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Móráné Nemes Edit
6 fő érdeklődő
állampolgár

jegyzőkönyvvezető Jelen van

Vámos Istvánné dr. köszönti a jelenlévőket, és megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, minden képviselő jelen van. A kiküldött meghívótól eltérően
11. napirend előtt szeretné felvetetni a rendezési terv módosítását, ezt
követően pedig a Bíráló Bizottság létrehozását. Javasolja továbbá, hogy
először az indítványok, javaslatok tárgyalására kerüljön sor és végül zárt ülés
keretében a kitüntetési javaslatok. A 6. napirendi pontot – támogatási
kérelmek – javasolja 2. napirendként tárgyalni. A napirendet a jelenlévő
képviselők egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadják el:

Javasolt és elfogadott napirendi pontok:

1.) Civil szervezetek beszámolója
2.) Támogatási kérelmek
3.) Roma Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködési

megállapodás kötése
4.) Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. helyzete, működése
5.) Polgármester, alpolgármester illetménye, tiszteletdíja és egyéb

juttatásai
6.) Képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló rendelet

megalkotása
7.) Nyugdíjba vonulók béremelésére fedezet
8.) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési

kötelezettségek megállapítása
9.) 2015. évi költségvetés
10.) Polgármester szabadsága
11.) Minden gyerek lakjon jól! Pályázat
12.) Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési

Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002
pályázatával kapcsolatos kiegészítés

13.)Rendezési terv módosítása
14.)Bíráló Bizottság létrehozása
15.) Indítványok, javaslatok

a., Belső ellenőrzési feladatok
b., Óvoda intézményfenntartó társulásban való működtetése
c., Munka- és tűzvédelmi feladatok

16.) Kitüntetési javaslatok
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Vámos Istvánné dr.: Beszámol a lejárt határidejű határozatokról.

Tárgyalt napirendi pontok:

Vámos Istvánné dr. megnyitja az 1. napirendi pontot.

1. Napirendi pont

Civil szervezetek beszámolója
A napirendi pont előterjesztője: Civil szervezetek vezetői
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és
véleményezte a civil szervezetek beszámolóját. Semmilyen eltérést nem
találtak, azt hiányolták, hogy a számlaszám volt feltüntetve és nem a
megnevezés. Az egyesületek beszámolója átlátható, visszafizetési
kötelezettsége egyetlen szervezetnek sincs.

Balázsné Király Rita: A néptánc csoport beszámolója nagyon sokrétű és
sokfajta fellépésen vettek részt. Büszke arra a bizottság, hogy szép ruhákat
vásároltak. Szabadidejükből áldoznak erre. Megköszönöm az eddigi
munkájukat. Jóléti Szolgálat Közalapítvány feladata a falu tv működtetése, a
támogatásként kapott 600.000 Ft-ot kihasználták. Kamera vásárlását szeretnék
megvalósítani. A falu lakosságának a visszajelzéséből az mérhető le, hogy
másfajta, változatosabb műsorokat szeretnének. Polgárőr egyesület: A 20-22
napban 1920 óra szolgálatot teljesítettek a rendőrséggel együttműködve. Az
állam ily módon próbálja megoldani a rendőrségi hiányt. A környező
községek polgármesterei is igényt tartottak a munkájukra. Szakmailag
elismerik a munkájukat. Nagy felelősséggel dolgoznak és sok támadási
felületnek vannak kitéve. Jelenleg 37 főből 20 fő aktív, aki a járőrözésben
vesz részt. Minden lakos nevében megköszönöm a munkájukat. Arlói
Közéletért és Kultúráért Egyesület: Nagyon sokrétű a program, minden
hónapban történt több olyan esemény, ami a falu lakosságának
szórakoztatására szolgált. Egyre kevesebb az egyesületi tag, de a programok
is biztosítják, minél többen vegyen részt az ünnepléseken. Az általános iskola
nem mindig tudott részt venni a programokon, ezért elnézését kérek.
Örömteli, hogy átadásra került a Kézművesház, reméli a falu lakosságának
megelégedésére fog szolgálni. Vegyeskar tagjai szabadidejükben járnak
próbálni, nagyon pozitív változások álltak be az énekkari működésben. A
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Sportegyesületben 3 szakosztály működik. Régóta nincs tornaterem, de a
sportegyesület működik. Többször felmerült, hogy nem arlóiak vesznek részt
a programokon. A bizottság javaslata, ha bármilyen versenyre mennek olyan
egyen pólót vagy ruhát viseljenek, amin rajta van Arló címere, a marketing
tevékenységre nagyobb hangsúlyt kell fektetniük. Szeretnék a bizottság
nevében minden civil szervezetnek megköszönni, hogy működnek, műsorokat
adnak. A bizottság a beszámolókat 3 igen szavazattal fogadta el.

Tengely László: Csatlakozom Balázsné Király Ritához, megköszönöm az
aktív munkát. Az utóbb évtized legjobb évét produkálták.

Solymosi János: A közalapítványnak a tv üzemeltetés a feladata. A tv 1100
családhoz van bekötve a 6 településen. 2014-ben 525600 percet sugároztunk,
minden nap 24 órában megy az adás, 520174 perc képújság, a többi
szerkesztett műsor. Voltak vidéki forgatások is Ózdon, Edelényben,
Upponyon, Borsodnádasdon, Borsodszentgyörgyön és Miskolcon több
alkalommal. Budapesten a Westen City Center arlói fellépőivel forgattunk.
Sok visszajelzést kapunk a környező településekről, nekik tetszik a műsor.
Megpróbálunk annyi összegből kijönni, amennyi támogatást kapunk.

Vámos Istvánné dr.: köszönöm a kiegészítést.

Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén is
felmerült, hogy az Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítványnak az adó 1 %-át fel
lehet ajánlani. Tavaly 82.000 Ft-os adófelajánlás érkezett, segíteni kell az
alapítványnak, hogy az adó 1 %-át ide ajánlják fel.

Vámos Istvánné dr.: Ezt most kell megírni célirányosan az intézmények
vezetőinek.
Kérem a szavazást a civil szervezetek beszámolóinak elfogadásáról.

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

4/2015. (I. 30.) határozat:
Tárgy: Civil szervezetek beszámolója

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az
- Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület, ezen belül a Nőklub és a

Vegyeskar,
- Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány, ezen belül a Néptánc csoport,
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- Arlói Polgárőrség,
- Arlói Sportegyesület,
- Suvadás Kézműves tábor

2014. évben végzett munkájáról készült beszámolókat elfogadja.

Határidő: 2016. január 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

2. Napirendi pont

Támogatási kérelmek

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

Vámos Istvánné dr.: 14 támogatási kérelem érkezett, valamennyi kérelmet
megtárgyaltak a bizottságok.

Papp Zsóka: Az Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület 700.000 Ft-os
igényt adott le, 400.000 Ft a javasolt támogatás, kiegészítve a vegyeskar
200.000 és a nőklub 200.000 Ft-os támogatásával. Összesen így 800.000 Ft a
javaslat. A LEADER Unió Helyi Közösség Egyesület a tagdíjon felül kért
volna lakosság arányosan támogatást, de a bizottság 5 nem szavazattal nem
támogatja. Az Arlói Polgárőr Egyesület 300.000 Ft támogatást kért, a javaslat
300.000 Ft. A Mozgáskorlátozottak Ózdi Városi Egyesület Arlói csoportját
40.000 Ft-tal javasolja a bizottság támogatni. A Jóléti Szolgálat
Közalapítvány 600.000 Ft-os igényt adott le, a javaslat 550.000 Ft-os
támogatás. Ezen belül a néptánc csoport támogatási igénye 250.000 Ft, és
150.000 Ft-ot szavazott meg a bizottság. A Suvadás Arlói Horgász Egyesület
nem jelölt meg támogatási összeget, de a bizottság nem javasolja
támogatásukat. Az egyházközség felújításra kért 300.000 Ft-ot, ezt javasolják.
Az Arlói Sportegyesület támogatási igénye 500.000 Ft, 200.000 Ft a javasolt
támogatási összeg. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 400.000 Ft-os
támogatást kért, a programjukat 30.000 Ft-tal javasolják támogatni, 4 igen és
1 nem szavazati aránnyal. Dr. Khalid Bushra Mohamed Osman főorvos adott
be igényt szakorvosi feladatok ellátása díjazásának megemelését kéri. A
bizottság 5 nem szavazattal nem javasolja a támogatását. A Suvadás
Kézműves tábor 1.856.400 Ft-os költségvetést nyújtott be, 800.000 Ft-os
támogatást javasolunk.
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Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság is
megtárgyalta a támogatási kérelmeket. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
támogatására 50.000 Ft-ot javasolnak. Suvadás tábor megrendezésére 800.000
Ft a támogatási javaslat, de számunkra kétséges, ha valamilyen pályázat nem
lesz, sikerül-e nullszaldósra kihozni a tábort. Az ülés előtt látott egy újabb
költségvetést, még magasabb összeggel. Nagyon nagy marketing és reklám
tevékenységet kell folytatniuk. Ehhez erőt, kitartást kíván. 3 igen szavazattal a
bizottság támogatja a javaslatokat.

Vámos Istvánné dr.: Jelen van a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,
akik a délelőtt folyamán üléseztek és azt kérték ne legyen a támogatásuk
napirenden.

Bari Gergely: A falu kulturális életének színvonalát szeretnénk emelni azzal,
hogy tánccsoportot, ének csoportot és folklór zenekart hozunk létre. A 30.000
Ft megalázó összeg. Ruhát és hangszert szerettünk volna vásárolni.

Vámos Istvánné dr.: Kérdezem, hogy az 50.000 Ft-ot elfogadják-e?

Bari Gergely: Többet szeretnénk.

Tengely László: Nem látom a mozgolódást, nem látok táncosokat,
zenészeket. Meg kell próbálni először felmutatni valamit. Minden támogatást
lefelé faragtak. Nincsen az önkormányzatnak annyi bevétele, mint amit szét
kellene osztani. Azokat tudják patronálni, akik már felmutattak valamit.

Bíró Ferenc: Erősítem Tengely Lászlót. Az összes civil szervezet –
néptáncosok, vegyeskar, nőklub – ruhára fordítaná az összeget. Egyik sem
úgy alakult meg, hogy kértek pénzt, hanem elkezdték saját pénzből létrehozni
az egyesületeket. Ezzel a pénzzel el lehet indulni, a táncosoknak ruhát venni.
Azt kell látni, ez a támogatás egy megelőlegezett bizalom és gesztus az
önkormányzat részéről.

Vámos Istvánné dr.: Minden művészeti csoport saját pénzéből áldozott a
felszerelésre.

Balázsné Király Rita: Megértem, amit kértek. Pozitívum, hogy akarnak
valamit, de el kell gondolkodni azon, hogy a roma nemzetiségi
önkormányzatokat az állam milyen célból hozta létre. Amennyiben a testület
elfogadja az 50.000 Ft-os javaslatunkat fogadjátok el, mert ezzel a pénzzel el
lehet indulni úgy, ahogy a többi civil szervezet.
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Tengely László: Balázsné Király Ritához csatlakozik. A pályázaton kívüli
lehetőségeket is meg kell találni. Keressük az együttműködést, minden
segítséget megadok. Pénzt csak akkor lehet osztani, ha van miből. Ebből lehet
ruhát vagy hangszert vásárolni.

Bari Gergely: Elfogadjuk az 50.000 Ft-ot.

Vámos Istvánné dr.: Szavazzunk a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak
adandó támogatás összegéről, mely 50.000 Ft, majd a többi civil szervezet
támogatásáról, amit a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság és az
Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság javasolt.

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

5/2015. (I. 30.) határozat:
Tárgy: Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arló Nagyközség
Önkormányzata 2015. évi költségvetése terhére az Arlói Roma Nemzetiségi
Önkormányzatot 50.000 Ft-tal támogatja.

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

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

6/2015. (I. 30.) határozat:
Tárgy: Civil szervezetek támogatása

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arló Nagyközség
Önkormányzata 2015. évi költségvetése terhére

- Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesületet 400.000 Ft
- Nőklubot 200.000 Ft
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- Vegyeskart 200.000 Ft
- Arlói Polgárőr Egyesületet 300.000 Ft
- Mozgáskorlátozottak Ózdi Városi Egyesülete

Arlói csoportját 40.000 Ft
- Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítványt 550.000 Ft

- Néptánc csoportot 150.000 Ft
- Arlói római Katolikus Egyházközséget 300.000 Ft
- Sportegyesületet 200.000 Ft
- Suvadás Kézműves tábort 800.000 Ft
összeggel támogatja.

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

3. Napirendi pont

Roma Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködési
megállapodás kötése

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

Papp Zsóka: Az előterjesztést a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
megtárgyalta, 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással javasolja elfogadását.

Balázsné Király Rita: Törvényi kötelezettség az együttműködési
megállapodás felülvizsgálata, a módosításokat megtették, tartalmában és
szerkezetében nem változott. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3
igen szavazattal javasolja elfogadását.

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

7/2015. (I. 30.) határozat:
Tárgy: Együttműködési megállapodás Arló Nagyközség Roma Nemzetiségi

Önkormányzatával

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Arló Nagyközség
Önkormányzata és Arló Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata
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közötti együttműködési megállapodást a melléklet szerinti tartalommal
elfogadja.

Határidő: minden év január 31., illetve általános vagy időközi választás
esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül

Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

Melléklet

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, valamint
ARLÓ NAGYKÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

között

1. Általános szempontok

Arló Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete,
valamint az Arló Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban:
nemzetiségi önkormányzat) Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény 80. § (1)-(4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján
együttműködési megállapodást (továbbiakban: megállapodás) kötnek.
A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – megállapodás alapján –
az önkormányzat költségvetési szerveként működő Arlói Polgármesteri Hivatal (a
továbbiakban: hivatal).
A megállapodás részletesen tartalmazza azokat a feladatokat és együttműködési
lehetőségeket, amelyek eredményesen segítik a jogszabályokból adódó kötelezettségek
teljesítését és a közösen megfogalmazott célok megvalósítását.

2. Az együttműködési lehetőségek területei és formái

Az önkormányzat a nemzetiségi ügyek ellátása körében biztosítja a nemzetiségi jogok
érvényesülését, ellátja a településen a kulturális szolgáltatással, nyilvános könyvtári
ellátással, muzeális intézmények fenntartásával, közművelődéssel, tájékoztatással, a
nemzetiség szellemi, épített és tárgyi örökségével, írott és elektronikus sajtójával, a
szociális alapellátással, a helyi közfoglalkoztatással kapcsolatos települési önkormányzati
feladatokat.
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szabályozza az önkormányzat
képviselő-testülete feladatait a településen működő települési nemzetiségi
önkormányzattal.
Az önkormányzat képviselő-testülete a nemzetiségek ügyeivel foglalkozó bizottságban a
települési nemzetiségi önkormányzat képviselteti magát.
A nemzetiségi önkormányzat pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és egyéb alapvető feladatai
egységes szabályok szerinti elvégzése, átláthatósága érdekében kapcsolódik az
önkormányzat hivatala által működtetetett – az állami informatikai rendszerrel
összekapcsolható – informatikai rendszerhez, amely a folyamatos pénzügyi állami
ellenőrzés eszközeként is szolgál.
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A hivatal a nemzetiségi önkormányzat részére – annak székhelyén – biztosítja az
önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel
kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. A végrehajtásról a hivatal gondoskodik.
A hivatal a lehetőségei és költségvetési helyzetének figyelembe vétele mellett a
nemzetiségi önkormányzattal történő előzetes egyeztetést követően az adott évi
költségvetési rendeletében – egyes feladatellátáshoz – pénzügyi támogatást biztosíthat.
A hivatal segíti a nemzetiségi önkormányzat pályázati lehetőségeinek a feltárását és azok
elkészítését.
A hivatal jegyzője az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat közötti
kapcsolattartásra Bíróné Molnár Márta vezető főtanácsost jelöli ki.
Az önkormányzat megbízásából és képviseletében a jegyző, vagy jegyzővel azonos
képesítési előírásoknak megfelelő – megbízottja részt vesz a nemzetiségi önkormányzat
testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.
Az oktatás területén kiemelt figyelemmel kísérik a roma nemzetiségű gyerekek
továbbtanulásának lehetőségeit, annak segítése érdekében a tehetséges tanulók az
önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat döntése alapján ösztöndíj támogatásban
részesülhetnek.
Az önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább
tizenhat órában, az önkormányzati feladat ellátásához, működéséhez (a testületi,
tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi, technikai eszközökkel
felszerelt helyiség ingyenes használatát biztosítja. A helyiség infrastruktúrájához
kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségeket az önkormányzat viseli. Az
önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat feladatellátásához – térítésmentesen – külön
helyiséget biztosít az önkormányzat Arló, Ady Endre út 137. számú ingatlanában.
A hivatal biztosítja a postai levelezési, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok
ellátását, jegyzőkönyvek elkészítését és az ezzel járó költségek viselését.
Az önkormányzat gazdálkodásával összefüggő sajátos feladatokat a számviteli politika
keretében elkészített - eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata, az
eszközök és források értékelési szabályzata, a pénzkezelési szabályzat - továbbá a
felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata és a számlarend
tartalmazza. A szabályzatok hatálya a nemzetiségi önkormányzatra is kiterjednek.

3. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje

A nemzetiségi önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a költségvetési határozat
tervezetét, amelyet a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszt a nemzetiségi
önkormányzat testülete elé.
A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése során a jegyző a
nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat
– a költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állást követően –
közli a nemzetiségi önkormányzat elnökével.
Az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat költségvetésére a költségvetési
törvényből adódó részletes információk megismerése után, az önkormányzat költségvetési
rendelettervezetének előkészítése során az önkormányzat által megbízott személy folytatja
az egyeztetést a nemzetiségi önkormányzat elnökével, ennek keretében haladéktalanul
rendelkezésre bocsátja a nemzetiségi önkormányzat költségvetésének megtervezéséhez
szükséges adatokat.
Az önkormányzat költségvetési rendelettervezetének a  nemzetiségi önkormányzatot érintő
részét a megbízott egyezteti az elnökkel és a vitás kérdéseket tisztázzák.
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A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére az Áht. 23.-25. §
rendelkezéseit az Áht. 26. § (1) bekezdése szerinti eltérésekkel, továbbá az Ávr. 24. §-t, a
27. §-t és a 28. §-t  kell alkalmazni az Ávr. 29.§ (1) bekezdésében foglalt eltérésekkel.
Az önkormányzat képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat részére meghatározott
támogatás mértékéről a döntést követő 15 napon belül tájékoztatja a nemzetiségi
önkormányzatot.
A jegyző által elkészített költségvetési határozat tervezetet az elnök a központi
költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig benyújtja a
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének.
A nemzetiségi önkormányzat a képviselő-testület által jóváhagyott éves költségvetésről az
államháztartás pénzügyi információs rendszere keretében adatszolgáltatást teljesít.
A hivatal a nemzetiségi önkormányzat jóváhagyott elemi költségvetéséről a határozat-
tervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő harminc napon belül adatot
szolgáltat a Kincstár területileg illetékes szervéhez.
A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséért, az elfogadást
követő adatszolgáltatások határidőben történő teljesítéséért Benőcs Józsefné pénzügyi
főelőadó a felelős.
Az önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan döntési
jogosultsággal nem rendelkezik.
Az önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozata törvényességéért,
bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, továbbá egymás
kötelezettségvállalásiért és tartozásaiért nem felelős.

4. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje

A nemzetiségi önkormányzat előirányzatai kizárólag a nemzetiségi önkormányzat
költségvetési határozata alapján módosíthatók.
Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatai felett többletbevételt ér
el, bevétel kiesése keletkezik, vagy kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre,
abban az esetben módosítania kell költségvetési határozatát, melyről a nemzetiségi
önkormányzat képviselő-testülete dönthet.
A nemzetiségi önkormányzat által végrehajtott előirányzat változásának határozat-
tervezetét a jegyző készíti elő. Az év közben engedélyezett központi támogatások
felhasználásáról, a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások miatt a
költségvetési határozat módosításáról a jegyző által történő előkészítése után, az elnök
előterjesztése alapján a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete dönt.
A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testület – az első negyedév kivételével –
negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének
határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben
az Országgyűlés – a nemzetiségi önkormányzatot érintő módon – meghatározott
hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés
kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési
határozat módosítását.
A nemzetiségi önkormányzat előirányzat módosításainak képviselő-testületi
előterjesztésének előkészítéséért a jegyző a felelős.
A nemzetiségi önkormányzat előirányzatairól és az abban bekövetkezett változásairól a
hivatalban Benőcs Józsefné pénzügyi főelőadó naprakész nyilvántartást vezet.

5. Beszámolási kötelezettség
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A nemzetiségi önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a zárszámadási határozat
tervezetét, amelyet a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszt a nemzetiségi
önkormányzat testülete elé.
A nemzetiségi önkormányzat az éves gazdálkodásáról szóló zárszámadását – a
költségvetéshez hasonlóan – határozatban köteles elfogadni.

6. A költségvetési gazdálkodás szabályai

A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve a hivatal,
pénzügyes dolgozóik a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási szabályok
betartása mellett végzik feladataikat.
A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásával összefüggő döntési hatáskörök és
ellenőrzési jogkörök gyakorlásának rendjét, felelőseinek és a helyettesítés rendjének a
meghatározását a hivatal gazdálkodási szabályzata tartalmazza.

6.1. Kötelezettségvállalás
A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában szereplő előirányzatai terhére
kizárólag a nemzetiségi önkormányzat elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott
nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettese vállalhat kötelezettséget. A felhatalmazás,
illetve a felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban történhet.
A nemzetiségi önkormányzat nevében kötelezettséget vállalni az Ávr-ben foglalt
kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét
megelőzően, írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a
szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet
biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
A nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásainak nyilvántartásáról a hivatalban
Balázs Mihályné pénzügyi főelőadó gondoskodik.

6.2. Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése
A nemzetiségi önkormányzat nevében vállalt kötelezettség pénzügyi ellenjegyzésére a
jegyző által írásban kijelölt, a hivatal állományába tartozó Benőcs Józsefné pénzügyi
főelőadó, vagy Bíróné Molnár Márta pénzügyi főtanácsos köztisztviselők jogosultak.
A nemzetiségi önkormányzatnál felhatalmazott pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi
ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy a tervezett kifizetési
időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a
gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg az előző bekezdésében előírtaknak, a
pénzügyi ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót, a
kötelezettséget vállaló szerv vezetőjét és a jegyzőt.
A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés
dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra
jogosult személy aláírásával kell igazolni.

6.3. Teljesítés igazolás
A teljesítés igazolására a nemzetiségi önkormányzat nevében az elnök, vagy megbízása
alapján az elnökhelyettes, vagy Benőcs Józsefné pénzügyi főelőadó írásban jogosult.
A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, az
arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.
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6.4. Érvényesítés
Érvényesítésre a nemzetiségi önkormányzat nevében a jegyző megbízása alapján Balázs
Mihályné pénzügyi főelőadó, vagy Bíróné Molnár Márta pénzügyi főtanácsos írásban
jogosult.
Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést, a megállapított
összeget, az érvényesítés dátumát és az érvényesítő aláírását.
Az érvényesítőnek a nemzetiségi önkormányzat gazdasági eseményeinek vonatkozásában
ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző
ügymenetben az Áht., az államháztartási számviteli kormányrendelet és e rendelet
előírásait, továbbá a gazdálkodási szabályzatban foglaltakat megtartották-e.

6.5. Utalványozás
Utalványozásra a nemzetiségi önkormányzat elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott
nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. A felhatalmazás, illetve a felhatalmazás
visszavonása minden esetben csak írásban történhet.
Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra
rávezetett, más esetben külön írásbeli rendelkezéssel lehet. Utalványozásra a
teljesítésigazolást követően kerülhet sor.
Nem kell utalványozni az Ávr. 59. § (5) bekezdésében nevesített esetekben.

6.6. Összeférhetetlenségi követelmények
A nemzetiségi önkormányzat tekintetében a kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző
ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő
ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra,
utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. A kötelezettségvállalási,
pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló
feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv
szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el. A hivatalban Benőcs Józsefné
pénzügyi főelőadó a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolására,
érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról a gazdálkodási
szabályzatban foglaltak szerint naprakész nyilvántartást vezet.

7. Pénzellátás

A nemzetiségi önkormányzat az önkormányzat számlavezetőjénél, az OTP Bank Nyrt.
Ózdi Fiókjánál vezeti 11734121-15781761 számú pénzforgalmi számláját. A számla feletti
rendelkezési jogosultakat a pénzkezelési szabályzat melléklete tartalmazza.
A nemzetiségi önkormányzat pénzforgalmi számlát,– a meghatározott kivételekkel – egy
belföldi hitelintézetnél vagy a Kincstárban nyithat, és csak egy pénzforgalmi számlával
rendelkezhet. Költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással kapcsolatos minden
pénzforgalmát e számlán köteles lebonyolítani.
A nemzetiségi önkormányzatot a számlavezető megváltoztatásáról hozott döntést követően
azonnal tájékoztatni kell.
A nemzetiségi önkormányzat döntése alapján és forrásai terhére
a) fizetési számlájához kapcsolódóan alcímű számlákat (a központi költségvetésből
folyósított hozzájárulások, támogatások jogszabályban meghatározott esetben; rövid
lejáratú betétei elkülönítésére szolgáló alszámla; egyéb, meghatározott célú pénzeszközök
elkülönítésére szolgáló alszámla és programonként az európai uniós forrásból
finanszírozott programok lebonyolítására szolgáló alszámla.)
b) letéti pénzeszközök kezelésére letéti számlát,
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c) devizabetét számlát vezethet.
A nemzetiségi önkormányzat önálló pénztárat működtet. A hivatalban a nemzetiségi
önkormányzat házipénztárából a készpénzben történő kiadások teljesítésére a pénztári órák
figyelembe vételével kerülhet sor.
A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám
igénylésével kapcsolatos feladatokat a hivatal pénzügyi ügyintézője (Benőcs Józsefné
pénzügyi főelőadó) látja el.

8. Vagyongazdálkodás

A nemzetiségi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről a hivatal elkülönített
nyilvántartást vezet, melyért Balázs Mihályné főelőadó a felelős.
A nemzetiségi önkormányzat vagyona, – az abban bekövetkezett növekedés vagy
csökkenés – elkülönítetten a könyvviteli mérleg szerkezete szerinti tagolásban, a
zárszámadási határozatban kerül bemutatásra.
A vagyon leltározása az önkormányzat leltározási és leltárkészítési szabályzatában előírtak
szerinti rendszerességgel és módon történik. A nemzetiségi önkormányzat vagyonának
leltározásában az elnök, és az általa írásban kijelölt képviselő közreműködik.
A vagyontárgyak selejtezésével összefüggő szabályokat a hivatal felesleges vagyontárgyak
hasznosításának és selejtezésének a szabályzatában előírtak szerint kell elvégezni. A
nemzetiségi önkormányzat a selejtezésre javasolt eszközeire az elnök – a nemzetiségi
önkormányzat képviselő-testületének véleményét kikérve – tesz javaslatot a jegyző felé.

9. A belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés

A hivatal a nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában köteles a belső kontrollrendszer
keretében kialakítani, működtetni és fejleszteni a kontrollkörnyezetet, a kockázatkezelési
rendszert, a kontrolltevékenységeket, az információ és kommunikációs rendszert, továbbá
a nyomon követési rendszert. A nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó belső
kontrollrendszer kialakításáért a jegyző a felelős.
A belső kontrollrendszer kialakításánál figyelembe kell venni a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
előírásait, továbbá az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani
útmutatókban leírtakat.
A nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzését az Ózdi Kistérség Többcélú Társulásának
belső ellenőrei végzik. Belső ellenőrzésre a kockázatelemzéssel alátámasztott éves belső
ellenőrzési tervben meghatározottak szerint kerül sor. A belső ellenőrzés lefolytatásának
rendjét a belső ellenőrzési vezető által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv
tartalmazza.
A nemzetiségi önkormányzat részt vesz a belső ellenőrzés értékeléséről készülő éves
beszámoló – rá vonatkozó részének - elkészítésében, amit a hivatal készít el.

10. Gazdálkodáshoz kapcsolódó szabályzatok

Az önkormányzat gazdálkodó szervénél, azaz a hivatalnál található és a gazdálkodás vitelét
szabályozó valamennyi szabályzat rögzíti a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának
szabályait is. A belső szabályzatokban előírtak a nemzetiségi önkormányzatra is kötelező
érvénnyel vonatkoznak.
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11. Záró rendelkezések

A megállapodás 2015. január 31. napjától lép hatályba és az ebben foglaltakat e naptól
kezdve kell alkalmazni.
A korábban megkötött és 2014 novemberében felülvizsgált megállapodás hatályát veszti.
A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az
alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.

Arló, 2015. január 21.

……………………..…………..
polgármester

……….…………………………..
elnök

Záradék: Az együttműködési megállapodást Arló Nagyközség Önkormányzata képviselő-
testülete a …./2015. (…...) határozatával, az Arló Nagyközség Roma Nemzetiségi
Önkormányzat képviselő-testülete a …./2015. (…...) határozatával jóváhagyta.
Arló, 2015………………...

Klisóczkiné Papp Andrea
jegyző

4. Napirendi pont

Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. helyzete, működése

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

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén
meghallgatták az ügyvezető beszámolóját és terveit. Az előterjesztést a
bizottság elfogadásra javasolja. A kft. helyzete miatt 1,6 millió Ft-os
támogatást kért tagi kölcsön formájában, ezt is elfogadásra javasolják.

Balázsné Király Rita: Tudjuk a Suvadás helyzetét és azt is, hogy milyen
problémái vannak a kft-nek. Az előterjesztést és az 1,6 millió Ft-os tagi
kölcsön elfogadását javasolják.

Vámos Istvánné dr.: A kft. helyzetét mindenki ismeri, amíg a működés be
nem indul, kölcsön formájában átadnak 1,6 millió Ft összeget.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
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8/2015. (I. 30.) határozat:
Tárgy: Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. részére kölcsön adása

Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az Arlói Turisztikai és
Közösségi Kft. részére 1,6 millió Ft-os kölcsönt biztosít munkabér és
közüzemi számlák kifizetésére 2015. december 31. napjáig.

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

Vámos Istvánné dr.: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság és az
Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság ülésén is elhangzott, hogy úgy
látják helyesnek, ha a kft. 2013-2014. évi gazdálkodását megvizsgáltatják,
annak érdekében, hogy tisztában legyünk a kft. pénzügyi helyzetével. Erre
javasolja felkérni Győrffi Dezső könyvvizsgálót. A belső ellenőrzést 100.000
Ft/év összegben végeznék el.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadását
javasolja.

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

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

9/2015. (I. 30.) határozat:
Tárgy: Az Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. belső ellenőrzése

Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az Arlói Turisztikai és
Közösségi Kft. 2013-2014. évi gazdálkodásának felülvizsgálatát rendeli el.

A feladat ellátásával GY  GY Perfekt Audit Könyvvizsgáló, Számviteli,
Pénzügyi és Szolgáltató Kft-t bízza meg 80.000 Ft + ÁFA/év összegben.

Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester
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5. Napirendi pont

Polgármester, alpolgármester illetménye, tiszteletdíja és
egyéb juttatásai

A napirendi pont előterjesztője: Klisóczkiné Papp Andrea jegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.

Vámos Istvánné dr.: Bejelenti érintettségét.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra
javasolja az előterjesztést. Törvényi módosítás miatt van szükség a
béremelésre.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság
megtárgyalta az anyagot, és 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja.

Vámos Istvánné dr.: Kéri szavazzanak a polgármester béréről:

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

10/2015. (I. 30.) határozat:
Tárgy: Polgármester bérének megállapítása

Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Vámos Istvánné dr.
polgármester bérét 2014. október 12-i hatállyal havi 471 900,- Ft-ban
állapítja meg.

Utasítja az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság elnökét a szükséges
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal és 2015. február 28.
Felelős: Balázsné Király Rita bizottsági elnök

Vámos Istvánné dr.: Kéri szavazzanak a polgármester költségtérítéséről.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
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11/2015. (I. 30.) határozat:
Tárgy: Polgármester költségtérítésének megállapítása

Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Vámos Istvánné dr.
polgármester költségtérítését 2014. október 12-i hatállyal az illetményének
15%-ában, azaz havi 70 785,- Ft-ban állapítja meg.

Határidő: azonnal és 2015. február 28.
Felelős: Balázsné Király Rita bizottsági elnök

Vámos Istvánné dr.: Kéri szavazzanak az alpolgármester tiszteletdíjának
megállapításáról szóló határozat módosításáról.

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

12/2015. (I. 30.) határozat:
Tárgy: Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról szóló 122/2014.

(X. 17.) határozat módosítása

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Az alpolgármester
tiszteletdíjának megállapításáról szóló 122/2014. (X. 17.) határozatát a
következőre módosítja:

„Tárgy: Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Bíró Ferenc Gábor
alpolgármester tiszteletdíját 2014. október 17-i hatállyal 157.052,- Ft/hóban
állapítja meg.

Utasítja a polgármestert a további szükséges intézkedés megtételére.”

Határidő: azonnal és 2015. február 28.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: Kéri szavazzanak az alpolgármester költségtérítésének
megállapításáról szóló határozat módosításáról.
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A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:

13/2015. (I. 30.) határozat:
Tárgy: Az alpolgármester költségtérítésének megállapításáról szóló

123/2014. (X. 17.) határozat módosítása

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Az alpolgármester
költségtérítésének megállapításáról szóló 123/2014. (X. 17.) határozatát a
következőre módosítja:

„Tárgy: Alpolgármester költségtérítésének megállapítása

Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Bíró Ferenc Gábor
alpolgármester költségtérítését 2014. október 17-i hatállyal a tiszteletdíjának
15%-ában, azaz 23.558,- Ft-ban állapítja meg.”

Határidő: azonnal és 2015. február 28.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

6. Napirendi pont

Képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló
rendelet megalkotása

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

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással
javasolja elfogadását.

Balázsné Király Rita: Az előterjesztés azt tartalmazza, hogy a képviselők
tiszteletdíja a köztisztviselői illetményalapnak ne a 0,714-szerese, hanem
0,802-szerese legyen. A faluban sokszor elterjedt milyen sok pénzért
dolgoznak a képviselők, ez a kötelező emelés kb. 2.000 Ft lesz. Nem ez viszi
el a település költségvetését. Sajnos nem látják az emberek, hogy a bizottsági
ülésen milyen munka folyik. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3
igennel javasolja elfogadását.
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Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a rendelet elfogadásáról.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal
az alábbi rendeletet alkotja:

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2015 (II.2.) önkormányzati rendelete

A képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásáról

Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1)
bekezdésében, 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014.(X.31.) önkormányzati
rendelet 3. mellékletében meghatározott véleményezési jogkörében eljáró
Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzati képviselő-testület az önkormányzati képviselők részére
a köztisztviselői illetményalap 0,802-szeresében, 31 000,- Ft/hóban
állapítja meg a tiszteletdíj mértékét.

(2) A bizottsági tag képviselő az alapdíjon felül 25 % plusz tiszteletdíjra
jogosult.

(3) A bizottsági elnök képviselő az alapdíjon felül 40 % plusz tiszteletdíjra
jogosult.

(4) A bizottsági külső tag részére a képviselői tiszteletdíj 50 %-át állapítja
meg.

2. §

A képviselőt az 1. §-ban meghatározott tiszteletdíjon felül munkájának
ellátásához egy darab táblagép ingyenes használata illeti meg természetbeni
juttatásként.

3. §
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(1) Ez a rendelet 2015. február 3-án lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a képviselők tiszteletdíjáról szóló 3/2005. (I. 31.) rendelet.

Vámos Istvánné dr. Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester jegyző

7. Napirendi pont

Nyugdíjba vonulók béremelésére fedezet

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

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra
javasolja az anyagot.

Balázsné Király Rita: Legtöbb konyhai, óvodai dolgozó a minimálbérnek
megfelelő összeget kap. Az önkormányzat ezzel próbál segíteni, az alapbérük
10, illetve 15 %-os megemelésével. Jelenleg ez 7 ember érint. Az Ügyrendi,
Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja.

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

14/2015. (I. 30.) határozat:
Tárgy: Nyugállományba vonulók béremelése

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fedezetet biztosít arra,
hogy az önkormányzatnál és intézményeinél az egy évben belül
nyugállományba vonuló dolgozók munkabérének 15 %-kal, a két évben belül
nyugállományba vonuló dolgozók munkabérének 10 %-kal történő
megemelésére lehetőség legyen.

Utasítja a polgármestert, hogy a fenti béremelés költség vonzatát építse be a
2015. évi költségvetésébe.

Határidő: 2015. február 28.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester
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8. Napirendi pont

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési
kötelezettségek megállapítása

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

Papp Zsóka: Az államháztartásról szóló törvény előírja az anyag
beterjesztését. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal
támogatja.

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

15/2015. (I. 30.) határozat:
Tárgy: Arló Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből

eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei
összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban
bemutatottak szerint jóváhagyja.

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

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS Sorszám

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési
kötelezettség összegei

2016. 2017. 2018. ÖSSZESEN
6=(3+4+5)

1 2 3 4 5 6

Helyi adók 01 28550 29300 30500 88350
Osztalék, koncessziós díjak 02

Díjak, pótlékok, bírságok 03 1650 1700 1750 5100
Tárgyi eszközök, immateriális javak,
vagyoni értékű jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó
bevétel

04

Részvények, részesedések értékesítése 05
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Vállalatértékesítésből, privatizációból
származó bevételek 06

Kezesség-, illetve
garanciavállalással  kapcsolatos
megtérülés

07

Saját bevételek (01+… .+07) 08 30200 31000 32250 93450

Saját bevételek  (08. sor)  50%-a 09 15100 15500 16125 46725
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi
fizetési kötelezettség (11+…..+17) 10

Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása 11

Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása 12

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13

Adott váltó 14

Pénzügyi lízing 15

Halasztott fizetés 16

Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség 17

Tárgyévben keletkezett, illetve
keletkező, tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség (19+…..+25)

18

Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása 19

Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása 20

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21

Adott váltó 22

Pénzügyi lízing 23

Halasztott fizetés 24

Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség 25

Fizetési kötelezettség összesen
(10+18) 26

Fizetési kötelezettséggel csökkentett
saját bevétel (09-26) 27 15100 15500 16125 46725

9. Napirendi pont

2015. évi költségvetés

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

Vámos Istvánné dr.: A költségvetést a bizottságok részletesen
megtárgyalták. Szükséges 7 millió Ft önrészt biztosítani a napelemes rendszer
kiépítése pályázathoz, egyébként nem tudjuk megvalósítani. A Kézművesház
pályázatának elszámolását befogadták, de a pályázati összeget még mindig
nem kapta meg az egyesület. Az utolsó részlet kiegyenlítéséhez kölcsönt
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vettek fel, amelyet vissza kell fizetniük. Amíg nem érkezik meg a 14 MFt,
visszatérítendő támogatásként kellene biztosítani számukra. Az
intézményekkel a költségvetéssel kapcsolatos egyeztetések megtörténtek.

Papp Zsóka: Az önkormányzat 2015. évi költségvetés tervezetét a
kiegészítésekkel együtt a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
elfogadásra javasolja. Javasolják a 14.013.000 Ft átadását a Kézművesház
kialakítása kapcsán felmerült költségekre és a 7 millió Ft önrész biztosítását a
napelemes rendszer kiépítése miatt.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság szintén
javasolja a költségvetés elfogadását.

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást az Arlói Közéletért és Kulturáért
Egyesületnek történő pénzeszközátadásról.

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

16/2015. (I. 30.) határozat:
Tárgy: Arló Közéletért és Kultúráért Egyesület részére pénzeszköz átadása

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi
költségvetés terhére a Kézművesház építése és átadása kapcsán felmerült
költségek miatt 14.013.000 Ft átadását biztosítja az Arlói Közéletért és
Kultúráért Egyesület részére. Az átadott összeget az MVH visszautalásakor
köteles azt azonnal visszafizetni az Önkormányzatnak.

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

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást a napelemes rendszer kiépítése
pályázathoz szükséges 7 millió forint önerő biztosításáról.

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

17/2015. (I. 30.) határozat:
Tárgy: Napelemes rendszer kiépítése pályázathoz önrész biztosítása



25

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi
költségvetés terhére a napelemes rendszer kiépítése pályázaton elnyert 37
millió Ft-os fejlesztéshez a 7 millió Ft önrészt biztosítja.

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

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást a 2015. évi költségvetésre az
elfogadott módosítások átvezetésével.

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

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2015 (II.02.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti
és működési szabályzatáról szóló 13/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelet 3.
mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi,
Szociális és Oktatási Bizottság és Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
véleményének kikérésével, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság
írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 2015. évi
pénzügyi tervéről a következőket rendeli el.

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Arlói
Polgármesteri Hivatalra és Arló Nagyközség Önkormányzata (a
továbbiakban: Önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre
terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai
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(1) Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban:
Képviselő-testület) az Önkormányzat 2015. évi pénzügyi tervét (a
továbbiakban: költségvetés)

623 670 E Ft Költségvetési bevétellel
725 509 E Ft Költségvetési kiadással
101 839 E Ft
48 421 E Ft
53 418 E Ft

Költségvetési hiánnyal
- ebből működési

felhalmozási hiánnyal
állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten,
továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet
1.1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok
és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami,
(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4., melléklet
részletezi.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok
mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet
részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület
az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(6) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a Képviselő-testület
az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. §

A költségvetés részletezése

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetését
részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és

kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
b) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot

keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség
megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

c) Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az
5. melléklet részletezi.
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d) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak
beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

e) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait
felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

f) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket,
valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való
hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások
Önkormányzati, továbbá intézményenkénti megoszlását, az éves
létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát
intézményenként, feladatonként a 9.1., 9.1.1.,  9.1.2,  9.1.3., 9.2., 9.2.1.,
9.2.2., 9.2.3., 9.3., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3., 9.4., 9.4.1., 9.4.2., 9.4.3.,
mellékletek szerint határozza meg.

(2) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít
meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja
magának.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan
figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek
növelésének lehetőségeit.

(2) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg
nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2
%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a
személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás
szolgálhat.

(3) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt
adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A
költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében –
nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 5-ei állapotnak megfelelően a
tárgyhónapot követő hó 25-ig a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(4) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiányon felül az
egyensúly megteremtése érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy a
Polgármesteri Hivatal készítse elő az önkormányzati kiegészítő támogatás
benyújtásához szükséges igénybejelentést.
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(5) Az (4) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény
kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi
döntés alapján.

5. §

Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben
módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról,
átcsoportosításokról a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

(3) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást
hajthatnak végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások
előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi
az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás
miatt. Az intézmény alaptevékenysége körében szellemi tevékenység
szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási
előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(4) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet
készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől
elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig,
december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év
közben az Országgyűlés – az Önkormányzatot érintő módon – a
hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti,
törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-
testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat
valamennyi költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási
megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező költségvetési
szerv köteles betartani.

6. §

A gazdálkodás szabályai
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(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási
előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási
jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi
juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek
előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal
munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően
rendelkeznek.

(3) A költségvetési szervek számára az ellátott feladatok fedezetéül az Arlói
Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített
előirányzatok szolgálnak, amelyet a költségvetési szerv érdekében
használ fel.

(4) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai
megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a
költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok
takarékos felhasználását.

(5) Az Arlói Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az
évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában
kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(6)  A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli
mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és
passzív pénzügyi elszámolásokat is – háromévenként kell leltározni.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Ózdi Kistérség
Többcélú Társulása útján gondoskodik.

8. §

Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2015. február 3-án lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.

(III. 3.) önkormányzati rendelet.

Vámos Istvánné dr. Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester jegyző
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10. Napirendi pont

Polgármester szabadsága

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

Vámos Istvánné dr.: Törvény írja elő, hogy a polgármester szabadságát a
képviselő testületnek meg kell tárgyalnia. Kérem az elfogadását.

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

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

18/2015. (I. 30.) határozat:
Tárgy: Polgármester 2015. évi fizetett szabadságának ütemezése

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Vámos Istvánné dr.
polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint hagyja
jóvá:

Kezdete (év.hó.nap) Vége (év.hó.nap) Munkanapok száma
2015. 03. 09. 2015. 03. 13. 5
2015. 04. 13. 2015. 04. 17. 5
2015. 06. 15. 2015. 06. 19. 5
2015. 07. 13. 2015. 07. 31. 10
2015. 08. 10. 2015. 08. 14. 5
2015. 10. 05. 2015. 10. 08. 4
2015. 12. 23. 2015. 12. 31. 5

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

11. Napirendi pont

Minden gyerek lakjon jól! Pályázat
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A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester

Balázsné Király Rita: Újra megkaptuk a meghívó levelet. Tavaly is
pályáztak és várták a vetőmag megérkezését, de sajnos nem érkezett meg. A
levélben főként a kistelepülések vannak kiemelve. Minden évben nem lehet a
programba bekerülni, reméljük az idén sikerül az alapítvány támogatását
megkapni. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal
javasolja a pályázaton való részvételt.

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

19/2015. (I. 30.) határozat:
Tárgy: Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítvány pályázata

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Minden Gyerek
Lakjon Jól Alapítvány kisállatra és vetőmagra vonatkozó 2015. évi pályázatát
benyújtja.

Határidő: 2015. február 15.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

12. Napirendi pont

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002

pályázatával kapcsolatos kiegészítés

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

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és 5
igen szavazattal elfogadásra javasolja.

Vámos Istvánné dr.: Korábban már volt egy döntés a pályázattal
kapcsolatosan, ezt kell most kiegészíteni. Ez a pályázat önerős, több milliárd
forintról van szó, ezt nem tudnánk kifizetni, ezért megelőlegezik a pénzt és a
pályázat után kell ezzel elszámolni.
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A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:

20/2015. (I. 30.) határozat:
Tárgy: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési

Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002
pályázatával kapcsolatos kiegészítés

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti előterjesztést
megtárgyalta és a Sajó Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 pályázatával
kapcsolatos döntésekről szóló 2/2015. (I. 09.) határozatát az alábbi
szövegrésszel kiegészíti:

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati
Társulás KEOP-1.1.1/C/13-0002 pályázattal kapcsolatos döntések anyagának
az 1. pont 6-os bekezdésében szereplő 74.687.593 Ft összegű önerő a Társulás
részéről leigazolásra került és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, illetve a
Belügyminisztérium Önerő Alap támogatási kérelmére vonatkozó pályázat
benyújtását tervezi a Társulás.
Az ÁFA finanszírozására az eddigi gyakorlatot folytatva a Leszámítolóház
Pénzügyi Szolgáltató Zrt szolgáltatásait veszi igénybe Faktoring
Keretszerződés keretében.

A fentiekre tekintettel  a pályázattal kapcsolatban a Társulás
tagönkormányzatainak külön befizetési kötelezettsége nem keletkezik.

Határidő: 2015. január 31.
Felelős: Vámos Istvánné polgármester

13. Napirendi pont

Rendezési terv módosítása

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

Vámos Istvánné dr.: A tervező készítette el a módosítást. A végleges
véleményt az állami főépítész fogja megadni. A véleményezési eljárást
lezártnak tekinthetik. A tónak a belterületre való bevonásáról, illetve parkoló
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kialakításáról van szó.

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

21/2015. (I. 30.) határozat:
Tárgy: Rendezési terv módosítása

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendezési terv
módosítással kapcsolatos véleményezési eljárást lezártnak tekinti, az
elkészített tervben foglaltakat megismerte.

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

14. Napirendi pont

Bíráló Bizottság létrehozása

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: Eddig is működött a Közbeszerzési Bizottság, viszont a
személyekben történtek változások. Javasolja a bizottságba: Bíró Ferenc
alpolgármestert, Papp Zsóka Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
elnökét, Klisóczkiné Papp Andrea jegyzőt, Benőcs Józsefné pénzügyi
főelőadót, illetve ha a közbeszerzés megkívánja külön jogi, műszaki
szakember bevonását. A bizottság feladata a pályázati feltételrendszer
kidolgozása, ajánlatok érkeztetése, részvétel az elbírálásban.

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

22/2015. (I. 30.) határozat:
Tárgy: Bíráló Bizottság létrehozása

Arló Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete a közbeszerzési törvény
hatálya alá tartozó árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió,
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szolgáltatás és szolgáltatási koncesszió közbeszerzések bírálatára bíráló
bizottságot hoz létre, melynek tagjai:

Bíró Ferenc alpolgármester,
Papp Zsóka Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke,
Klisóczkiné Papp Andrea jegyző,
Benőcs Józsefné pénzügyi főelőadó,
amennyiben a közbeszerzés tárgya megkívánja, jogi, műszaki vagy
egyéb szakember.

A Bíráló Bizottság feladata a közbeszerzési eljárás során a pályázati
feltételrendszer kidolgozása, ajánlatok bontása, értékelése, részvétel az
elbírálásban.

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

15. Napirendi pont

Indítványok, javaslatok

a) Belső ellenőrzési feladatok ellátása

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: A településen a belső ellenőrzést az Ózd Kistérség
Többcélú Társulás végzi. Ezt szeretnénk módosítani.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja, hogy
Győrffi Dezső belső ellenőr, könyvvizsgáló végezze a jövőben ezt a feladatot.

Vámos Istvánné dr.: 80.000 Ft/ellenőrzés/ÁFA lenne a díj, ez
intézményenként és évente értendő.  Erre a feladatra csak 2016. 01. 01. naptól
lesz lehetőség, mert ha ki akarunk válni az Ózd Kistérség Többcélú
Társulásból 6 hónappal előtte be kell jelenteni. Kérem a szavazást a belső
ellenőrzési feladatok ellátását végző céggel megállapodás aláírására.

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

23/2015. (I. 30.) határozat:
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Tárgy: Belső ellenőrzési feladatok ellátása

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzési
feladatok ellátására 2016. január 1. napjától GY  GY Perfekt Audit
Könyvvizsgáló, Számviteli, Pénzügyi és Szolgáltató Kft-t bízza meg a feladat
ellátásával.

A belső ellenőrzési feladat ellátásának díjazása: 80.000 Ft + ÁFA/ellenőrzés.

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

b) Az óvoda intézményfenntartó társulásban való
működtetése

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

Vámos Istvánné dr.: Borsodszentgyörgy polgármestere megkeresett, hogy az
óvodát közös intézményfenntartó társulás keretében tartsuk fenn. A
bizottságok megvitatták a lehetőséget, de döntési javaslat nem született. A
körülményeket meg kellene vizsgálni az intézményvezető bevonásával úgy,
hogy a következő testületi ülésen dönteni tudjunk.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a döntést
elhalasztotta.

Balázsné Király Rita: Gazdaságilag és szakmailag meg kell vizsgálni a
társulás feltételeit. Közoktatási szakértő véleményét kellene kikérni, milyen
gazdasági feltételei vannak. Ha 30 gyerekre lenne szükségük, kiválasztása
nagy lavinát indítana el. Ennek alaposan utána kell járni.

Vámos Istvánné dr.: Felkérem az intézményvezetőt, hogy vizsgálja meg
ennek a lehetőségét és írásos szakvéleménnyel segítse a döntést. A szakmai
véleményt a következő testületi ülésig kérem elkészíteni.

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

24/2015. (I. 30.) határozat:
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Tárgy: Óvoda intézményfenntartó társulásban való működtetése

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az Arlói
Tengerszem Óvoda vezetőjét vizsgálja meg az óvoda intézményfenntartó
társulásban való működtetésének lehetőségét szakértők bevonásával.

Határidő: 2015. február 28.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

c) Munka- és tűzvédelmi feladatok

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

Vámos Istvánné dr.: Az önkormányzatoknak kötelező feladat. Két
szakember adott be ajánlatot, Hamkó László és Bertalan Csaba. Hamkó
László ajánlata: 50.000 Ft/hó és egyszeri 100.000 Ft-os összegben vállalná a
jelenlegi szabályzatok felülvizsgálatát. Bertalan Csaba 35.000 Ft-ért vállalná
el ezt a munkát. Javasolom a gazdasági szempontok figyelembevételével
Bertalan Csaba ajánlatának elfogadását.

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

25/2015. (I. 30.) határozat:
Tárgy: Munka- és tűzvédelmi feladatok ellátása

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a munka- és
tűzvédelmi feladatok ellátására beérkezett ajánlatok közül a kedvezőbb
ajánlatot tévő Bertalan Csaba vállalkozót bízza meg 2015. március 1. napjától
az ajánlatban szereplő 35.000 Ft/hó összegért.

Határidő: 2015. február 28.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

Tájékoztatások:
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Vámos Istvánné dr.: 2015. január 15-ével egyesítették a Borsod Volán Zrt-t,
a Hajdú Volán Zrt-t és a Szabolcs Volán Zrt-t, Észak-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt. lett az új nevük.

Törvényi előírás alapján a Ságvári tér elnevezését meg kell változtatnunk.
Korábban már felmerült, hogy építünk egy dr. Csépány László sétányt, az ő
emlékére, de ebben az évben anyagi okok miatt nem tudjuk megvalósítani. A
tér elnevezést erre a területre nem lehet használni. Javaslatom volt, hogy az
iskola melletti utca legyen Széchenyi utca, a következő dr. Csépány László
utca, a Benéte felé vezető pedig Vásártér utca. Bizottsági ülésen más javaslat
is elhangzott: Koós András, illetve Kossuth utca. Ezek a nyilvánosság elé
fognak kerülni és 30 napig lehet módosító javaslattal élni.

Balázsné Király Rita: Az iskola nevében megköszönöm a 2 tanterem
kifestését. A fűtési rendszer meghibásodását megjavították. A Zöld Vögy Kft.
még nem kötötte meg a lakossággal a szerződést.

Vámos Istvánné dr.: Nem is fog a ZV szerződést kötni, csak megküldik a
számlát a kukák alapján. Kértük őket, hogy korrekt módon adjanak
tájékoztatást a lakosságnak, ez alól a feladat elől elzárkóztak.

Bíró Ferenc: Nem mindegy, hogy 60 l-es vagy 110 l-es kukát visznek el. A
díjkülönbözetet az önkormányzat számára már megállapították, 3,5 millió Ft-
os összegben.

Klisóczkiné Papp Andrea: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
feladata a képviselők vagyon-nyilatkozatának ellenőrzése.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elvégezte a
vagyonnyilatkozatok ellenőrzését, minden képviselő határidőn belül leadta
azokat.

A képviselő testület zárt ülésen folytatja munkáját, melyről külön jegyzőkönyv
készült.

K. m. f.

Vámos Istvánné dr. Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester jegyző

Móráné Nemes Edit
jegyzőkönyvvezető


