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Vámos Istvánné dr.: Köszöntöm a jelenlévőket, és megállapítom, hogy az ülés 
határozatképes, mert 6 képviselő van jelen. A rendkívüli ülésnek 3 napirendje van, 
dönteni kell a 2019. évi közmunkaprogram önrészéről, az ASZAK konyháján megmaradt 
készételek térítési díjáról, és az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó központi 
ügyeletek körzeteinek kialakításáról. Kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról.  
 
A napirendet a jelenlévő képviselők egyhangúan, 6 igen szavazattal az alábbiak szerint 
fogadják el:  
 

Javasolt és elfogadott napirendi pontok: 
 

1) 2019. évi közmunkaprogramhoz önrész biztosítása  
2) ASZAK-nál megmaradt készételek térítési díjának meghatározása 
3) Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó központi ügyeletek körzetei 

 
 

Tárgyalt napirendi pontok:  
 

1) napirendi pont 
 

2019. évi közmunkaprogramhoz önrész biztosítása  
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Vámos Istvánné dr.: 2019-ben két programot indítunk, mind a kettő START program, 
melyről nagyon szigorú tételes elszámolást kell készíteni.  
 
(Megérkezett az ülésre Balogh Edina képviselő) 

 
Vámos Istvánné dr.: A munkabérnek azt a részét kell kiegészíteni, ami a szakmunkás 
bér és a segédmunkás bér között merül fel. A segédmunkás bér államilag támogatott. Az 
egyik program a helyi sajátosságokra épülő program, aminek az önkormányzati önrésze 
835.237 Ft. Ebben terveztünk két játszóteret és egy piacot. A másik program a 
mezőgazdasági program, ebben nagy változás nincs. Nagyobb hangsúlyt fektetünk a 
leszerződött uborka termesztésére. Arra kértem a konyhát, hogy az igényét adja le. Az 
uborka mellett legyen hagyma és krumpli. Nem kell rossz minőségű terméket termeszteni, 
inkább legyen kevesebb, de az legyen jó minőségű. A mezőgazdasági program önrésze 
484.590 Ft. 
 
Balázsné Király Rita: A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a két programra 90-100 
ember felvételére lesz lehetőség. A mezőgazdasági program esetében meg kell nézni, 
hogy kiket vesznek fel, azokat kell beválogatni, akik tényleg szeretnek itt dolgozni. Nagy 
hangsúlyt kell fektetni az uborkatermesztésre, és emellett olyan mezőgazdasági 
termékeket kell termeszteni, amelyekre a konyhának szüksége van. A játszótér építésénél 
fel kell hívni a figyelmet, hogy EU-s játszótér legyen. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási 
Bizottság 2 igen szavazattal támogatja az önerő biztosítását. 
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Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és 3 igen szavazattal javasolja annak elfogadását. Egyetértettünk azzal, hogy a 
mezőgazdasági program keretein belül azokat a zöldségeket termesszék, amelyre a 
konyhának szüksége van, és korlátlan mennyiségben át tudja venni. A legnagyobb 
hangsúlyt mindenképpen az uborkatermesztésre kell helyezni. Jó ötletnek tartottuk a piac 
felújítását és új asztalok építését. Polgármester asszony elmondta, hogy a régi asztalok 
felújítása úgy fog történni, hogy ezeket fával beburkolnák, és még 6 db ugyanilyen asztalt 
építenének, tetővel. A területet járdalapokkal burkolnák le. Az egyik játszóteret a Dózsa 
György útra szeretnénk, a másik a gyermekorvosi rendelő közelében, az új parkba, ahová 
padokat tennének, hogy a kismamák le tudnak ülni. Kisméretű játszóteret szeretnének 
építeni, tavaly az óvodába vett eszközöket szeretnénk ide is, egyenként 2-2 millió Ft-ért. 
 
Vámos Istvánné dr.: Ma van a határidő a közmunkaprogram beadására. Az 
uborkatermesztéshez adják a vetőmagot és az ellenőrzés is rendszeresen megtörténik. A 
locsolásra oda kell figyelni, és ez múlik rajtunk, mert az alapanyagok biztosítva vannak.  
 
Tengely László: A játszóteret helyeslem a Dózsa György útra. A másikkal aggályom 
van, mert megint a főút mellé teszünk egy játszóteret, ahol rajcsúrozni fognak. Olyan 
helyre képzelem el, ahol többen használják, és nem a főútra. 
 
Vámos Istvánné dr.: Ezért nem tervezünk túl nagy játszóteret.  
 
Tengely László: A piacon a WC-t biztosítani kellene, mert akkor a patakpartját 
használják. 
 
Vámos Istvánné dr.: El kell ezen gondolkodni, fogunk építeni. 
 
Tengely László: Korlátot, vagy kiskerítést kellene tenni a piac mellé, mert a forgalom 
egyre nagyobb lesz.  
 
Vámos Istvánné dr.: Azért nem gondoltam, mert vannak olyan árusok, akik autóval 
állnak be.  
 
Tengely László: Sokszor szét se néznek a gyalogosok, és lelépnek, ezért veszélyes. A 
mezőgazdasági programmal egyetértek, nemcsak a haszon része miatt, hanem a nevelési 
részét is fontosnak tartom. Ösztönözni kell az embereket arra, hogy termeljék meg 
maguknak a krumplit, meg kell tanítani az embereket, hogyan kell a kertet megművelni. 
Erre is jó lehet ez a program. Mindenképpen támogatom.  
 
Vámos Istvánné dr. Kérem, szavazzunk a START közmunkaprogramhoz szükséges 
önrész elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1/2019. (I. 7.) határozat 
 
Tárgy: 2019. évi közmunkaprogramhoz önrész biztosítása 
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Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi START munkaprogram 
megvalósításához szükséges önrészt a következők szerint biztosítja:  
 
 - helyi sajátosságokra épülő programhoz:   835.237 Ft 
 - a mezőgazdasági programhoz:   484.590 Ft 
 
Határidő: 2019. január 7. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

2) napirendi pont 
 

ASZAK-nál megmaradt készételek térítési díjának meghatározása 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Nagy Tibor: Végig kérdeztem a környező települések dolgozóit, sehol nincs 
leszabályozva, hogy a megmaradt étellel mit kell csinálni, a dolgozók hazavihetik-e? 
Kellemetlen, hogy a lakosok azt látják, a dolgozók szatyrokkal mennek haza, és ez 
találgatásokra ad okot. A dolgozók hazaviszik a zöldhulladékot, és a papírhulladékot. Ezt 
az emberek nem tudják, nem látják. Ha ezt nem tennék, akkor kellene még 2-3 kuka és 
egy papírfeldolgozó. A konyhán 6 órakor kezdődik a főzés, viszont óvodai létszámot 9 
óra körül, iskolai létszámot pedig 10 óra körül kapunk. Ezért mindig az előző napi 
létszámhoz viszonyítva kezdjük a főzést, és így előfordulhatnak, hogy vannak maradékok.  
 
Vámos Istvánné dr.: Mivel a jogszabály nem mondja ki, mit kell csinálni az el nem vitt 
étellel, és nem is tiltja, hogy szabályozzuk, ezért megpróbáljuk ezt szabályozni. A 
dolgozó a nap végén kifizeti az ételt, kap róla nyugtát, így rendben van. Az elvitelre csak 
akkor van mód, ha a szülő sem veszi át az ebédet. 
 
Balázsné Király Rita: Az előterjesztés alapján a dolgozók a megmaradt ebédet 
hazavihetik 300 Ft ellenében. A rendszer hibája, hogy nem teszi fizetőssé a dolgozók 
étkezését, akik reggel 5 órakor eljönnek otthonról, és délután 3 órakor érnek haza. Az 
Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 2 igen szavazattal javasolja az előterjesztés 
elfogadását. 
 
Balogh Edina: Ezzel mindig volt probléma, több észrevétel és kritika érte a konyhai 
dolgozókat emiatt. Eddig nem kaptunk ilyen részletes magyarázatot, mint most.  
 
Papp Zsóka: Csak a konyha bezárása után lehet értékesíteni, és ez sem olyan, mintha 
délben vinnék haza. Nem a minősége csökken, hanem az értéke. Ha valamelyik gyerek 
beteg és nem jár iskolába, akkor a jogszabály szerint a szülőnek az iskolába menetel előtti 
napon be kellene szólnia, mert csak így kaphatna étkezést. Ez szinte soha nem történik 
meg. Az még nem fordult elő, hogy egy gyerek ne kapott volna ebédet. 
 
Tengely László: A bizottsági ülésen is elmondtam, hogy a zöldség leveleket 
komposztálni kellene.  
 
Papp Zsóka: Sajnos van olyan is, hogy egy egész osztály nem jön be ebédelni.  
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Balázsné Király Rita: Akkor rögtön szóljatok, hogy tudjunk intézkedni. Egyetértek 
abban Tengely Lacival, hogy jó lenne komposztálni, mert rosszak a földek itt Arlóban, 
segítene rajtuk a komposztálás. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal egyetért az 
előterjesztéssel. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az ASZAK-nál megmaradt készételek az 
előterjesztés szerinti térítési díjáról.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

2/2019. (I. 7.) határozat 
 
Tárgy: Megmaradt készétel térítési díjának meghatározása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arlói Szociális 
Alapszolgáltatási Központnál a be nem jelentett hiányzás miatt megmaradt és a jogosult 
által el nem vitt készétel hasznosítására a következő eljárásrendet állapítja meg: 
 
Az intézményben az emberi fogyasztásra még alkalmas, ki nem tálalt maradék készétel 
térítési díját 300.-Ft/adag összegben állapítja meg, mely megvásárlására a munkaidő 
végén bárki részéről lehetőség van előzetes jelzés alapján. 
 
Felelős: ASZAK vezetője 
Határidő: 2019. január 8. 
 
 

3) napirendi pont 
 

Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó központi ügyeletek körzetei 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Vámos Istvánné dr.: Ózd város jegyzője kérte a képviselő-testület hozzájáruló 
nyilatkozatát az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó központi ügyeletek körzeteiről 
szóló rendelet megalkotásához. Erre a fogászati ügyelet belépése miatt van szükségük, 
ugyanis az egészségügyi alapellátás körzethatárait is rendelettel kell megállapítani.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

3/2019. (I. 7.) határozat 
 
Tárgy: Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó központi ügyeletek körzetei 
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Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul – a fogorvosi 
ügyelet működtetése kapcsán – ahhoz, hogy Ózd város székhely település az 
egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó központi ügyeletek körzeteiről szóló 
önkormányzati rendeletét az előterjesztés szerint megalkossa.  
 
Határidő: 2019. január 7. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Egyebek: 
 
Bíró Ferenc: Adventi időszakban gyertyagyújtással egybekötött ünnepség volt a 
hivatallal szembeni téren, ennek a térnek még nincs neve. Nevet kellene adni.   
 

-.-.- 
 
Papp Zsóka: A Dankó úton jégpálya van az úton. Nem folyik el a víz, mert a járda 
magasabban van, mint az út, és az útról nem folyik le a víz. Még kellene rá salak.  
 
Vámos Istvánné: Még nincs készen az út, még fog rá menni salak. 
 
Papp Zsóka: Már most is lényegesen jobb, mint volt, már járható.  
 
Vámos Istvánné dr.: Az árkot és a patakhoz vezető árkot szépen kibetonozták, csak a 
gyerekek bedöntögették a járdalapokat, mielőtt megkötött volna. 
 
 
Nincs több napirendi pont, a polgármester bezárja az ülést. 
 
 

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


