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Vámos Istvánné dr. köszönti a jelenlévőket, és megállapítja, hogy az ülés határozatképes,
Balogh Edina képviselő asszony később fog jönni. Módosító javaslatom, hogy az Arlói
Turisztikai és Közösségi Kft. tájékoztatóját 1. napirendként zárt ülésen tárgyaljuk üzleti
érdekből, a többi napirend sorrendje változatlan maradna.

A napirendet a jelenlévő képviselők egyhangúan, 6 igen szavazattal az alábbiak szerint
fogadják el:
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Javasolt és elfogadott napirendi pontok:
1) Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. tájékoztatója
2) Arlói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának

módosítása
3) Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési

Szabályzatának módosítása
4) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására vonatkozó igény

benyújtása
5) BURSA Hungarica Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás
6) Szociális tűzifa pályázaton részvétel
7) Anyakönyvvezetői megbízás polgármester részére
8) Indítványok, javaslatok, egyebek

a) Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány Kuratóriumába delegálás

Tárgyalt napirendi pontok:
A képviselő-testület az 1. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja, melyről külön jegyzőkönyv
készül.

2. Napirendi pont

Arlói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása

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

Klisóczkiné Papp Andrea: A munkaköri leírások között a pénzügyi ügyintéző I. és III.
esetében a helyettesítés felsorolásnál számozás van, ezeket ki kell javítani francia
bekezdésekre. A munkaköri leírások 2. mellékletnek vannak betéve, de ez a 3. melléklet.
GYES-ről visszajött egy kolleganő, ezért módosultak a munkaköri leírások, a módosítás
vastag betűvel van írva. A bizottsági ülésen felmerült, hogy a jogszabályok módosítását a
megszokott módon írjuk, ezt ki fogjuk javítani. Pirossal, illetve áthúzva található a
módosítás.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta az
előterjesztést, jegyző asszony elmondta a módosításokat. A Bizottság 3 igen szavazattal
javasolja elfogadását.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozza:
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111/2015. (IX. 18.) határozat:
Tárgy: Arlói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 149/2014. (XII. 19.) határozatával
elfogadott Arlói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az
előterjesztésnek megfelelő Szervezeti és Működési Szabályzatra módosítja 2015.
szeptember 18-ai hatállyal.

Határidő: 2015. szeptember 18.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

3. Napirendi pont

Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása

A napirendi pont előterjesztője: Papp Zsóka intézményvezető
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve

Papp Zsóka: A felújítás és az élelmezésvezető nyugdíjazását követően a konyha és
étterem vezetője Kovács Józsefné lett. Az ő irányítása alatt dolgozik az élelmezésvezető, a
szakácsok, a konyhalányok. A munkaköri leírásokban a konyhavezető és élelmezésvezető
feladatai meg lettek osztva. A változásokat az előterjesztésben dőlt betűkkel jelöltük.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság megtárgyalta az
SZMSZ módosítását. Szóba került hogyan, milyen módon történt a felújítás, erről kaptunk
tájékoztatást, illetve hogyan vették birtokba a felújított intézményt. A volt büféről is
kérdeztük intézményvezető asszonyt, aki elmondta, hogy a büfé helyén az ételhordóknak
alakítottak ki tárolót. A felújítás során különböző plusz kiadásokra került sor, pl.
érintésvédelemi feladatok, szennyvíz csatorna felújítása, ezeket a költségvetési tárgyalásnál
fogjuk megbeszélni. A Bizottság 3 igen szavazattal javasolja elfogadását.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozza:
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112/2015. (IX. 18.) határozat:
Tárgy: Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

módosítása

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Arlói Szociális Alapszolgáltatási
Központ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását jóváhagyja.

Határidő: 2015. szeptember 18.
Felelős: Papp Zsóka intézményvezető

4. Napirendi pont

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására
vonatkozó igény benyújtása

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénylésére
minden évben sort kerítünk. Vannak ugyanis olyan kiadások, amik a kötelező
közszolgáltatásokkal kapcsolatban merülnek fel, pl. Borsodnádasdi Központi Orvosi
ügyelet költségeinek fedezete, hulladék szállítási többlet költség kiegyenlítése, gáz-,
villamos energia számlái. Ezek a számlák most időarányosan benyújthatóak. A
lehetőséggel élni kell.

Balázsné Király Rita: Elfogadásra javaslom a kiegészítő támogatás benyújtását.
Elgondolkodtató, hogy minden évben be kell nyújtani ezt a támogatási kérelmet, mert nem
kapunk annyi támogatást, ami biztosítaná a kötelező feladatok ellátását. Az Ügyrendi,
Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is megtárgyalta az anyagot és 5
igen szavazattal javasolja elfogadását.

Balázsné Király Rita: Konkrét pénzösszeget kell megnevezni vagy milyen módon
határozzák meg a benyújtást?

Vámos Istvánné dr.: A feladatot is meg kell nevezni és a hiányzó pénzösszeget is. A ki
nem fizetett számlák másolatát csatolni kell. A háziorvosi ügyeleti rendszerhez 1,3 millió
Ft, amit most ki kellene fizetni, de nem tudjuk.

Bíró Ferenc: A kiegészítő támogatás a ki nem fizetett számlákról szól.

Vámos Istvánné dr.: A BM önerő alapot és az EU támogatások feltételeit módosítani
fogják. Nem lesznek 100 %-os pályázatok, a leghátrányosabb településeknek is kell majd
önrész. A 2014-2020. közötti időszakban az EU-s pályázatokat a támogatott járásokba
tartozó településekre fogják kiírni. Edelény és Ózd miatt mi még idetartozunk. Az EU
önerő alap esetében mindig be kell vállalni valamennyi önrészt. Ha meg akarják szüntetni
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ezt a formát, olyan támogatást kell biztosítani, ami a kötelező feladatokat fedezi. Amíg a
támogatások nem lesznek megfelelőek, az önkormányzatok csődbe fognak menni. Vannak
különböző pályázati lehetőségek, ami ránk jellemző, ott kell kihasználni.
Kérem, szavazzunk a kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról.

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

113/2015. (IX. 18.) határozat:
Tárgy: A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására vonatkozó igény benyújtása

Arló Nagyközség Önkormányzata a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi
önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2015. évi kiegészítő támogatásról
szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pont és a III. 4. pont szerinti a megyei
önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli
önkormányzati költségvetési támogatására (ennek keretében a rendkívüli szociális
támogatásra) alapján a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló
kiegészítő támogatást kíván igénybe venni a helyi önkormányzat működőképességét
veszélyeztető helyzet elhárításához.

Utasítja a polgármestert 2015. szeptember 30-ig a támogatás benyújtására.

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

5. Napirendi pont

BURSA Hungarica Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: Évről évre beadtuk a pályázatunkat. Azt gondolom, a fiatalok
képzésére elengedhetetlen, ezt a lehetőséget ki kell használni. Az önkormányzat ilyen
programokra szívesen áldoz, eddig is, most is javaslom.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta a
pályázathoz való csatlakozást. Örvendetes, hogy még mindig létezik ez a pályázati forma.
Volt olyan év, amikor 50 főn felül is volt létszám, ez a szám azonban sajnos évről évre
csökken. A Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a csatlakozást.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság szintén tárgyalta az
előterjesztést és nagyon üdvözölték, hogy van ilyen lehetősége. Jelenleg van olyan
közhasznú foglalkoztatott, aki szeptemberben kezdte főiskolai tanulmányait. A Bizottság 5
igen szavazattal javasolja a pályázathoz való csatlakozást.



6

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a BURSA Hungarica Ösztöndíj pályázathoz való
csatlakozásról.

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

114/2015. (IX. 18.) határozat:
Tárgy: BURSA Hungarica Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás

Arló Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok támogatására létrehozott BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához.

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

6. Napirendi pont

Szociális tűzifa pályázaton részvétel

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester

Balázsné Király Rita: Amikor 2-3 évvel ezelőtt az önkormányzat csatlakozott ehhez a
pályázathoz nagyon sok anomáliát okozott. Voltak, akik még el sem vitték a fát és már el is
adták. Külön rendelettel kell szabályozni. Számomra aggályos, hogy csak állami
erdészettől lehet beszerezni a fát, ha vállalkozótól tudnánk beszerezni kevesebbe kerülne.
Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 1 igen és 2 tartózkodás mellett nem javasolja
a pályázaton való részvételt. A polgármester asszony tájékoztatást adott arról, hogy az
önkormányzat szociális rendelete keretében tűzifát igényelhetnek a rászorulók, és ez
kiválthatná ezt a pályázatot. Rosszul veszi ki magát, hogy a szomszéd települések indulnak
ezen a pályázaton és a lakosok kemény kritikát fogalmaznak meg.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is megtárgyalta az
előterjesztést. A szociális tűzifa támogatás mellé oda kell tenni az önerőt is, mert állami
erdészettől 15.000 Ft/m3 áron nem kapunk tűzifát. A szociális támogatást viszont, ha nem
osztjuk ki, akkor vissza kell fizetni. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság nem
javasolja a pályázaton való részvételt.

Klisóczkiné Papp Andrea: Összesítettük az eddigi szociális kiadásokat. Ténylegesen
kifizetésre került és várhatóan az év végéig kb. 45 millió Ft-ot fizetünk ki, és 70 millió Ft
szerepel a költségvetésben előirányzatként. Bőven van forrás tűzifára vagy más célra.
Lakhatási támogatásként került be a szociális rendeletünkbe a tüzelő vásárlása, ahol még
magasabb összeget tudunk biztosítani. Amennyiben rendkívüli élethelyzet áll fenn,
rendkívüli települési támogatást biztosít az önkormányzat és a polgármester tűzifa
támogatást is adhat.
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Balázsné Király Rita: Mennyi ennek az összege?

Klisóczkiné Papp Andrea: A rendkívüli élethelyzetre adható támogatás egyedi elbírálás
alapján történik. Lakhatási támogatásnál figyelembe kell venni a lakás nagyságát és a
jövedelmet is.

Bíró Ferenc: Ez a tűzifa pályázat semmivel sem jobb, mint a tavalyi vagy azelőtti. A
3.000 Ft + ÁFA vásárlási különbözetet és a szállítás költségét az önkormányzatnak kell
kifizetni, ami szintén jelentős. A házhoz történő kiszállítás tetemes költség. A szociális
rendeletünk alapján, akik ténylegesen rászorulnak, ők kaphatnak támogatást.
Elképzelhetőnek tartom, hogy ezek között vannak, akik esetleg kiszorulnának a szociális
tűzifa támogatásból. A mostani adatok alapján a forrás is rendelkezésre áll. A szociális
tűzifa támogatás teljesen alulfinanszírozott dolog. Amennyiben a szociális forrást nem
használjuk fel, vissza kell fizetni. Az a véleményem, hogy a mostani szociális rendeletünk
ennek a kérdésnek a kezelésére teljesen alkalmas.

Tengely László: Nekünk abból kell gazdálkodnunk ami, van, így tudjuk megoldani és ez a
legjobb megoldás.

Vámos Istvánné dr.: Meg van határozva, hogy mennyiért és kitől vehetünk.
Kérem, szavazzunk: aki egyetért azzal, hogy nem adunk be pályázatot szociális tűzifa
vásárlására.

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

115/2015. (IX. 18.) határozat:
Tárgy: Szociális célú tűzifa támogatás

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a
Belügyminisztérium által kiírt szociális tűzifa programban nem kíván részt venni.

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

7. Napirendi pont

Anyakönyvvezetői megbízás polgármester részére

A napirendi pont előterjesztője: Klisóczkiné Papp Andrea jegyző

Vámos Istvánné dr.: Bejelentem érintettségemet.

Balázsné Király Rita: A bizottsági ülésen jegyző asszony adott tájékoztatást arról, hogy
az anyakönyvi szakvizsga megléte feltétele annak, hogy anyakönyvvezetői megbízást
kapjon valaki. Polgármester asszonynak ez a szakvizsga megvan. Amikor személyes
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felkérés történik, akkor ő ezzel a lehetőséggel szeretne élni. Az Ügyrendi, Szociális és
Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja elfogadását.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a polgármester anyakönyvvezetői megbízásáról.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:

116/2015. (IX. 18.) határozat:
Tárgy: Anyakönyvvezetői megbízás polgármester részére

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Vámos Istvánné dr. polgármestert
Arló nagyközség közigazgatási területére teljes anyakönyvvezetői feladatok ellátására
2015. szeptember 18. napjától határozatlan időre megbízza.

Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Klisóczkiné Papp Andrea jegyző

8. Napirendi pont

Indítványok, javaslatok, egyebek

Vámos Istvánné dr.: Az elmúlt ülésen felmerült, hogy delegál-e az önkormányzat tagot az
Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány kuratóriumába. Két név merült fel a kuratóriumba
való delegálással kapcsolatban, megkérdezem az érintetteket, hogy kívánják-e a zárt ülést?

Dulai Roland: Lehet nyilvános ülés.

Balogh Edina: Lehet nyilvános ülés.

Vámos Istvánné dr.: A múlt ülésen javasoltuk, hogy Balogh Edina vállalja el. Ő
gondolkodási időt kért.

Papp Zsóka: Úgy gondolom, mindenképpen delegáljunk, ez csak hasznunkra lehet. Az én
javaslatom Dulai Roland volt.

Balázsné Király Rita: Én konkrétan Edinát javasoltam kuratóriumi tagnak, nem
beleszólva a szakmai dolgokba, de a kuratórium munkájában aktívan vegyen részt. Edina
személyét szeretném és támogatom, különböző szakmai és olyan megfontolásból, hogy
rálátása volt erre a munkára, kellő tapasztalattal rendelkezik, a magyar szak iránti
elhivatottsága révén alkalmasnak tartom, hogy megfelelően képviselje az önkormányzatot.
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Bíró Ferenc: Fontosnak tartom, hogy a tulajdonos képviselve legyen a kuratóriumban. A
kuratóriumban nem volt az önkormányzattól delegált tag. Javasoltuk Balogh Edinát, azt
várjuk, hogy mondjon igent.

Vámos Istvánné dr.: Kérem Edinát, hogy mondja el a véleményét.

Balogh Edina: Köszönöm, hogy kaptam időt arra, hogy átgondoljam. Tájékozódtam és
valóban működik a kuratórium, üléseznek. Elfogadom a felkérést és köszönöm.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy egyetért-e a képviselő-testület azzal,
hogy az Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány Kuratóriumába Balogh Edina képviselőt
delegáljuk.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 2
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

117/2015. (IX. 18.) határozat:
Tárgy: Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány Kuratóriumába delegálás

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Jóléti Szolgálat
Közalapítvány Kuratóriumába Balogh Edina képviselő asszonyt delegálja.
Felkéri a Jóléti Szolgálat Közalapítvány Kuratóriumi elnökét, hogy a változást az Alapító
Okiraton vezesse át.

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

Vámos Istvánné dr.: Balogh Edina delegálását megszavazta a képviselő-testület, kérem,
szavazzunk Dulai Roland képviselő delegálásáról.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 1 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és 2
tartózkodással a javaslatot nem fogadta el.

-.-.-

Vámos Istvánné dr.: A tegnapi napon érkezett e-mail Erdélyből és a korondiak ebben
visszavonják az ígéretüket, nem tudnak küldöttséget küldeni a Hazaváróra. A
településükön nagyszabású ünnepség lesz, ezért nem tudnak eljönni. Azt kérték jelöljünk
meg október vagy november hónapban olyan időpontot, amikor tudjuk őket fogadni. Dulai
Roland segítségünkre volt és felajánlott egy komfortosabb házat a tó partján, mint a
hivatali ház. Következő lehetőség a Gyepesi erdészeti házba kimenni vagy Laurencsikné
Napraforgós házában elszállásolni a korondiakat. A vendégeket el lehet vinni a Gyepes
völgybe és oda szervezhetnénk ebédet, vagy Szilvásváradon a kastély bemutatás és ott
szerveznénk ebédet.
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Bíró Ferenc: Amikor itt voltak már jártunk Szilvásváradon és Egerben. A környező
települések bemutatása jó ötlet, Gyepest javaslom.

Vámos Istvánné dr.: Beretkéről 10-en jönnek.

-.-.-

Balázsné Király Rita: A Hazaváró rendezvény miatt nem kezdtem el az Idősek Napjának
szervezését. Október 2. hetében rendeznénk meg, egy hétköznap meg tudnánk ezt oldani.
Minden 70 éven felülit meghívunk, olyan meghívót küldünk, aminek az alsó része egyben
a jelentkezési lap is. A klubban dolgozók segítségét is kérnénk. A műsor
megszervezésében kíván-e polgármester asszony részt venni vagy intézzem magam?

Vámos Istvánné dr.: Teljes mértékben átadnám a szervezést. Borsodnádasdon egy idős
házaspár felajánlotta, hogy nekik fél órás, humoros műsorszámuk van, szívesen előadnák
és ez saját korosztályuknak szól.

Balázsné Király Rita: Az előző évi idősek estjén nem sikerült jól a zenész fellépése.
Ebben szabadkezet kapunk-e, mert a pontos napot először a zenésszel kell egyeztetni.
Október 12-17. közötti időszakban Edinával együtt leülünk és megbeszéljük.

-.-.-

Vámos Istvánné dr.: Október 2-3-án Országos Közfoglalkoztatási kiállításon veszünk
részt, ahol az Arlói Tánccsoport is fellép. Az eddigi információ szerint a költségekhez a
BM hozzájárul.

-.-.-

Vámos Istvánné dr.: Az új háziorvos közalkalmazotti státusz helyett vállalkozás
formájában fog működni. A szerződések megkötése megtörtént, az ÁNTSZ is és az OEP is
jóváhagyta, a működési engedély is megvan. Október 1-től megkezdi működését a II.
körzetben.

-.-.-

Solymosi János: Az Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány megkapta az adóból felajánlott 1
%-ot.

Nincs több napirendi pont, a polgármester bezárja az ülést.

K. m. f.

Vámos Istvánné dr. Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester jegyző

Móráné Nemes Edit
jegyzőkönyvvezető


