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Otthona, az Arlói 
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dolgozói.  
                

 
 

 
 
Jelen vannak 

 
Vámos Istvánné dr. köszönti a jelenlévőket. Örömmel tapasztalja a nagy 
érdeklődést. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, minden képviselő 
jelen van.   
Javaslatot tesz az ülés napirendjének elfogadására. A meghívóban szereplő 
sorrendet javasolja megváltoztatni. A javaslatot a 7 jelenlévő képviselő 
egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadja el: 
 
 

Javasolt és elfogadott napirendi pontok: 
 

1./ Helyi Esélyegyenlőségi Program 
2./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
3./ Óvodavezetői álláspályázat elbírálása 
4./ ASZAK intézményvezetői álláspályázat elbírálása 
5./ Beszámoló a közművelődési, kulturális tevékenységről 
6./ Összevont Napköziotthonos Óvodák beszámolója 
7./ Kitüntetések adományozása 
8./ Szociális rendelet módosítása  
9./ Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulás 

megállapodásának módosítása 
10./ Háziorvosi pályázat kiírása 
11./ Ügyvezetői álláspályázat kiírása  
12./ Egyebek 
 
Tárgyalt napirendi pontok: 
 

Vámos Istvánné dr.: Napirend előtt beszámol a lejárt határidejű 
határozatokról. Minden határozat végre lett hajtva. A mobil kamera rendszer, 
a tűzifa beszerzés, Zavarkó István felajánlása, a Fehér Kocsma 
megvásárlásának lehetősége, a Kft. vezetői álláspályázata a mai ülésen lesz 
tárgyalva. A pizzéria melletti út állapotáról majd tájékoztatást adok. 
Megnyitja az 1. napirendi pontot. 
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1. Napirendi pont: 
 

Helyi Esélyegyenlőségi Program 
 

 

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
           
Vámos Istvánné dr.: Köszöntöm a Türr István Képző és Kutató Intézet 
osztályvezetőjét, Dúl Imrét. Kíván-e tájékoztatást adni? 
 
Dúl Imre:  A Türr István Képző és Kutató Intézet 2 éves múltra tekint vissza, 
elődje az ÉRÁK volt. Változott az intézmény funkciója, megmaradt a 
felnőttképzés. Intézményünk kapta azt a megbízást, hogy a településeknek 
segítsünk ezeket a programokat megvalósítani. Azért fontos ez a program, 
mert július 1-jétől nem pályázhat egyetlen település sem, ha nem rendelkezik 
esélyegyenlőségi programmal. Egy olyan intézkedési tervet tartalmaz, ami a 
település életében fontos irányvonalakat jelöl ki. Arló részéről 3 fő részt vett 
az önkormányzattól, mai napra elkészült a HEP. Közös munkánk emlékére 
átadok egy emléklapot az önkormányzatnak, és egy kapcsos könyvet, amibe a 
konkrét esélyegyenlőségi programot be lehet fűzni.  
 
Vámos Istvánné dr.: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság és a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat tárgyalta a programot. 
 
Balázsné Király Rita: Olyan adatokat tartalmaz a program, amit eddig nem 
ismertünk. Nagy munka volt a team-nek, aki készítette. Elismerve a 
munkájukat, a bizottság elfogadásra javasolja. 
 
Vámos Istvánné dr.: Köszönetemet fejezi ki  az elvégzett munkáért ennek a 
team-nek, különös tekintettel a kolléganőmnek, aki összefogta ezt a munkát.  
 
Balázsné Király Rita: Említsük meg, hogy kik vettek részt ebben a 
munkában! 
 
Dorkó Andrea: Nagyné Simon Katalin az Arlói Szociális Alapszolgáltatási 
Központ részéről, és Némethné Balázs Gabriella az óvoda részéről. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú szavazattal a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 
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107/2013. (VI. 28.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program  
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. 
 
Határid ő: 2013. június 30. és 2015. május 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

2. Napirendi pont: 
 

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
 

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Felmerült Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottsági ülésen a titkos szavazás kérdése. A jelenlegi önkormányzati 
szabályozás szerint ez nem lehetséges, de az SZMSZ módosítása után igen. 
Elkészült az előterjesztés, mindenki megkapta.  
 
Vámos Istvánné dr.: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság most fogja 
tárgyalni az előterjesztést, ezért elvonul. Erre az időre szünetet rendelek el. 
 

Szünet 
 

 
Vámos Istvánné dr.: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság tagjai 
megérkeztek, megállapítom, hogy a képviselő-testület teljes létszámmal jelen 
van, így határozatképes. A testület ülését folytatjuk. Kérem az Ügyrendi, 
Szociális és Oktatási Bizottság véleményét. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 nem 
szavazattal nem szavazta meg a rendelet módosítását. 
 
Csipkés Vilmos: Ha igennel szavaztak volna, akkor elbújnak. Egyenesen fel 
kell vállalni a véleményét minden képviselőnek. 
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Vámos Istvánné dr.: A javaslat tehát az, hogy ne kerüljön módosításra az 
SZMSZ. Erre kérem a szavazást. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 6 igennel szavaz, 1 képviselő tartózkodik, a 
képviselő-testület a következő határozatot hozza: 
 
 

108/2013. (VI. 28.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Arló Nagyközség 
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatát nem kívánja 
módosítani. 
 
Határid ő: 2013. június 28. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester  
 
 

3. Napirendi pont: 
 

Óvodavezetői álláspályázat elbírálása 
 

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kéri-e a pályázó a zárt ülés tartását? 
 
Lukán Istvánné: Nem kérem. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta 
a pályázatot. Szomorúan vettük tudomásul, hogy más nem jelentkezett erre a 
posztra. Kiemelkedő az óvoda belső kinézete, példa értékű. Az udvaron nincs 
játék, de erre nincsenek pályázatok. Az óvodában szomorúan tapasztaltam, 
hogy a pályázat véleményezésekor nem voltak hozzászólók. Mást 
tapasztaltam a négyszemközti beszélgetések során. Volt nemmel szavazó is, 
de ennek nem tudtam meg az okát. A bizottság egyhangúlag javasolja a 
pályázat elfogadását. 
 
Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság nem tárgyalta a 
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pályázatot. A pályázati programban a fejlesztési terveknél kitűnik, hogy az 
elkövetkező években az óvodai hely nem elég. Ezzel foglalkoznunk kell.  
 
Balázsné Király Rita: Több éve probléma, hogy a normatíva nem elég. 
Halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkoztok. Óvodáztatási 
támogatást csak az igényelhet, akinek a gyermeke napi 6 órában az óvodában 
tartózkodik. Ezzel lehetne a szülőket arra buzdítani, hogy hordják a 
gyerekeket óvodába, még nyáron is. Legalább 1-1,5 csoporttal működhetne az 
óvoda nyáron is. Egyik önkormányzat sem tudja felvenni óvodába a 3 éves 
gyerekeket. Egyszer már láttunk óvodai nyári programot, ami nagyon jó volt. 
Ezt egyik szülő sem tudja megadni otthon a gyermekének. A véleményező 
szervek neveit említsük meg! 
 
Vámos Istvánné dr.: Elfogadásra javasolta a pályázatot a szülői szervezet, a 
pedagógus szakszervezet alapszervezete. Az alkalmazotti közösség 15 igennel 
és 1 nemmel szavazott. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat szintén 
elfogadásra javasolja. Kéri a képviselő-testületet szavazásra. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozzák: 
 
 

109/2013. (VI. 28.) sz. határozat: 
 
Tárgy:  Óvodavezetői álláspályázat elbírálása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. augusztus 16-i 
hatállyal kinevezi vezető óvónővé Lukán Istvánnét. A vezetői megbízás 2018. 
augusztus 15-ig szól. 

 

Vezetői pótléka a pótlékalap 250 %-a.  
 
Utasítja a polgármestert a további szükséges intézkedés megtételére. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 16. és 2018. március 1. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
 

4. Napirendi pont: 
 

ASZAK intézményvezetői álláspályázat elbírálása 
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A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Vámos Istvánné dr.: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy három 
pályázat érkezett. Egyet nem hoztunk be tárgyalásra, mert érdemi elbírálásról 
nem lehet szó. Szedlár Brigitta arlói lakos pályázata hiányos, nem tartalmaz 
erkölcsi bizonyítványt, szakmai életrajzot, vezetői programot, a szükséges 
nyilatkozatokat, nincs megfelelő végzettsége. Kérem, hogy ezt vegyék 
tudomásul. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú szavazattal a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 
 
 

110/2013. (VI. 28.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Szedlár Brigitta pályázata 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szedlár Brigitta az Arlói 
Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetői állására beadott pályázatát formai 
hiányosságai miatt érdemben nem tárgyalja. 
 
Határid ő: 2013. június 28. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Vámos Istvánné dr.: A két pályázatot abc rendben javaslom tárgyalni. Kérem 
erre a szavazást. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú szavazattal a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 
 
 

111/2013. (VI. 28.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Pályázatok elbírálásának sorrendje 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Szociális 
Alapszolgáltatási Központ vezetői állására beadott pályázatait abc rendben 
tárgyalja.  
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1. Nagyné Simon Katalin 
2. Nagy Tibor 

 
Határid ő: 2013. június 28. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Vámos Istvánné dr.: Elsőként Nagyné Simon Katalin pályázatát tárgyaljuk. 
Megkérdezem, hogy kívánja-e zárt ülés tartását? 
 
Nagyné Simon Katalin: Nem kérem a zárt ülés tartását. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta 
a pályázatot. Nagy segítségünkre volt Jónyer Lajosné, a Szociális Igazgatók 
és Szakemberek Magyarországi Egyesületének Borsod Megyei Igazgatója. Ő 
volt a két pályázat szakértője. Egyenként, nagyon alaposan kérdezte a 
pályázókat. Nagyné Simon Katalin pályázatára a bizottság 2 igennel és 1 
tartózkodással szavazott.  
 
Vámos Istvánné: Munkánk során felmerült 1-2 problémás kérdés. Az általam 
felfedett hiányosságok megszüntetésével kapcsolatban milyen intézkedések 
történtek? 
 
Nagyné Simon Katalin: Megbeszéltük ezt, ezek folyamatban vannak. 
Kiegészíteném még a pályázatomat. Amikor átvettem a Gondozási Központ 
vezetését, a képviselők szembe állítottak az elvárásaikkal. Olyan dolgozókat 
sikerült magam mögé állítanom, akik ebben segítettek. A térségben elismerik 
az intézményt, mindenhol pozitívan nyilatkoznak róla. Megismertem a 
településen élőket, átláttam problémáikat. Én ózdi vagyok, de Arlóban élek. 
Szeretném folytatni a megkezdett munkát. Ha személyem ellen van kifogása a 
képviselő-testületnek, azt tudomásul veszem. A település érdekeit szeretném  
képviselni a továbbiakban is. 
 
Bíró Ferenc: Feltehetően itt marad mindkét pályázó, ezért a szavazások előtt 
szeretném elmondani, hogy a nyertes pályázó ne éreztesse a vesztes 
pályázóval a további munka során ezt. 
 
Vámos Istvánné dr.: Nem lehet ellehetetleníteni a vesztesnek az 
intézményben való maradását. Javaslom, hogy hallgassuk meg a másik 
pályázót is. 
 
Balázsné Király Rita: Örömmel vettük, hogy más is meg szeretné méretni 
magát. Bizottsági ülésen a kérdéseket Ő is megkapta. Nagy hangsúlyt fektetett 



 9 

pályázatában a prevencióra. Jelenleg problémásnak tartja az intézményen 
belüli kommunikációt. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 1 
igennel, 1 nemmel szavazott, és 1 tag tartózkodott a pályázata kapcsán. 
 
Varró Lajos:  Együtt dolgozik Tibor hosszú évek óta az intézmény vezetővel. 
Megkérdeztem Tőle, hogy ezeket a problémákat megbeszélték-e, van nem. 
 
Nagy Tibor: Pályázatom nem a jelenlegi intézményvezetőnek szólt, hanem 
egy kiírt pályázatra reagáltam. A vezetői programban leírt dolgok a pályázat 
része volt. Megbeszéltünk eddig sok mindent.  
 
Vámos Istvánné dr.: Június 17-e volt a pályázat beadási határideje. Előtte 
néhány nappal még mindig egy pályázat volt, az is értékelhetetlen. Kezdtem 
pánikba esni, hogy biztosítsam magam, megkérdeztem Tibort, hogy nem 
érdekli-e a pályázat. Azt ígértem a választóknak, hogy amikor választani lehet 
szakmailag azonos minőségű pályázat között, minden esetben az arlóit fogom 
előnyben részesíteni. Bizottsági ülésen a szakértő kérdéseire azonos módon 
válaszoltak, mindkettőnek volt hiányossága is. Vezető asszony rendkívüli 
vezetői tapasztalatokkal rendelkezik, de hiányosságokat fedeztem fel az 
intézményben. Abban az időben még nem én voltam a vezető. Tudomásul 
veszem ezt a demonstrációt is. Szerintem lehetőséget kaphat olyan is, aki 
szeretné magát megméretni. A megbízatás bármikor visszavonható. 
Szeretném, ha a jelenlévők tisztában lennének a szándékommal, próbálom 
felszámolni a rossz gyakorlatot. Semmilyen rosszindulat nem vezetett, eszem 
ágában sincs kirúgni bárkit is. 
 
Bíró Ferenc: Volt-e külső véleményezés? 
 
Koós Éva: Az alkalmazotti tanács nevében nyilatkozom. Mi a jelenlegi 
vezetőt támogatjuk, jól tudunk együtt dolgozni. A közhasznú dolgozóknak és 
az időseknek is ez a véleménye. Nagy Tibort, mint vezetőt nem ismerjük. 
 
Csipkés Vilmos: Örülök, hogy két versenyző van. 
 
Balázsné Király Rita: Szeretném megköszönni a polgármester asszony 
hozzáállását, ezt a fajta kommunikációt szeretem. 
 
Vámos Istvánné dr.: Ezt ígértem a lakosságnak a megválasztásomkor. Kérem 
a szavazást. Először Nagyné Simon Katalin pályázatára kérem a szavazást.  
 
A 7 jelenlévő képviselőből 3 igennel és 2 nemmel szavaz, 2 képviselő 
tartózkodik, így a pályázatot elutasítják. 
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Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást Nagy Tibor pályázatára.  
 
A 7 jelenlévő képviselőből 3 igennel, 3 nemmel szavaz, 1 képviselő 
tartózkodik, így a pályázatot elutasítják. 
 
Vámos Istvánné dr.: Mivel egyik pályázatra sem szavazott a képviselők több 
mint fele, ezért a pályázatok elbírálása eredménytelen maradt. A pályázatokat 
újra ki kell írni. 
 

Szünet 
 

Vámos Istvánné dr.: Szünet után megállapítom, hogy a képviselő-testület 
határozatképessége folyamatos, minden képviselő jelen van. Megnyitom a 
következő napirendi pontot. 
 
 

5. Napirendi pont: 
 

Beszámoló a közművelődési, kulturális  
tevékenységről 

 
 
A napirendi pont előterjesztője: Tengely Katalin Tájház és Könyvtár 
vezetője 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Tengely Katalin: A Suvadás tábor nem lesz megrendezve. Bizottsági ülésen 
felmerült, hogy miért nem kértem a költségvetésben a tábor támogatását. 
Azért nem, mert tavaly és tavaly előtt üzleti alapon volt megrendezve a tábor, 
azt hittem, hogy nincs mit kérnem. 
 
Balázsné Király Rita: A beszámolót tárgyalta az Ügyrendi, Szociális és 
Oktatási Bizottság. A Suvadás táborral kapcsolatos véleményét elfogadtam. A 
közelmúltban a közalkalmazottak cafetéria rendszerét nem tudtuk 
megszavazni, nem lenne tisztességes a tábort támogatni. Nagyon sajnáljuk, 
hogy nem lesz megrendezve a tábor. Mintha jobb lenne a kommunikáció a 
civil szervezetekkel.  
 
Bíró Ferenc: A könyvtárban lévő számítógépek állapota rossz. Elhangzott, 
hogy a tábor elmaradásának oka a pályázat elutasítása. Javasoljuk, hogy a 
tábor megrendezését sokkal hamarább kell kezdeni. 
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Varró Lajos:  A tábor a magyar kultúráról, a népzenéről, a néptáncról szól. 
Nem szabad üzleti alapra helyezni. Ezzel az egy dologgal tudunk dicsekedni. 
A támogatást minden évben kérni kell. Nem lettek felkeresve támogatók, 
szponzorok, az országgyűlési képviselő. Javaslom, hogy keressük meg a régi 
szervezőket, kérjünk tőlük tanácsokat. Nem szabad ennyire bízni egy 
pályázatban. A rendezvények nagyon színvonalasak, gratulálok hozzá. 
 
Janiczak Dávid: 2011-ben 5 MFt-ba került a tábor megrendezése. Tavaly 
rám lett bízva, a szórólapokat 200 iskolába küldtem el. Kis haszonnal zártunk. 
Az idén egyetlen jelentkező sem volt. 
 
Vámos Istvánné dr.: Ne írjuk le ezt a tábort. Beadtunk egy Leader-
pályázatot, amiből lehetne fedezni a jövő évi suvadás tábort, amennyiben a 
pályázat nyerni fog.  
 
Balázsné Király Rita: Az emberek nem tehetik meg ezt manapság. A fiatalok 
nem szeretik ezt a zenét. 
 
Vámos Istvánné dr.: A honlapunk felújítás alatt van. Fógel Orsolya és 
Solymosi János közreműködésével készül.  
Kérem a beszámoló elfogadását. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

112/2013. (VI. 28.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Beszámoló a közművelődési, kulturális tevékenységről 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a közművelődési és 
kulturális tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határid ő: 2014. június 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

6. Napirendi pont: 
 

Összevont Napköziotthonos Óvodák 
beszámolója 
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A napirendi pont előterjesztője: Lukán Istvánné óvodavezető 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Lukán Istvánné: A statisztikai adatokban kérek javítást. Tegnap a bizottsági 
üléseken már említettem. A 2008/2009-es tanév adatai helyesen a következők: 
3 éves: 13 fő, 4 éves 31 fő, 5 éves 42 fő, 6 éves 52 fő, 7 éves 2 fő. Most már 
vannak nem közcélú dajkáink.  
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta 
az előterjesztést. Száraznak tartottam a beszámolót, ettől sokkal színesebb 
munka folyik az óvodában. Javasoljuk a beszámoló elfogadását. 
 
Bíró Ferenc: A pályázatából megkaphattuk azokat az információkat, amiket 
ebből hiányoltunk. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a 
beszámoló elfogadását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Az előterjesztést a Roma Nemzetiségi Önkormányzat is 
megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Kérem a szavazást. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 
határozatot hozza: 
 
 

113/2013. (VI. 28.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Összevont Napköziotthonos Óvodák beszámolója 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Összevont 
Napköziotthonos Óvodák 5 éves munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határid ő: 2014. június 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Vámos Istvánné dr.: A következő napirendi pont a kitüntetések 
adományozása, melyet zárt ülésen tárgyalunk. 
 

 
Zárt ülés jegyzőkönyvét lásd külön. 
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8.Napirendi pont: 
 

Szociális rendelet módosítása 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Az előző testületi ülésen felmerült a változtatás 
szándéka. Elkészült az előterjesztés. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta 
az előterjesztést. Ez méltányos az önkormányzat részéről, ezért javasoljuk az 
elfogadását. 
 
Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is javasolja az 
előterjesztés elfogadását. Megállapítottuk, hogy rendelkezésre áll a 
finanszírozása. 
 
Vámos Istvánné dr.: Javasolom az előterjesztés elfogadását. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
rendeletet alkotja:  
 
 

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2013. (VII. 2.) 
önkormányzati rendelete 

 
a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról,  

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó  

szociális és gyermekjóléti ellátások  
intézményi térítési díjáról szóló  

6/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) 
bekezdésében, a 26. §-ában, a 92. § (1) bekezdés a) pontjában, a 115. § (3) 
bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 148. § (5) bekezdésében és a 151. § (9) 
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bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Arló Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 12/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 3. 
mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, 
Szociális és Oktatási Bizottság véleményének kikérésével a 6/2011. (II. 28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 
 

1. §.  
 

A szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési 
díjáról szóló 6/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 14. §-a a következő (1.a) bekezdéssel egészül ki: 
„(1.a) A szociális étkeztetésnél a személyi térítési díjból biztosított 
kedvezmény mértékét az 5. melléklet tartalmazza.” 
  

2. §.  
 
A Rendelet 17. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(8) Az önkormányzat az Arlói Széchenyi István Általános Iskola nappali 
tagozatos tanulói és az Arlói Tengerszem Óvoda óvodásai részére a 
napközbeni ellátáshoz az intézményi térítési díjból 50% kedvezményt biztosít 
azoknak a kérelmezőknek, ahol az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének az ötszörösét nem haladja meg.” 
 

3. §.  
 
A Rendelet 20. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 
„ (5) A rendelet 5. melléklete tartalmazza a szociális étkeztetésnél a személyi 
térítési díj számításának kedvezményeit.” 
 

4. §.  
 

A Rendelet 2. melléklete helyébe ez a rendelet 1. melléklete lép. 
 

5. §.  
 

A Rendelet a 2. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki. 
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6. §.  
 

Ez a rendelet 2013. július 3-án lép hatályba és 2013. július 4-én hatályát 
veszti. 
 
 
Vámos Istvánné dr.                                                Klisóczkiné Papp Andrea                       
polgármester                                                                             jegyző 
 
 
 
 

1. melléklet a 11/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez 
2. melléklet a 6/2011. (II. 28.) rendelethez 

 
 

Díjkategória 
(Ft) 

Az Idősek Klubjában biztosított 
ellátás személyi térítési díj 
számításának kedvezménye  

(%) 
0 – 57.000 50 

57.001 – 85.500 40 
85.501 – 130.000 30 

130.001 fölött - 
 
 
 

2. melléklet a 11/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez 
5. melléklet a 6/2011. (II. 28.) rendelethez 

 
 

Díjkategória 
(Ft) 

A szociális étkeztetésnél a 
személyi térítési díj számításának 

kedvezménye  
(%) 

0 – 28.000 20 
28.001 – 85.500 10 

85.501 fölött - 
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9. Napirendi pont: 
 

Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati társulás 
megállapodásának módosítása 

 

 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Vámos Istvánné dr.: A kistérségi társuláson belül a háziorvosi ügyelet 
ellátására ún. mikro társulások jöttek létre.  Az orvosi ügyelet rendszerében a 
Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyelet az Ózdi Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás keretén belül működik. Minden hívás a diszpécser 
szolgálathoz érkezik. Az ügyelet jól felszerelten működik, jelentős 
eszközbeszerzéssel. Az előterjesztés célja, hogy a törvényi rendelkezésnek 
feleltessük meg a megállapodást. Az önkormányzati törvény értelmében 
ezeket a megállapodásokat felül kell vizsgálni, és június 30-ig módosítani 
kell. Az előterjesztés előkészítésében segítségünkre volt a mikro-társulás 
gesztora Borsodnádasd Önkormányzata.  
 
Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést, elfogadásra javasolja.  
 
Varró Lajos:  A hozzájárulás lakosságszám arányában történik. 
 
Balázsné Király Rita: Rendezték már a gyógyszerek miatti problémákat? 
 
Vámos Istvánné dr.: A gyógyszerekről a működtetőnek kell gondoskodni. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Minden ügyelet végén leltár alapján adják át a 
gyógyszert. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 
határozatot hozza: 
 
 

117/2013. (VI. 28.) sz. határozat: 
 
Tárgy:  Háziorvosi ügyeleti önkormányzati társulás megállapodásának 
módosítása 
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Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádasd-völgyi 
Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 
módosításával a melléklet szerinti tartalommal egyetért.  
 

Határid ő: 2013. július 2. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

10. Napirendi pont: 
 

Háziorvosi pályázat kiírása 
 

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Vámos Istvánné dr.: Mindenki megkapta az előterjesztést.  
 
Nincs hozzászólás.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást az előterjesztésre.  
 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 
határozatot hozza: 
 
 

118/2013. (VI. 28.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Pályázat kiírása felnőtt háziorvosi állás betöltésére 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázati kiírást tesz 
közzé a II. számú felnőtt háziorvosi körzetben lévő állás betöltésére. A 
pályázati kiírást a következő tartalommal hagyja jóvá:  
 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
Felnőtt háziorvosi állás betöltésére 

 
A pályázatot meghirdető szerv: 
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, 3663 Arló, Ady Endre 
út 162. 
 
A meghirdetett munkahely címe:  
Arló, Rákóczi út 5. 
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A betöltendő munkakör:  II. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosi 
feladatainak teljes körű ellátása területi ellátási kötelezettséggel határozatlan 
idejű vállalkozói jogviszony vagy közalkalmazotti jogviszony keretében. 
 
Munkaid ő beosztása: 

� teljes munkaidős, napi 4 óra rendelőben végzett járó beteg ellátás és 4 
óra az ellátott terület szerinti fekvő betegek ellátása, 

� lehetőség szerint 4 rendelés délelőtt és 1 délutáni időszakban a hét 5 
napján, 

� az orvosi ügyeleti ellátás biztosítása szükség szerint. 
 

Pályázati képesítési és egyéb feltételek: 
� A 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés, a 2000. évi II. 

törvény  
végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, a 96/2003. 
(VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte, 

� Diploma hiteles másolata, szakképesítést tanúsító okiratok másolata, 
� Részletes szakmai önéletrajz, 
� Büntetlen előélet, cselekvőképesség, 
� Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
� B kategóriás jogosítvány, 
� Egészségügyi alkalmasságot igazoló okiratok másolata, 
� Háziorvosi alkalmasság meglétét igazoló okmány másolata, 
� A vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok vállalkozás esetén, 
� Nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat 

elbírálásában közreműködők a pályázatba betekintsenek, nyílt vagy zárt 
ülésen tárgyalja a képviselő-testület. 

� Az önkormányzat rezidens pályázó jelentkezését is elfogadja. 
 

Pályázat benyújtása: 
A pályázatot 1 példányban (a borítékon feltüntetve: „Háziorvosi pályázat”) 
postai úton vagy személyesen az alábbi címre kell benyújtani: Arló 
Nagyközség Polgármestere, 3663 Arló, Ady Endre út 162.  
 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2013. szeptember 15. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 
2013. szeptemberi képviselő-testületi ülés. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:  
Bizottsági javaslat kialakítását követően hozott Képviselő-testületi döntés. A 



 19 

pályázati eljárás során a pályázónak a Képviselő-testület előtt ismertetnie 
szükséges elképzeléseit. Az Önkormányzat a nyertes pályázóval részletes 
szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik, vagy kinevezi a 
pályázót közalkalmazottnak. 
 
Egyéb juttatások: 

� Szolgálati bérlakás vagy családi ház a pályázó választása szerint 
 
Az állás betöltésének időpontja: 
A pályázat elbírálását követően azonnal.  
 
A pályázati kiírás közzétételének helye: 

� KSZK internetes portál 
� www.arlo.hu honlap 
� OALI honlap 
� Egészségügyi Közlöny 

 
A pályázat benyújtásához tájékoztatást lehet kérni Vámos Istvánné dr. 
polgármestertől Arlói Polgármesteri Hivatal, 3663 Arló, Ady Endre út 162. 
szám alatt, és telefonon: 06-48/544-003 számon. 
 
Határid ő: 2013. szeptember 27. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
11. Napirendi pont: 
 

Ügyvezetői álláspályázat kiírása 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Bíró Ferenc: A beadás határidejét módosítsuk szeptember 15-ről augusztus 
15-re. Így az augusztusi testületi ülésen tudunk dönteni. Ha nem a mostani 
vezető nyeri meg, akkor ne hozzuk lehetetlen helyzetbe, legyen ideje 
munkahelyet keresni. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást a módosítás szerinti előterjesztésre. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
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119/2013. (VI. 28.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Pályázat kiírása az Arlói Turisztikai, Közösségi Kft. ügyvezetői állás 
betöltésére  
 
Arló Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete pályázati kiírást tesz 
közzé az Arlói Turisztikai, Közösségi Kft. ügyvezetői állás betöltésére. A 
pályázati kiírást a következő tartalommal hagyja jóvá: 
 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
Arlói Turisztikai, Közösségi Kft. ügyvezetői állás betöltésére 

 
A pályázatot meghirdető szerv: 
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, 3663 Arló, Ady Endre 
út 162. 
 
A meghirdetett munkahely címe:  
Arló, Suvadás u. 1. 
 
A betöltendő munkakör:  ügyvezető 
 
A megbízás időtartama:  
Határozatlan idejű munka törvénykönyves jogviszony. 
 
Munkaid ő beosztása: 

� teljes munkaidős  
 
Pályázati feltétel:  

� középfokú végzettség (bizonyítvány hiteles másolata), 
� Részletes szakmai önéletrajz, 
� A helyzetelemzésre, strandfürdő üzemeltetésre alapuló vezetői 

program, 
� Büntetlen előélet, cselekvőképesség, 
� Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
� B kategóriás jogosítvány, 
� Nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat 

elbírálásában közreműködők a pályázatba betekintsenek, nyílt vagy zárt 
ülésen tárgyalja a képviselő-testület. 

 
Előnyt jelent:  

� Szakirányú felsőfokú,  
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� pénzügyi-gazdasági, vagy 
� idegenforgalmi képesítés,  
� fürdőüzemeltetésben-vendéglátásban szerzett legalább 2 éves 

gyakorlati tapasztalat, 
� nyelvismeret.  

 
Pályázat benyújtása: 
A pályázatot 1 példányban (a borítékon feltüntetve: „Ügyvezetői pályázat”) 
postai úton vagy személyesen az alábbi címre kell benyújtani: Arló 
Nagyközség Polgármestere, 3663 Arló, Ady Endre út 162.  
 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2013. augusztus 15. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 
2013. augusztusi képviselő-testületi ülés. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:  
Bizottsági javaslat kialakítását követően hozott Képviselő-testületi döntés. A 
pályázati eljárás során a pályázónak a Képviselő-testület előtt ismertetnie 
szükséges elképzeléseit. Az Önkormányzat a nyertes pályázóval 
munkaszerződést köt. 
A képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné 
nyilvánítására.  
 
Bérezés: megegyezés szerint. 
 
Az állás betöltésének időpontja: 2013. október 1. 
 
A pályázati kiírás közzétételének helye: 

� www.arlo.hu honlap 
 

A pályázat benyújtásához tájékoztatást lehet kérni Vámos Istvánné dr. 
polgármestertől Arlói Polgármesteri Hivatal, 3663 Arló, Ady Endre út 162. 
szám alatt, és telefonon: 06-48/544-003 számon. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
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12. Napirendi pont: 
 

Egyebek 
 

a.) Hulladékgazdálkodási társulási szerződés felmondása 
 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: Az ÓHG a hulladékgazdálkodási szerződést felmondta 
törvényi rendelkezésre hivatkozva. 2014. január 1-jétől közszolgáltató csak 
olyan gazdálkodó szervezet lehet, ahol az állam vagy az önkormányzat 
többségi tulajdonában van és nonprofit szervezet. Hulladékgazdálkodó 
engedéllyel, valamint minősítő okirattal kell rendelkeznie. Ebben a 
pillanatban a törvénynek egyetlen szolgáltató sem felel meg. A törvény 
előírja, hogy a szerződéseket 6 hónappal előtte fel kell mondania az 
önkormányzatnak. Az ÓHG felmondta a szerződést, december 31-ig 
szolgáltatási kötelezettsége van. Tehát december 31-ig minden 
önkormányzatnak egy új közszolgáltatóval kell szerződést kötni. A Sajó- 
Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás meg 
fog felelni a követelményeknek, már előnyben van a többi szolgáltatóval 
szemben.  Augusztusban fogunk erre visszatérni.  
 
Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a 
szerződés felbontását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem az előterjesztés elfogadását. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 
határozatot hozza: 
 
 

120/2013. (VI. 28.) sz. határozat: 
 
Tárgy:  Hulladékgazdálkodási társulási szerződés felmondása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Ózdi 
Hulladékgazdálkodási Kft-vel 2005. október 4. napján kötött települési szilárd 
hulladékkezelési szerződés 2013. december 31. napjával történő felmondását 
elfogadja. 
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Felkéri a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Határid ő: 2013. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

b.) Nagy József ingatlan vásárlási kérelme 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Vámos Istvánné dr.: Nagy József járdánházai lakoskérelemmel fordult 
hozzánk, hogy a korlátozottan forgalomképes önkormányzati tulajdonban 
lévő szántó terület megvásárlását engedélyezzük, amely az Ő két területe 
között van. Ez a terület a Gyepes völgyben, a Kohász forrásnál helyezkedik 
el. Ha megvásárlásra kerül, nem tiltja el a lakosságot a forrástól. Művelési 
kötelezettségünk van, de ennek nem teszünk eleget. Javaslom az értékesítést, 
de a vagyonrendeletet is módosítani kell. Az ár 125 eFt lenne. 
 
Bíró Ferenc: Művelés alá akarja vonni a területet. A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság javasolja a terület eladását.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást a terület eladására. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 5 igen és 2 nem szavazattal a következő 
határozatot hozza: 
 
 

121/2013. (VI. 28.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Külterületi ingatlan értékesítése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi döntés alapján 
korlátozottan forgalomképes önkormányzati tulajdonban lévő, 0136/4 hrszú 
6831 m2 területű 2,39 AK értékű szántó, és 0136/8 hrsz-ú, összességében 
6497 m2 nagyságú, 0,91 AK értékű gyep művelési ágú, az önkormányzat 
tulajdonában lévő 24/96-od, 1624,25 m2 területet értékesítésre meghirdeti. 
 
Az ingatlanok együttes értéke: 125 000,- Ft. (A két terület együtt. 8455 m2 ) 
 
Utasítja a Polgármestert és a Jegyzőt a hirdetmény elkészítésére és a 
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vagyonrendelet módosítására. 
 
Határid ő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester  
                Klisóczkiné Papp Andrea jegyző 
 
 

c.) Stallprofi Kft. telekvásárlási kérelme, vagyonrendelet módosítása 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Vámos Istvánné dr.: Ez egy gödöllői kft., belterületet szeretnének 
megvásárolni a Zrínyi úton, teherautó tárolására használnák. A terület 
korlátozottan forgalomképes, falusias környezetben van. Az eladási ár 500 a 
helyi rendelet szerint Ft/m2, 835 m2 a terület, az ár 417 500 Ft.  
 
Bíró Ferenc: Most az utcán állnak a járművek. A telekalakítást is el kell 
végezni, ennek a költségét a vevőnek kell állnia. A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság javasolja az eladást. 
 
Vámos Istvánné dr.: A vagyonrendeletben a korlátozottan forgalomképesből 
át kell tenni üzleti vagyonba. A rendeletet módosítani szükséges. Erre kérem a 
szavazást. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 
rendeletet alkotja: 
 
 

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2013. (VII. 2.)  

önkormányzati rendelete 
 

az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről 
és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól 

szóló 9/2012. (VII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 
 
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) 
bekezdésében, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-
ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) 
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pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

 
1. § 

 
Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 
9/2012. (VII. 2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. 
melléklete helyébe ez a rendelet 1. melléklete lép. 
 
 

2. § 
 

A Rendelet 3. melléklete helyébe ez a rendelet 2. melléklete lép. 
 
 

3. § 
 
Ez a rendelet 2013. július 3-án lép hatályba és 2013. július 4-én hatályát 
veszti. 
 

 
 
 

Vámos Istvánné dr.                                                    Klisóczkiné Papp Andrea  
polgármester                                                                                             jegyző 
 
 
A rendelet mellékletét lásd a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
Vámos Istvánné dr.: A rendelet módosítása után kérem a szavazást az 
előterjesztés szerinti eladásra. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 
határozatot hozza: 
 
 

122/2013. (VI. 28.) sz. határozat: 
 
Tárgy:  Belterületi ingatlan értékesítése 
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Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az arlói 1809 hrsz-ú, az 
önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen terület művelési ágú, 
forgalomképes 835 m2 ingatlanból a telekmegosztás után visszamaradó részt, 
500,- Ft/m2 áron értékesíti a Stallprofi Magyarország Kft. Gödöllő, Dózsa Gy. 
út 13. szám alatti székhelyű cég részére. 
 
A telekalakítás során az ingatlanon lévő buszmegálló önálló hrsz-ot kap a 
telekalakítás szabályainak megfelelően. 
 
Utasítja a polgármestert és a jegyzőt az adás-vételi szerződés megkötésére. 
 
Határid ő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
     Klisóczkiné Papp Andrea jegyző  
 
 
 

d.) Mobil kamerarendszer kiépítése 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést. Két típusú kamera rendszerről kaptunk tájékoztatót. A bizottság 
4-5 kamerából álló mobil kamera rendszer beszerzését javasolja.  
 
Varró Lajos:  Mindent meg kell tenni érte. 
 
Vámos Istvánné dr.: A vagyonvédelem is szerepel a feladatok között. 
Középületekre szeretnénk kitenni. Elképzelhető, hogy egy intézményre kettő 
kell. A mai napon a ravatalozót is feltörték, elvitték a hangosítót. Már a 
kegyeleti jogot sem tisztelik a betörők. 
 
Tengely Katalin: A házasságkötőben sincs riasztó, csak az épületben.  
 
Horvát Ern ő: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat is vásárol egy kamerát. 
 
Vámos Istvánnéd dr.: Kérem a szavazást az 5 db kamera vásárlására. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 
határozatot hozza: 
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123/2013. (VI. 28.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Mobil kamera rendszer  
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és 
intézményei épületeire 5 db kamerából álló rendszer kiépítését engedélyezi. 
Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedés megtételére. 
 
Határid ő: 2013. július 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

e.) Faház beszerzése 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: Polgár Ferenc faház felajánlása továbbra is él. Az 
ügyvezető úrral történt egyeztetés alapján a megállapodásra azért nem került 
sor, mert még a kft. sem szerzett be faházat.  
 
Janiczak Dávid: A Kft. 4 db faházat vásárolt meg. Jelenleg arra várunk, hogy 
az engedélyt megkapjuk. A jövő héten elkezdjük az önkormányzat 
segítségével. A csúszás miatt már csak 1 hónapunk van a kiadására. Polgár 
Ferenccel majd ezek után tárgyalunk. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem a tájékoztató elfogadását. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 
határozatot hozza: 
 
 

124/2013. (VI. 28.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Faház beszerzés   
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a faház 
beszerzésekről szóló tájékoztatást. 
 
Határid ő: 2013. június 28. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
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f.) Zavarkó István felajánlása 

 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné: Szeretném, ha a korábbi határozatát visszavonná a 
képviselő-testület. Nem voltunk a helyszínen, de a meglévő térkép adatok 
alapján nem tudjuk meghatározni a határt. Van a területen egy szakadék, ami 
szintén elburjánzott, nem elegendő a letisztításhoz a kézi erő. Nem fákról, 
hanem bozótirtásról van szó. Kérem a határozat visszavonását. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 
határozatot hozza: 
 
 

125/2013. (VI. 28.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Zavarkó István felajánlása (határozat visszavonása) 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 97/2013. (V. 24.) 
számú határozatát visszavonja. 
 
Határid ő: 2013. július 2. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

g.) Fehér Kocsma megvásárlásának lehetősége 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: Az ingatlan értékéről ingatlan forgalmi szakértői 
véleményt kértünk. Két részletben készült el, az egyik a kocsma épülete, a 
másik a lakóépület. A kocsma épülete elvileg helyreállítható lenne, nagy 
ráfordítással. A mellette lévő lakóház épületének a belső udvara védelmet 
érdemlő épület, cseléd épület. A szakértői vélemény szerint 1,7 MFt a 
lakóépület, 840 eFt a kocsma, az egész 2,5 MFt. Erről még a tulajdonost nem 
értesítettem. Kérem a szakértői vélemény tudomásul vételét. Tegyünk-e vételi 
ajánlatot? 
 
Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést. A rendezési tervet is módosítani kell. Felmerült, hogy a 
Közútkezelő hozzájárulását is lehetne kérni. A bontási költség is jelentős lesz. 
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Javasoljuk, a polgármester folytasson tárgyalásokat a tulajdonossal. 
 
Varró Lajos: Legyen ott körforgalom vagy egy tér, mert veszélyes a kanyar. 
Egyetértek vele, hogy bontsuk le az épületet a jövő évben. 
 
Vámos Istvánné dr.: Az a javaslat, hogy folytassunk tárgyalásokat a 
megvásárlásra az ár lejjebb szorításával. Erre kérem a szavazást. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 
határozatot hozza: 
 
 

126/2013. (VI. 28.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Fehér Kocsma megvásárolásának lehetősége 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Fehér Kocsma megvásárlása érdekében folytasson 
tárgyalásokat a tulajdonossal. 
 
Határid ő: 2013. július 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

h.) Európai Mobilitási Hét 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felhívással fordult 
az önkormányzatokhoz, hogy írjuk alá a chartáját. Környezetkímélési 
szempontból az önkormányzatok csatlakozhatnak ahhoz a kezdeményezéshez, 
hogy autómentes napot hirdetnek minden településen szeptember 22-én. 
Javaslom, hogy csatlakozzunk ehhez. 
 
Bíró Ferenc: Vasárnap lesz, javasoljuk a csatlakozást.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást.  
 
A 7 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással a 
következő határozatot hozza: 
 
 



 30 

127/2013. (VI. 28.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Európai Mobilitási Hét – Autómentes Nap 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik az Európai 
Mobilitási Héthez, ezen belül 2013. szeptember 22-én az Autómentes Naphoz.  
 
Határid ő: 2013. szeptember 22. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

i.) ECO-VERDE kft. ajánlata 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: Vízmegtakarítási felülvizsgálatot végzett a cég az 
önkormányzatnál és intézményeiben. Olyan csapra szerelhető eszköz 
használatát javasolják, amivel nagy mennyiségű vizet lehet megtakarítani.  
 
Bíró Ferenc: Ez az eszköz porlasztási technikával csökkenti a víz 
mennyiségét. A konyhára nem célszerű felszerelni, viszont az óvodában a 
kézmosókba, az orvosi rendelőkbe javaslom. A megtakarítás fontos. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást az ajánlat elfogadására. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 
határozatot hozza: 
 
 

128/2013. (VI. 28.) sz. határozat: 
 
Tárgy:  ECO-VERDE Kft. ajánlat vízdíj megtakarításra 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az ECO-VERDE Kft. 
vízdíj megtakarításra vonatkozó ajánlatát elfogadja.   
Megbízza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határid ő: 2013. július 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
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j.)  Megállapodás az Önkormányzat és Koós Gáborné között 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérelem érkezett Koós Gábornétól, aki a volt vízmű 
épülete szomszédságában lakik. Egy régi megállapodás volt a GAMESZ és a 
család között, mely szerint biztosítják a teherautóval való bejárási lehetőséget 
a Vízmű udvarából. 1982-ben megépült a derítő, ami közös lett a Vízművel, 
helyet adott ennek, cserébe Ő nem fizet a szennyvíz szállításért. Elköltözött a 
Vízmű, az Önkormányzat telephelye lesz. Kéri, hogy ezek a kedvezmények 
továbbra is biztosítva legyenek.  
 
Bíró Ferenc: Teherautóval nem lehet bemenni az udvarára, mert a kanyarban 
van. Ez nem okozott eddig sem problémát. Koós Gáborné egyedül él, kevés a 
szennyvize. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a 
megállapodás fenntartását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást a megállapodás fenntartására. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 
határozatot hozza: 
    
 

129/2013. (VI. 28.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Megállapodás az Önkormányzat és Koós Gáborné között 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyközségi Tanács 
VB. GAMESZ és Koós Gáborné Arló, Ady E. út 139. sz. alatti lakos között 
létrejött megállapodást a közös szennyvíz ürítő használatra és az Ady E. út 
137. sz. alatti önkormányzati tulajdon felőli megközelítésre vonatkozóan 
fenntartja.  
 
Határid ő: 2013. július 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

k.) Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. könyvvizsgálói szerződése 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: A Győrffi Dezsővel kötött könyvvizsgálói szerződés 
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május végén lejárt. Az a kérdés, hogy ragaszkodunk-e hozzá továbbra is, vagy 
nem hosszabbítjuk meg. 100 eFt a megbízási díj. Nem olyan nagy 
összegekkel gazdálkodik a kft. A Felügyelő Bizottság is vizsgálja időnként a 
gazdálkodásukat.  
 
Bíró Ferenc: A Kft. nem főállású könyvelővel könyveltet. Árajánlatot kell 
kérni profi könyvelő cégtől, aminek a tulajdonosa egyben könyvvizsgáló is. 
Ez a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleménye. 
 
Vámos Istvánné dr.: A javaslat az, hogy a könyvvizsgálói szerződést ne 
hosszabbítsuk meg. Kérem erre a szavazást. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 
határozatot hozza: 
 
 

130/2013. (VI. 28.) sz. határozat: 
 
Tárgy:  Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. könyvvizsgálói szerződése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Turisztikai és 
Közösségi Kft. Győrffi Dezsővel kötött könyvvizsgálói szerződését nem 
kívánja meghosszabbítani. Megbízza az ügyvezetőt, hogy a könyvelői 
feladatok ellátásával bízzon meg egy könyvelő céget. 
 
Határid ő: 2013. július 31. 
Felelős: Janiczak Dávid ügyvezető 
 
  
l.) Településrendezési terv módosítása  
 

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

Vámos Istvánné dr.: A rendezési terv más területeken is módosítást igényel. 
Többek között a Fehér kocsma városközpontként szerepel benne. Javaslom, 
hogy a testület alaposan tanulmányozza át a tervet és tárgyaljuk meg. 
Felhatalmazást kérek településtervező megbízására a módosítás során.  
 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 
határozatot hozza: 
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131/2013. (VI. 28.) sz. határozat: 
 
Tárgy:  Településrendezési terv módosítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az arlói 02/28 hrsz-ú 
ingatlant a rendezési tervében közterület kategóriában út és zöldterület 
övezetbe sorolja. 
Utasítja a polgármestert településtervező megbízására a rendezési terv 
módosításának elkészítésében való közreműködésre. 
 
Határid ő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

m.) Tájékoztatások 
 
Vámos Istvánné:   
� Iránytaxi működik az Újváros térről a tóhoz. 
 
� A svájci program keretén belül támogatják az egészségügyben 
megelőzésre fordított tevékenységeket, valamint a program jelentős mértékű 
támogatást nyújt az orvosoknak. A program elindulása után specialisták 
érkeznek a településre, valamint egészségőrök fognak dolgozni. Egy 
helyiséget kell biztosítani a munkájukhoz, melyre a rendelő helyisége 
alkalmas. Reméljük, hogy meg tudjuk oldani az orvoshiányunkat is. A 
lakhatás feltételeit biztosítani tudjuk számára. 
 
� Lehetőségünk lenne közfoglalkoztatóként a közérdekű munkára ítélt 
személyek foglalkoztatására, illetve a szabálysértési bűncselekményt 
elkövetett személyek foglalkoztatására. Legyünk foglalkoztatók? Nem kell 
fizetnünk, az orvosi alkalmassági vizsgálatot nekik kell fizetni. Július 1-jéig 
minden foglalkoztatónak be kell jelentenie a szándékot. A szabálysértési 
ügyekben már működik a dolog, a másikat nem javaslom. Kérem erre a 
szavazást. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag  a következő 
határozatot hozza: 
 
 

132/2013. (VI. 28.) sz. határozat: 
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Tárgy: Közérdekű munkavégzés  
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szabálysértési bírság 
esetén közérdekű munkára ítélt személyek foglalkoztatására lehetőséget 
biztosít. A bűncselekményt elkövetett személyek foglalkoztatását nem kívánja 
végezni. 
 
Határid ő: 2013. július 12. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Vámos Istvánné dr.: A két teherautó értékesítése megtörtént. Az IFA 
teherautót 300 eFt-ért, a DAEWO teherautót 120 eFt-ért sikerült eladni. 
 

� Retek Edit volt háziorvos ügye: Az első fordulóban 4 124 eFt tartozást 
szerettünk volna érvényesíteni. Ebből 3 MFt-ot ítéltek meg, mert a 
többi járulék volt, azt nem perelhetjük vissza, az nem jelent meg nála 
jövedelemként. A fellebbezés alapján megfogalmazták, hogy a 
szerződés nem tartalmazta azt, hogy mikortól számít bele az időbe a 
pályázati támogatásban megjelölt a továbbdolgozási idő. A 
Törvényszék megállapította, hogy formailag sem felel meg a szerződés 
a jogszabályoknak, mert nincs az önkormányzattal munka jogviszony. 
Csak egyszerű polgári jogi támogatási szerződésről beszélhetünk. A 
Törvényszék leszállította a követelésünket 1 220 eFt-ra. Nincs helye 
fellebbezésnek. Javaslom, hogy indítsuk el a végrehajtást, és 
kamatokkal együtt hajtsuk be ezt az összeget. Kérem a szavazást. 

 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag  a következő 
határozatot hozza: 
 
 

133/2013. (VI. 28.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Retek Edit volt háziorvos ügyében végrehajtás elindítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Retek Edit ügyében a 
Törvényszék által megítélt 1 220 eFt és kamatai végrehajtását rendeli el. 
Utasítja a polgármestert a további szükséges intézkedés megtételére. 
 
Határid ő: 2013. július 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 



 35 

 
Vámos Istvánné dr.: Változatlan feltételekkel kiírjuk az ASZAK vezetői 
álláspályázatot. Erre kérem a szavazást.  
 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 
határozatot hozza: 
 

134/2013. (VI. 28.) sz. határozat: 
 
Tárgy: ASZAK vezetői álláspályázat kiírása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Szociális 
Alapszolgáltatási Központ vezetői álláspályázatát változatlan feltételekkel, 
augusztus 21-ei benyújtási határidővel kiírja. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Vámos Istvánné dr.: Megígértem, hogy tájékoztatást adok a pizzéria melletti 
út állapotáról. A beadványban azt írták, hogy a búcsús kamionok teszik 
tönkre. Felmerült az a lehetőség is, hogy az Ady úton Berecz Bálint ott lakó 
vállalkozó teherautó forgalma kátyúzza ki az utat. Felszólítottuk, hogy állítsa 
helyre az utat. 11-én helyszíni szemlét tartottunk, betömte a kátyúkat. Viszont 
a bejelentő megtámadott bennünket, mondván a szomszédi viszony 
megromolhat az intézkedésünk által. Válaszoltunk a levelére. 
 
Bíró Ferenc: A szennyvíz csatorna ügyében a terv összeállítása előtti utolsó 
megbeszélés lezajlott. Ahol csak lehet, műanyag fedlapokat teszünk, mert azt 
nem lopják el, időálló. A szennyvíztisztító telep a volt hulladéktelepen lesz.   
 
Nincs több napirendi pont, a polgármester bezárja az ülést. 

 
K. m. f. 

 
 

Vámos Istvánné dr.                                                    Klisóczkiné Papp Andrea 
polgármester                                                                                            jegyző 
 
Solymosi Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
 


