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Vámos Istvánné dr. köszönti a jelenlévőket, és megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes, minden képviselő jelen van. 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére, mely a kiküldött meghívóhoz képest 3 

napirendi ponttal bővül. A javaslatot a jelenlévő képviselők egyhangúlag, 7 

igen szavazattal az alábbiak szerint fogadják el: 

 
Javasolt és elfogadott napirendi pontok: 

 

1./ Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2013. éves beszámolója és üzleti 

terve 

2./ Szociális rendelet módosítása 

3./ Széchenyi István Általános Iskola beszámolója 

4./ Kézművesház építéséhez hozzájárulás  

5./ Ózd Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodás módosítása 

6./ Sajó- Bódva Völgye és környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 

Társulás beszámolója a 2013. évről és tájékoztató 

7./ Hulladékszállítási megállapodás az ÓHG Kft-vel 

8./ Egyebek 

 

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

Szavazatszámláló Bizottságok megválasztása megtörtént, a választás április 6-

án sikeresen lezajlott. A Sajó-Bódva Völgye Hulladékgazdálkodási Társulás 

beszámolóját ma tárgyaljuk, szintén mai napirendi pont az Arlói Turisztikai és 

Közösségi Kft. beszámolója. Az Aquaplus Kft. ajánlatát elfogadtuk, már a 

pénzügyi lebonyolítás is megtörtént. A könyvvizsgáló jelentését szintén 

tárgyaltuk az elmúlt ülésen.  
 

 

Tárgyalt napirendi pontok: 

 

Vámos Istvánné dr. megnyitja az 1. napirendi pontot. 
 

1. Napirendi pont: 

 

Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2013. évi 

beszámolója, üzleti terve 

 
A napirendi pont előterjesztője: Ipacs László ügyvezető 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
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Varró Lajos: A Kft. Felügyelő Bizottságának elnökeként tájékoztatom a 

Képviselő-testületet, hogy megtartottuk az ülésünket. Olyan kérdések 

merültek fel, amelyre a cég könyvelője tudott volna megfelelően válaszolni. Ő 

azonban nem volt jelen, mert az egyetemen államvizsgázott éppen. A 

Felügyelő Bizottság véleményének kialakításához szükségesek lennének a 

könyvelőnek feltett kérdésre a válaszok, ezért azt javasoljuk a tulajdonos 

Önkormányzatnak, hogy vegyük le napirendről ennek tárgyalását. Össze kell 

hívni egy újabb bizottsági ülést, amikor majd alkalmazkodni fogunk a 

könyvelő által megadott időponthoz. 

 

Bíró Ferenc: Egyetértek, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén 

is szó volt erről, a beszámolót május 31-ig kell közzé tenni, így még van rá 

idő. Szintén javasoljuk levenni napirendről.  

 

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság ugyan 3 

igen szavazattal elfogadta a beszámolót, de mi a szakmai részéhez nem 

tudtunk hozzászólni, ezért egyetértünk a napirendről történő levétel 

javaslatával.  

 

Nincs több hozzászólás, a 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú 

szavazattal úgy döntenek, hogy az Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 

2013. évi beszámolóját leveszik napirendről. 

 

Vámos Istvánné dr.: A Kft üzleti tervének tárgyalásához megkérdem Ipacs 

László ügyvezetőt, hogy kéri-e zárt ülés tartását üzleti érdekből? 

 

Ipacs László: Igen, kérem.  

 

A jelenlévő 7 képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag szavaz, a 

képviselő-testület a zárt ülés elrendeléséről döntött. 
 

A zárt ülés jegyzőkönyvét lásd külön.  

 

2. Napirendi pont: 

 

Szociális rendelet módosítása 

 

A napirendi pont előterjesztője: Papp Zsóka, az Arlói Szociális 

Alapszolgáltatási Központ vezetője, Klisóczkiné Papp Andrea jegyző 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
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Vámos Istvánné dr.: Az intézményvezető kérte, hogy tolmácsoljam a 

Képviselő-testület felé, hogy sajnos egyéb elfoglaltsága miatt nem tud jelen 

lenni, de mindkét bizottság ülésén részt vett.  

 

Balázsné Király Rita: Örömmel vettük tudomásul, hogy az idei évben végre 

csökkenthetjük az árakat, és nem emelésről kell döntenünk. Az 

intézményvezető tájékoztatta a bizottságunkat ennek okairól, adatokat is 

egyeztettünk. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság javasolja 

elfogadni az előterjesztést.  

 

Bíró Ferenc: Hasonló indokok alapján a Pénzügyi és Településfejlesztési 

Bizottság is javasolja az előterjesztés elfogadását. 

 

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást. 

 

A 7 jelenlévő képviselőből 7 igennel, egyhangú szavazással az alábbi 

rendeletet alkotják: 

 

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2014. (IV. 28.) 

önkormányzati rendelete 

 

a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról,  

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a 

személyes gondoskodást nyújtó  

szociális és gyermekjóléti ellátások  

intézményi térítési díjáról szóló  

22/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) 

bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pont ba)-bd) alpontjában, a 26. §-ában, 

a 32. § (3) bekezdésében, a 37/A. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) 

bekezdésében, a 46. § (1) bekezdésében, az 50. § (3) bekezdésében, a 92. § 

(1) bekezdés a) pontjában, a 115. § (3) bekezdésében, valamint a 132. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 8. § (4) 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, 
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Szociális és Oktatási Bizottság véleményének kikérésével a 22/2013. (XII. 

16.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési 

díjáról szóló 22/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„14. § (1) Az önkormányzat a felnőtt szociális alapszolgáltatás keretében az 

intézményi térítési díjakat a Sztv. 116. § (2), (3) bekezdései alapján 

számítottan, ÁFA nélkül az alábbiak szerint állapítja meg: 

a) szociális étkeztetés díja helyben fogyasztás vagy elvitel esetén 

282,- Ft/adag + ÁFA 

b) szociális étkeztetés térítési díja kiszállítással 307,- Ft/adag+ ÁFA 

 

(2) 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 731,- Ft/nap + ÁFA 

b) Étkeztetés igénybevétele nélkül az Idősek Klubjában az ellátás 

térítésmentes. 

 

(3) A házi segítségnyújtás térítésmentes.” 

 

 

2. § 

 

A rendelet 2. melléklete helyébe ez a rendelet 1. melléklete lép. 

 

 

3. § 

 

Ez a rendelet 2014. április 29-én lép hatályba és 2014. április 30-án hatályát 

veszti. 

 

 

Vámos Istvánné dr.                                                     Klisóczkiné Papp Andrea                       

polgármester                                                                                             jegyző 
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1. melléklet a ……./2014. (……) önkormányzati rendelethez 

2. melléklet a 22/2013. (XII. 16.) rendelethez 

 

 

Díjkategória 

(Ft) 

Az Idősek Klubjában biztosított ellátás 

személyi térítési díj számításának 

kedvezménye  

(%) 
0 – 57.000 65 

57.001 – 80.000 25 
80.001 – 130.000 15 

130.001 fölött - 
 

 
 

Díjkategória 

(Ft) 

A szociális étkeztetésnél a személyi 

térítési díj számításának kedvezménye  

(%) 
0 – 30.000 15 

30.001 fölött - 
 
 

 

 

3. Napirendi pont: 

 

Kézművesház építéséhez hozzájárulás 

 

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 

 

Vámos Istvánné dr.: Szóbeli tájékoztatást adtam a bizottságoknak, hogy 

mihez kérünk hozzájárulást. A kézművesház építési engedélye április 30-án 

jogerős lesz, a pályázat szerint május 30-ig le kell hívni az összeg 20%-át. 

Ebben azonban nincs benne a tervező és a műszaki ellenőr költsége. A 

tervezési díjból hiányzik 50 e Ft, azt kérem a Képviselő-testülettől, hogy ezt 

az összeget támogatásként állapítsa meg az Arlói Közéletért és Kultúráért 

Egyesület számára, hogy el tudjon indulni a munka. Kérem továbbá az 

Egyesület számára 450 e Ft megelőlegezését a tervezés és műszaki ellenőrzés 

kifizetésére, mely összeget a lehívást követően visszafizetnek részünkre. 

 

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 

véleménye szerint minél hamarabb át kell utalni az összeget, 3 igen 

szavazattal javasoljuk.  
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Bíró Ferenc: Ha a tervező egyben a műszaki ellenőr is, az ráadásul 

költségmegtakarítást jelent, a Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag támogatja, a 

450 e Ft átutalásáról külön kell majd dönteni. 

 

Vámos Istvánné dr.: Ezt az 50 e Ft-ot a kivitelező számlájával együtt kell 

majd kifizetni.  

 

Balázsné Király Rita: Az Egyesület ÁFA-bevallása is rendben lesz, illetve 

mivel az elnök akadályoztatva van, ezért a két alelnök ír majd alá.  

 

Nincs több hozzászólás, a 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú 

szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

 

56/2014. (IV. 25.) sz. határozat: 

 

Tárgy: Kézművesház építéséhez tervezői költségek megelőlegezése 

 

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Arlói Közéletért és 

Kultúráért Egyesület részére a kézművesház tervezésének és a műszaki 

felügyeletének kifizetésére 450 e Ft visszatérítendő támogatást biztosít a 

pályázatból történő lehívás megérkezéséig.  

 

Határidő: 2014. április 30. 

Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 

 

 

Nincs több hozzászólás, a 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú 

szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

 

57/2014. (IV. 25.) sz. határozat: 

 

Tárgy: Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület kiegészítő támogatása 

 

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Közéletért és 

Kultúráért Egyesületnek 2014. évre 50.000 Ft kiegészítő támogatást nyújt, 

mely támogatás a kézművesház műszaki vezetőjének díjára nyújt fedezetet.  

 

Határidő: 2014. április 30. 

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

 

Széchenyi István Általános Iskola beszámolója 

 

A napirendi pont előterjesztője: Méhész Dezső igazgató 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Méhész Dezső: Elnézést kérek a bizottságoktól, amiért a meghívás ellenére 

nem tudtam jelen lenni. Annyival szeretném kiegészíteni a beszámolómat, 

hogy az arlói iskola a TÁMOP rendszeren keresztül bekerült azon 26 borsodi 

iskola közé, akik egy másfél éves fejlesztési programban vehetnek részt. Úgy 

gondoltam, hogy a vezetői ciklusom végén tartozom annyival a Képviselő-

testületnek, hogy egy áttekintést nyújtsak, annál is inkább, mivel az 5 éves 

ciklusból 4 évig önkormányzati fenntartású volt az intézmény.  

 

Balázsné Király Rita: Döntési kötelezettség az előterjesztéssel kapcsolatban 

nem volt. A munkaterv szerint júniusban van a beszámoltatás. Ismeretes 

előttem ennek a beszámolónak az apropója, de véleményem szerint a júniusi 

beszámolóban a vezetői programban megfogalmazott dolgokra kellene 

rávilágítani. A statisztikai adatok is sokat mondanak, sok pályázatot nyert az 

iskola, de ehhez hozzá tartozik, hogy azért, mert nagyon magas a halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók aránya. A grafikon nem volt olvasható.  

 

Klisóczkiné Papp Andrea: Az eredeti előterjesztés színes nyomtatású volt, 

az olvashatatlanság a fénymásolás hibája, ezért elnézést kérünk.  

 

Bíró Ferenc: A Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta. A SWOT analízis alapján 

szembesültünk az iskola valódi nehézségeivel, amivel mindannyian tisztában 

vagyunk, de így még szembetűnőbb. A kompetenciamérések eredményei is 

aggasztóak, nem egy könnyű munkahely ez az iskola sem.  

 

Varró Lajos: Megtisztelő, hogy Igazgató Úr áttekintést nyújt. Úgy 

gondolom, hogy valóban így van rendjén, hiszen pár évig együtt dolgoztunk. 

Akkor, amikor átvette az állam az iskolát, bizakodó voltam. Most már 

vegyesek az érzések, hiszen ez a rendszer alaposan megnehezítette a 

pedagógusok dolgát. Aki ilyen körülmények között vezetői pozíciót vállal, az 

dicséretes. Fontos, hogy tudott élni az iskola a pályázati lehetőségekkel. Én 

megköszönöm, hogy Méhész Úr vállalta ezt a munkát, az 

igazgatóválasztáshoz sok sikert kívánok és jó egészséget.  
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Vámos Istvánné dr.: Egyetértek a köszönettel. Az igazgatói álláspályázatok 

véleményezése is a testület elé kerül majd. Mivel júniusban lesz a 

beszámoltatás, ezt az előterjesztést köszönettel tudomásul vesszük. 

 

Méhész Dezső: Feszített munkarend szerint zajlik majd a választás.  

 

Nincs több hozzászólás, a Széchenyi István Általános Iskola beszámolóját 

a Képviselő-testület tudomásul veszi.  

  

 

5. Napirendi pont: 

 

Ózd Kistérség Többcélú Társulása társulási 

megállapodás módosítása 

 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Vámos Istvánné dr.: Ma délelőtt tartotta ülését a Társulás. A MÁK 

hiánypótlást küldött, melyek technikai pontosításokat igényelnek. Az 

okiratokat a kiválásról Putnok még nem küldte meg.  

Felolvassa a módosított pontokat. 

Amennyiben a testület elfogadja, kérem a szavazást.  

 

A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúan a következő 

határozatot hozzák: 

 

58/2014. (IV.25.) sz. határozat: 

 

Tárgy: Ózd Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodás módosítása 

 

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Arló Nagyközség 

Önkormányzata és az Ózd Kistérség Többcélú Társulása közötti 

együttműködési megállapodást a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  

 

Határidő: 2014. április 30.  

Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 

 

6. Napirendi pont: 
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Sajó- Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 

Önkormányzati Társulás beszámolója, tájékoztatója 

 

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.  

 

Vámos Istvánné dr.: Nagy terjedelmű anyagról van szó, ha kéri a testület, 

felolvasom, sok témára kitér, én javaslom az elfogadását. 

 

A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 

határozatot hozzák: 

 

59/2014. (IV.25.) sz. határozat: 

 

Tárgy: Sajó- Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 

Társulás 2013. évi beszámolója 

 

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajó- Bódva Völgye és 

Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. évi beszámolóját 

és tájékoztatóját elfogadja. 

 

Határidő: 2014. május 5. 

Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 

 

7. Napirendi pont: 

 

Hulladékszállítási megállapodás az ÓHG Kft-vel 

 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 

 

Vámos Istvánné dr.: Sajnos a Zöld Völgy Nonprofit Kft még mindig nem 

kapott működési engedélyt, ezért meg kell hosszabbítanunk a 

hulladékszállítási szerződést az eddigi szolgáltatóval. Javaslom június 

hónapig meghosszabbítani az eddigi feltételeknek megfelelően. A 

Katasztrófavédelem szeptember 30-ig jelölte ki a mostani szolgáltatót. A 

Törvényességi Főosztály arra hívja fel a figyelmünket, hogy szervezzük meg 

magunknak a hulladékszállítást. Ma szóbeli megbeszélést folytattam a 

Városgondozás Eger Kft-vel, akik Sátán és Csokvaományban szolgáltatnak. 

Nálunk már nem tudják elvállalni, főleg a jelenlegi áron. Ezek alapján tudjuk 

tájékoztatni a TörvényességiFőosztályt, hogy nem találunk szolgáltatót, és 
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egyelőre úgy tűnik, hogy a Zöld Völgy sem fog megalakulni. Ez így az 

Önkormányzatnak havonta 2,6 M Ft-ba kerül.  

 

Bíró Ferenc: Ezt az összeget tőlünk veszik el, úgy is értelmezhetjük, hogy 

kárt okoz nekünk a jelenlegi rendszer.  

 

Vámos Istvánné dr.: A törvény szerint a lakosságnak kellene megfizetni, 

azonban többe kerülne egy díjbeszedési rendszert kiépíteni, mint a havi 2,6 M 

Ft.  

 

Bíró Ferenc: A legolcsóbb megoldás a jelenlegi, de az is drága.  

 

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást. 

 

A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 

határozatot hozzák: 

 

60/2014. (IV.25.) sz. határozat: 

 

Tárgy: Hulladékszállítási szerződés meghosszabbítása ÓHG Kft-vel  
 

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az ÓHG Kft-vel kötött 

hulladékszállítási szerződést 2014. június 30-ig meghosszabbítja. 

 

Határidő: 2014. június 30. 

Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 

 

 

8. Napirendi pont: 

Egyebek 

 

a.) Közérdekű bejelentések 

 

Varró Lajos: A jegyzőnőtől kérdezem, hogy a választás Arlóban hogyan 

alakult?  

 

Klisóczkiné Papp Andrea: Rendben lezajlott, az eredmények 

megtekinthetőek a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve a 

Falutévében.  

 

Varró Lajos: Most mennyi cigány regisztrált?  
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Klisóczkiné Papp Andrea: Mindössze egy, de ő sem jött el szavazni.  

 

Dr. Springer József: A Cigánypárt országosan 9000 szavazatot kapott.  

 

Klisóczkiné Papp Andrea: Május 25-én várunk mindenkit az EP 

választásokra.  

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

Vámos Istvánné dr.              Klisóczkiné Papp Andrea 

polgármester jegyző 

 

 

 

Kiss Emőke 

 

jegyzőkönyvvezető  

 
 


