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Nem jelent meg 

Jelen van 

Jelen van 

Jelen van 

Jelen van 

Jelen van 

Jelen van 

   

Vámos Istvánné dr. köszönti a jelenlévőket. Külön köszönti a Nőklub 

lemondott vezetőjét, Feledi Józsefnét, akinek sok évi munkája elismeréseként 
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átadja az önkormányzat ajándékát. 

Ezután megállapítja, hogy az ülés határozatképes, minden képviselő jelen van. 

Javasolja 5. napirendi pontnak felvenni a Sajó- Bódva Völgye és Környéke 

Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. évi munkájáról készült 

beszámolóját. A javasolt napirendi pontokat a 7 jelenlévő képviselő 

egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadja el: 

 
Javasolt és elfogadott napirendi pontok: 

 

1./ 2013. évi zárszámadás, könyvvizsgálói jelentés 
2./ Éves ellenőrzési jelentés 

3./ Beszámoló az Arlói Suvadás Horgász Egyesület 2013. évi munkájáról 

4./ Óvodai beiratkozás 

5./ Sajó- Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 

Társulás 2013. évi munkájáról beszámoló 

6./ Egyebek 

 

Vámos Istvánné dr.: Beszámol a lejárt határidejű határozatokról. Minden 

határozat végre lett hajtva, az érintetteknek megküldésre került. A Védegylet 

Pálkövéért Egyesület a testületi döntésre válaszul levélben köszönte meg a 

támogatást.  

     

Tárgyalt napirendi pontok: 

 

Vámos Istvánné dr. megnyitja az 1. napirendi pontot. 
 

1. Napirendi pont: 

 

2013. évi zárszámadás,  

könyvvizsgálói jelentés 

 

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Vámos Istvánné dr.: Köszöntöm Győrffi Dezső könyvvizsgálót. Megkérem, 

hogy mondja el szakmai véleményét a zárszámadásról. 

 

Győrffi Dezső: Rengeteg változás volt 2013-ban is. Az önkormányzat 

beszámolója megalapozottan mutatja be a gazdálkodást. Megbízható, valós 

képet ad az elmúlt évi gazdálkodásról.  
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Vámos Istvánné dr.: Köszönöm a jegyzőasszony és a pénzügyes kolléganők 

munkáját. Kérem a bizottságok véleményét a beszámolóval kapcsolatban. 

 

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság a 2013. 

évi zárszámadást javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a 2013. 

évi zárszámadás elfogadását a képviselő-testületnek. 

 

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást a zárszámadási rendelet 

elfogadására. 

 

A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi 

rendeletet alkotják: 

 

 
ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
6/2014. (III. 31.) 

 önkormányzati rendelete 

a 2013. 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 12/2011. (IV.1.) 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 2013. évi 

költségvetési zárszámadásáról (a továbbiakban: zárszámadás) a következőket 

rendeli el: 

 

1. § 

(1) Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

Képviselő-testület) a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 

zárszámadást 

814 128 E Ft Költségvetési bevétellel 

732 845 E Ft Költségvetési kiadással 

90 194 E Ft helyesbített maradvánnyal 
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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 2013. 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 2014. 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 2014. április 1-jén lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a 8/2013.(IV.2.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 

2012. évi költségvetési szárszámadásáról. 

 

 

Vámos Istvánné dr.                    Klisóczkiné Papp Andrea 

polgármester                                                 jegyző 

 

 

Vámos Istvánné dr.: Kérem a bizottságok véleményét a könyvvizsgálói 

jelentésről. 

 

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság javasolja 

a könyvvizsgálói jelentés elfogadását. 

 

Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a 

könyvvizsgálói jelentés elfogadását. 

 

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást a könyvvizsgálói jelentésről. 

 

A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi 

határozatot hozzák: 

 

47/2014. (III. 28.) sz. határozat: 

 

Tárgy: Könyvvizsgálói jelentés 

 

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvvizsgálói 

jelentést, értékelést az önkormányzat 2013. évi zárszámadási rendeletének és 

egyszerűsített beszámolójának felülvizsgálatáról elfogadja. 

 

Határidő: 2014. április 30. 

Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
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2. Napirendi pont: 

 

Éves ellenőrzési jelentés 

 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Vámos Istvánné dr.: Kérem a bizottságok véleményét a jelentéssel 

kapcsolatban. 

 

Balázsné Király Rita: Az óvodában lezajlott az ellenőrzés, 21 adag étellel 

többet igényeltek, mint amennyi óvodás volt. Ez a nagy eltérés számomra 

érthetetlen, és megmagyarázhatatlan. Kérdezem az illetékest, hogy miből 

adódott ez a nagy eltérés? 

 

Lukán Istvánné: Ez egy pénteki nap volt. Az óvodás gyereket hétfőn és 

pénteken nem mindig hozzák. Aki csütörtökön volt, arról feltételezzük, hogy 

jön, és lejelentjük a konyha felé. Az egy napos hiányzásokat nem kell 

jelenteni.  

 

Balázsné Király Rita: Ez nem elegendő magyarázat. Vagy ott van a gyerek, 

vagy nincs. Az önkormányzat nem írhatja be a várható létszámot. Azt kell 

mondani a szülőknek, hogy ha reggel 8-ig nincs ott a gyerek, akkor nem kap 

étkezést. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság javasolja az ellenőrzési 

jelentés elfogadását. 

 

Bíró Ferenc: Ugyanezek a problémák merültek fel a Pénzügyi és 

Településfejlesztési Bizottság ülésén is. A majdnem 20%-os eltérés 

megengedhetetlen. A megigényelt támogatást ilyen esetben vissza kell fizetni. 

Ez folyamatos probléma, tehát a megoldásra kell javaslatot tenni.  

 

Vámos Istvánné dr.: Egészítsük ki a határozatunkat azzal, hogy erre 

felhívjuk az óvoda vezetőjének a figyelmét. Kérem a szavazást. 

 

A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi 

határozatot hozzák: 

 

48/2014. (III. 28.) sz. határozat: 

 

Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2013. évről 
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Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az „Éves ellenőrzési 

jelentés Arló Község Önkormányzatánál és intézményeinél végzett 2013. évi 

belső ellenőrzés tapasztalatairól” szóló éves ellenőrzési jelentést elfogadja. 

 

A képviselő-testület felhívja az óvoda vezetőjének figyelmét az időben 

történő és pontos napi létszámjelentés fontosságára a Napsugár Konyha 

Étterem felé.  

 

Határidő: 2014. december 31. 

Felelős: Klisóczkiné Papp Andrea jegyző 

 

 

3. Napirendi pont: 

 

Beszámoló az Arlói Suvadás Horgász Egyesület  

2013. évi munkájáról 

 
A napirendi pont előterjesztője: Mikó István Arlói Suvadás Horgász 

Egyesület vezetője 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Mikó István: Arra kérem a testületet, hogy valamilyen módon támogassák az 

Egyesületet, mert pénz hiányában egyre kevesebb halat tudunk a tóba 

telepíteni. Mérsékeljék a bérleti díjat. 

 

Balázsné Király Rita: Év elején nem adott be az Egyesület támogatási 

kérelmet. Ez a költségvetés tárgyalása előtt lett volna aktuális, nem most. A 

pályázatok elbírálásakor az az egyetlen érv vezette ide a testületet, hogy 

arlóiak kezébe kerüljön a Tó.  

 

Bíró Ferenc: A többi pályázóval szemben diszkrimináció lenne, ha nem 

tartatnánk be a megállapodást az Egyesülettel. A pályázatban leírtakat 

mindkét félnek be kell tartania. Mint Egyesület, támogatást kérhet az 

önkormányzattól. A Tó körül van konténeres szemét szállítás, a pluszban 

keletkező szemét önkormányzati elszállításával nem értünk egyet. Felmerült, 

hogy a napijegyek száma nagyon kevés. 

 

Mikó István: Egyre kevesebben vesznek napijegyet, szinte csak a telepítések 

után. A horgászok többsége itt lakó.  

 

Vámos Istvánné dr.: Meg kell állapítani, hogy a bérleti díj és a támogatás két 
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külön dolog. A pályázat idején megállapított bérleti díjat nem lehet 

lecsökkenteni, mert a többi pályázóval szemben ez méltánytalan lenne. A 

február 28-ig beérkező támogatási igényeket elbírálja a testület. 

 

Varró Lajos: A pályázatban sok vállalás van, amit fel kellene frissíteni. 

 

Mikó István: Nagy probléma, hogy a fürdőző cigány gyerekeket nem tudjuk 

elzavarni. Évente a Tó környékén 10-15 betörés van. 

 

Vámos Istvánné dr.: A beszámoló elfogadása következik, kérem a szavazást. 

 

A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi 

határozatot hozzák: 

 

49/2014. (III. 28.) sz. határozat: 

 

Tárgy: Beszámoló az Arlói Suvadás Horgász Egyesület 2013. évi munkájáról 

 

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Arlói Suvadás 

Horgász Egyesület 2013. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: 2015. március 31. 

Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 

 

 

4. Napirendi pont: 

 

Óvodai beiratkozás 

 

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság javasolja 

a beiratkozás időpontját elfogadni. 

 

Vámos Istvánné dr.: A beiratkozás időpontja tehát május 5-9. Kérem az 

időpont elfogadását.  

 

A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi 

határozatot hozzák: 
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50/2014. (III. 28.) sz. határozat: 

 

Tárgy: Óvodai beiratkozás 

 

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodai beiratkozás 

időpontját 2014. május 5-9. között állapítja meg.  

Utasítja az óvodavezetőt a közlemény közzétételére és az egyéb szükséges 

intézkedés megtételére. 

 

Határidő: 2014. május 5. 

Felelős: Lukán Istvánné óvodavezető 

   

 

5. Napirendi pont: 

 

Sajó- Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 

Önkormányzati Társulás 2013. évi munkájáról 

beszámoló 

 

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Vámos Istvánné dr.: A Társulás 2013. évi munkájáról elkészítették a 

beszámolót, melyet a tegnapi nap megkaptunk. Ismertetem a lényegesebb 

szempontokat.  

 

Felolvassa a beszámoló lényegesebb részeit. 

 

Kérem a szavazást a beszámoló elfogadására. 

 

A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi 

határozatot hozzák: 

 

51/2014. (III. 28.) sz. határozat: 

 

Tárgy: Sajó- Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 

Társulás 2013. évi munkájáról beszámoló 

 

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajó- Bódva Völgye és 
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Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. évi munkájáról 

készült beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: 2014. április 15. 

Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 

 

 

6. Napirendi pont: 

 

Egyebek 

 
a.) Aquaplus Kft. vételi ajánlat elfogadása 

  

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 

 

Vámos Istvánné dr.: Megtörtént az egyeztetés az ÉRV-vel. A kérdéses vízi 

közmű eszközt bérbe kívánja venni, a tulajdonjog az önkormányzaté marad. 

Új határozatot kérek hozni. Elkészült a 2014. évi rendszerhasználati díj 

fizetési ütemezésről a megállapodás, melyet ismertetek.  

 

Felolvassa a 2014. évi rendszerhasználati díj fizetési ütemezésről a 

megállapodást.  

 

Bíró Ferenc: A nyilvántartási érték szerinti árért adhatják csak, kevesebbért 

nem. A rendszerhasználati díjat másra nem lehet használni, csak felújításra, 

karbantartásra. A szivattyú cseréjére van szükség, valamint a kútfej 

felújítására. Ez a rendszerhasználati díj a duplája annak, amit a Borsodvíztől 

kaptunk volna.  

 

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást a vízkezelő mű megvásárlásáról és 

haszonbérbe adásáról. 

 

A 7 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozzák: 

 

52/2014. (III. 28.) sz. határozat: 

 

Tárgy: Aquaplus Kft. vételi ajánlat elfogadása, vízkezelő mű haszonbérbe 

adása 

 

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az AQUAPLUS 
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Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Kft. tulajdonában lévő Arló vízkezelő 

mű elemeket könyv szerinti értéken megvásárolja.  

A Vízkezelő mű elemeket megvásárlás után használatba adja az 

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. részére. 

Az Önkormányzat és az ÉRV Zrt. a vízkezelő mű megvásárlása érdekében a 

2014. évi rendszerhasználati díj fizetési ütemezéséről a mellékelt 

megállapodást kötik. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert az adás-vételi szerződés és a 

fizetési megállapodás aláírásával. 

 

Határidő: 2014. április 30. 

Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 

 

 

b.) Településrendezési Terv módosítása 

 

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 

 

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság javasolja 

a Településrendezési Terv módosítását. 

 

Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra 

javasolja a Településrendezési Terv módosítását. 

 

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást a Településrendezési Terv 

módosítására. 

 

A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi 

határozatot hozzák: 

 

53/2014. (III. 28.) sz. határozat: 

 

Tárgy: Településrendezési terv módosítása 

 

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a településrendezési 

terv módosításával kapcsolatban a következő döntéseket hozza: 

 

1) 1. számú terület módosítás: 

 Az Arlói-tó körüli hétvégi házas üdülőterület átminősítése lakóövezetté, 

 mely ezért vált szükségessé, mert az üdülőterületen életvitelszerűen 

 állandóan ott élnek a lakosok, állandó bejelentett lakásuk is ott van. Az 

 önkormányzat szeretné csatornázni a területet, segítve az itt élő 

emberek  életminőségének javítását. Ehhez támogatás csak 
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lakóterületi besorolás  alapján érvényesíthető. Beépítés 20%, illetve 

kialakult. 

 Üh->L 

    2. számú terület módosítás: 

 A 02/28 hrsz.-ú mezőgazdasági terület (szántó) átminősítése 

zöldterületté  és a belterületi határ módosítása a temető melleti 

területen. 

 Má->Z 

    3. számú terület módosítás: 

 Az 1619 hrsz.-ú zöldterület egy kis részének átminősítése közlekedési 

 területté (parkolás céljára). 

 Z-> Köu-p 

 

2) A testület elfogadja a módosítást a 20%-os beépítési kötelezettség 

megtartása mellett, ezért eltekint a környezeti értékelési munkarész 

készítésétől. 

 

3) Az igazgatóság utólagos jóváhagyását kell kérni az arlói tó helyi 

védettségének megszüntetéséhez. 

  

Határidő: 2014. április 30. 

Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 

 

 

c.) dr. Csépány Lászlóra emlékezés 

 

Vámos Istvánné dr.: Dr. Csépány László apát úr keresztlánya keresett meg. 

Kéri, hogy valamilyen formában őrizzük meg a keresztapja emlékét. Terveink 

között szerepel az Ady Endre út és a Templom közötti réten egy sétány 

kialakítása.  

 

Varró Lajos: A parókia kert része legyen park, ezzel kezdjük a kialakítást.  

 

Balázsné Király Rita: A sétány kialakítást javasolja az Ügyrendi, Szociális 

és Oktatási Bizottság.  

 

Vámos Istvánné dr.: Pályázati lehetőséget kell keresni. 

 

Varró Lajos: A parókia is társadalmi munkában épült, el lehetne kezdeni már 

a parkot építeni. 

 

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást a sétány kialakítására. 
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A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi 

határozatot hozzák: 

 

54/2014. (III. 28.) sz. határozat: 

 

Tárgy: dr. Csépány László sétány kialakítása 

 

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Parókia kert - kerékpár 

út – Ady Endre út között sétányt alakít ki, melyet elnevez dr. Csépány László 

egykori apát után dr. Csépány László sétánynak.  

A képviselő-testület felkéri a Polgármestert a pályázati lehetőségek 

keresésére. 

 

Határidő: 2014. december 31. 

Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 

 

 

d.) Közérdekű bejelentések 

 

Balázsné Király Rita: A Beretka pékség autója előtti útszakasz a teherautók 

miatt tönkrement, a konyha előtt is javításra szorul. Az Ady Endre út felső 

szakaszán a járda és az út közötti szakasz meg van süllyedve, esőzéskor 

megáll benne a víz, a gyalogos közlekedést megnehezíti.  

 

Balogh Edina: A szennyvizet sok helyen kiengedik az árokba. Már nemcsak 

a hátsó kertekből, hanem az első kertekből is lopnak, tuját, növényeket. 

 

Varró Lajos: A szeméttelep rekultivációja folyik. Egy szakember adhatott 

volna tájékoztatást erről, mert a lakosok nem tudják, hogy meddig 

számíthatnak erre a kellemetlen dologra. 

  

Nincs több napirendi pont, ezért a polgármester bezárja az ülést. 

 

K. m. f. 

 

 

Vámos Istvánné dr.              Klisóczkiné Papp Andrea 

polgármester jegyző 

 

Solymosi Katalin 

 

jegyzőkönyvvezető  
 


