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Vámos Istvánné dr.: Köszöntöm a jelenlévőket, és megállapítom, hogy az ülés 
határozatképes, mert 7 képviselő van jelen. Kérem, hogy az ügyvezető elfoglaltsága miatt 
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először az Arlói Turisztikai és Közösségi Kft-vel kapcsolatos előterjesztéseket tárgyaljuk 
meg. A Kft. 2018. évi üzleti tervét zárt ülésen vitassuk meg az üzleti érdekre való 
tekintettel. Az Indítványok, javaslatok, egyebek napirenden belül javaslom megtárgyalni 
a kft-k, társulások 2017. évi beszámolóját, tájékoztatást szeretnék adni a kamerarendszer 
kiépítéséről, a Vadásztársaság kérelméről, a révfülöpi táborról, a csatorna beruházásról, és 
a turisztikai pályázatról. Kérem, ezek figyelembevételével szavazzunk a napirend 
elfogadásáról. 
 
A napirendet a jelenlévő képviselők egyhangúan, 7 igen szavazattal az alábbiak szerint 
fogadják el:  
 
Javasolt és elfogadott napirendi pontok: 
 

1) Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2017. évi beszámolója és 2018. évi 
üzleti terve 

2) Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. alapító okiratának módosítása 
3) Beszámoló a gyermekvédelemmel kapcsolatos munkáról és a szociális 

szakmai munka eredményességéről 
4) Rendezési terv módosítása 
5) Borsodnádasdi Integrált Településfejlesztési Stratégia véleményezése 
6) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 
7) ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt 2017. évi 

beszámolójának elfogadása 
8) ÉRV Zrt. határozatának elfogadása 
9) Indítványok, javaslatok, egyebek 

a) Kamera rendszer kiépítése 
b) BORSODVÍZ Zrt. 2017. évi beszámolója 
c) Nyugat-Borsod Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolója 
d) LEADER Unió 2017. évi beszámolója 
e) Zöld Völgy Nonprofit Kft. 2017. évi szakmai beszámolójának elfogadása 
f) Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 

2017. évi beszámolója 
g) Ingatlan megosztásának átvezetése 
h) Arló és Járdánháza turisztikai fejlesztése pályázat közbeszerzési eljárás 

lebonyolítását végzők meghívása 
i) Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. pályázatából megvalósítandó fejlesztések 
j) Nádler Herbert Vadásztársaság kérése 
k) Közterület nevének megállapítása (Dóna völgy) 
l) Révfülöpi táborról tájékoztatás 
m) Csatorna beruházásról tájékoztatás 
n) Rákóczi Szövetség kérése 

 
Vámos Istvánné dr. tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatokról, melyet a 
képviselő-testület tudomásul vett.  
 

Tárgyalt napirendi pontok:  
 

1) napirendi pont 
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Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2017. évi beszámolója  
és 2018. évi üzleti terve 

 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Balázsné Király Rita: Nagyon pozitív dolog, hogy a tavalyi évben közel 1 millió Ft 
haszna lett a kft-nek. Nagyon sok dolog felújítása megtörtént, mert az ügyvezető 
visszaforgatta a hasznot, ami keletkezett. Ha így folytatódik, rendkívüli helyzetben 
lesztek. Köszönöm a hozzáállásotokat, mert ha ez nincs, akkor ilyen adatok nem jöttek 
volna ki. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a 
beszámoló elfogadását. 
 
Papp Zsóka: Nagyon jó eredményeket értetek el a tavalyi évben, a változás százalékos 
mértékben is tapasztalható, a nettó árbevétel 214 %, a mérleg szerinti eredmény is jól 
sikerült. A bizottság tagjai dicsérték a működést. A Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással javasolja a beszámoló elfogadását.  
 
Tengely László: Dicsérni tudom őket, az idei évben rajtuk kívül álló okok miatt 
elképzelhető a kisebb forgalom. Komoly jövő áll a csapat előtt, ha felépül az új épület, az 
út rendben lesz, a körülmények rendeződni fognak, nívós hely lesz.  
 
Bíró Ferenc: Nyereségesen működik a kft, a tavaly előtti évhez képest a bevétel több 
mint a duplájára emelkedett, ez is mutatja milyen munkát végeztek. Nem feléli a kft. a 
tulajdonát, nem elad, hanem a bevételeiből folyamatosan fejleszt. A tavalyi évben 
önkormányzati alaptőke emelés is történt. Az Arlói Vízmű be nem szedett tartozásait 
görgeti a kft. maga előtt, ez eredményt csökkentő tétel.  
 
Tengely László: Az önkormányzat részéről minden lehetőséget meg kell adni a kft-nek, 
kérésüket teljesíteni kell, mert nekünk ez a legfontosabb. 
 
Dulai Roland: Örülök, hogy az ügyvezető az eddig megszerzett tapasztalatait itt 
kamatoztatja annak érdekében, hogy minél jobban működjön a kft. 
 
Vámos Istvánné dr.: A képviselő-testület nevében köszönjük az eredményes 
gazdálkodást, az ember feletti munkateljesítményt és a csapatirányítást. Nincs olyan 
kérése az ügyvezetőnek, amit, ha lehet, ne teljesítenénk, kettőnk együttműködése 
maximálisan jó. Az ügyvezető soha nem dönt nélkülem nagyobb dolgokban. Neki 
köszönhetjük, hogy a vendéglátó ágazat kihúzza a kft-t, kitelepül lakodalmakra is. 
Vannak elképzelései arra is, hogyan tudunk nagyobb teret nyerni.  
Kérem, szavazzunk a kft. 2017. évi beszámolójáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

98/2018. (V.25.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2017. évi beszámolója  
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Turisztikai és Közösségi 
Kft. 2017. évi beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2019. június 30. 
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Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Antal István ügyvezető 

 
A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készül. 

 
2) napirendi pont 
 

Arlói Turisztikai és Közösségi Kft.  
alapító okiratának módosítása 

 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Vámos Istvánné dr.: Az alapító okirat módosítása amiatt szükséges, mert az elmúlt 
képviselő-testületi ülésen döntöttünk az ügyvezető munkaszerződésének határozatlan 
idejűvé változtatásáról. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal 
javasolja a módosítást. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja az 
alapító okirat módosítását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. alapító 
okiratának módosításáról.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

100/2018. (V.25.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. alapító okiratának módosítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete az Arlói Turisztikai, Közösségi, 
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának 6.2. 
pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 
„6.2. A társaság ügyvezetője 
Antal István (szül.: Ózd, 1980. 08. 17. an: Eke Márta, adószáma: 8415011822) 3600 Ózd, 
Nemzetőr utca 5. 1/3. szám alatti lakos. Az ügyvezető megbízatása határozatlan időre szól 
2018. május 1. napjától. 
 
Az ügyvezető köteles az Alapító döntését kérni a 6.1. pontban meghatározott 
kérdésekben, egyébként az ügyvezető az alapító döntésének megfelelően képviseli a 
társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.” 
 
Határidő: 2018. május 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
 
 



 5 

3) napirendi pont 
 

 
Beszámoló a gyermekvédelemmel kapcsolatos munkáról  

és a szociális szakmai munka eredményességéről 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Klisóczkiné Papp Andrea jegyző 
 Papp Zsóka ASZAK vezetője 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
 
Gyermekvédelemmel kapcsolatos munka: 
 
Balázsné Király Rita: A beszámoló nagyon áttekinthető, adatokkal alátámasztott. 820 fő 
részesül gyermekvédelmi kedvezményben, a többi önkormányzattal összehasonlítva 
kiemelkedő ez a szám. A Bursa Hungarica és az Arany János Tehetséggondozó ösztöndíj 
programban egyre kevesebb gyerek részesül. Szomorú, hogy az óvodában az előző évben 
85 fő volt az étkezést igénybe vevő, a felvett 150 gyerekhez képest. Több alkalommal 
találkoztunk a szociális kerekasztalon a Járási Hivatal munkatársaival. Tudjuk, hogy nagy 
a jelzőrendszer területe, ami mindennapi nehézséget okoz. Ezt mi is tapasztaljuk. Két éve 
került a gyámhivatal a járási hivatalhoz, de véleményünk szerint a működéseknek a 
különböző fokozatai, hogy mikor, hová, kihez kell fordulni, még mindig nincsenek 
tisztázva. Egyszer majd eljutunk oda, hogy milyen esetben, milyen intézkedést kell tenni. 
Összesen 751 gyerek van valamilyen oknál fogva veszélyeztetve, vannak, akik 
többszörösen is veszélyeztetettek, mintha mélyrepülésben lenne ez az adat. Nagy 
problémákat látok, ezeket több alkalommal elmondtuk. A bizottsági ülésen felvetődött, 
hol van a szülői felelősség, mi az a dolog, amikor egy szülőt felelősségre lehet vonni? Az 
önkormányzat, az intézmények ezzel a problémával foglalkoznak, de nem látok 
semmilyen retorziót, jó lenne, ha egy kis fejlődést látnánk ezeknél a gyerekeknél. Az 
Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal, a munkatársak munkáját 
megköszönve javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
Bíró Ferenc: A gyermekvédelemmel kapcsolatban az összes intézményben dolgozó teszi 
a dolgát, ez alól egyetlen kivétel van, a család. A gyerekeknek ez a visszahúzó ereje. 
Senki nem tud többet tenni ebben a kérdésben, a családok fejlődése az, ami hiányzik. 
Akkor van nagy gond, amikor engedik a hatóságok, hogy gyerek szüljön gyereket. Mi 
már nem tudunk ebben többet tenni.  
 
Tengely László: Rengeteget hallani az internet káros hatásáról, megfertőzött embereket, 
a gyerekek odahaza ezt látják, és ez egyre rosszabb lesz.  
 
Balázsné Király Rita: A kapcsolat sokkal jobban működött, amikor napi kapcsolatban 
voltunk az ASZAK-kal. Ők rögtön intézkedhettek. A járási hivataltól érkező levelek, 
mintha számon kérőek lennének. Leírják, hogy a szülő elmondása szerint ez volt és 
kétségbe vonják a szakemberek szavahihetőségét. Mi örülnénk a legjobban, ha egyetlen 
papírt sem kellene kitölteni. Ha leírok valamit, azt megkérdőjelezik, hogy tényleg annyi 
volt-e a hiányzás, vagy valóban nem vitte el a szülő a gyereket védőoltásra, vagy nem 
vitte el felülvizsgálatra. Állandóan úgy érezzük, mintha minket is számon kérnének. 
Tartsák és tartassák be a törvényeket. A gyerekek 80 %-a veszélyeztetett helyzetben van, 
és ebben súlyos veszélyeztetés is van. Nem működik a rendszer, nem tartják be a 
törvényeket. 
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Vámos Istvánné dr.: A jelzőrendszeren keresztül végig fut a család. Megtenném a 
büntető feljelentést, amikor már azt látjuk, hogy a szülők veszélyeztetik a legjobban a 
gyereket. Környezettanulmánnyal, jelzésekkel tudjuk bizonyítani mennyire 
veszélyeztetettek a gyerekek. Az, hogy elvonják a családi pótlékot, az nem büntetés, 
mindamellett megveszik az okos telefont. A gyermekvédelmi munkatársaknak ilyen 
családokkal kell dolgozni és az Ózdi Járási Hivatallal. Minden dolgozónak köszönöm a 
munkát. 
Kérem, szavazzunk a gyermekvédelemmel kapcsolatos beszámoló elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

101/2018. (V.25.) határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelemmel kapcsolatos munkáról  
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Polgármesteri Hivatal 
Jegyzője és az Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője által készített a 
gyermekvédelemmel kapcsolatos 2017. évi munkáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős:  Klisóczkiné Papp Andrea jegyző 
  Papp Zsóka ASZAK vezetője 
 
 
Szociális szakmai munka: 
 
Balázsné Király Rita: Az előterjesztés most két hónapról szól, hiszen októberben 
tárgyalta a képviselő-testület az erről készült éves beszámolót. Az Ügyrendi, Szociális és 
Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja elfogadását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Hányan vesznek részt az idősek klubjában a foglalkozásokon, van-e 
előrehaladás abban, hogy többen járjanak be. 
 
Papp Zsóka: Nincs benne előrelépés. 
 
Vámos Istvánné dr.: A házi szociális gondozás területén kifejtett munka elismerésre 
méltó. A gondozókkal elégedett a lakosság. Jó lenne bentlakásos idősek otthonát építeni, 
elképzelhető, hogy erre hamarosan szükség lesz. Jobban támogatom, mint a nappali 
ellátást. Nem látom ennek az ellátásnak az értelmét, bentlakásos intézményt kellene 
építeni, ha lenne rá pályázati kiírás. Egyre több a faluban az egyedül élő idős ember.  
 
Tengely László: Jó lenne nagyobb reklámot kifejteni az idősek körében, hogy menjenek 
el az idősek otthonába. Sokan vannak, akik befordultak egy kicsit.  
 
Dulai Roland: Az a probléma, hogy a TV és az internet beférkőzött az idősekhez is. 
Szervezhetnénk akármilyen programot, akkor sem jönnének el, mert nézik a tv-ben a 
sorozatokat. A média segít abban, hogy az idősek ne mozduljanak ki otthonról. 
 
Papp Zsóka: Próbálkoztunk nyílt nap megrendezésével. Mindenki ragaszkodik a 
bentlakásos intézményhez, mert így el tudná adni a házát, nem kellene őrizni. Ebben 
látom az előrelépést.  
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Balogh Edina: Történt-e bármilyen felmérés, hány idős emberrel tudna működni egy 
bentlakásos intézmény?  
 
Papp Zsóka: 15 főnél már nem lenne ráfizetés. 
 
Bíró Ferenc: Eljutottunk ide, hogy elfoglalják magukat az emberek a tv nézéssel, mert ha 
egyedül van valaki, valamit csinálnia kell. Nagyon fontos a biztonsági kérdés. Senki nem 
meri egyedül hagyni a házát. Aki viszont sokáig egyedül él, és a tv-t nézi a szellemi 
leépülés nyomon követhető, és látható, ebből a kitörési pont ez lehetne. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a szociális szakmai munka eredményességéről 
szóló beszámoló elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

102/2018. (V.25.) határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a szociális szakmai munka eredményességéről 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális szakmai munka 
eredményességéről készített beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: Papp Zsóka ASZAK vezetője 
 

4) napirendi pont 
 

Rendezési terv módosítása 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Papp Zsóka: A rendezési terv módosítására a szennyvíztisztító telep megépítése miatt 
van szükség, ezt a területet kiemelt fejlesztési területté kell nyilvánítani. A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja az előterjesztés elfogadását.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy a szennyvíztisztító telep területét 
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítjuk. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

103/2018. (V.25.) határozat 
 
Tárgy: Kiemelt fejlesztési terület meghatározása 
 

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 693/1hrsz-ú ingatlant 
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. 
 
Határidő: 2018. május 25. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
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Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a HÉSZ módosításával kapcsolatos tárgyalásos 
eljárásról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

104/2018. (V.25.) határozat 
 
 

Tárgy: Rendezési terv módosítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elindítja a 
6 9 3 / 1  hrsz.-ú ingatlanon a Helyi Építési Szabályzat Szabályozási Terv mellékletén 
szereplő építési hely megváltoztatására irányuló HÉSZ módosítással kapcsolatos 
tárgyalásos eljárást. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az erre 
vonatkozó árajánlatok beszerzésére, a szükséges szerződések megkötésére és az eljárás 
lefolytatására. A HÉSZ módosításának előre kalkulált költsége 3,2 millió Ft + ÁFA, 
mely a 2018. évi költségvetésben biztosított. 
 
Határidő: 2018. május 25. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

5) napirendi pont 
 

Borsodnádasdi Integrált Településfejlesztési  
Stratégia véleményezése 

 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Papp Zsóka: A Borsodnádasdi Integrált Településfejlesztési Stratégia Arló települést 
nem érinti, Arlóba átnyúló beruházás nincs, veszélyes üzem építése nem szerepel a 
tervben. 
 
Vámos Istvánné dr.: A helyi építési szabályzatot meg kell küldeni a szomszédos 
településeknek is, nem vagyunk ebben érintve. Kérem, szavazzunk a Borsodnádasdi 
Integrált Településfejlesztési Stratégiáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

105/2018. (V.25.) határozat 
 
Tárgy: Borsodnádasdi Integrált Településfejlesztési Stratégia véleményezése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete áttekintette a Borsodnádasdi 
Integrált Településfejlesztési Stratégiát, azzal kapcsolatban észrevételt és kifogást nem 
tesz. 
 
Határidő: 2018. május 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
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6) napirendi pont 
 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: Korábban döntött a képviselőé-testület arról, hogy pályázatot nyújt 
be a Dankó út felújítására. Megkértük erre az árajánlatot és megtörtént a pályázat 
benyújtása az út és a hozzá tartozó járda és árok felújítására. Pályázati feltétel, hogy az 
utat csak ugyanolyan burkolattal lehet felújítani, amilyen korábban volt, tehát 
salakozással. 5 millió Ft-bakerülne az út és 10 millió Ft-ba a járda és az árok felújítására. 
A pályázatban kikötés, és csak úgy tudják befogadni, hogy 80 % a fő tevékenységi részre 
és 20 % a kiegészítő járda és az árok részre kerül felhasználásra. Így nem lehet a 
költségvetést elkészíteni, vagy az egész pályázati összeget le kell csökkenteni, mert ennek 
így nincs értelme. A kivitelező sem olyan árajánlatot adott, amiből 80 % az út és 20 % a 
járda és az árok. Hiánypótlásra szólítottak fel, nem tudunk mit tenni. Önerőből kellene 
még hozzátenni 5 millió Ft-ot, de ezt nem tudjuk vállalni.  
 
Balázsné Király Rita: A Dankó úttal kapcsolatos pályázatot az Ügyrendi, Szociális és 
Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja visszavonni. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a 
pályázat visszavonását azzal, hogy saját erőből próbáljuk meg az utat helyrehozni, ne 
legyen járhatatlan. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Dankó út helyreállítása tárgyában hozott 
határozat visszavonásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

106/2018. (V.25.) határozat 
 
Tárgy: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (Dankó út)  
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. április 20-án Pályázat 
benyújtása a Dankó út felújítása tárgyban hozott 96/2018. (IV.20.) határozatát 
visszavonja. 
 
Határidő: 2018. május 25. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

7) napirendi pont 
 

ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt  
2017. évi beszámolójának elfogadása 

 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
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Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal 
javasolja a 2017. évi beszámoló elfogadását. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja az 
ÉRV Zrt. 2017. évi beszámolójának elfogadását. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

107/2018. (V.25.) határozat 
 
Tárgy: ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. 2017. évi beszámolójának 

elfogadása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÉRV Északmagyarországi 
Regionális Vízművek 2017. évi beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

8) napirendi pont 
 

ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt  
határozatának elfogadása 

 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal 
javasolja elfogadását.  
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja elfogadását, 5 igen 
szavazattal. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

108/2018. (V.25.) határozat 
 
Tárgy: ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. határozatának elfogadása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az 
Universal beszerző Kft. 2017. évi éves beszámolójával a polgármester egyetért. 
 
Határidő: 2018. május 25. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

9) napirendi pont 
 

Indítványok, javaslatok, egyebek 
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a) Kamera rendszer kiépítése 
 
Balázsné Király Rita: Polgármester asszony különböző cégektől kért árajánlatot a 
kamera rendszer kiépítésére. Az LNL Group Solutions Kft. adott árajánlatot, és a 
helyszíneket is megtekintették. A bizottsági ülésen polgármester asszony elmondta, hogy 
a település két végére, a fő térre, a Zrínyi úti temetőhöz és ravatalozóhoz, a Dózsa György 
út végére, a Zrínyi úti kanyarhoz, illetve kocsmához, és a Mátyás király út 
kereszteződéséhez terveznének kamerát. Ennek a kiépítése 2.100.000 Ft + ÁFA lenne. 
Plusz 2 db nagy látószögű kamerát kellene a tóhoz felszerelni,  a parkoló és a porta előtti 
úttest megfigyelésére, ennek a kiépítése 695.000 Ft lenne. Ezeknek a kivitelezésére 
próbálunk pályázatot beadni, mert az önrészre elkülönített összegből nem tudjuk ezt 
megtenni. Az önkormányzat számára pozitív lenne a kamerák felszerelése. Az Ügyrendi, 
Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal támogatja a kamera rendszer kiépítését. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a 
kamera rendszer kiépítését. Az az álláspont alakult ki a bizottsági ülésen, hogy 
mindenképpen próbáljunk meg a pályázati lehetőségeket felkutatni és próbáljunk még 
árajánlatot beszerezni, a költségek magas volta miatt. 
 
Bíró Ferenc: A biztonság emelése a feladatunk, és régóta foglalkozunk ezzel. Most reális 
lehetőség nyílik erre. Ennek voltak régebben jogi és pénzügyi akadályai is. Ha források 
szabadulnak fel, akkor célszerű kiépíteni ezt a rendszert, mert a visszatartó ereje nagy. 
 
Vámos Istvánné dr.: Nagyon korrekt az ajánlat. 
 
Bíró Ferenc: Az a jó, hogy a helyszínen kint lévő képviselő rendszerben gondolkodott, a 
rendszert úgy állította össze, hogy működőképes legyen, a képet lehessen nagyítani és 
nem tesz bele olyat, amire nincs szükségünk. 
 
Vámos Istvánné dr.: A tónál külön kell szerelni, mert az átadó állomások le vannak 
árnyékolva és nem lehet a belterületi rendszert csatlakoztatni. 
Kérem, szavazzunk arról, hogy amennyiben pályázni lehet kamerarendszer kiépítésére 
beadjuk a pályázatot. Amennyiben pályázat nem kerül kiírásra, akkor meg kell vizsgálni, 
hogy önerőből meg tudjuk-e oldani. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

109/2018. (V.25.) határozat 
 
Tárgy: Kamera rendszer kiépítése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbiztonsági helyzet javítása 
érdekében indokoltnak találja a térfigyelő kamera rendszer kiépítését. A kiépítéshez 
pályázati lehetőséget kell felkutatni, amennyiben nem kerül kiírásra kamerarendszer 
telepítésére pályázat, meg kell vizsgálni, hogy önerőből megvalósítható-e a kiépítés. 
 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

b) Borsodvíz Zrt. 2017. évi beszámolója 
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Vámos Istvánné dr.: Adózás előtti eredménye -196.668 eFt. Sajnos veszteséges ez a cég 
is, részvényesei vagyunk, ezért kell a beszámolót megtárgyalni. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal 
javasolja elfogadásra a beszámolót. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén elhangzott, hogy a 
tulajdon részünket értékesítsük, mivel a településen más szolgáltató van jelen.  
 
Vámos Istvánné dr.: Ez veszteséges befektetés, ezért ajánlott megszüntetni. 
 
Bíró Ferenc: A Borsodvíznek a szolgáltatási területén lévő önkormányzatoknak kell 
felajánlani. Nem tudom meddig fog fennmaradni ez a cég. Sok kis apró települést látnak 
el, gazdaságosan ezt nem lehet működtetni.  
 
Vámos Istvánné dr.: Mint tagok kilépünk a társaságból. 
 
Bíró Ferenc: Egyszerűbb ha felajánljuk, vagy csökkentett értéken eladjuk. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Borsodvíz Zrt. 2017. évi beszámolójáról és 
arról, hogy a társaságban lévő részvényünket felajánljuk megvételre a Zrt. szolgáltatási 
területén lévő önkormányzatoknak.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

110/2018. (V.25.) határozat 
 
Tárgy: Borsodvíz Zrt. 2017. évi  beszámolója 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Igazgatóság jelentését 2017. év 
üzleti tevékenységéről elfogadja. 
 
A Képviselő-testület a tulajdonában lévő részvényt a Borsodvíz Zrt. szolgáltatási területén 
lévő önkormányzatok részére felajánlja megvételre a jelenlegi könyv szerinti értéken.  
 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

c) Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2017. évi 
beszámolója 

 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal 
javasolja a beszámoló elfogadását, sajnos ez a kft. is mínusszal zárta a tavalyi évet. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen és 1 nem szavazattal 
javasolja az elfogadást. A személyi jellegű ráfordítások soron lévő összeg magas.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit 
Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadásáról. 
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A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

111/2018. (V.25.) határozat 
 
Tárgy: Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2017. évi  beszámolója 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a társaság 2017. évi 
éves beszámolóját, az ahhoz kapcsolódó kiegészítő mellékletet, továbbá a társaság 
felügyelő bizottságának és könyvvizsgálójának az éves beszámolóval kapcsolatos 
jelentését.  
A felügyelő bizottság a jelentésében a tagoknak a 2017. évi számviteli törvény szerinti 
beszámolót elfogadásra javasolja. 
 
A könyvvizsgáló a jelentésben rögzített, hogy a társaság éves beszámolója megfelel a 
jogszabályoknak, megbízható és valós képet ad a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi 
helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.  
 
Az Önkormányzat tudomásul veszi és elfogadja a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló 
jelentésében foglaltakat, figyelemmel a Ptk. 3:120. § (2) bekezdésében és a 3:129 § (1) 
bekezdésében rögzítettekre. 
Az Önkormányzat a társaság 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját 
  

o 90.119 E Ft mérlegfőösszeggel és 
o mínusz 12.096 E Ft mérleg szerinti eredménnyel  

 
jóváhagyja. 
 
Hozzájárul, hogy a mérleg szerinti eredményt (veszteséget) a társaság eredmény 
tartalékba helyezze el. 
Felhatalmazza a kft. ügyvezetőjét arra, hogy a 2017. évi beszámolót közzététel céljából az 
Igazságügyi Minisztérium szervezeti egységeként működő Céginformációs és 
Elektronikus Cégeljárás Közreműködő Szolgálathoz nyújtsák be.  
 
Jelen határozat a Ptk. 3:109. § (2) bekezdésében foglaltakon alapul. 
 
Az önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a kft. telephelyet létesít a 3630 Putnok, Rákóczi 
út 2. szám alatt és megszünteti telephelyét  a 3630 Putnok, Városi Piac tér 2/B épület 2. 
szám alatt.  
 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

d) LEADER Unió 2017. évi beszámolója 
 
Vámos Istvánné dr.: Most nem veszteséges a Leader, a 2017. évi támogatást nem kapták 
meg teljes egészében, majd a II. félévben érkezik meg.  
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal 
javasolja a beszámoló elfogadását.  
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság szintén javasolja elfogadását, 
5 igen szavazattal. 



 14 

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

112/2018. (V.25.) határozat 
 
Tárgy: Észak Borsodi LEADER Unió 2017. évi  beszámolója 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Borsodi LEADER Unió 
2017. évi beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2019. május 31.  
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

e) Zöld Völgy Nonprofit Kft. 2017. évi szakmai beszámolójának 
elfogadása 

 
Vámos Istvánné dr.: A Zöld völgy június 18 és 30 között gumiabroncs gyűjtést szervez, 
egy kijelölt területre be lehet gyűjteni a gumiabroncsokat. A Beretka melletti területet,  
vagy a futball pálya területét lehetne kijelölni erre a célra. 
 
Balázsné Király Rita: Zárt területet kellene kijelölni, mert el fogják vinni. 
 
Vámos Istvánné dr.: Javaslom a telephely területét.  
 
Klisóczkiné Papp Andrea: A naptárban nem szerepel lomtalanítás, ezért rákerestem. 
Most nincs szervezett lomtalanítás, ha valaki szeretné a régi dolgait elvitetni, akkor 
igénybejelentő nyomtatványon be kell jelenteni és egyedileg viszik el. Egy évben egy 
alkalommal ingyenes.  
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a 
2017. évi beszámoló elfogadását.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. 2017. évi 
beszámolójának elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

113/2018. (V.25.) határozat 
 
Tárgy: ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. 2017. évi mérlegbeszámolójának elfogadása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a társaság 2017. évi 
beszámolóját, az ahhoz kapcsolódó kiegészítő mellékletet, a független könyvvizsgálói 
jelentést.  
A könyvvizsgáló a jelentésben rögzítette, hogy az egyszerűsített éves beszámoló 
megbízható és valós képet ad a Társaság 2017. december 31-én fennálló vagyoni és 
pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó 
jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C 
törvénnyel összhangban.  
Az Önkormányzat a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.  
 
- 2017. évi üzleti évét az alábbi eredménnyel fogadja el:  
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 Eszközök összesen:    2.032.491 e Ft 
 Források összesen:   2.032.491 e Ft 
 Mérleg szerinti eredmény:  -   87.428 e Ft 
 
- 2016. évi üzleti évét a módosított alábbi eredménnyel fogadja el: 
 
 Eszközök összesen:   1.172.658 e Ft 
 Források összesen:   1.172.658 e Ft 
 Adózott eredmény:   -    23.307 e Ft 
 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

f) Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 
Társulás 2017. évi beszámolója 

 
Vámos Istvánné dr.: Amennyiben nincs hozzászólás, kérem, szavazzunk a Sajó-Bódva 
Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2017. évi beszámolójáról. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

114/2018. (V.25.) határozat 
 
Tárgy: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 

2017. évi beszámolója 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2017. évi zárszámadását megismerte.  
 
A 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, 
valamint pénzmaradványát 
 
   2.397.396.558 Ft költségvetési bevétellel 
      846.036.231 Ft költségvetési kiadással 
  _________________________________________________ 
 
   2.055.593.363 Ft költségvetési maradvánnyal 
 
elfogadja. 
 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

g) Ingatlan megosztásának átvezetése 
 
Vámos Istvánné dr.: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ózdi Járási 
Hivatala értesítette az önkormányzatot, hogy az arlói külterület 0124/8 hrsz-ú, 15 ha 9882 
m2 nagyságú szántó, fásított terület, legelő, erdő művelési ágú ingatlant lejegyezte. Ezt 
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követően a területet megosztotta és a megosztás során magánszemélyek javára, illetve a 
0124/14 hrsz-ú ingatlanra a tulajdonjogot közös tulajdon megszüntetése után 1/1 tulajdoni 
arányban Arló Nagyközség Önkormányzata javára bejegyezte. Ez az út a Zrínyi út 
végétől Borsodszentgyörgy határáig lévő terület. Ez a terület a törvény szerint jár az 
önkormányzatnak. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal 
egyetért a bejegyzéssel.  
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az anyagot és 5 
igen szavazattal javasolja elfogadását. 
 
Bíró Ferenc: Az utat be tudtuk azonosítani, jó lenne azonban megnézni, mert úgy tudom, 
hogy annak az útnak nincs se eleje, se vége, azt az utat nem lehet megközelíteni. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az ingatlan megosztás elfogadásáról. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 
 

115/2018. (V.25.) határozat 
 
Tárgy: Ingatlan megosztásának átvezetése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ózdi Járási Hivatala döntését, mely szerint a 
0124/14 hrsz-ú ingatlanra a tulajdonjogot közös tulajdon megszüntetése, valamint az 
1993. évi II. tv. 12. § (4) bek. jogcímén 1/1 tulajdoni arányban Arló Nagyközség 
Önkormányzata javára bejegyezte. 
 
Határidő: 2018. május 25. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

h) Arló és Járdánháza turisztikai fejlesztése pályázat közbeszerzési 
eljárás lebonyolítását végzők meghívása 

 
Vámos Istvánné dr.: 2016-ban nyújtottunk be pályázatot Arló és Járdánháza turisztikai 
fejlesztése tárgyában. Ezen a pályázaton nem nyertünk, ezért a második körben 
automatikusan benyújtottuk a pályázatot, és nyertünk is. A pályázat címe és száma 
azonban megváltozott. Én azt gondoltam, hogy beadjuk a pályázatot addig, amíg nem 
nyerünk. Meg kellett volna erősíteni, hogy a második fordulóban is részt veszünk. A 
támogatási szerződés március 5-én lépett hatályba. Azóta folyamatosan zajlottak a 
munkák, pl. kiválasztottuk a projekt menedzsert és a nyilvánosság biztosításáról is 
döntöttünk. Most kellene a közbeszerzőket kiválasztani és 3 javaslatunk van erre. 
Javaslom meghívni a KORDA Pályázati Tanácsadó Kft-t, a HOME-REALITY 
Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t, és a PROMPT Gazdasági Tanácsadó Kft-t. Kérem 
képviselő-társaimat, hogy javasoljanak még olyan kft-t, vállalkozást, akiket meg tudnánk 
hívni. 
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Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság elfogadásra 
javasolja, 3 igen szavazattal. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a 3 cég meghívását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy a turisztikai pályázat közbeszerzési 
eljárás lebonyolításához a felsorolt 3 vállalkozástól kérünk árajánlatot.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

116/2018. (V.25.) határozat 
 
Tárgy: Arló és Járdánháza turisztikai fejlesztése (közbeszerzési ajánlattételi meghívás) 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomással bír arról, hogy a 
TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00009 azonosító számú „Arló és Járdánháza turisztikai 
fejlesztése” című projekt támogatást nyert és annak Támogatási Szerződése (TSZ) 
2018.03.05-én hatályba lépett.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a projekt Támogatási Szerződés 
szerinti megvalósítása során a beszerzési eljárásoknál a piaci ár igazolásához szükséges 
árajánlatokat bekérje és a megbízási szerződések megkötése során eljárjon. 
 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a projekt közbeszerzési eljárásainak 
lebonyolítását végző szervezet kiválasztásához az alábbi három cégtől kérjen be 
árajánlatot az önkormányzat. 
 

1. KRODA Pályázati Tanácsadó Kft., 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 17. 
2. HOME-REALITY Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1135 Budapest, Petneházy utca 

55. 1. em. 105. 
3. PROMPRT Gazdasági Tanácsadó Kft. 3529 Miskolc, Perczel Mór út 35/B 

 
Határidő: 2018. június 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

i) Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. pályázatából megvalósuló 
fejlesztések 

 
Vámos Istvánné dr.: Itt voltak a tájtervezők, az ügyvezetővel közösen elmondtuk mit 
szeretnénk megvalósítani. 100 fős étterem lenne úgy, hogy a jelenlegi étterem is 
megmaradna. A konyharészt és az étteremet kellene fejleszteni. A vizes blokk helyén 
lenne az esküvői szertartások helye. Bal oldalra a strandot és a vizes játszóteret 
terveznénk, hogy ne kelljen bezárni a strandot, amikor esküvő van. Szükséges néhány ház 
rehabilitációja, 2-3 házat el kell bontani a jobb oldalról.  
 
Tengely László: A jelenlegi zuhanyzó kikerül a kerítés mellé, és a strand elkerül a bal 
oldalra. 
 
Vámos Istvánné dr.: Azért, hogy kerítésen át ne tudjanak bemászni. 
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Tengely László: Ha felépítünk egy éttermet, ne tegyünk mellé zuhanyzót, az legyen a bal 
oldalon a strandhoz közel. Így a strandolók külön el lennének szeparálva a bal oldalon. 
Az étteremhez ne tegyük. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy az Arlói tó fejlesztése kapcsán a 
jelenlegi vizes blokk helyén alakítanánk ki az esküvői szertartások helyét, a strand, a 
vizes játszótér és a vizes blokk a tó bal oldali részén kerülne kialakításra. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 
117/2018. (V.25.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. pályázatából megvalósítandó fejlesztések 
  
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a pályázati 
fejlesztés során a tó bal oldalán kerüljön kialakításra a strand a vizes játszótérrel és a 
vizesblokkal. A Liget középső részén az esküvői szertartásoknak megfelelő hely kerüljön 
kialakításra. 
 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

j) Nádler Herbert Vadásztársaság kérése 
 
Vámos Istvánné dr.: A Nádler Herbert Vadásztársaság elnöke kérelemmel fordult az 
önkormányzat felé a Szohony völgyi út sorompóval történő lezárása érdekében. A 
Vadásztársaság szerint a közforgalom előtt nyitva álló erdészeti úton folyamatos az 
áthaladó forgalom, melynek következménye az illegális háztartási hulladékok 
kihelyezése, az orvvadászat és a falopás. Az Arlói tó környékén nagy mennyiségű szemét 
és építési törmelék található. Véleményük szerint az út sorompóval történő lezárása 
esetén megszűnnének ezek a problémák. Elnök úr úgy gondolja, hogy az út az Erdészet 
tulajdonában van, de ez önkormányzati tulajdon, és az utat a közforgalom elől elzárni 
nem lehet. Ha sorompóval zárnánk le az utat, akkor alkalmazni kellene egy embert, aki 
kezeli a sorompót és felírja a gépkocsik rendszámát. Ezek megbeszélése érdekében elnök 
úr kezdeményez egy egyeztetést, melyen részt tudnánk venni. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal 
egyetért az egyeztetéssel. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal egyetért az 
egyeztetéssel.  
 
Bíró Ferenc: A közutat a forgalom elől elzárni nem lehet. Ha sorompóval látjuk el, 
folyamatosan biztosítani kell az őr jelenlétét. Mindenkit be kell engedni és ki is kell 
engedni. Állandó őrt kellene alkalmazni. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
ülésén felvetődött mezőőr alkalmazása, ha a Vadásztársaság saját költségén meg tudja 
oldani.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy a Vadásztársaság által 
kezdeményezett egyeztetésen az Önkormányzat részt vesz. 
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A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 
118/2018. (V.25.) határozat 
 
Tárgy: Nádler Herbert Vadásztársaság egyeztetési kérelme az Arlói Szohony Völgy 

lezárásáról 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nádler Herbert 
Vadásztársaság kezdeményezésével az Arlói Szohony Völgy lezárásával kapcsolatos 
egyeztetési megbeszéléssel egyetért és Arló Nagyközség Önkormányzata a 
megbeszélésen részt kíván venni.  
 
Határidő: 2018. július 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

k) Közterület nevének megállapítása (Dóna völgy) 
 
Vámos Istvánné dr.: Arlóban lakó állampolgár kérte, hogy a Dóna tanyához vezető út 
Dóna-völgy utca legyen.  
 
Balázsné Király Rita: Az elnevezést az ott lakó tulajdonos kérte, ezért az Ügyrendi, 
Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja elfogadását. 
 
Papp Zsóka: Az utca elnevezésével kapcsolatos eljárás lefolytatását követően a Pénzügyi 
és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal támogatja a kérés elfogadását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Dóna-völgy utca elnevezésről. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

119/2018. (V.25.) határozat 
 
Tárgy: Dóna-völgy utca elnevezés 
 
Arló Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő- 
testület), a Dóna-völgy utca nevű közterület létrehozásra irányuló indítvány alapján a 
Magyarországi helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) 
bekezdés 3. pontja alapján a helyi önkormányzat feladata a közterületek elnevezése, 
melynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

1./  A Képviselő- testület Arló nagyközség  
 

- 0125 hrsz-ú kivett közút művelési ágú, az Önkormányzat tulajdonában lévő 
ingatlannak a 

„Dóna-völgy utca” 
 

nevet  adja, 2018.  június 1-jei hatállyal. 
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2./ A Képviselő- testület felkéri a  jegyzőt, hogy a névváltozásról értesítse a szükséges 

személyeket, szervezeteket, hivatalokat, a közterület nevének létrehozását a közterület 
nyilvántartásába vezesse át továbbá a közterület ingatlan- nyilvántartási adatainak 
átvezetése érdekében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 27.§ 
(5) pontjában meghatározott bejelentést tegye meg. Amennyiben szükséges, a 0127/1 
és 0128/hrsz-ú ingatlanok Dóna-tanya elnevezést törölje. 

 
3./  A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a házszámozás elvégzésével.  
 
Határidő: 2018. június 1. 
Felelős: Klisóczkiné Papp Andrea jegyző 

 
l) Révfülöpi táborról tájékoztatás 

 
Vámos Istvánné dr.: A helyszínen megtekintettük a tábort Járdánháza és 
Borsodszentgyörgy képviselőivel együtt, és jelen volt az építész is. Borsodszentgyörgy és 
Arló betervezte a tábor felújítására a 2-2 millió Ft-ot a költségvetésébe. Az építész szerint 
az épület egy erődítmény, amely elbírja a tetőtér beépítését. A zuhanyzóra is lehet építeni, 
véleménye szerint egy, egy légtérből álló helyiséget. Két fa kivágása elkerülhetetlen. A 
főépületet és a zuhanyzót később össze lehet majd kötni és ott szabadtéri pihenőhelyet 
lehetne kialakítani. Kérem a képviselő-testület felhatalmazását, hogy szerződést 
köthessek az építésszel, meghatalmazást adhassak, hogy a további engedélyek ügyében a 
hatóságoknál eljárjon. 
 
Dulai Roland: Mindenképpen értékbecslést kell végeztetni a jelenlegi állapotról. 
Járdánháza nem akarja sem a felújítást, sem az eladást. Nem lenne jó, hogy ha a két 
község felújítaná és Járdánháza azt követően szeretné a részét eladni.  
 
Vámos Istvánné dr.: Felmérettük mennyit érnek az ingatlanok. 4,5 millió Ft-ért van a mi 
épületünktől nagyobb, jobb állapotban lévő ingatlan tetőtér beépítéssel. Ehhez képest 
maximum 2-2,5 millió Ft az önkormányzati épület. Megállapodtunk, mielőtt bármilyen 
fejlesztést csinálnánk, helyi értékbecslést kérünk fel, hogy fotóval rögzítse a jelenlegi 
állapotokat. Kifizetés még nem történt, ezeket az összegeket elkülönítetten kell kezelni. 
Mi felajánlottuk Járdánházának, hogy közösen kivásároljuk a részüket, a 2,5 millió Ft 1/3-
a lenne Járdánházáé. Szeretnék arra is felhatalmazást kérni, hogy hivatalosan 
megkereshessem Járdánháza Község Önkormányzatát, hogy foglaljanak állást hajlandók-
e áldozni a felújításra, vagy nem. Ha nem, akkor adják el a részüket. Járdánháza 
jelzálogot is tett az ingatlanra.  
 
Bíró Ferenc: Járdánháza ragaszkodik ehhez az ingatlanhoz, de nem akarnak a 
fejlesztésbe beszállni, és nem hajlandók eladni sem. Ha a nyaraláshoz időpontot 
szeretnének kérni, azt is rögzíteni kell, hogy milyen arányban és mikor vehetnek részt 
benne.  
 
Vámos Istvánné dr.: Ha a két község a 4 millió Ft-ot beleteszi, máris csökkentjük az ő 
tulajdonrészüket. 
 
Bíró Ferenc: Felújítás után elképzelhető, hogy az ingatlan 10 millió Ft-ot fog érni, most 
pedig 2 millió Ft-ot ér. Ha akarja használni, a 3 hónapból a tulajdon arányában 
használhatja. A tulajdoni részük sokkal kisebb lesz. 
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Nagy Tibor: 4,5 millió Ft-ért már ingatlant lehet venni, ha a két önkormányzat még 2-2 
millió Ft-ot beletesz, akkor már vásárolni is lehetne.  
 
Vámos Istvánné dr.: Ebben benne van a mi munkánk. Én sosem szeretném a vásárolt 
ingatlant úgy, ahogy ezt szeretem.  
 
Nagy Tibor: A tábornak a csatorna rendszere nem megfelelő, a felújítás előtt az egész 
alját szét kell verni. A vizesblokk használhatatlan. 
 
Vámos Istvánné dr.: A villany és vízvezetéket újra kell építeni. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Pénzügyi szempontból nem mindegy, hogy egy meglévő 
épületet újítunk fel, vagy vásárolunk egy ingatlant. Ha megvásárolunk valamit a 
felhalmozási keretből kell megvenni és semmi másra nem marad. A felújítási munkákat 
közfoglalkoztatott dolgozókkal meg tudjuk oldani, és a karbantartási feladatokból lehet 
megvalósítani.  
 
Vámos Istvánné dr.: Ez nem kötelező feladat ellátás. Kérem szavazzunk arról, hogy a 
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a révfülöpi tábor felújításával 
kapcsolatos szerződések megkötésére, az építész meghatalmazására, hogy a hatóságoknál 
a szükséges engedélyeket beszerezze, továbbá megkeresse Járdánháza Önkormányzatát, 
hogy a tábor felújításáról, illetve eladásáról nyilatkozzanak. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  

 
120/2018. (V.25.) határozat 
 
Tárgy: Révfülöpi tábor felújítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a révfülöpi tábor felújítása 
kapcsán felhatalmazza a polgármestert, hogy  
 

- szerződést köthessen Farsang László építésszel, 
- meghatalmazást adhasson Farsang László építésznek a felújítással kapcsolatos 

engedélyek beszerzésére, 
- megkeresse Járdánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testületét a 

révfülöpi táborral kapcsolatos nyilatkozatuk megtételére. 
 

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

m) Csatorna beruházásról tájékoztatás 
 
Vámos Istvánné dr.: A Penta Kft. azon ingatlanokhoz küldött lakossági tájékoztatót, 
ahol folytatódik a szennyvízcsatornázás. A következő terület a Gagarin út és a Petőfi telep 
lesz.  
 

n) Rákóczi Szövetség kérése 
 
Vámos Istvánné dr.: A Rákóczi Szövetség azt szeretné, hogy minden kárpátaljai és 
erdélyi magyar iskolába járó gyermek családját támogassuk, ezért ehhez támogatást kér. 
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A szövetség minden olyan gyereket, akit magyar általános iskola 1. osztályába beírattak 
10.000 Ft ösztöndíjba részesített. 82 településen személyesen adták át az összeget. 
Nagyon tisztelem a kárpátaljai és erdélyi magyar családokat, de mi a helyi diákjainkat 
támogatnánk szívesen. Felvetődött bennem, hogyan tudnak elszámolni? 
 
Bíró Ferenc: Ha az önkormányzat külföldön támogatni akar valakit, akkor ne közbenső 
szövetségen keresztül támogassa, mert nem tudjuk oda megy-e az a pénz, ahová 
szeretnénk, és akit támogatunk tudja-e hogy tőlünk ment? Csak célirányosan javaslom a 
támogatást. Alapítvány formájában működik, saját működésükre használnak fel rengeteg 
pénzt.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy a Rákóczi Szövetségen keresztül 
nem nyújtunk támogatást a kárpátaljai és erdélyi magyar családok számára. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 
121/2018. (V.25.) határozat 
 
Tárgy: Rákóczi Szövetség kérése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Rákóczi 
Szövetség azon kérését, hogy támogassa a kárpátaljai magyar családokat, de a Képviselő-
testület nem tud támogatást nyújtani a Szövetség számára. 
 
Határidő: 2018. május 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Tájékoztatások: 
 
Vámos Istvánné dr.: Az augusztus végén megrendezésre kerülő Falunap programja már 
kezd összeállni. Szeretném, ha a helyi csoportok egy műsorblokkban lépnének fel. 
Megpróbálunk Erdélyből és Beretkéből is fellépőket hívni, és ez az egész délelőttöt 
kitöltené. Rácz Gergő a 6 tagú zenekarával fog koncertet adni, és egy humorista Szovácsi 
Gergő is fel fog lépni, 170.000 + ÁFA összegért. Vendéglátás tekintetében vásároltunk 5 
disznót, tervezünk régi magyar receptekből főzést. A Ghymes együttest 1 millió Ft-ért jön 
el. Az eszközbeszerzést, a hangosítás, rendezvénysátor vásárlását pályázatból szeretnénk 
megvalósítani.  
 

-.-.- 
 
Balázsné Király Rita: Szeretném, ha a hozzászólásom elhangozna a falu tv-ben. Kérem, 
hogy a falu tv korrekt módon tájékoztassa a lakosságot a képviselő-testületi ülésekről. 
Amikor megtörtént az óvoda vezetői választás a tv-ben 3 adat hangzott el, mégpedig az, 
hogy 4:3 arányban Némethné Balázs Gabriella nyerte a pályázatot. Majd utána 48 perces 
interjúban polgármester asszony és főszerkesztő asszony részéről történt beszélgetés. 
Utólag néztem meg mind a két adást, és hiányoltam azt, hogy a tv adásban nem szerepelt, 
milyen felelősségteljes döntést kellett hozni, de nem hangzott el az sem konkrétan, hogy 
bizonyos szervezetek milyen arányban szavaztak. Arról tájékoztatom a nézőket, hogy a 
nevelő testület Koós Karolinát javasolta, a szülői szervezet mindkét pályázót alkalmasnak 
tartotta, a Roma Nemzetiségi Önkormány Némethné Balázs Gabriellát javasolta, a 
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Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Koós Karolinát, az Ügyrendi, Szociális és 
Oktatási Bizottság szintén Koós Karolinát javasolta vezető óvónőnek. Tiszteletben tartom 
a képviselők szavazatát. Azért hívom fel erre a figyelmet, mert a következő ülésen szintén 
egy személyről fogunk dönteni, a véleményeket pontosan és a valóságnak megfelelően 
adják le. Több éve mondom, a falu nem lát bele a bizottsági ülések munkáiba. Mindig 
kértem, javasoltam többször, amikor tájékoztatás van a testületi ülésekről legyen rövid 
összefoglaló, hogy ez a napirend erről szól. Narráción kívül semmi mást nem tapasztalok, 
csak nyújtsuk a kezünket. Tiszteletben tartva mindenki véleményét, én szerencsétlennek 
tartom az egész magyarázkodást olyan levéllel kapcsolatban, amit nem tudni, hogy ki írt. 
Személyeskedés történt és családok lettek megemlítve. Tartsuk magunkat a valóságnak 
megfelelő adatoknak a közléséhez. Ha legközelebb vezető választás lesz, mint elnök 
fogom kérni, hogy amikor a bizottsági véleményeket ismertetjük az én számból 
hangozzon el a vélemény. Szeretnék elhatárolódni a beszélgetéstől, szerintem elhibázott 
döntés volt, a falu ennek a 80 %-áról nem tudott semmit. Mi azért ülünk itt, hogy 
felelősségteljes döntést hozzon az önkormányzat, de amik nagyon fontosak egy ember 
életében, konkrétan jelenjenek meg.  
 
Vámos Istvánné dr.: Fontosnak tartottam, hogy tegyünk pontot az ügynek a végére. Nem 
magyarázkodni, hanem a válaszokat megadni szerettünk volna erre az ocsmány levélre, 
ami körbejárta a nyilvánosságot, a tényszerű közlés is a nyilvánosságra kell hogy 
tartozzon. Ezek után kaptunk pozitív hangvételű telefont a lakosok részéről. Szerettük 
volna egy virtuális személynek megválaszolni a ténybeli tévedéseit. Igenis felelős döntést 
kívántunk hozni. Igaztalan és csúnya bántások történtek, a többi képviselő nevében ezt 
kikérem. Egyik oldal sem süllyedhet odáig, hogy ilyenek hangozzanak el, az óvodai 
dolgozót söpredéknek nevezték. Bízom a sajtó munkatársaiban.  
 
Balázsné Király Rita: 3 mondat volt az egész, 3 mondattal két ember és egy intézmény 
sorsát nem lehet elintézni. Aki nem vállalja a nevét, azzal nem tudok foglalkozni. Szembe 
szeretem elmondani, amit akarok, visszásnak érzem az egészet, elhibázott döntés volt. 
 
Vámos Istvánné dr.: Nem tudtuk kinek válaszoljunk. A jövőben semmilyen kesztyűt 
nem vagyok hajlandó felvenni. Van az a szint, ami alá nem süllyedünk. Ha felelősséget 
érez az egyik oldal a gyerekek iránt, nem menekül el, hanem tanít. 
 
Balázsné Király Rita: Nem tudjuk mi a probléma. Elmondta a másik pályázó, hogy nem 
akar tovább ebben az intézményben dolgozni. Egy vezető váltás mindig minden 
kollektívát megzavar. Bízok a vezetőben, hogy ezeket a problémákat meg fogja oldani. 
Sok időnek kell eltelni mire normalizálódik a helyzet. Az egész faluban azt hallom, hogy 
a „másik”, csak a másik nevén van emlegetve. A legközelebbi választás lehet ilyen nehéz 
lesz, vagy még nehezebb, de felelősségteljesen tudunk dönteni.  
 
Vámos Istvánné dr.: A képviselő-testületnek időnként kell olyan döntést hozni, ami nem 
népszerű, de a képviselő-testület döntését mindenkinek tiszteletben kell tartani. 
 
Balázsné Király Rita: Elolvastam a levelet, nem tartottam méltónak arra, hogy tovább 
foglalkozzam vele, nem értek vele egyet. 
 

-.-.- 
 
Tengely László: Van egy pár ember, aki képviselőként már nincs köztünk. Egy-egy 
beszélgetés során felmerült, nem volna-e értelme tablót csináltatni az elmúlt időszakról. 
Azokra az emberekre emlékezve, akik már nincsenek köztünk. Látni lehetne kik 
irányították a falut.  
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Nincs több napirendi pont, a polgármester bezárja az ülést. 
 
 

K. m. f. 
 
 
Vámos Istvánné dr.      Klisóczkiné Papp Andrea 
    polgármester                    jegyző 
 
Móráné Nemes Edit 
jegyzőkönyvvezető 
 
 


