
 
 
 
 
 

Készült Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-
testülete 2013. január 25-én megtartott üléséről 

 
 
Jelen vannak: Varró Lajos alpolgármester, 

Balogh Edina, Balázsné Király Rita, Bíró Ferenc, dr. 
Springer József, Vámos Andrásné képviselők  
Juhász János                          Felügyelő Bizottság 
                                               elnöke 
Berencsi Lajosné                   Egyesületi elnök 
Nagyné Simon Katalin          intézményvezető 
Janiczak Dávid                      Suvadás Liget vezetője 
Koós István                           Sportegyesület vezetője 
Feledi Józsefné                      Nőklub vezetője 
Lukán Istvánné                      óvodavezető 
Schlága István                       Polgárőr Egyesület  
                                               vezetője 
Kiss Emőke                           polgárőrség tagja 
Tengely Katalin                    Tájház és Könyvtár  
                                               vezetője 
Klisóczkiné Papp Andrea      jegyző  

 Solymosi Katalin                   jegyzőkönyvvezető 
 
Varró Lajos alpolgármester: Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, 
hogy az ülés határozatképes, minden képviselő jelen van. Javaslatot tesz 
az ülés napirendjére, melyet a képviselők egyhangúlag, 6 igen 
szavazattal az alábbiak szerint fogadnak el: 
 
Napirendi pontok: 

1. 2013. évi költségvetés 
2. Civil szervezetek beszámolója 
3. Indítványok, javaslatok 

 
Varró Lajos: Megnyitja az 1. napirendi pontot. 
 

1. Napirendi pont: 
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2013. évi költségvetés 

 
A napirendi pont előterjesztője: Varró Lajos alpolgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Varró Lajos: A költségvetés még nem teljes, sarokszámok hiányoznak. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 
tárgyalta az előterjesztést. Legfontosabbnak tartjuk a 
munkahelyteremtést. Az önkormányzati finanszírozásban sem várható 
javulás. A bizottság egyhangúlag elutasította az előterjesztés elfogadását. 
 
Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is tárgyalta 
az előterjesztést. Ugyanaz a véleményünk. Ezekkel a feltételekkel nem 
lehet elfogadni a költségvetést, alapvető adatok hiányoznak. Nem 
javasolja elfogadni a költségvetést a bizottság. 
 
Nincs több hozzászólás, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag a következő határozatot hozza:  
 
  

5/2013. (I. 25.) sz. határozat: 
 
Tárgy: 2013. évi költségvetés 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 
2013. évi költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal nem 
fogadja el. Kéri az alpolgármestert annak további átdolgozására. 
 
Felelős: Varró Lajos alpolgármester 
Határidő: 2013. február 28. 
 
 

2. Napirendi pont: 
 

Civil szervezetek beszámolói 
 

A napirendi pont előterjesztője: Civil szervezetek vezetői 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
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Arlói Nőklub beszámolója 
 
Feledi Józsefné: Azt kívánom, hogy ezt a történelmi korszakot élje meg 
az utánunk jövő nemzedék.  
 
Balázsné Király Rita: Példa értékű, hogy 40 éve működik egy ilyen 
szervezet. Értékelem a munkáját. 
 
Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a támogatás 
elszámolását vizsgálta, mindent rendben talált. Mi is köszönjük a 
munkáját. 
 
Varró Lajos: Találkozásunk mindig ünnepnaphoz kötődik. Azt 
kívánom, hogy sikerüljön mosolyogva eltölteni az öregkort. Jó 
egészséget kívánok mindenkinek. 
 
Nincs több hozzászólás, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag a következő határozatot hozza: 
 

6/2013. (I. 25.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Arlói Nőklub beszámolója 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Nőklub 
2012. évi beszámolóját elfogadja. 
 
Felelős: Varró Lajos alpolgármester 
Határidő: 2014. január 31. 
 
 
Arlói Vegyeskar beszámolója  
 
Berencsi Lajosné: 3 éve alakultunk, azóta minden ünnepségen 
fellépünk. Most jelenleg nincs karvezetőnk, de reméljük, hogy ez az 
állapot rendeződik. 
 
Balázsné Király Rita: Annál jobban színesíti a közéletet, minél több 
ilyen rendezvény van. 
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Bíró Ferenc: Nem szabad feloszlani az énekkarnak. A kapott 
támogatással elszámoltak a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
ülésén.  
 
Varró Lajos: Alapító tagja voltam az énekkarnak. Az elején 
megfogalmazódott igény után az még nagyobb lett. Együtt kell tartani a 
csapatot. 
 
Nincs több hozzászólás, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag a következő határozatot hozza: 
 
 

7/2013. (I. 25.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Arlói Vegyeskar beszámolója 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Vegyeskar 
2012. évi beszámolóját elfogadja. 
 
Felelős: Varró Lajos alpolgármester 
Határidő: 2014. január 31. 
   
 
Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület 
 
Berencsi Lajosné: Több, mint egy éve dolgozunk, mostanra jogerőre 
emelkedett a bejegyzésünk. Most már pályázhatunk. Szép számú 
rendezvényünk volt az elmúlt évben. Köszönöm a polgárőr 
egyesületnek, hogy minden rendezvényünkön ott voltak, segítették a 
munkánkat. Megköszönöm a testületnek, hogy támogattak bennünket, és 
a Tájházat is igénybe vehettük. A téltemetés február 16-án lesz, 
mindenkit meghívok. 
 
Balázsné Király Rita: Színesek voltak a programok. Keveset vettem 
részt ezeken, családi körülmények miatt. Gratulálok a munkátokhoz. 
 
Bíró Ferenc: Értékesnek és fontosnak tartom a munkájukat. A Bizottság 
a támogatás elszámolását ellenőrizte. 
 
Varró Lajos: Volt már itt Honismereti Kör is, de feloszlottak. 
Megdöbbentem, hogy milyen színvonalasak az előadások. Gratulálok 
hozzá. 
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Nincs több hozzászólás, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag a következő határozatot hozza: 
 

8/2013. (I. 25.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület beszámolója 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Közéletért 
és Kultúráért Egyesület 2012. évi beszámolóját elfogadja. 
 
Felelős: Varró Lajos alpolgármester 
Határidő: 2014. január 31. 
 
 
Arlói Sportegyesület  
 
Koós István: A költségvetésben amennyire van lehetőség, többlet 
támogatást kérek erre az évre.  
 
Balázsné Király Rita: Méltatlan ezekhez az eredményekhez a 
tornaterem állapota. Minden jót kívánunk. 
 
Bíró Ferenc: A számlákkal elszámolt a Sportegyesület. Felmerült a 
többlet támogatási igény. Elmondtam, hogy amíg a forrásokat nem 
látjuk, addig nem tudunk ebben dönteni. 
 
Nincs több hozzászólás, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag a következő határozatot hozza: 
 
 

9/2013. (I. 25.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Arlói Sportegyesület beszámolója 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói 
Sportegyesület 2012. évi beszámolóját elfogadja. 
 
Felelős: Varró Lajos alpolgármester 
Határidő: 2014. január 31. 
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Arlói Polgárőr Egyesület  
 
Varró Lajos: A munkájukat egyáltalán nem irigylem. 
 
Balázsné Király Rita: Aki a saját idejét és pénzét feláldozza azért, hogy 
Arló közbiztonsága jó legyen, csak díjazni tudjuk. Felmerült, hogy 
nagyobb önkormányzati támogatást kérnek. További jó egészséget 
kívánunk. 
 
Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is 
megállapította a polgárőrség fontosságát. A kapott támogatással 
hiánytalanul elszámoltak. 
 
Varró Lajos: Nagy lendülettel kezdték, és ez tart is. Bevállalták a 
szociális tűzifa őrzését, minden elismerés a csapatnak. A rendőrök is 
elismeréssel szólnak a munkájukról. 
 
Nincs több hozzászólás, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag a következő határozatot hozza: 
 

10/2013. (I. 25.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Arlói Polgárőr Egyesület beszámolója 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Polgárőr 
Egyesület 2012. évi beszámolóját elfogadja. 
 
Felelős: Varró Lajos alpolgármester 
Határidő: 2014. január 31. 
 
 
Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány 
 
Varró Lajos: Fő tevékenységi körük a Falu-tévé működtetése. 
 
Balázsné Király Rita: A munkájukat megköszönöm. 
 
Bíró Ferenc: Nagyon takarékosan bántak a támogatással. Felhívom 
mindenkinek a figyelmét, hogy az adó 1 %-ából is támogatható a 
közalapítvány.  
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Nincs több hozzászólás, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag a következő határozatot hozza: 
 
 

11/2013. (I. 25.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány beszámolója 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Jóléti 
Szolgálat Közalapítvány 2012. évi beszámolóját elfogadja. 
 
Felelős: Varró Lajos alpolgármester 
Határidő: 2014. január 31. 
 
 

3. Napirendi pont: 
 

Indítványok, javaslatok 
 

a.) Támogatási kérelmek 
 
A napirendi pont előterjesztője: Varró Lajos alpolgármester 
 
Varró Lajos: Amennyiben lesz elkülönített összeg, majd akkor kerül 
tárgyalásra. A februári testületi ülésen lesz napirendi pont. 
 
 

b.) Vagyonrendelet módosítása 
 
A napirendi pont előterjesztője: Varró Lajos alpolgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Az indokolást részletesen leírtam az 
előterjesztésben. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 
elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra 
javasolja az előterjesztést.  
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Nincs több hozzászólás, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag a következő rendeletet alkotja: 

 
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2013. (I. 28.)   
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) 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 és Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság véleményének kikérésével 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) 3. § 
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) Az Önkormányzat tulajdonában álló forgalomképtelen 

vagyontárgyak: 
a) a helyi közutak és műtárgyaik,  
b) a terek és parkok, buszvárók, 
c) a vizek és vízi közműnek nem minősülő közcélú vízi 
létesítmények, 
d) a levéltári anyagok, tervtárak terv- és iratanyagai, 
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e) a védett természeti területek, 
f) a temető és felépítményei, 
g) a műemlékek, műemlék jellegű ingatlanok.”  

 
2. § 

 
A Rendelet 11. „Az önkormányzati vagyon ingyenes és kedvezményes 
átengedése, a felajánlott vagyon elfogadásának szabályai” alcímének 
helyébe a következő szöveg lép: 
 
„Az önkormányzati vagyon ingyenes és kedvezményes átengedése, a 
felajánlott vagyon elfogadásának és az önkormányzati vagyon 
átruházásának szabályai” 
 

3. § 
 
A Rendelet 15. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
„f) egyéb gazdálkodó szervezet részére a nagyközség közérdeke 
szempontjából jelentős közfeladat ellátására irányuló beruházás 
megvalósítása érdekében lehet.” 
 

4. § 
 

A Rendelet 13. „A korlátozottan forgalomképes vagyon feletti 
tulajdonosi jog gyakorlása” alcímének helyébe a következő szöveg lép: 
 
„Rendelkezés az egyes önkormányzati tulajdonú korlátozottan 
fogalomképes vagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról” 
 
 

5. § 
 
A Rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) Mindazon esetekben, amelyek során jogszabályok értelmében az 
illetékes miniszter vagy hatóság hozzájárulása szükséges, azt a 
tulajdonosi jogot gyakorló köteles beszerezni.” 
 

6. § 
 
A Rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„A vagyonkezelő annak a törzsvagyonnak a használati jogát 
gyakorolhatja, amely adott intézmény Alapító Okiratában vagy 
vagyonkimutatásában szerepel. Köteles a vagyontárgyakkal jó gazda 
módjára bánni, állagmegóvásukról, karbantartásukról gondoskodni.” 
 

7. § 
 
A Rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A költségvetési szerv és önkormányzati intézmény vezetője az Alapító 
Okiratban meghatározott tevékenységi körön és mértéken belül az 
alaptevékenység sérelme nélkül önállóan dönt a használatában lévő 
ingatlan, ingatlanrész használatba, bérletbe adásáról legfeljebb 1 hét 
időtartamra.” 

 
 

8. § 
 
A Rendelet 24. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) Értékhatártól függetlenül önkormányzati vagyon ingyenes vagy 
kedvezményes megszerzésére és önkormányzati vagyon átruházására a 
15. § rendelkezései az irányadóak.” 
 
 

9. § 
 
A Rendelet 27. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

 
„l) a vagyonkezelési szerződés megszűnésének eseteit, azaz:  

1. határozott időtartamú vagyonkezelési szerződésben 
meghatározott időtartam elteltével,  

2. határozott időtartamú vagyonkezelési szerződés 
felmondásával,  

3. közös megegyezéssel, 
4. határozatlan időtartamú vagyonkezelési szerződés 

esetén a szerződés felmondásával,  
5. a vagyonkezelő jogutód nélküli megszűnésével, 
6. az adott vagyontárgyra vonatkozóan a vagyontárgy 

megsemmisülésével, vagy 
7. a szerződésben, vagy a vonatkozó jogszabályokban 

meghatározott egyéb ok, vagy feltétel bekövetkezése 
esetén. „ 
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10. § 
 
(1)  Ez a rendelet 2013. január 29-én lép hatályba és 2013. január 30-án 

hatályát veszti. 
 
(2) Hatályát veszti a Rendelet: 

a) 2. alcíme  
b) 2. §-a, 
c) 3. § (1) bekezdése, 
d) 6. §-a, 
e) 9. § (2) bekezdése, 
f) 13. § (3) bekezdése, 
g) 12. alcíme, 
h) 16. §-a. 
 

 
 

Varró Lajos                                                         Klisóczkiné Papp Andrea 
alpolgármester                                                                                  jegyző 
 
 

c.) Vagyongazdálkodási terv 
 
A napirendi pont előterjesztője: Varró Lajos alpolgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: A nemzeti vagyonról szóló törvény előírja, 
hogy minden önkormányzatnak rendelkeznie kell vagyongazdálkodási 
tervvel. Középtávú és hosszútávú tervnek is szerepelnie kell benne. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság az 
előterjesztést elfogadásra javasolja. 
 
Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az 
előterjesztést elfogadásra javasolja. 
 
Nincs több hozzászólás, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag a következő határozatot hozza: 
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12/2013. (I. 25.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Arló Nagyközség Vagyongazdálkodási Terve 
 
1./ Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. örvény 9. § (1) bekezdés alapján az 
önkormányzat vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a 7. 
§ (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából 
közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbi tartalommal 
fogadja el: 
 

1. Középtávú vagyongazdálkodási terv 2013. – 2017. évekre: 
 
a) Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – 
felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 
 
b) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró 
képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és 
a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, 
egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos 
működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, 
értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a 
feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. 
 
c) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, 
felújítás) céljait a Képviselőtestület döntései és az éves 
költségvetési rendelet határozza meg. 
 
d) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái: 
A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának 
biztosítása, hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt 
feladatok hatékony és eredményes ellátása. 
 
A hasznosítás formái: 
1. A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése 
2. Használatba adása, bérbeadása. 

 
1. A vagyon értékesítése 
A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítésénél az 
önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és 
a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának 
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szabályairól szóló 9/2012. (VII. 2.) önkormányzati rendelet, 
valamint a magasabb szintű jogszabályokban foglaltak 
szerint kell eljárni, figyelemmel az önkormányzat nemzeti 
vagyonnal való felelős módon történő gazdálkodására. 
A vagyonértékesítésből származó bevétel elsősorban 
fejlesztési kiadások, fejlesztési hitelek törlesztésének 
fedezetéül szolgál, másodlagosan a folyószámlahitelt kell 
csökkenteni. 

 
2. Bérlet útján történő hasznosítás 
A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint telkek 
hasznosítása elsősorban bérleti szerződés keretében tehető 
meg. A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében 
törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen 
kihasználatlan állapotban. 

 
Az önkormányzati feladat változások miatti önkormányzati 
vagyonban bekövetkező változásokat követően a 
közfeladatok ellátását szolgáló vagyon hasznosítását felül 
kell vizsgálni, törekedve a maximális kihasználtságra, a 
gazdaságos üzemeltetésre, a felesleges vagyontárgyak 
értékesítésére. 
 

e) Az önkormányzat vagyonában várható változások nyomon 
követése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyon-
nyilvántartás aktualizálására. 
 
f) Az Önkormányzatnak a lehetőségeihez képest elő kell segíteni a  
munkahelyteremtő vállalkozások letelepítését, arra alkalmas 
terület biztosításával. 

 
 

2. Hosszú távú vagyongazdálkodási terv 2013-2022. évekre: 
 
a) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv. 
 
b) Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége 
elv érvényesül a hosszú távú működési stabilitás biztosítása 
érdekében. 
 
c) Az intézményi feladatellátás tárgyi feltételeit az előírásoknak 
(közegészségügyi, szakmai stb.) való megfelelés, az 
energiatakarékos üzemelés, az ellátás színvonalának emelése 
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érdekében – elsősorban pályázati források igénybevételével – 
korszerűsíteni kell. Ehhez az önkormányzati feladat változásokat 
követően kialakult vagyonelemekre évekre lebontott tervet kell 
készíteni. 
 
d) A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a 
kiadáscsökkentés mellett szem előtt kell tartani azt, hogy az ne 
vagyonfelélést eredményezzen. A piaci helyzet ismeretében évente 
felül kell vizsgálni az értékesítendő, valamint a más módon 
hasznosítható vagyonelemeket. 
 
e) A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a 
vagyontárgyak megóvására, megújítására illetve beruházásra kell 
fordítani. 

 
 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
vagyongazdálkodási terv szükség szerinti felülvizsgálatáról. 
 
Felelős: Varró Lajos alpolgármester 
Határidő: 2017. december 31., illetve folyamatos 
 
 

d.) Állattartásról szóló rendelet hatályon kívül helyezése 
 
A napirendi pont előterjesztője: Varró Lajos alpolgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Alkotmánybírósági határozat következtében 
kell a helyi rendeleteket hatályon kívül helyezni. Mindenféle ezzel 
kapcsolatos helyi szabályozás jogszabály ellenes. 
 
Balázsné Király Rita: Egyetért a bizottság az előterjesztéssel. 
 
Nincs több hozzászólás, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag a következő rendeletet alkotja: 
 
 

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2013. (I. 28.)  

önkormányzati rendelete 
az állattartásról szóló 11/2004.(III.29.) rendelet  

hatályon kívül helyezéséről 
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Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1.§ 

 
Hatályát veszti az állattartásról szóló 11/2004. (III. 29.) rendelet.  
  

2. § 
 

Ez a rendelet 2013. január 29-én lép hatályba és 2013. január 30-án 
hatályát veszti.  

 
 

Varró Lajos                                                         Klisóczkiné Papp Andrea  
alpolgármester                                                                                  jegyző 
 
 
 

e.) Iskolai vagyonkezelési szerződés 
 
 
A napirendi pont előterjesztője: Varró Lajos alpolgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 

Klisóczkiné Papp Andrea: A vagyonkezelői szerződés egy kötelező 
szerződés. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az 
önkormányzat megállapodik a vagyon működtetéséről. A működtetéshez 
14 MFt-tal kell hozzájárulnunk. A vagyonelemeket a KIK fogja 
működtetni, a közüzemi díjakat Ők fizetik a szolgáltató felé. Szerencsés 
helyzetben vagyunk, mert az iskola épülete és a vagyon átmehet a KIK 
kezelésébe. 

Balogh Edina: A védőnői III. körzet ott működik, azzal mi lesz? 

Klisóczkiné Papp Andrea: A III. körzet 90 %-át az iskola-egészségügy 
teszi ki. Az iskolabüfé pár ezer forintos bevétele sem éri meg, hogy az 
egészet megosszuk. Kérem a képviselő-testület javaslatát, hogy 
módosítsuk-e a szerződést a védőnői körzet miatt? A légm3-re 
vonatkozóan megosszuk az épületet?  
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Bíró Ferenc: Közölni kell velük mindenképpen. 

Bíró Ferenc: Azt javaslom, hogy lehetőleg ne legyen költség megoszlás, 
ez lenne a célszerűbb. Elfogadásra javasoljuk az előterjesztést. 

Nincs több hozzászólás, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag a következő határozatot hozza: 

 
13/2013. (I. 25.) sz. határozat: 
Tárgy: Iskolai vagyonkezelési szerződés 

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ és Arló Nagyközség Önkormányzata 
közötti iskolai vagyonkezelési szerződést elfogadja. 
 
Felelős: Varró Lajos alpolgármester 
Határidő: 2013. február 15. 
 
 
f.) Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás 

A napirendi pont előterjesztője: Varró Lajos alpolgármester 

Varró Lajos: A Társulás gazdálkodására vonatkozó új szakfeladat – 
területfejlesztési és területrendezési területi feladatok -  felvételéhez kell 
az önkormányzat hozzájárulása. 

Klisóczkiné Papp Andrea: Az Alapító Okiratban át kell vezetni, ezért 
kell minden önkormányzatnak elfogadnia a módosítást. 

Nincs több hozzászólás, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag a következő határozatot hozza: 

 

14/2013. (I. 25.) sz. határozat: 
Tárgy: A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás gazdálkodására vonatkozó új szakfeladat 
jóváhagyása 

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Sajó- 
Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 
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gazdálkodásához szükséges új 841382 területfejlesztési és 
területrendezési területi feladatok – szakfeladat felvételét. 

Ennek megfelelően a Társulási Megállapodás 3.6 pontja kiegészül. 
Törvényi hivatkozás: 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet. 
 
Felelős: Varró Lajos alpolgármester 
Határidő: 2013. február 1. 
 
Varró Lajos: Négy település részéről kilépési szándék van a társulásból, 
Balaton, Bekölce, Bükkszentmárton, Mikófalva. Erre kérem a szavazást. 
 
Nincs több hozzászólás, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag a következő határozatot hozza: 
 
 

15/2013. (I. 25.) sz. határozat: 
Tárgy: Sajó- Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulásból való kilépési szándék elfogadása 

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta Balaton, 
Bekölce, Bükkszentmárton, Mikófalva Sajó- Bódva Völgye és Környéke 
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásból való kilépési szándékát. 
 
Felelős: Varró Lajos alpolgármester 
Határidő: 2013. február 1. 

 

g.) Minden Gyerek Lakjon Jól Programhoz csatlakozás 

A napirendi pont előterjesztője: Varró Lajos alpolgármester 

Varró Lajos: Levelet kaptunk a kuratórium elnökétől, egy elég cinikus 
levelet. Mindkét bizottsági ülésen felolvastam. Lehetőség van vetőmag 
és kishaszonállat igénylésére. 

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 
javasolja a programban való részvételt. 

Bíró Ferenc: A családnak a feladata az élelemmel való ellátás, és nem 
az önkormányzatnak kell eltartani a gyerekeket. A levélben ez áll, de ez 
így nem igaz. Minden ilyen jellegű kezdeményezést szívesen 
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elfogadunk, bár a hasznosságával nem értek egyet. Nem biztos, hogy úgy 
fog működni a dolog, ahogy azt elképzelik. 

Nincs több hozzászólás, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag a következő határozatot hozza: 

 
16/2013. (I. 25.) sz. határozat: 

Tárgy: Minden Gyerek Lakjon Jól Programhoz való csatlakozás 

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a 
Minden Gyerek Lakjon Jól Programhoz. 

Megbízza az alpolgármestert a további szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Varró Lajos alpolgármester 
Határidő: 2013. február 1.  
 
 

h.) Puzsik Gyula ingatlanvásárlási kérelme 
 
A napirendi pont előterjesztője: Varró Lajos alpolgármester 
 
Varró Lajos: Puzsik Gyula meg szeretné vásárolni a Pizzéria épületét.  
 
Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a 
kérelmet. Olyan bérleményt eladni, ahol tartozás van, nem lehet. 
Költségnövelő tényező is van. Helyrajzi szám megosztást kell kérni és 
utat is kell építeni, ezek komoly költségek az önkormányzatnak. A 
bizottság nem javasolja az eladást. Későbbi eladási szándék esetén a 
vagyongazdálkodási rendeletünk alapján javasoljuk az értékesítést. 
 
Nincs több hozzászólás, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag a következő határozatot hozza: 
 

17/2013. (I. 25.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Puzsik Gyula ingatlanvásárlási kérelme 
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Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Puzsik Gyula Arló, 
Táncsics tp. 14. szám alatti lakosnak az önkormányzati tulajdonban lévő 
1388/3 hrsz-on elhelyezkedő felépítményt nem értékesíti.  
 
Felelős: Varró Lajos alpolgármester 
Határidő: 2013. február 28. 
 
 

i.) Köztisztviselők teljesítményértékelési céljainak 
meghatározása 

 
A napirendi pont előterjesztője: Klisóczkiné Papp Andrea jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Az előterjesztés kiküldésre került. 
 
Balázsné Király Rita: Minden évben meg kell határoznunk, viszont ez 
sajnos soha nem jár jutalmazással, mert a költségvetés ezt nem teszi 
lehetővé. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság javasolja az 
előterjesztés elfogadását. 
 
Nincs több hozzászólás, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag a következő határozatot hozza: 
 

18/2013. (I. 25.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Köztisztviselők teljesítményértékelési céljainak 
meghatározása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. évre a 
közszolgálati tisztviselők teljesítményértékeléséhez a 
teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat az alábbiak 
szerint határozza meg: 
 

1. Az Ózdi Járási Hivatal kialakításával kapcsolatos munkálatok 
megvalósítása, gyors ügyirat átadás és zökkenőmentes átállás a 
megváltozott hatáskörök tekintetében. 

2. Önkormányzati Közös Hivatal kialakítása esetén annak jogszerű 
lebonyolítása.  

3. A Széchenyi István Általános Iskola Arló Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ részére történő átadásának jogszerű 
lebonyolítása.  



 20 

4. A képviselő-testület és szervei üléseinek, döntéseinek 
előkészítésekor és végrehajtása során a hatékony, eredményes és 
jogszerű működés biztosítása, a tisztségviselők és képviselők 
munkájának segítése.  

5. Az önkormányzati tevékenység ellátása során a jogszabályok 
betartása, a jogszabályváltozások figyelemmel kísérése, az új 
rendelkezések mielőbbi elsajátítása és szakszerű alkalmazása, 
törekvés az egységes jogértelmezésre. 

6. A szolgáltató jellegű közigazgatás erősítése és a polgárbarát 
ügyintézés megvalósítása. az ügyfél elégedettség növelése. 

7. Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló beszámoló 
szabályszerű, határidőre történő elkészítése. 

8. Az önkormányzatnál és intézményeinél, valamint a nemzetiségi 
önkormányzatnál a 2013. évi költségvetéseknek a végrehajtása 
során a gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása a 
célszerűségi, a hatékonysági, és takarékossági szempontok 
alapján, törekedve a még költséghatékonyabb működtetésre. 

9. A központi támogatások és pályázatok folyamatos figyelése, 
hatékony, széles körű kihasználása. 

10. A közfoglalkoztatás hatékonyságának növelése. 
 
 

j.) Jegyző teljesítményértékeléséről tájékoztatás 
 
A napirendi pont előterjesztője: Varró Lajos alpolgármester 
 
Varró Lajos: Zsigray Árpád készítette el a jegyző 
teljesítményértékelését a 2012. évi munkája alapján. Kiemelkedőnek 
értékelte a jegyzőnő munkáját. 
 
 

k.) Vízmű Kft. készfizető kezességvállalás megszüntetése 
 
A napirendi pont előterjesztője: Varró Lajos alpolgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: 2012. június 13-án 10 MFt-os 
kezességvállalásról határozott a testület. Az adósságrendezési 
konszolidáció kapcsán ki tudtuk fizetni a Vízmű felé fennálló 
tartozásunkat. Így a Vízmű jó anyagi helyzetbe került, nincs szükségük a 
hitelre.  
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Juhász János: A Felügyelő Bizottság is egyetért vele, javasolja 
elfogadásra a tulajdonosnak. 
 
Bíró Ferenc: Pénzügyileg nincs rá szüksége a Kft-nek, a feladatai 
leszűkülése miatt sem. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
javasolja az előterjesztés elfogadását. 
 
Nincs több hozzászólás, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag a következő határozatot hozza: 
 

19/2013. (I. 25.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Arlói Víz- Kommunális Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
készfizető kezességvállalásának megszüntetése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 52/2012. (VI. 
13.) sz. határozatát visszavonja és az Arlói Víz- Kommunális Szolgáltató 
és Kereskedelmi Kft. 10 MFt-os folyószámla hiteléhez nyújtott 
készfizető kezességvállalását 2013. január 25-ével megszünteti. 
 
Utasítja a kft. vezetőjét a hitelkeret-szerződés legkésőbb 2013. február 
28-ával történő megszüntetésére. 
 
Határidő: 2013. február 28. 
Felelős: Varró Lajos alpolgármester és  
     Papp László ügyvezető 
 
 

l.) Orvosi tevékenységről szóló feladat-ellátási szerződés 
 
A napirendi pont előterjesztője: Varró Lajos alpolgármester 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. 
évi II. törvény írja elő, hogy feladat-ellátási szerződést kell kötni 
legalább a jogszabályban meghatározott tartalommal minden orvossal. A 
korábbi szerződések érvényben vannak, felülvizsgálata megtörtént. A 
jogszabályban előírt szerkezetű pontokkal kiegészítettük, és a korábbi 
feltételeket építettük bele. Meg kell benne határozni a körzeteket, a 
rendelési időt, az ügyeletben való részvételt, a szakdolgozó 
foglalkoztatási körülményeit, a felmondásra vonatkozó, és kártérítés 
szabályait. A szerződéseket határozatlan időre rögzítettük. 
 



 22 

Varró Lajos: Kérem a szavazást, mindhárom szerződésre külön-külön. 
 
Nincs több hozzászólás, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag a következő határozatot hozza: 
 
 

20/2013. (I. 25.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Feladat-ellátási szerződés dr. Ali Elmi háziorvossal 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Arló Nagyközség 
Önkormányzat és dr. Ali Elmi háziorvos között kötött feladat-ellátási 
szerződést 2013. január 1-jei hatállyal a melléklet szerint elfogadja. 
 
Felelős: Varró Lajos alpolgármester 
Határidő: 2013. február 5. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 
határozatot hozza: 
 

21/2013. (I. 25.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Feladat-ellátási szerződés dr. Molnár és Társa Bt.-vel a házi 
gyermekorvosi feladatellátásra 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Arló Nagyközség 
Önkormányzat és dr. Molnár és Társa Bt. között kötött feladat-ellátási 
szerződést 2013. január 1-jei hatállyal a melléklet szerint elfogadja. 
 
Felelős: Varró Lajos alpolgármester 
Határidő: 2013. február 5. 
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozza: 
 
 

22/2013. (I. 25.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Feladat-ellátási szerződés dr. Springer József fogorvossal 
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Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Arló Nagyközség 
Önkormányzat és dr. Springer József fogorvos között kötött feladat-
ellátási szerződést 2013. január 1-jei hatállyal a melléklet szerint 
elfogadja. 
 
Felelős: Varró Lajos alpolgármester 
Határidő: 2013. február 5. 
 
 

m.) Pályázati lehetőség 
 
A napirendi pont előterjesztője: Varró Lajos alpolgármester 
 
Janiczak Dávid: Megjelent egy TÁMOP-os pályázat, melyben a 
Suvadás tábor támogatását tudnánk kérni. 6 400 eFt lenne a támogatás 
összege, 100 %-os finanszírozású, viszont utólag fizetik ki. 25 %-os 
előleget lehet kérni, a többit az önkormányzatnak kellene állni a 
kifizetésig. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Bizottsági üléseken felmerültek kérdések. A 
pályázati anyagból kiderült, hogy egy éves az elszámolási időszak. 
Pénzügyi elszámolás az utolsó teljesítést követően. A kiírás az 5 éves 
fenntarthatóságra nem tér ki, ezért megkerestem őket. Azt válaszolták, 
hogy évente szakmai beszámoló kell, de a pénzügyi dokumentumokat 
még soha nem ellenőrizték a fenntarthatósági időszakban. Felmerült a 
pályázat írás kérdése. Megírják, benyújtják, 3 %-os díjért, ha sikeres 5 % 
a díj. 
 
Bíró Ferenc: A mai napon kaptunk választ a kérdéseinkre. Az 
elszámolás nagyon fontos. Sikerdíjassá kell tenni a pályázatírást, csak 
akkor fizetünk, ha nyer a pályázat. Az önkormányzat finanszírozási 
költsége 4 800 eFt. Úgy kell lehívni, hogy lehetőleg szeptemberre 
lehívható legyen a pénz, így nem sokáig fogja az önkormányzat 
likviditási problémáit növelni. A Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság elfogadásra javasolja a pályázat benyújtását. 
 
Nincs több hozzászólás, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag a következő határozatot hozza: 
 

23/2013. (I. 25.) sz. határozat: 
 
Tárgy: TÁMOP-3.2.13-12/1. pályázat benyújtása 
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Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „TÁMOP-3.2.13-
12/1. Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési 
feladatok ellátásában” című pályázatot benyújtja. 4 800 eFt 
előfinanszírozás költségét az önkormányzat 2013. évi költségvetése 
terhére biztosítja. 
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a pályázattal kapcsolatos ügyekben 
eljárjon. 
 
Felelős: Varró Lajos alpolgármester 
Határidő: 2013. január 31. 
 
 

n.) Telephely, székhely bejelentése 
 
A napirendi pont előterjesztője: Varró Lajos alpolgármester 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Minden vállalkozásnál kötelező a telephely, 
székhely bejelentése. A Vízmű Kft-nek és a vállalkozó orvosoknak is 
meg kell ezt tenni. A testület hatalmazza fel az alpolgármestert az 
engedélyek aláírására. 
 
Nincs hozzászólás, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag 
a következő határozatot hozza: 
 

24/2013. (I. 25.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Telephely, székhely bejelentések 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
Varró Lajos alpolgármestert az önkormányzat tulajdonában lévő 
ingatlanokon található telephely és székhely bejelentés 
engedélyezésének aláírására. 
 
Felelős: Varró Lajos alpolgármester 
Határidő: 2013. február 28. 
 
 

o.) Egyebek 
 
Balázsné Király Rita: Nagy feladat vár az önkormányzatra a szociális 
tűzifa kiosztásával kapcsolatban. Kérjük, hangozzon el, hogy nem ennyi 
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mennyiséget igényelt az önkormányzat, amennyit kapott. A Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjével is beszéltem, de a rendőrséget is 
kérjük, hogy vegyenek részt benne. Nem kis felfordulással fog járni az 
osztás. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Ma délelőtt volt Roma Nemzetiségi 
Önkormányzati ülés. Felmerült, hogy az önkormányzat a tűzifát 
szabálytalanul osztotta, feljelentést tesznek. A szép az, hogy még el sem 
kezdődött az osztás, még a kiszállítás folyamata zajlik. Kértem tőlük a 
beosztást, hogy mindig legyen ott egy cigány képviselő, aki majd 
ellenőrzi a szállítást és a kiosztást. 
 
Berencsi Lajosné: A Vasút úton és a Pozsonyi úton a vízelvezetést meg 
kellene oldani. 
 
Bíró Ferenc: Úgy tudom, hogy ez tervezés alatt van. 
 
Feledi Józsefné: A járda lapokat elvitték az útról, engedély nélkül 
elhordták az emberek. 
 
Varró Lajos: Ha ilyet tapasztal valaki, nem kell megvárni a testületi 
ülést, be kell telefonálni a hivatalba. 
 
Bíró Ferenc: Ezeket a munkákat a polgármesteri hivatal irányítja, azzal 
a közcélú állománnyal tudja végeztetni, ami van. A Táncsics telepen 
több mint egy éve kezdték el csinálni, azóta sincs kész a járda.  
 
Varró Lajos: A továbbiakban a Vízmű Kft. dolgairól lesz szó, mint 
tulajdonos zárt ülésen kívánjuk tárgyalni? Az ügyvezető kérte, hogy a 
személyét érintő dolgokat zárt ülésen tárgyaljuk. 
 
Nincs több hozzászólás, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag a zárt ülés tartása mellett döntött. 
 
 

Az alpolgármester zárt ülést rendel el. 
Zárt ülés jegyzőkönyvét lásd külön. 

 
 
p.) Vízmű Kft. Alapító Okirat módosítása 
 
A napirendi pont előterjesztője: Varró Lajos alpolgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
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Varró Lajos: A társaság cégnevét kell módosítani. A javaslat: Arlói 
Turisztikai és Közösségi Kft. 
 
Balázsné Király Rita: Társaság vagy Kft? 
 
Bíró Ferenc: Kft. legyen mindenképpen. A hosszú név a teljes neve, a 
rövid nevét szoktuk használni. 
 
Varró Lajos: Fő tevékenységi köre a kemping szolgáltatás.  
 
Klisóczkiné Papp Andrea: A vízszolgáltatásnak mindenképpen ki kell 
kerülni. Egyéb tevékenységi köre marad. Az új ügyvezetőt is be kell 
jelenteni. A könyvvizsgálóra vonatkozóan az Alapító Okiratban régi adat 
szerepelt.  
 
Nincs több hozzászólás, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag a következő határozatot hozza: 
 
 

28/2013. (I. 25.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Arlói Víz- Kommunális Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
Alapító okiratának módosítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Arlói Víz- 
Kommunális Kft. Alapító Okiratát a következőkkel módosítja: 
 

1. A társaság cégneve: „Arlói Turisztikai, Közösségi, Szolgáltató és 
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság”. 

2. A társaság rövidített cégneve: „Arlói Turisztikai és Közösségi 
Kft.” 

3. A társaság fő tevékenységi köre: Kempingszolgáltatás 
4. A társaság ügyvezetője: Janiczak Dávid (sz.: 1987. 03. 04. an.: 

Szoboszlai Klára) Ózd, Vasvár út 51. fsz. 1. szám alatti lakos. 
5. Az ügyvezető megbízatása 2013. március 1. napjától 2013. május 

31. napjáig szól. 
6. A társaság könyvvizsgálója Győrffi Dezső (an. Klinga Erzsébet) 

Szikszó, Hunyadi út 40. sz. alatti lakos. 
Könyvvizsgálói engedély szám: 001731 

 A könyvvizsgáló megbízatása 2013. május 31. napjáig szól. 
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Határidő: 2013. április 30. 
Felelős: Varró Lajos alpolgármester 
 
r.) Szennyvízcsatorna hálózat kiépítése pályázat 
 
A napirendi pont előterjesztője: Varró Lajos alpolgármester 
 
Varró Lajos: A pályázat kapcsán arról már döntött a testület, hogy az 
önerőt a 2012. évi költségvetése terhére biztosítja. A támogatói okirat 
beadása során azt kérik, hogy ezt a 2013. évi költségvetésre is 
nyilatkozzuk le. 
 
Nincs hozzászólás, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag 
a következő határozatot hozza: 
  

29/2013. (I. 25.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Szennyvízcsatorna hálózat kiépítése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete kijelenti, hogy Arló 
Nagyközség Önkormányzata a KEOP-7.1.0/11-2012-0062 jelű „Arló 
Nagyközség szennyvízcsatornázás és –tisztítás” tárgyú projekt saját erő 
összegét, 5 647 500 Ft-ot az önkormányzat a 2013. évi költségvetése 
terhére biztosítja. A saját forrást az önkormányzat az EU Önerő alapból 
és a folyó költségvetéséből kívánja finanszírozni. 
 
Határidő: 2013. február 6. 
Felelős: Varró Lajos alpolgármester 
 
Ezután a kitüntetések adományozásának tárgyalása következik, ezért az 
alpolgármester újra zárt ülést rendel el.  
 

K. m. f. 
 
 
Varró Lajos              Klisóczkiné Papp Andrea 
alpolgármester jegyző 
 
Solymosi Katalin 

 

jegyzőkönyvvezető  
 


