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek
teljesítését biztosítsa, illetve figyelemmel kíséri.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési
maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
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4. §
Az önkormányzat jegyzője a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési
maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet
kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíti.

5. §
(1) Ez a rendelet 2015. május 27-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 5/2014.(IV.2.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2013. évi
költségvetési szárszámadásáról.

Vámos Istvánné dr. Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester jegyző

A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

(Győrffi Dezső távozott az ülésről.)

2. Napirendi pont

Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2014. évi beszámolója

A napirendi pont előterjesztője: Szikora Ágnes Arlói Turisztikai és Közösségi Kft.
ügyvezetője

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.

Varró Lajos a Felügyelő Bizottság elnöke: Május 21-én tartottuk meg a Felügyelő
Bizottság ülését, ahol minden bizottsági tag megjelent. Napirend volt az Arlói Turisztikai
és Közösségi Kft. 2014. évi beszámolója, az Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2015. évi
üzleti terve és a Suvadás Ligetet néztük meg, milyen változások történtek. Nehezítette a
munkánkat, hogy a beszámolót és az üzleti tervet késve kaptuk meg, a Felügyelő Bizottság
tagjainak kevés idő maradt a felkészülésre, ezt az ügyvezető hibájának róttuk fel. A
jövőben oda kell erre figyelni. Tovább nehezítette a munkát, hogy aki 2014-ben vezette a
kft.-t lemondott, munkaviszonya megszűnt, így a gazdálkodással kapcsolatos kérdéseket
nem tudtuk feltenni. A könyvelő nem tudott rész venni az ülésen. Ez nagyon bosszantó,
mert mindig egyeztettünk, megpróbáltunk alkalmazkodni, de ebben az évben sem jelent
meg. Hiányolom, hogy most sincs itt. Ami könnyebbé tette a munkát az az volt, hogy a
januári vezetőváltás átadása-átvételekor az új ügyvezető meghívott bennünket, így azon
részt tudtunk venni. Segítette a munkánkat, hogy a 2,5 millió Ft-os támogatásról ezen az
ülésen beszámolt az ügyvezető, elmondta, milyen gazdálkodási nehézségekkel találkozott
az év folyamán, ezt figyelembe véve kezdtük el tárgyalni a beszámolót. Szakértői
vélemény készült 2013-2014. évi gazdálkodásról és a vizsgálatot Győrffi úr végezte, ez
nagyon fontos. A beszámolót a Felügyelő Bizottság soronként nézte át.
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Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és megállapítottuk, hogy 2014-ben nem volt könnyű helyzetben sem az
önkormányzat, mint tulajdonos, sem az ügyvezető. Fontos és felhívom a figyelmet a
könyvvizsgálói jelentésben foglaltakra, miszerint az üzleti terv készítése során
körültekintően kell tervezni. Ha hamarabb kiderülnek ezek a problémák, hamarabb tudtuk
volna orvosolni. Egyetértek a Felügyelő Bizottság elnökével, évek óta nem találkozunk a
kft. könyvelőjével, esetleg a szerződését meg kellene nézni, mit tartalmaz, ezt
alpolgármester is javasolta. Évente egyszer kötelessége lenne itt lenni. A kérdéseinket nem
tudjuk feltenni, mert aki készítette a beszámolót nincs itt. A nehézségek ellenére az
Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a beszámoló
elfogadását.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is nehezményezte, hogy a
könyvelő nem tudott részt venni a bizottság ülésén, és a könyvelőnek kellett volna
elkészíteni a szöveges értékelést. Jó döntés volt, hogy a kft. belső ellenőrzésével megbízták
Győrffi Dezsőt. A jelentés nagyobb hiányosságokat nem tárt fel. A korábbi években
elkészített anyagokat sem tudtuk első alkalommal elfogadni. A jelenlegi ügyvezetőnek is
ez az első anyaga, egy teljes évet végig kell vinnie, hogy gördülékenyebben menjenek a
dolgok. A beszámolóban még vannak olyan berendezések, eszközök, melyek már nem
állnak az kft. rendelkezésére. A vagyoni helyzetet fel kell mérni és ebben az évben rendbe
kell tenni. A beszámolót a bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja.

Varró Lajos: Jó lenne, ha itt lenne a könyvelő, mert a beszámoló tartalmaz jellemző
adatokat, mutatókat és ez alapján a vagyoni helyzetet tudná elemezni. A tőkeerősség
nagyon fontos, ezekből a mutatókból a vagyoni helyzetre lehet következtetni. 35 % alatt
súlyos gondok vannak, itt 89 %, ez jó szám. Másik fontos adat a likviditási mutató, ez 1,3
fölött jó. Sokat lehet ezekből a mutatókból kiolvasni, de csak akkor, ha itt van a könyvelő
és segít.

Bíró Ferenc: A könyvelő jelenléte szükséges, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
ülésen felmerült, hogy a nagyon fontos szöveges értékelés nem történt meg. Ezeken a
mutatókon látjuk, hogy pozitív a változás. A kiegészítő mellékletben értékelni kellett volna
a könyvelőnek az eltelt évet.

Balázsné Király Rita: 8 pontban van meghatározva a hiányosság, felhívja a figyelmet,
hogy intézkedési tervet kell készíteni, határidő és felelős megnevezéssel.

Varró Lajos: A Felügyelő Bizottság javasolja 30 napos határidőt az intézkedési terv
elkészítésére, és az ülésen a következő határozatot hoztuk: A Kft. Felügyelő Bizottsága a
Kft. ügyvezetőjének a cég 2014. évi gazdálkodására vonatkozó beszámolóját 3 igen
szavazattal elfogadja. A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy a beszámoló a kft.
vagyoni helyzetéről megfelelő tájékoztatást nyújt. A beszámoló hitelességét befolyásoló
egyéb tény, adat vagy információ nem áll rendelkezésre. A Felügyelő Bizottság a kft.
2014. évi beszámolóját, mely tartalmazza a mérleget, eredmény-kimutatást, kiegészítő
mellékletet 5859 e Ft főösszeggel, -2462 e Ft mérleg szerinti eredménnyel a tulajdonosnak
elfogadásra javasolja.

Vámos Istvánné dr.: A képviselő-testület a bizottsági javaslatok alapján a beszámolót
elfogadásra javasolja, a feltárt hiányosságokra 30 napon belül az ügyvezető készítse el az
intézkedési tervet és terjessze a következő testületi ülés elé.
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A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:

69/2015. (V. 22.) határozat:
Tárgy: Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2014. évi beszámolója

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Turisztikai és Közösségi Kft.
2014. évi beszámolóját elfogadja.

Az ügyvezető a szakértői véleményben feltárt hiányosságok megszüntetésére készítsen
intézkedési tervet, határidő és felelős megjelölésével.
Az intézkedési tervet a képviselő-testület 2015. júniusi ülésére be kell terjesztenie.

Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

Szikora Ágnes ügyvezető

Vámos Istvánné dr.: Az üzleti tervet zárt ülésen tárgyaljuk meg, mivel a nyilvános
tárgyalás üzleti érdeket sért.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag az üzleti terv
zárt ülésen történő tárgyalásáról dönt.

3. Napirendi pont

Beszámoló a 2014. évi gyermekvédelemmel kapcsolatos
munkáról

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és 3 igen szavazattal javasolja annak elfogadását. Úgy gondolom ez az az
intézmény, amelynek legnagyobb a rálátása a lakosságra. Sajnos az aktív korúak száma
egyre csökken, az időskorúak száma nő. Az aktív korúak elvándorlása nagy gazdasági
negatívumot hoz. Gyermekvédelmi kedvezményt a településen 1061 gyerek kap, ez azt
jelenti, hogy minden 4. ember. Óvodáztatási támogatásban 51 gyerek részesült. A Bursa
Hungarica támogatást 22 fiatal veszi igénybe. Sajnos az Arany János Tehetséggondozó
programban kevesen vettek részt, előző évben összesen 2 fő. Gyermekétkeztetésben 439 fő
vett részt, ebből 14 fizet 50 %-ot. Ez is mutatja azt a nehéz helyzetet, amiben a lakosok
vannak. A nyári gyermekétkeztetést idén is megszervezzük, a beszámolóban lévő számok
mutatják, milyen nagy szükség van erre. A veszélyeztetett gyermekek száma nagyon
magas, 273 fő, látható, hogy a veszélyeztetettségi formáknak milyen nagy tárháza van,
mennyi olyan helyzet fordul elő egy családban, amikor egy gyerek veszélyeztetett lehet. A
drogfogyasztás ismét megjelent és a számuk magas. Az iskolában nagy probléma a
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gyerekek magas számú mulasztása, az igazolt mulasztás is nagyon magas. A
gyermekorvosnál helyettesítés van és mindenre kapnak a gyerekek igazolást. Ha 250 órát
hiányzik a gyerek, osztályozó vizsgát köteles tenni. Ebben az évben az iskola rekordot fog
dönteni. Az intézmény nem vonhatja kétségbe az orvosi igazolás valódiságát. A
gyerekjóléti szolgálat egyszerre kapja meg a 10, 30, 50 órás felszólításokat. Ha a gyerek 2
napot hiányzik, már megvan a 10 óra hiányzása, de 5 napon belül kell a szülőnek igazolnia,
és akkor már a 30 óra hiányzás is megvan. Ezért fordul elő, hogy a 10 órás és a 30 órás
hiányzást egyszerre tudja az iskola küldeni. Problémát okoz a túlkorosság, van olyan
gyermek, aki 16 éves és 4. osztályba jár, vagy aki 18 éves SNI-s. A 10-12 éves gyermek
mellé nem lehet 16 éveset beültetni, nem könnyű ez a helyzet. 2 tanuló lett magántanuló,
az egyik szült, a másik apa lett. Ezek olyan élethelyzetek, amelyek nem a közoktatásba
valók. Nagy gondban lennénk, ha a községben nem működne a gyermekjóléti szolgálat, az
intézmény mindig segített, ha hozzájuk fordultunk. A bizottság nevében megköszönöm
minden munkatársuknak ezt a munkát. Örömmel vettük azt a hírt, hogy a szociális
ágazatban dolgozók bérét korrigálni fogják. Nagyon sok ember az ágazatban minimálbéren
dolgozik, ilyen nehéz helyzetben dolgozni nem könnyű feladat. Nagyon nagy segítséget
kaptunk Tóthné Nagy Enikőtől és Márta nővértől, amikor a gyerekeket Miskolcra a
szakértői bizottsághoz kellett beszállítani. Ebben az évben vizsgált 52 gyerekből 2 sem
ment volna be Miskolcra, ha ők nem segítenek. Jónak ítélem az együttműködést.

Vámos Istvánné dr.: Egy-két érdekes adat van a beszámolóban, mely megmutatja, hogy
mennyire alapos ez a munka. Sajnos a kiskorú anyák száma és az ő gyerekeinek száma
növekedést mutat. Ez a társadalmi környezet és a helyi körülmények nagyon megnehezítik
a munkát. A segítségre szoruló lakosság a megközelítése is rendkívül nehéz az utcák
állapota miatt, a kátyúk tovább növelik a veszélyeket. Elismerem ezt a munkát, az
intézmény vezetőjét kérem, hogy munkatársaiknak továbbítsa elismerésünket és
köszönetünket, a Hivatalban gyerekvédelemmel foglalkozó kolléganő munkáját is
köszönjük. A Hunyadi utcában a balesetveszély megszüntetésre került. A jelzőrendszer
működtetésével kapcsolatban részt vettem a foglalkozásokon és értékelésén. A rossz
lakáskörülmények inkább a roma lakosságra jellemző, illetve tapasztaljuk, ahová beteszik a
lábukat, azok az épületek leamortizálódnak. Ebben önkormányzati támogatásokkal
próbálunk segítséget nyújtani, hogy ez az igénytelenség szűnjön meg.

Balázsné Király Rita: Önkormányzattól azt szeretném kérni, hogy a gyerekorvos 14 éven
aluli gyereket szülői kíséret nélkül ne fogadjon.

Vámos Istvánné dr.: Az önkormányzatnak csak a rendelési idő betartatásának
ellenőrzésére van joga, a szakmai felügyelet az ÁNTSZ feladata. Abban tudunk segíteni,
hogy az ÁNTSZ-nek írunk levelet, hívják fel a helyettesítő orvosok figyelmét, hogy túl sok
az igazolt hiányzások száma.

Papp Zsóka: A nagy bejárás vége felé járunk, kérem, hogy a bejáráson részt vett
képviselők mondjanak erről véleményt.

Dulai Roland: A Dózsa György úti bejáráson vettem részt. Szemrevételeztük a házakat,
megnéztük hogyan élnek az emberek. A legkisebb kertben is voltak konyhanövények,
rendbe tartott udvarokat láttunk. Egyetlen ház és udvar volt, ami nem volt megfelelő.
Vissza a Dankó úton jöttünk, utána Ady Endre úti belső telkeket néztük meg. Örömmel
vettük tudomásul, hogy a bekerített telkeken gondozott konyhai növényeket láttunk, szép
munkát végeznek az ott dolgozók. Pozitív élmény volt látni az értékteremtő munkát.
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Tengely László: Meglepetés volt látni a rendezett házakat és udvarokat, sokkal rosszabb
viszonyokra számítottam. Itt látszik a felvilágosító munka eredménye, nagyon sokan
próbálkoznak. Az udvarokat rendben tartják, kerítést próbálnak építeni. Sajnos vannak
olyan emberek is, akikkel nem lehet bírni. Voltunk benn a lakásokban, elbeszélgettünk az
emberekkel. A Dózsa György út üdítő színfoltja a falunak.

Dulai Roland: A Dózsa György úton a közhasznú foglalkoztatás keretein belül dolgozók
nagyon jó munkát végeznek, ők nem tudnak napközben a munkaterületről elmenni. Az
utcákon és az árokparton dolgozókra jobban oda kell figyelni.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a 2014. évi gyermekvédelemmel kapcsolatos
munkáról.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:

70/2015. (V. 22.) határozat:
Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelemmel kapcsolatos munkáról

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Polgármesteri Hivatal
Jegyzője és az Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője beszámolóját a
gyermekvédelemmel kapcsolatos munkáról elfogadja.

Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

4. Napirendi pont

Éves ellenőrzési jelentés

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság megtárgyalta a
jelentést, melyet a belső ellenőrzési csoport vezetője készített. Ebben az évben is ők
határozták meg, mik azok a területek, amiket ellenőriznek. A bizottság az éves ellenőrzési
jelentést 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja.

Papp Zsóka: Az előterjesztésben lévő megállapítások további intézkedéseket nem
igényelnek, egy-egy kisebb hiba fordult elő. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5
igen szavazattal javasolja elfogadását.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
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71/2015. (V. 22.) határozat:

Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2014. évről

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az „Éves ellenőrzési jelentés Arló
Község Önkormányzatánál és intézményeinél végzett 2014. évi belső ellenőrzés
tapasztalatairól” szóló éves ellenőrzési jelentést elfogadja.

Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Klisóczkiné Papp Andrea jegyző

5. Napirendi pont

Javaslat Felügyelő Bizottság megszüntetésére

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megvitatta az előterjesztést és 5
igen szavazattal javasoljuk a Felügyelő Bizottság megszüntetését. Ennek következménye,
hogy az Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. alapító okiratát is módosítani kell. Azokat a
tevékenységi köröket, melyeket nem gyakorol, célszerű lenne törölni az alapító okiratból.

Varró Lajos: Már korábban javasoltam a Felügyelő Bizottság megszüntetését, mert a Ptk.
nem kötelezi a tulajdonost, hogy Felügyelő Bizottságot tartson fenn. A bizottság tagjai
egyetértenek a megszüntetéssel. Amikor szakember, belső ellenőr átellenőrzi az éves
gazdálkodást, az sokkal biztonságosabb.

Dulai Roland: A korábbi ügyvezető felszínre kerülő hibái minősítik a Felügyelő
Bizottságot is, ennek ellenére megköszöni a munkájukat.

Varró Lajos: Van olyan lehetőség, ha az ügyvezető munkáját negatívan ítélik meg,
javaslatot tehetnek ügyvezető váltásra. Az ügyvezető azonban lemondott, mire
értékelhettük volna a munkáját. Rákérdeztek a -29 millió Ft miből keletkezett, az
ügyvezető erre magyarázatot adott és ezt a magyarázatot elfogadtuk.

Vámos Istvánné dr.: A strand üzemeltetése soha nem volt nyereséges, de a sok fejlesztés
és a jó programok miatt bízzunk benne, hogy sikerül „0” szaldósra kihozni ezt az évet.

Bíró Ferenc: A Felügyelő Bizottság jól végezte a munkáját. A tavalyi veszteség 90 %-a
nem az ügyvezető tevékenységéből ered. A tavalyi év nyara olyan volt, amely nem
kedvezett a szabadtéri rendezvényeknek, a strand látogatottsága visszaesett.

Vámos Istvánné dr.: Köszönjük a javaslatot, egy ilyen felügyelő bizottságtól érkező
javaslat mindenképpen jobb, mintha a tulajdonos döntene arról, hogy szüntessük meg. A
törvény csak akkor kötelezi a tulajdonost felügyelő bizottság működtetésére, ha az
alkalmazotti létszám a 200 főt meghaladja. Jelenleg 8-10 fő van foglalkoztatva. Köszönet
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jár a felügyelő bizottság minden tagjának, különösen elnök úrnak, eddigi működésükkel
segítették az önkormányzat munkáját.
Kérjük az ügyvezetőt, hogy az alapító okiratban ezeket is vezetesse át.
Kérem, szavazzunk a Felügyelő Bizottság megszüntetéséről.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:

72/2015. (V. 22.) határozat:
Tárgy: Javaslat az Arlói Turisztikai és Közösségi Kft Felügyelő Bizottságának

megszüntetésére

Arló Nagyközség Önkormányzata a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az Arlói
Turisztikai és Közösségi Kft Felügyelő Bizottságát 2015. június 1. napjával megszünteti.

A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Felügyelő Bizottság valamennyi tagjának az
önkormányzat érdekében végzett eddigi tevékenységükért.

Határidő: 2015.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

6. Napirendi pont
Indítványok, javaslatok, egyebek

a) Javaslat az Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány alapító okiratának módosítására

Vámos Istvánné dr.: Az Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány Alapító Okiratának
módosítása szükséges. A kuratórium elnöke március 25-én lemondott, ugyanis a pénzügyi
iratok rendezése során sok hiányosságra bukkantak, mely a könyvelő felelőssége. A
könyvelő nem készítette el és nem tette közzé a Közalapítvány pénzügyi beszámolóját. A
mostani könyvelő elkészíti visszamenőleg 3 évre a beszámolót és közzé is teszi. Ezzel függ
össze, hogy elnök asszony lemondott a kuratórium elnöki tisztségéről. Hétfőn lejár a 60
nap és nem maradhat elnök nélkül a Közalapítvány. Az elnök asszony a mai nappal
visszavonja a lemondását és fenntartja a kuratórium elnöki tisztségét. Végre rendbe lesz
téve a beszámoló is, és már kellett volna kuratóriumi ülést is tartani. Évente legalább
kétszer kell kuratóriumi ülést tartani. Az Alapító Okirat módosítására azért van szükség,
mert az alapító okiratból ki kell venni a közalapítványból a „köz” szót, mert megszűnt a
közhasznúsági jogállás. Amíg az alapító okirat és az összes beszámoló nincs közzétéve,
nem tudnak pályázni sem. Ezekkel kiegészítve, mint tulajdonos, kérjük elnök asszonytól az
alapító okiraton a szükséges változások és a módosítandó szövegrészek átvezetését.

Balázsné Király Rita: Van-e felelőssége ezzel kapcsolatban a könyvelőnek?

Vámos Istvánné dr.: A régi könyvelőnek mindenképpen van. A munkabéréért nem
dolgozott meg, ezzel kapcsolatban a kuratóriumnak döntenie kell. Javaslom, a szükséges
lépéseket tegyük meg és kártérítési igényt nyújtsunk be, mert az elmúlt 3 évben nem
dolgozott megfelelően.
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Bíró Ferenc: Közvetlen kártérítést is lehet benyújtani. Akik az SZJA 1 %-át nekik adták,
kapnak egy levelet a NAV-tól, hogy nem tudták utalni a felajánlott 1 %-ot, ezzel a
könyvelő közvetlen kárt okozott az alapítványnak. Erkölcsi része is van, mert sokan sokat
dolgoztak azon, hogy közalapítvány lehessen. A könyvelő pénzt is kapott érte, a könyvelői
kamarának is küldeni kell egy jelzést.

Vámos Istvánné dr.: Ha az elnök visszajön, akkor lehet kártérítési igényt benyújtani, és
peren kívül is meg lehet állapodni.

Tengely László: Támogatásra van-e még valamilyen más támogatási lehetőség az 1 %-on
kívül?

Vámos Istvánné dr.: Ezzel tudtuk volna támogatni őket. Akkor derült ki az egész, amikor
pályázni kellett volna, és nemhogy nem volt közzétéve a beszámoló, el se lett készítve.
Kérem, szavazzunk az alapító okirat módosításáról.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:

73/2015. (V. 22.) határozat:
Tárgy: Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány alapító okiratának módosítása

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány Kuratóriumának Elnökét felkéri a
közalapítvány alapító okiratának módosítására.

Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Vámos Istvánné dr.

Sípos Dénesné Kuratórium elnöke

-.-.-

Vámos Istvánné dr.: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
jelent meg pályázat. Pályázni lehet kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények
fejlesztésére, felújítására. Bölcsődei fejlesztésre csak a tízezer lakosságszámot meghaladó
települések pályázhatnak, de egészségügyi alapellátást szolgáló háziorvosi, házi
gyermekorvosi és védőnői szolgálat épületének vagy helyiségének fejlesztésére,
felújítására is lehet pályázatot beadni, továbbá belterületi utak felújítására, és új
sportlétesítmény létrehozására is. Új sportlétesítmény létrehozására a maximálisan
igényelhető összeg 20 millió Ft, ebből nem tudunk tornatermet felépíteni. A belterületi
utakra nem tudunk pályázni, mert erre további pénzt nem tudnánk szerezni. Ezeknél azt a
pályázatot részesítik előnybe, ahol tömegközlekedés van. Ezért javaslom, hogy az
egészségügyi alapellátást szolgáló házi gyermekorvosi és védőnői szolgálat épületének
építésére adjunk be pályázatot. A pályázat 95 %-os intenzitású, 30 millió Ft támogatás
igényelhető. Kérem, hogy az óvodai pályázathoz hasonlóan a tervezői költségbecslés
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alapján nyújtsunk be pályázatot. A gyermekorvosi és védőnői szolgálatot átvinnénk a
mostani egészségügyi központ udvarába, egy új épületbe, ezt az új épületet csatlakoztatni
kell a már meglévő épülethez. Egy faszerkezetű nyitott terasszal lehetne az új épületet
csatlakoztatni úgy, hogy babakocsi tároló is legyen. Egyeztettem a védőnőkkel is. Az
elnyerhető 30 millió Ft-tal szolidan kell gazdálkodni. A tervező elkészíti a költségbecslést,
úgy néz ki, hogy beleférnénk. Az önköltség kb. 1 ½ millió Ft lenne. Ennek a fedezetét nem
látom, de a pályázatba be tudnánk írni, hogy nem a költségvetésből, hanem a BM önerő
alapból tudjuk lehívni. Amennyiben az óvodai pályázat nem nyer, akkor 9 millió Ft körüli
összeg megmaradna. Ezzel korszerű gyermekorvosi rendelő és csecsemőgondozó helyiség
jönne létre. Ha TÁMOP pályázat keretében lesz intézményfejlesztésre lehetőség,
szeretnénk az egész egészségi ház rekonstrukcióját EU-s pénzből megvalósítani.
Beválasztottak egy munkabizottságba, és a munkabizottság azzal fordult a miniszterhez,
hogy a BM önerő alapot ne szüntessék meg, mert ha az 5 %-ot sem tudják az
önkormányzat rendelkezésére bocsátani, akkor 90 %-át adja meg a BM. Hátrányos
helyzetű térségben nem lehet, hogy nem biztosítanak önerőt. Javasolták, hogy csak arra
legyen önerő biztosítva, ami a kötelező feladatellátásra vonatkozik.

Balázsné Király Rita: A mostani közintézmények közül a legméltatlanabb helyzetben van
a gyermekorvosi és védőnői szolgálat. A váró részben mindössze 10 gyermek tud leülni, ez
akkor jelent gondot, amikor tömeges járvány van. Mindenképpen meg kellene próbálni,
nagy szüksége lenne erre a településnek.

Tengely László: Mindenképpen érdemes lenne megpróbálni, egy egészségügyi központ
alakulhatna ki.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a szóbeli
előterjesztést és 5 igen szavazattal támogatja elfogadását.

Vámos Istvánné dr.: A tervezővel voltam kinn a területen, ez nagyon szép környezet. A
romos épületeket le kell bontani, a telekhatártól számítva 5-6 m távolság betartása sem
jelent gondot.

Bíró Ferenc: Ilyen jellegű pályázaton az önkormányzatnak részt kell vennie, olyan célra
lehet használni a pénzt, ami nekünk nagyon kell.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy a pályázat elindításával,
kidolgozásával egyetért-e a képviselő-testület.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:

74/2015. (V. 22.) határozat:
Tárgy: Házi gyermekorvosi és védőnői szolgálat új épületéhez pályázat benyújtása

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a házi gyermekorvosi
és védőnői szolgálat új épületének megvalósításához szükséges pályázat kidolgozásával
és benyújtásával.

Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester
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Vámos Istvánné dr.: Beszámol a lejárt határidejű határozatokról és bejelenti, hogy május
15-én 1 nap szabadságon volt.

-.-.-

Bíró Ferenc: Az önkormányzati tulajdonú utaknál a jelzőtáblák kihelyezése az
önkormányzat feladata. Az egyik utcánál az utca egyik végében ki van téve, hogy
egyirányú utca, a másik oldalról azonban hiányzik a behajtani tilos tábla. Ez a két utca a
Táncsics telep és a Jókai utca.

Vámos Istvánné dr.: Fel kell mérni, hogy honnan hiányoznak még a táblák. A tó felé
vezető útra is kellene egy sebességkorlátozó tábla és a kerékpár utat is jelezni kellene. A tó
felé az elágazónál „Arlói tó” táblát kellene kirakni.

Szikora Ágnes: A rendőrség megkereste, a kapuhoz ki kell rakni, hogy a strand területén
kívül fürdeni tilos táblát.

Tengely László: A tónál a parkolás kialakítását meg kell oldani.

-.-.-

Vámos Istvánné dr.: Tegnapi nap folyamán kaptam egy telefont Budapestről, szerettek
volna a tónál kibérelni egy házat. A hivatalban megígérték neki, hogy értesíteni fogják az
ügyvezetőt ezzel kapcsolatban. Sajnos nem történt meg az üzenet átadása.

Klisóczkiné Papp Andrea: A tájékoztatás megtörtént, megadtuk az ügyvezető
telefonszámát, személyesen is beszéltem vele és kértem, a telefonszám honlapon történő
feltüntetését..

K. m. f.

Vámos Istvánné dr. Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester jegyző

Móráné Nemes Edit
jegyzőkönyvvezető


