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Varró Lajos alpolgármester köszönti a jelenlévőket, az újonnan 
megválasztott polgármestert, valamint a Helyi Választási Bizottság elnökét. 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, minden képviselő jelen van.  
Napirend előtt beszámol a lejárt határidejű határozatokról. Minden határozat 
végre lett hajtva, az érintetteknek megküldésre került. Javaslatot tesz az ülés 
napirendjére, melyet a 7 jelenlévő képviselő egyhangúlag, 7 igen szavazattal 
az alábbiak szerint fogadnak el: 
 
Javasolt és elfogadott napirendi pontok: 
 

1. Polgármester választás eredményének ismertetése, 
eskütétel, megbízó levél átadása 

2. Polgármester illetményének megállapítása 
3. Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. üzleti terve 
4. Indítványok, javaslatok 

 
 
Tárgyalt napirendi pontok: 
 
Varró Lajos: Megnyitja az 1. napirendi pontot. 
 
 

1. Napirendi pont: 
 

Polgármester választás eredményének ismertetése, 
eskütétel, megbízó levél átadása 

 
A napirendi pont előterjesztője: Varró Lajos alpolgármester 
 
Varró Lajos: Felkérem a Helyi Választási Bizottság elnökét, ismertesse a 
választás végleges eredményét. 
 
Laurencsik Jánosné, a Helyi Választási Bizottság elnöke:  A választási 
eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 105/A. § (2) bekezdés h) pontja alapján a 
Helyi Választási Bizottság megállapította és közzétette a polgármester 
választás eredményét, melyről a képviselő-testületet is tájékoztatom és kérem, 
vegyék tudomásul a választás végleges eredményeit. 
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A választójogosultak nyilvántartásába felvettek száma 2752, a választáson a 
választópolgárok 28 %-a, 769 fő vett részt. 
 
A polgármester jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma:  

Fűkő Ferenc    169 
Vámos István Józsefné dr.  594 

 
A megválasztott polgármester Vámos István Józsefné dr. 
 
Kérem jelentésem tudomásul vételét. 
 
Kérem, szíveskedjenek felállni az eskütételhez. Kérem a Polgármester 
Asszonyt, hogy tegyen esküt a testület előtt. 
 

Vámos Istvánné dr. polgármester leteszi az esküt az alábbi szöveggel: 
 
 

 „Én, ……………………………. 
   Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,  

hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek;  
jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;  
a polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat  
Arló fejlődésének előmozdítása érdekében  
lelkiismeretesen teljesítem,  
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 
 
(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 

 
 
Laurencsik Jánosné: A megválasztott polgármesternek gratulálok. Átadom a 
polgármester asszony részére a megbízólevelet. 
Felkérem az ülés további vezetésére az alpolgármester urat.  
 
Vámos Istvánné dr: Köszönöm mindenkinek a bizalmat, aki rám szavazott. 
A választási szerveknek köszönöm a munkáját.  
 
Varró Lajos: Megköszönöm a választás végleges eredményének a 
kihirdetését. Gratulálok a polgármester asszonynak. Nagyon sok feladat vár a 
polgármesterre. Január 1-jétől helyettesítettem a polgármestert. Az elvárásom 
annyi volt, hogy folytonosságot kértem. Úgy érzem, hogy ezt a kívánságomat 
teljesítették. Köszönöm a segítségét a jegyzőnőnek és a hivatal dolgozóinak. 
A hozzáállás a hivatal dolgozói részéről példamutató. 
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A polgármester bérének megállapítása következik. 
 
  

2. Napirendi pont: 
 

Polgármester illetményének megállapítása 
 

A napirendi pont előterjesztője: Varró Lajos alpolgármester 
 
Vámos Istvánné dr: Bejelentem személyes érintettségemet a napirenddel 
kapcsolatban. A költségátalányt is kérem megállapítani részemre. 
Összeférhetetlenségemet is bejelentem. A fiam tulajdonában van egy 
építőipari és szolgáltató kft, melynek székhelye az én lakásomon van. Külsős 
ügyvezetője – munkavégzési kötelezettség nélkül - vagyok a cégnek, a 
feladataimat családtagként látom el. A fiam nem kíván szerződést kötni a 
településen.  
 

A polgármester kimegy az ülésteremből. 
 
Varró Lajos: Átadom a szót az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 
elnökének, aki az SZMSZ szerint a Pénzügyi és Településfejlesztési  
Bizottság javaslatára a polgármester bérét javasolja megállapítani. 
 
Balázsné Király Rita: A jogszabályi előírások alapján a képviselő-testület a 
polgármester illetményét a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 
szóló 2012. évi CCIV. törvény 53. § (1) bekezdése szerint megállapított 
illetményalap, azaz 38.650,- Ft és a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi 
LXIV. törvény 3. § (2) bekezdésben a 3000-10000 lakosú település esetére 
érvényes 11,0 -12,5-es szorzószám szorzataként összegszerűen állapítja meg.  
Ezek alapján a polgármester illetményét összegszerűen: 425.150,- Ft-tól 
483.125,- Ft-ig lehet megállapítani. Az előző polgármester illetménye 
444.500,- Ft volt, ami 11,5 %-nak felelt meg. 
A bizottság javasolja 444.500,- Ft-ban megállapítani a polgármester havi 
illetményét. 
 
Varró Lajos: Kérem a szavazást. A polgármester illetményét javasoljuk 
bruttó 444.500,- Ft-ban megállapítani. 
 
Nincs több hozzászólás, a 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag szavaz, a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 
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65/2013. (IV. 26.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Polgármester illetményének megállapítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Vámos Istvánné dr. 
polgármester illetnényét 2013. április 22-i hatállyal 444.500,- Ft-ban 
(38.650,- Ft-os önkormányzati illetményalap és 11,5-es szorzó 
alkalmazásával) állapítja meg. 
 
Utasítja az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság elnökét a kinevezés 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal és 2014. november 15. 
Felelős: Balázsné Király Rita bizottsági elnök 
 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: A polgármester kérte a költségátalány 
megállapítását. A törvény szerint erről a képviselő-testület a következő ülésén 
köteles határozni. Az összeférhetetlenségről is határoznia kell a képviselő-
testületnek. Elláthat a polgármester ilyen tisztséget, de csak a testület 
hozzájárulásával. 
 
Bíró Ferenc: Ez neki semmilyen jövedelmet nem jelent, ezért javaslom 
elfogadni, hogy továbbra is elláthassa ezt a tisztséget. 
 
Varró Lajos: A javaslat az, hogy fogadjuk el a polgármester bejelentését, és 
járuljunk hozzá a további munkájához. 
 
Nincs több hozzászólás, a 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag szavaz, a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 
 
 

66/2013. (IV. 26.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Polgármester összeférhetetlensége 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Vámos Istvánné dr. 
összeférhetetlenségének tényét megismerte és elfogadja. Hozzájárul ahhoz, 
hogy a polgármester a Vámos-Home Építőipari és Szolgáltató Kft-ben díjazás 
nélkül továbbra is ellássa a tisztségét. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

Vámos Istvánné dr. polgármester visszajön az ülésterembe. 
 
 
Varró Lajos: Tájékoztatja a polgármestert a képviselő-testület döntéseiről. 
Átadja az ülés vezetését a polgármesternek. 
 

3. napirendi pont: 
 

Arlói Turisztikai és Közösségi Kft.  
2013. évi üzleti terve 

 
A napirendi pont előterjesztője: Janiczak Dávid ügyvezető. 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Vámos Istvánné dr.: A két bizottság tárgyalta az üzleti tervet, melyet abban 
a formájában nem javasoltunk elfogadásra. Kértük az átdolgozását. Ez az 
anyag jóval egyszerűbb, átláthatóbb. Kikerültek belőle a felesleges táblázatok 
és sorok.  
 
Klisóczkiné Papp Andrea: A vagyonnal való rendelkezésről van szó. A 
testület rendelkezhet a zárt ülésen való tárgyalásáról.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kívánja-e zárt ülésen tárgyalni a képviselő-testület az 
üzleti tervet? 
 
Bíró Ferenc: Javaslom a zárt ülés tartását. 
 
Nincs több hozzászólás, a 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, 
egyhangúlag szavaz, a képviselő-testület a zárt ülés elrendeléséről 
döntött.  
 
 

Zárt ülés következik. 
Zárt ülés jegyzőkönyvét lásd külön. 

 
 

Vámos Istvánné dr.: Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy a képviselő-testület 
elfogadta az Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2013. évi üzleti tervét. 
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Érdekli bizonyosan a jelenlévőket a Suvadás liget nyári terve. Kérem az 
ügyvezetőt, hogy ismertesse azt. 
 
Janiczak Dávid: Május 1-jén nyitunk. Május 3-4. motoros találkozó. Július 
13. hip-hop buli, második alkalommal kerül megrendezésre. Június 29-től lesz 
a Suvadás tábor. Hajó modellező verseny lesz június 29-én. Augusztus 10-én 
sex on the beach party kerül megrendezésre immár 3. alkalommal. Augusztus 
végén tóparti rockparty. Vasárnaponként diavetítéseket tartanánk 
családoknak, szombatonként DISCO-t. Addig szeretnék itt dolgozni, amíg 
hétköznaponként 200-300 strandoló vendég ellátogat hozzánk.  
 
Feledi Józsefné: Gondolkodtok abban, hogy naponta 1-2 busz kimenne a 
tóhoz? 
 
Janiczak Dávid: Kérelmet kellett írni és pontos útitervet. Elküldtem a 
Volánnak ezeket, de elutasító választ kaptam. 
 
 

4. Napirendi pont: 
 

Indítványok, javaslatok 
 

a.) 2014. évi költségvetési koncepció  
 
Vámos Istvánné dr.: Egy kettős törvényi szabályozás miatt elkészült az 
előterjesztés, de a törvény várható változása miatt jelenleg még sem 
szükséges megtárgyalni. Valószínűleg módosítani fogják a törvényben az 
előterjesztés megtárgyalásának határidejét. Amennyiben ez az információ 
nem helytálló, akkor a következő ülésen ismételten előterjesztésre kerül ez a 
napirend. Ezért javaslom levenni napirendről.  
 
Nincs hozzászólás, a 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, 
egyhangúlag szavaz, a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 
 
 

68/2013. (IV. 26.) sz. határozat: 
 
Tárgy: 2014. évi költségvetési koncepció tárgyalása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési 
koncepciót az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2013. április 
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26-tól hatályos módosítása miatt - mely 24. § (1) bekezdése kimondja, hogy „ 
A jegyző, főjegyző, megyei főjegyző ( a továbbiakban együtt: jegyző) által 
elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a 
polgármester október 31-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.” - a mai ülésen 
nem tárgyalja. 
 
Határidő: 2013. április 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. 
 
 

b.) Arlói Összevont Napköziotthonos Óvodák Alapító Okirata 
 
A napirendi pont előterjesztője: Klisóczkiné Papp Andrea jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Vámos Istvánné dr.: Az tette szükségessé a módosítást, hogy a köznevelési 
törvény bizonyos tartalmi kellékeket ír elő az óvoda számára, ezért több 
ponton keresztül szöveg cseréről és szöveg bővítésről van szó.  
A polgármester ismerteti az előterjesztést.  
 
Nincs hozzászólás, a 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, 
egyhangúlag szavaz, a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 
 

69/2013. (IV. 26.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Összevont Napköziotthonos Óvodák Arló Alapító Okiratának módosítása és módosításokkal 
egységes szerkezetben való elfogadása 
 

Módosító Okirat 
 

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi 
CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
rendelet szerinti tartalommal az Összevont Napköziotthonos Óvodák Arló 69/2012. (VI. 29.) számú 
határozatával elfogadott Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. Az Alapító Okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„Költségvetési szerv megnevezése: Arlói Összevont Napköziotthonos Óvodák (OM 
azonosítója: 028764)”  

2. Az Alapító Okirat 3. pontjának címe az alábbiak szerint módosul: 
    „Államháztartási szakágazati besorolása:” 

3. Az Alapító Okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„Közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti óvodai nevelés 
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4. Az Alapító Okirat 5. pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 
„Ellátja a 3 éves kortól a tankötelezettség teljesítéséig a gyermekek epochális rendszerű óvodai 
nevelését, roma kisebbség oktatását, kiegészítő kisebbségi oktatást, az iskolai előkészítést, és az 
óvodai és munkahelyi étkeztetést. 
és az alábbi táblázat törlésre kerül: 
„ 

Alaptevékenység Szakfeladat 
Óvodai intézményi étkeztetés 562912 
Munkahelyi étkeztetés 562917 
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841907 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex 
támogatása 

851000 

Óvodai nevelés, ellátás 851011 
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 851013 

„ 
5. Az Alapító Okirat 6. – 18. pontjai átszámozásra kerülnek 7. – 19. pontra. 
6. Az Alapító Okirat 5. pontját követően kiegészül egy új ponttal: 

„6. Alaptevékenység szakfeladatrend szerinti besorolása:   
Alaptevékenység Szakfeladat 

Óvodai intézményi étkeztetés 562912 
Munkahelyi étkeztetés 562917 
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841907 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex 
támogatása 

851000 

Óvodai nevelés, ellátás 851011 
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 851013 

„ 
7. Az Alapító Okirat 7. pontjának címe az alábbiak szerint módosul: 

„Vállalkozási tevékenység felső határa a módosított kiadási előirányzatok arányában:” 
8. Az Alapító Okirat 8. pontjának címe az alábbiak szerint módosul: 

„Illetékessége, működési köre:” 
9. Az Alapító Okirat 9. pontjának címe az alábbiak szerint módosul: 

„Irányító szerv neve, székhelye:” 
10. Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 „Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv. A pénzügyi és gazdasági 
tevékenységét az Arlói Polgármesteri Hivatal látja el.” 

11. Az Alapító Okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„Vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázati eljárás útján- 
meghatározott 5 éves időtartamra Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §, a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény és azok végrehajtásáról rendelkező jogszabályok alapján. Felette az egyéb 
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.” 

12. Az Alapító Okirat 13. pontjának címe az alábbiak szerint módosul: 
„Alapító neve és székhelye:” 

13.  Az Alapító Okirat 14.-15. pontjai átszámozásra kerül 15.-16 pontra. 
14. Az Alapító Okirat 13. pontját követően kiegészül egy új ponttal: 

„14. Fenntartó neve és székhelye: Arló Nagyközség Önkormányzata 3663 Arló, Ady Endre 
út 162.” 

15. Az Alapító Okirat 16. pontja törlésre kerül, majd az Alapító Okirat átszámozott sorszáma 
szerinti 16. pont címe az alábbiak szerint módosul:  
„Telephelye:” 
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16. Az Alapító Okirat 17. pontja az alábbi szöveggel egészül ki:  
„ Arló, Ady Endre út 164, és Arló, Gagarin út 1.”  

17. Az Alapító Okirat 18. pont „Köteles az önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal a 
vonatkozó jogszabályok alapján gazdálkodni, az alaptevékenysége ellátásához a hatékony 
működtetésben részt venni” helyébe az alábbi szöveg lép: „Az épület és azok berendezéseinek 
tulajdonjoga Arló Nagyközség Önkormányzatáé. Az intézmény a rendelkezésre álló 
vagyontárgyakat, a nevelő-oktató feladatok ellátásához szabadon használhatja, de nem idegenítheti 
el és nem terhelheti meg azokat. Köteles az önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal a 
vonatkozó jogszabályok alapján gazdálkodni, az alaptevékenysége ellátásához a hatékony 
működtetésben részt venni.” 

18. Az Alapító Okirat 19. pont „150 fő”  helyébe az alábbi szöveg lép: „I. sz. Óvoda: 75 fő, II. sz. 
Óvoda: 75 fő.” 
 

 
Arló Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Arlói Összevont Napköziotthonos 
Óvodák módosító okiratát és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a 
melléklet szerint. 
 
Határidő: 2013. május 4. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

1.számú melléklet 
 

 
 
 
 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI 
rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki: 
 
 
1. Költségvetési szerv 

 megnevezése: 
 

Arlói Összevont Napköziotthonos Óvodák  
(OM azonosítója: 028764) 
 

2. Költségvetési szerv székhelye: 
 

 
I.sz. óvoda: 3663 Arló, Ady E. út 164.   
 

3. Államháztartási szakágazati 
besorolása: 

851020 Óvodai nevelés 
 

4. 
 
5. 
 
 
 

Közfeladata: 
 
Alaptevékenysége: 
 
 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti óvodai 
nevelés 
 
Ellátja a 3 éves kortól a tankötelezettség teljesítéséig a gyermekek 
epochális rendszerű óvodai nevelését, roma kisebbség oktatását, 
kiegészítő kisebbségi oktatást, az iskolai előkészítést, és az óvodai és 
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6. Alaptevékenység szakfeladat rend 
szerinti besorolása: 

munkahelyi étkeztetést. 
 
 

Alaptevékenység Szakfeladat 
Óvodai intézményi étkeztetés 562912 
Munkahelyi étkeztetés 562917 
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési 
szerveikkel 

841907 

Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak 
komplex támogatása 

851000 

Óvodai nevelés, ellátás 851011 
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 851013 

 
7. 

 
Vállalkozási tevékenység felső 
határa a módosított kiadási 
előirányzatok arányában: 
 

 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

8. Illetékessége, működési köre: 
 

Arló nagyközség közigazgatási területe 

9. Irányító szerv neve, székhelye: 
 

Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete 
3663 Arló, Ady Endre út 162. 

10. Gazdálkodási besorolása: 
 

Önállóan működő költségvetési szerv. 
A pénzügyi és gazdasági tevékenységét az Arlói Polgármesteri Hivatal látja 
el. 
 

11. Vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázati eljárás útján- meghatározott 5 
éves időtartamra Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
bízza meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
23. §, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és azok 
végrehajtásáról rendelkező jogszabályok alapján. Felette az egyéb 
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

 
12. 

 
Foglalkoztatottjaira vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszony 
megjelölése: 
 

 
1992. évi XXXIII. a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény,   
az 2012. évi I. a munka törvénykönyvéről szóló törvény és  
az 1959. évi IV. a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény 
 

13. Alapító neve és székhelye: 
 

Arló Nagyközség Önkormányzata 
3663 Arló, Ady E. út 162. 
 

14. Fenntartó neve és székhelye: Arló Nagyközség Önkormányzata 
3663 Arló, Ady E. út 162. 
 

15. Az intézmény típusa: 
 

óvoda 

16. Telephelye: 
 

II.sz. óvoda: 3663 Arló, Gagarin út 1.      
      

17. A feladatellátást szolgáló vagyon: 
 

I.sz. óvoda:  Arló Ady Endre út 164. 862. hrsz-ú, 3560 m2 összterületű, 1 
épületből álló,  
II. sz. óvoda: Arló, Gagarin út  1. 1552/22. hrsz-ú, 5261 m2 összterületű, 1 
épületből álló ingatlan, 
további eszközök, felszerelések leltár szerint átadva. 
 

18. A vagyon feletti rendelkezés joga: 
 

Az épület és azok berendezéseinek tulajdonjoga Arló Nagyközség 
Önkormányzatáé. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat, a 
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nevelő-oktató feladatok ellátásához szabadon használhatja, de nem 
idegenítheti el és nem terhelheti meg azokat. Köteles az önkormányzat 
tulajdonában lévő vagyonnal a vonatkozó jogszabályok alapján 
gazdálkodni, az alaptevékenysége ellátásához a hatékony működtetésben 
részt venni. 
 

19. Maximális  gyermeklétszám: 
 

I. sz. óvoda: 75 fő 
II. sz. óvoda: 75 fő 

 
 
Vámos Istvánné dr.  Klisóczkiné Papp Andrea sk. 
  polgármester                            jegyző 
 
 
Záradék:  
Jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg az Összevont 
Napköziotthonos Óvodák Arló 69/2012. (VI. 29.) számú, 2012. június 29-én kelt egységes 
szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
 
Az alapító okiratot Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 69/2013. (IV. 26.) számú 
határozatával hagyta jóvá. 
 
 

c.) Arlói Összevont Napköziotthonos Óvodák Szervezeti és Működési 
Szabályzata 

 
A napirendi pont előterjesztője: Lukán Istvánné óvodavezető 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Vámos Istvánné dr.: A bizottságok megtárgyalták az előterjesztést.  
 
Lukán Istvánné: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság kérésére 
betettem a szabályzatba a hiányzások mutatóit. A végére került egy 
nyilatkozat, mely szerint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat tárgyalta az 
előterjesztést, és megismerési nyilatkozat is került hozzá. 
 
Vámos Istvánné dr. ismerteti a szervezeti és működési szabályzatban 
átvezetett módosításokat. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság ezekkel 
a módosításokkal elfogadta az előterjesztést. Elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
Varró Lajos: A belépés és benntartózkodás rendjével kapcsolatban 
kérdezem, hogy milyen céllal tartózkodhat valaki az óvodában? 
 
Lukán Istvánné: Ha beteg a gyerek, és jön érte a szülő, akkor be kell 
engedni. 
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Varró Lajos: A hagyományápolás alatt mit értetek? 
 
Lukán Istvánné: Minden ünnep, amit tartunk az óvodában. A bejáratunk, 
ahol régiségeket gyűjtöttünk össze.  
 
Bíró Ferenc: Kérem, hogy a végleges szabályzatot mindenkinek küldje meg 
a hivatal. 
 
Balogh Edina: Személyes tapasztalatom az óvodában a hagyományápolás. 
Mindig nagyon dekoratív az óvoda. A gyerekek jelei termésekből vannak 
kialakítva, illetve a napi munkák mindig ki vannak téve az öltöző falára.  
 
Vámos Istvánné dr.: Ha nincs több hozzászólás, akkor szavazásra bocsátom 
az előterjesztéssel egyező tartalommal az óvoda szervezeti és működési 
szabályzatát. 
 
Nincs hozzászólás, a 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, 
egyhangúlag szavaz, a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 
 
 

70/2013. (IV. 26.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Arlói Összevont Napköziotthonos Óvodák Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Összevont 
Napköziotthonos Óvodák Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: 2013. április 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. 
 
 

d.) Arlói Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Az elmúlt testületi ülésen módosításra került az 
Alapító Okirat. A törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzés előtt hiánypótlásra 
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szólított fel minket a Magyar Államkincstár. Tulajdonképpen csak szavakat 
kell módosítani. Szakágazat helyett Államháztartási szakágazati besorolása, 
illetékessége helyett illetékessége, működési köre, vezetőjének kinevezési, 
megbízási, választási rendje helyett Vezetőjének megbízási rendje legyen. 
Jelen módosítás elkészítése közben megállapításra került, hogy az 
alaptevékenység szakfeladat rend szerinti besorolásánál a cím nem szerepel, 
amit bár nem kifogásolt a Törzskönyvi nyilvántartás, de elkerülendő a 
későbbi észrevételt javaslom kiegészíteni.  
 
Vámos Istvánné dr.: Van kérdés? 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 
elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
Vámos Istvánné dr.: Az előterjesztéssel egyező tartalommal szavazásra 
bocsátom az Arlói Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag szavaz, a 
képviselő-testület a következő határozatot hozza: 
 
 

71/2013. (IV. 26.) sz. határozat: 
 
 
Tárgy: Arló Nagyközség Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és  
            módosításokkal egységes szerkezetben való elfogadása 
 

Módosító Okirat 
 

Arló Nagyközség Polgármesteri Hivatala Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete által 
2013. III. 29-én kiadott, 57/2013. (III. 29.) számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése 
szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 
 

17. Az Alapító Okirat 3. pont címe az alábbi szerint módosul: 
    „Államháztartási szakágazati besorolása” 

18. Az Alapító Okirat 5. pontjából az alábbi táblázat törlésre kerül:  
„ 

Alaptevékenység Szakfeladat 
Munkahelyi étkeztetés 562917 
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 692000 
Önkormányzati jogalkotás 841112 
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841114 
Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841115 
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Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek 

 
841116 

Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841117 

Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 841118 
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 
tevékenysége 

 
841126 

Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 841133 
Statisztikai tevékenység 841173 
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841907 
Aktív korúak ellátása 882111 
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 882113 
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 882117 
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 882118 
Óvodáztatási támogatás 882119 
Közgyógyellátás 882202 

„ 
3. Az Alapító Okirat 6-14. pontjai átszámozásra kerülnek 7-15. pontra. 
4. Az Alapító Okirat 5. pontját követően kiegészül egy új ponttal: 

„6. Alaptevékenység szakfeladat rend szerinti besorolása:  
Alaptevékenység Szakfeladat 

Munkahelyi étkeztetés 562917 
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 692000 
Önkormányzati jogalkotás 841112 
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841114 
Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841115 
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek 

 
841116 

Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841117 

Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 841118 
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 
tevékenysége 

 
841126 

Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 841133 
Statisztikai tevékenység 841173 
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841907 
Aktív korúak ellátása 882111 
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 882113 
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 882117 
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 882118 
Óvodáztatási támogatás 882119 
Közgyógyellátás 882202 

„ 
5. Az Alapító Okirat 8. pont címe az alábbi szerint módosul: 

Illetékessége, működési köre”   
6. Az Alapító Okirat 11. pont címe az alábbi szerint módosul: 
           „ Vezetőjének megbízási rendje” 

 
 

Arló Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Arlói Polgármesteri Hivatal 
módosító okiratát, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a melléklet 
szerint. 
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Határidő: 2013. május 4. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
 

1. számú melléklet 
 
 
 
 
 
 
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ 
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi 
követelményeknek megfelelően az alábbi okiratot adja ki: 
 
 
1. Költségvetési szerv neve: 

 
Arlói Polgármesteri Hivatal 
 

2. Költségvetési szerv 
székhelye: 
 

 
3663 Arló, Ady Endre út 162. 

3. Államháztartási 
szakágazati besorolása: 

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége 
 

4. 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
 

Jogszabályban 
meghatározott 
közfeladata: 
 
Alaptevékenysége: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alaptevékenység 
szakfeladat rend szerinti 
besorolása: 

Gondoskodik a 2011. évi CLXXXIX. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
törvény és más törvények által hatáskörébe utalt helyi önkormányzati és közigazgatási 
feladatok ellátásáról 
 
A hivatal ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben és 
egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat, az 
önkormányzatok és intézményei működésével, gazdálkodásával, az 
önkormányzati és államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 
törvényben meghatározott feladatokat. 
Ellátja a képviselő-testületek, a bizottságok és a települési képviselők 
működésével kapcsolatos igazgatási feladatokat, a polgármester és a jegyző 
feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. Feladata az országgyűlési képviselői, 
önkormányzati képviselői, települési nemzetiségi önkormányzati 
választásokhoz, európai parlamenti képviselő-választáshoz, országos és helyi 
népszavazáshoz kapcsolódó tevékenység ellátása. 

 
Alaptevékenység Szakfeladat 

Munkahelyi étkeztetés 562917 
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 692000 
Önkormányzati jogalkotás 841112 
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841114 
Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841115 
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek 

 
841116 
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Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841117 

Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 841118 
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 
tevékenysége 

 
841126 

Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 841133 
Statisztikai tevékenység 841173 
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841907 
Aktív korúak ellátása 882111 
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 882113 
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 882117 
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 882118 
Óvodáztatási támogatás 882119 
Közgyógyellátás 882202  

 
7. 

 
Vállalkozási tevékenysége 
és arányának felső határa 
a szerv kiadásaiban: 
 

 
 
 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

8. Illetékessége, működési 
köre: 
 

Arló nagyközség közigazgatási területe 
  

9. Alapítói jogokkal 
felruházott irányító szerv 
neve, székhelye: 
 

 
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
3663 Arló, Ady Endre út 162. 
 

10. Gazdálkodási besorolás: 
 

önállóan működő és gazdálkodó szerv 

11. Vezetőjének megbízási 
rendje: 

 
A jegyző kinevezése a 2011. évi CLXXXIX. Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény 82. §-a alapján, a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően határozatlan 
időre történik. 
 

12. Foglalkoztatottjaira 
vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszony megjelölése: 
 

2011. évi CXCIX. a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvény, 
az 2012. évi I. a munka törvénykönyvéről szóló törvény és  
az 1959. évi IV. a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény 
 

13. Alapító, illetve a fenntartó 
neve és címe: 
 

Arló Nagyközség Önkormányzata 
3663 Arló, Ady E. út 162. 
 

14. A feladatellátást szolgáló 
vagyon: 
 

863. hrsz-ú  2296 m2 összterületű, 2 épületből álló ingatlan, 
további eszközök, felszerelések leltár szerint átadva 
 

15. A vagyon feletti 
rendelkezési joga: 
 

Köteles az önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal a vonatkozó jogszabályok 
alapján gazdálkodni, az alaptevékenysége ellátásához a hatékony működtetésben 
részt venni. 
 

 
Záradék: 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az Arló Nagyközség 
Polgármesteri Hivatala 67/2012. (VI.29.) számú, 2012. június 29-én kelt egységes szerkezetű alapító okirata 
hatályát veszti. 
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Az alapító okiratot Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az 57/2013. (III. 29.) és a 71/2013. 
(IV.26.) számú határozatával hagyta jóvá. 
 
Arló, 2013. május 7. 
 
 
Vámos Istvánné dr.   Klisóczkiné Papp Andrea  
       polgármester                                jegyző 
 
 
 

e.) Vezető óvónő álláspályázat kiírása 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: A testület zárt ülés elrendelésének tényéről 
dönthet.  
 
A képviselő-testület az álláspályázatok kiírása témában a 7 jelenlévő 
képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag szavaz, hogy nem kíván zárt 
ülést tartani. 
 
Vámos Istvánné dr.: Augusztus 31-én lejár a vezető óvónő vezetői 
megbízása, ezért új pályázat kiírására van szükség. A pályázatot az alábbiak 
szerint javaslom kiírni – felolvassa a pályázati kiírás szövegét. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 
elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
Vámos Istvánné dr.: Az előterjesztéssel egyező tartalommal szavazásra 
bocsátom a vezető óvónő állás pályázatának szövegét.  
 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag szavaz, a 
képviselő-testület a következő határozatot hozza: 
 
 

72/2013. (IV. 26.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Vezető óvónői állás pályázat 
 
Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete (3663 Arló, Ady E. út 
162.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. §. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet (közalkalmazotti) az 
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Összevont Napköziotthonos Óvodák Arló intézményben óvodapedagógusként 
megbízott vezető óvónői állás betöltésére 2013. augusztus 1-től 2018. július 
31-ig. A megbízás 5 évre szól. 
 
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. §-ában 
foglaltak 

 
Pályázat elnyerésének feltételei: 

- vezető óvodapedagógusi végzettség, 
- büntetlen előélet, cselekvőképesség, 
- minimum 5 év pedagógus munkakörben szerzett   
   szakmai gyakorlat (vezetői gyakorlat előnyben) 
- a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy 

a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe 
kinevezhető 

 
A pályázathoz mellékelni kell: 

- szakmai önéletrajz, 
- vezetési program, 
- szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések 
- oklevél, vagy hiteles másolat, 
- érvényes, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
- nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt szermélyes adatai 

a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul 
 
Beosztáshoz kapcsolódó juttatások: 

- magasabb vezetői pótlék (a 20000.- Ft-os pótlékalap 250 %) 
- további szakképesítés esetén törvény szerinti pótlék 
- területi pótlék (pótlékalap 18 %-a) 

 
A pályázatokat Arló Nagyközség polgármesteréhez, (Arló, Ady E. út 162. tel: 
(48) 444-190, 544-000) kell benyújtani írásban a megjelenéstől számított 30 
napon belül, legkésőbb június 10 -ig. 
Elbírálásra 2013. június 30-ig kerül sor. 
 
A pályázatot az ágazat hivatalos lapjában (közlönyében), a KSZK honlapján 
és a Falu-tv-ben kell közzétenni.  
 
Határidő: május 15. és június 30.  
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester  
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f.) Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetői álláspályázat 
kiírása 

 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.  
 
Vámos Istvánné dr.: A korai döntésre a szaklapokban való megjelenés miatt 
van szükség.  
Felolvassa a pályázat szövegét az előterjesztés szerint. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 
elfogadásra javasolja az előterjesztést.  
 
Vámos Istvánné dr.: Az előterjesztéssel egyező tartalommal szavazásra 
bocsátom az ASZAK vezetői pályázat kiírásának szövegét.  
 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag szavaz, a 
képviselő-testület a következő határozatot hozza: 
 
 

73/2013. (IV. 26.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetői állás pályázat 
 
Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete (3663 Arló, Ady E. út 
162.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. §. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet (közalkalmazotti) az 
Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetői állás betöltésére 2013. 
szeptember 1-től 2018. augusztus 31-ig. A megbízás 5 évre szól. 

 
Pályázati feltételek: 

- Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekről szóló 
1/2000. (I.7.) SzCsM és Személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról szóló 15/1998. 
(IV.30.) NM számú rendeletek szerinti szakirányú 
szakképzettség 

 
 általános szociális munkás 
 szociális munkás 
 szociálpolitikus, 
 szociálpedagógus, 
 szociális szervező 
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- legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai 
képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az 
egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén végzett 
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, és 

- az intézményben fennálló határozatlan időre szóló kinevezés, 
illetőleg a vezetői megbízással egyidejűleg felsőfokú 
végzettségű vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő 
munkakörben történő határozatlan időre szóló kinevezés. 

 
Előny:  legalább 2 év vezetői gyakorlat, szociális szakvizsga  

 
A pályázatnak tartalmaznia kell:  

- pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) 
bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn. 

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul. 

 
A pályázathoz mellékelni kell: 

- szakmai életrajz, 
- vezetési program, 
- szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések 
- oklevél, vagy hiteles másolat, 
- érvényes, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 

 
Beosztáshoz kapcsolódó juttatások: 

- magasabb vezetői pótlék (a 20000.- Ft-os pótlékalap 250 %) 
- további szakképesítés esetén törvény szerinti pótlék 
 

A pályázatokat Arló Nagyközség polgármesteréhez, (Arló, Ady E. út 162. tel: 
(48) 544-000) kell írásban benyújtani a megjelenéstől számított 30 napon 
belül, legkésőbb június 10-ig. 

 
Elbírálásra 2013. június 30-ig kerül sor. 

 
A pályázatot az ágazat hivatalos lapjában (közlönyében), a KSZK honlapján 
és a Falu-tv-ben kell közzétenni.  
 
Határidő: 2013. június 30.  
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester  
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g.) 02/28. hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása 

 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Vámos Istvánné dr.: A temető melletti területet parkoló céljára használja a 
lakosság. Az ÉMÁSZ vezetékek miatt itt épület elhelyezéséről szó nem lehet. 
Indokoltnak tűnik egyrészt belterületté másrészt, szántó területről út és 
parkolóvá nyilvánítása.  
 
Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén ez 
településfejlesztési kérdés volt. A Bizottság 5 igen szavazattal, elfogadásra 
javasolta az előterjesztést. 
 
Vámos Istvánné dr.: Az előterjesztéssel egyező tartalommal szavazásra 
bocsátom a terület belterületbe vonását és művelési ág változását.  
 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag szavaz, a 
képviselő-testület a következő határozatot hozza: 
 
 

74/2013. (IV. 26.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Arló 02/28. hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása és művelési ág 
változása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévő arlói 02/28 hrsz-ú szántó művelési ingatlan belterületbe 
vonását elrendeli. A művelési ágat út, parkolóra változtatni kéri. 
 
Határidő: 2013. május 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

h.) Mozgáskorlátozottak Ózdi Városi Egyesület Arlói Csoportjának 
kérelme 

 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: Azzal a kéréssel fordulnak hozzánk az arlói 
mozgáskorlátozottak, hogy nyújtsunk támogatást részükre. Kirándulni 
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szeretnének Bükkszékre, Bogácsra, tehát gyógyfürdőkbe. A szállító jármű 
költsége 35-40 000 Ft. Az elmúlt négy évben még nem kaptak támogatást.  
 
Bíró Ferenc: A költségvetés elkészítése után kaptuk a kérelmet. A jelenlegi 
költségvetésünkben nem látunk rá fedezetet. A Bizottság 4:1 arányban 
elutasította a kérelmet. 
 
Balogh Edina: Ez a kérés már korábban is megjelent a testület előtt, akkor az 
ózdi szervezet nyújtotta be. Akkor is javasoltam egy jelképes, 15 e Ft-os 
összeget. A szándékunkat ezzel ki tudnánk fejezni. 
 
Vámos Istvánné dr.: A képviselő asszony javaslatával egyetértek. Nem 
tartom lehetetlennek, hogy a 15 eFt-ot megszavazzuk. Az Íjász Egyesületet 
támogatjuk, amikor alig van helyi tagja. Ha átcsoportosítunk abból, még 
akkor is. Javaslom a 15 eFt támogatást. 
 
Varró Lajos: Mi nem az Íjász Egyesületet támogatjuk, hanem a Sport 
Egyesületet. A Sport Egyesület vezetősége dönt arról, hogy ezen belül melyik 
csoportot mennyi összeggel támogatja. 
 
Dr. Springer József: Az lenne a legjobb megoldás, ha egy kirándulást 
támogatnánk nekik majd jövőre, nem idén. 
 
Vámos Istvánné dr.: Az első módosító indítvány szerint támogassuk-e őket 
15 eFt-tal. Erre kérem először a szavazást. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 3 igen szavazattal, 3 nemmel szavaz, 1 
képviselő tartózkodik, így a testület a javaslatot elutasította. 
 

75/2013. (IV. 26.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Mozgáskorlátozottak Ózdi Városi Egyesület Arlói Csoportjának 15 
EFt-tal történő támogatása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Mozgáskorlátozottak 
Ózdi Városi Egyesület Arlói Csoportjának 15 EFt-os összeggel történő 
támogatására tett javaslatot elutasítja.  
 
Határidő: 2013. április 26. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
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Vámos Istvánné dr.: Springer dr. képviselő úr javaslata az, hogy jövőre 
támogassuk az egyesületet. Erre kérem a szavazást. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 5 igennel szavaz, 2 képviselő tartózkodik, a 
képviselő-testület a következő határozatot hozza: 
 

76/2013. (IV. 26.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Mozgáskorlátozottak Ózdi Városi Egyesület Arlói Csoportjának 
2014. évi támogatása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Mozgáskorlátozottak 
Ózdi Városi Egyesület Arlói Csoportjának támogatási kérelmét 2014. évben, 
a költségvetés elfogadása előtt fogja tárgyalni.  
 
Határidő: 2014. január 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata 
az elutasítás volt. Erre már nincs értelme szavazni, mivel a döntés 
megszületett. 
 
 
i.) Meggyes-Hús Kft. kérelme 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: A Pozsonyi úti üzemük mögötti területből vásárolni 
vagy bérelni szeretnének egy részt, a pataktól 15 méterre, amit útnak 
szeretnének használni. Itt van az energiaerdő-ültetvény, így a helyszínen kell 
ezt megtekinteni. Kérem a felhatalmazást, hogy ha a pályázattal nem ütközik, 
akkor tehessek az eladásra ajánlatot. Az eladási ár 250 Ft/m². Amennyiben 
ütközik a pályázati elképzelésekkel, akkor tájékoztatom az elutasításról. 
Kérem, hogy hatalmazzon fel a képviselő-testület erre.  
 
Nincs hozzászólás, a 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, 
egyhangúlag szavaz, a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 
 
 

77/2013. (IV. 26.) sz. határozat: 
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Tárgy: Meggyes-Hús Kft. kérelme 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazást ad a 
polgármesternek arra, hogy a Meggyes-Hús Kft. telekvásárlási illetve bérlési 
kérelmét kivizsgálja. Amennyiben az eladás nem ütközik önkormányzati 
érdekbe, úgy az önkormányzat nevében tegye meg az ajánlatot a kft-nek 250 
Ft/m² áron. 
 
Határidő: 2013. május 15. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

j.) Megkezdett vagy folyamatban lévő lehetőségekről 
tájékoztatás 

 
Vámos Istvánné dr.: A LEADER pályázati lehetőségek elúsztak, kifutottunk 
az időből. Egy másik pályázati lehetőséget a BM írt ki. Ebben több lehetőség 
kínálkozik, intézmény fejlesztés, vagy sport célokra. 30 MFt vissza nem 
térítendő támogatásra lehet pályázni. 90 % a támogatási intenzitás annál az 
önkormányzatnál, aki adósság konszolidációban részesült. A tornaterem 
nagyon régi álma a lakosságnak. Próbáltam erre árkalkulációt szerezni, de 
erre a 30 MFt nagyon kevés. A másik lehetőség intézményfejlesztési 
támogatás, óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása. Hőszigetelés, 
ablakok, ajtók cseréje. Az ASZAK részéről a konyha bejárati ajtó cseréje, 
főzőüst cseréje. Megkértem az árajánlatot egy szakembertől. Lehetőség 
szerint ezt szeretnénk beadni. 
 
Bíró Ferenc: Javaslom a pályázat beadását, ha lehetőség van rá. 
 
Vámos Istvánné dr.: A harmadik lehetőség a közbiztonság fejlesztése, 
kamerák telepítése.  
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Tavaly már beadtunk egy pályázatot a 
közbiztonság fejlesztésére, akkor sem támogatták azt, de a traktorpályázatot 
igen.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérek egy döntést arról, hogy az óvoda és az ASZAK 
infrastrukturális fejlesztéséről szóló pályázatot beadhassam, és az önerőről is 
kellene dönteni. 
 
Bíró Ferenc: Mivel 30 MFt-ot lehet megpályázni, 10 % az önerő, ezért az 
önerő összegét javaslom 3 MFt-ban maximalizálni.  
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Vámos Istvánné dr.: A javaslat szerint teszem fel szavazásra a kérdést. A 
képviselő-testület járuljon hozzá ahhoz, hogy az óvodai étkeztetésről és az 
ASZAK infrastrukturális fejlesztéséről, valamint eszközbeszerzéséről szóló 
pályázatot beadhassam, és az önerő összegét maximum 3 MFt-ig a 
költségvetésből biztosítjuk. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag szavaz, a 
képviselő-testület a következő határozatot hozza: 
 
 

78/2013. (IV. 26.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Pályázati önerő a 8/2013. (III. 29.) BM rendeletben szereplő 
pályázathoz  
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
polgármester az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési 
támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) BM 
rendelet szerinti kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények 
fejlesztésének, felújításának támogatására az Arlói Szociális Alapszolgáltatási 
Központ konyha-étterem feladat ellátási helyének - mint az óvodai és iskolai 
étkeztetést végző intézménynek - az infrastrukturális felújításához és 
eszközbeszerzéséhez pályázatot nyújtson be.  
Az önkormányzat az önerő összegét maximum 3 MFt-ig terjedően a 2013. évi 
költségvetése terhére biztosítja.  
 
Határidő: 2013. május 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Vámos Istvánné dr.: Belügyminisztériumi kiírás történt szociális szövetkezet 
létrehozására, amit a Munkaügyi Központtal együttműködve ajánlanak. 7 
alapító tag hozhat létre egy szövetkezetet. Nemcsak szociális alapon, bárki 
lehet tagja. Hétfőn jön az államtitkársági irodáról egy munkatárs, aki pontos, 
részletes tájékoztatást ad nekünk. Legkésőbb szeptember hónapban lehet 
pályázni. Visszahozom a döntés jogát a képviselő-testületnek, de 
gondolkozzanak el rajta.  
 
Varró Lajos: Úgy döntöttünk a jegyzőasszonnyal, hogy hosszabbítást kérünk 
erre, a polgármester választás lezajlása utáni időpontig. Fontos, hogy sokat 
beszélgessünk róla. Volt már TSZ és Alapítvány, de nem működött úgy, 
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ahogy kellett volna. Nem jó errefelé a termőföld és nehéz megvédeni. A 
szennyvizet kiengedik sok területre, onnan termést piacra vinni nem jó.  
 
Vámos Istvánné dr.: Részjegyek kerülnek majd értékesítésre. Azt is át kell 
gondolni, hogy a tagok milyen juttatást igényelnek majd a szövetkezettől. 
Érdekeltté tehetjük a tagokat az őrzésben, ha 2/3 részét a megtermelt javaknak 
nekik adjuk. 
 
Az MTI lehetőséget biztosít arra, hogy a településünket népszerűsítsük. A 
közeljövőben a közmeghallgatásra is szeretnénk sort keríteni, melyre egy 
közjogi méltóságot szeretnék meghívni.  
 
 

k.) Közérdekű bejelentések 
 
 
Balogh Edina: Gyakori, hogy kiengedik a főút mellett a szennyvizet az 
árokba. Kérem a hivatal segítségét, hogy nézze végig ezt, és intézkedjen. 
 
Bíró Ferenc: Ezt kiterjeszteném az egész településre. 2011-ben felszedésre 
került a Táncsics telepen a járda, még most sincs kész. Kérem, hogy a közcélú 
foglalkoztatottakkal ezt fejezzük be. 
 
Vámos Istvánné dr.: A szennyvízelvezetés problémáját láttam saját 
szememmel. A Pozsonyi úton nincs is árok, azt meg kell csinálni. Az árokásót 
kölcsön kérjük az Ózdi Vízműtől. 
 
Bíró Ferenc: Természetesen, odaadjuk. 
 
Varró Lajos: Ezeket a folyamatos munkákat megbeszéltük polgármester 
asszonnyal. Fel kellene szólítani a vállalkozókat, hogy tegyenek ki 
szemeteseket, ezt mi is megtesszük. Húsvétkor emelkedett a patak vízszintje, 
a Dankó úton veszélyes volt. Nincsen szemétszállítási díj Arlóban, ezért nem 
értem, hogy miért nem használja ki a lehetőséget mindenki, és miért a patakba 
viszi a szemetet, ha az utca közelebb is lenne. A kerékpárúton sok a szemét, 
az üveg, össze kell szedetni a közcélúakkal.  
 
Vámos Istvánné dr.: A szemetes edények elkészülte után szeretnék 16-20 
virágos ládát kihelyezni a faluban. Nem olyan nagy anyagi vonzata van 
ennek. 2 vállalkozótól kérünk árajánlatokat. A viráglocsolást úgy képzelem el, 
hogy nem vezetékes vízből, hanem a patakból szivattyúval. 
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Balogh Edina: A temetői konténerbe visznek háztartási hulladékot is, ez nem 
jó.  
 
Feledi Józsefné: Az orvosi rendelő várójában soha nincs víz. A piacozók is 
odajárnak illemhelyre.  
 
Nincs több napirendi pont, a polgármester bezárja az ülést. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
Vámos Istvánné dr.              Klisóczkiné Papp Andrea 
polgármester jegyző 
 
 
Solymosi Katalin 

 

jegyzőkönyvvezető  
 


