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Vámos Istvánné dr.: Köszönti a jelenlévőket, és megállapítja, hogy az ülés 
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A napirendet a jelenlévő képviselők egyhangúan, 7 igen szavazattal az alábbiak 
szerint fogadják el: 
 
 
Javasolt és elfogadott napirendi pontok: 

 
    FALUBEJÁRÁS 
1) Közbiztonsággal kapcsolatos beszámoló 
2) 2016. évi zárszámadás 
3) Éves ellenőrzési jelentés 
4) Indítványok, javaslatok, egyebek 

a) Nyilatkozat a fogászati ügyeleti ellátásról 
b) Arlói Sportegyesület kérelme 
c) A helyi építési szabályzat felülvizsgálatáról szóló 61/2016. 

(IV.29) határozat módosítása és az 59/2017. (III.31.) 
határozat hatályon kívül helyezése 

d) „Idősbarát Önkormányzati Díj” pályázat benyújtása 
 

 
 
A képviselő-testület a falubejárás során megtekintette a Pozsonyi úton található 
fóliasátrat a benne nevelt palántákat és konyhakerti növényeket, majd az Arlóicum 
Szociális Szövetkezet telephelyét járta be, ahol polgármester asszony ismertette a 
szövetkezet tevékenységét, lehetőségeit. Utoljára pedig a Suvadás-Ligetbe vezetett az 
út, ahol a jelenleg zajló karbantartások, javítások és az elkészült felújítások 
ismertetésére került sor. A bejáráson részt vevők megtekinthették a kültéri edzéshez 
vásárolt gépek telepítésének folyamatát és a móló felújítás megkezdését. 
 
 

Tárgyalt napirendi pontok:  
 

1. napirendi pont 
 

Közbiztonsággal kapcsolatos beszámoló 
 
A napirendi pont előterjesztője: Tóth Lajos r.alezredes, őrsparancsnok 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Dr. Varga László: Ebben az évben ragaszkodtam ahhoz, hogy a bizottsági üléseken is 
részt vegyünk, mert nem szerettem volna, ha olyan kérdésekkel találkozom, amire 
nehezen tudok válaszolni. A beszámolóban először negatív tendenciával találkozunk, 
de a számok elvihetik az embert. Minél több fórumon igyekszem ezt elmagyarázni. A 
beszámoló nem tartalmaz minden lényeges dolgot. Egy konkrét szempont rendszer 
alapján állítjuk össze, vannak olyan összefüggések, amiket konkrétabban el kell 
mondani. A bizottsági ülésen is utaltunk rá, hogy a körzeti megbízottak nem mehetnek 
a határra, hiszen a településen van a helyük, a két körzeti megbízott is itt maradt. 2015-
től további 14 településsel bővültünk, az itt való helytállás minden egyes rendőr 
munkájában megjelent. Továbbra is kiemelt település Arló, évek óta olyan 
bűncselekmények vannak, amik kiemelt rendőri jelenlétet igényelnek. Igyekeztünk, 
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hogy azonnal tudjuk kezelni a felmerült kérdéseket. Mindenki látja, tenni akaró 
rendőrségről van szó, viszont a számokban elmentünk. 2014-ről 2015-re nagyon 
kedvező tendencia volt, most kicsit másképpen alakultak a számok. Az Arlói tó körül 
sok lopás és betöréses lopás volt, de az elkövetőket elkaptuk, eljárás alatt áll az a 
személy, aki ezt megvalósította. 18 cselekményt sikerült rábizonyítani. Ennek tudható 
be az emelkedő tendencia. Másik magas statisztika a családon belüli erőszakhoz 
köthető jogsértés. Ha a távoltartást nézzük, 177 volt az egész kapitányság területén, 
ebből 22 Arlóban, tavaly azonban csak 4 volt. Magas a magánlaksértések, 
fenyegetések száma. A feljelentéseket megteszik és magánindítványban bombáznak 
bennünket. Ezek megemelik a bűncselekmények számát. Érezve ezt, sokkal 
komolyabb rendőri fellépésre van szükség, sokkal több közrendvédelmi intézkedést 
hajtunk végre. Több helyszíni bírságot és rendőrségi feljelentést szabtunk ki. Bízom 
abban, hogy ezek a jogsértések nem mérgezik meg a települést. Együttműködünk a 
polgárőrséggel és azonnal kezeljük a problémákat. Beszélni kell a határvédelmi 
toborzásról, ez nagyon fontos dolog, amivel a rendőrség létszámát helyre tudnánk 
tenni. Ehhez kérem az önkormányzat segítségét, 2-3 embert is szívesen fogadunk. 
Szívesen adunk tájékoztatást arról, hogyan tudnának rendőrré válni az itt élő fiatalok. 
 
Vámos Istvánné dr.: A két bizottság ülésén sikerült megbeszélni a gondokat, 
problémákat. 
 
Balázsné Király Rita: Örültünk, hogy kapitány úr részt tudott venni a bizottsági 
ülésen. A felmerült kérdésekre megfelelő választ kaptunk. Szóba került a kiskorúak 
veszélyeztetése is. Arlóban nagyon jellemző, hogy sötétedés után is az utcán vannak a 
gyerekek. A bizottságnak az a véleménye, hogy a beszámoló szöveges része, illetve 
táblázatban lévő statisztikai adatok jó magyarázattal szolgálnak az előző évi munkáról. 
Egy rendőri szervezetnek más típusú feladatai vannak, mint a határvédelmi 
szakembereknek, ezt nem nekik kellene megoldani. Ezzel a programmal, amit 
elindítottak, a létszámot jobban fel lehet építeni és helyükön maradhatnak a rendőrök. 
A falu lakossága nevében köszönjük a munkájukat, nagy szükségünk van rájuk. Az 
Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a beszámoló 
elfogadását.  
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén Kiss Tamás korrekt 
szóbeli kiegészítést fűzött az előterjesztéshez. Kérdéseinkre érthető magyarázatot 
adott. A táblázatokban vannak ellentmondások, úgy gondoljuk, hogy a felderítési 
mutatók az ózdi járásra vonatkozóan szerepelnek. Megköszönjük a munkájukat, 
további erőt, egészséget kívánunk. A bizottság 5 igen szavazattal támogatja a 
beszámoló elfogadását. 
 
Tengely László: Tavalyi évben kértem, hogy a kisebb szabálysértéseket nem lehetne-e 
átváltani figyelmeztetésre, és most olvastam, több lett a figyelmeztetés, mint a 
büntetés, ezt köszönöm. Sok esetben hatékonyabb, mintha büntetést szabnak ki. 
 
Vámos Istvánné dr.: Öröm, hogy a rendőrőrs munkatársai szinte heti 
rendszerességgel megkeresnek az irodában, nagyon jó hatással van ránk a személyes 
konzultáció. Megkérdezik hová menjenek, amit kérek, arra fokozottan odafigyelnek. 
Olyan társadalmi környezetben élünk, ahol nehéz elvonatkoztatni egyes rétegektől. 
Stadler Mihály rendszeres kapcsolatot tart az idős emberekkel, elbeszélget velük. Miért 
szaporodnak el a vagyon elleni bűncselekmények? Megnövekedtek az önkormányzat 
vagyona elleni támadások, lopások. Sajnos hiába teszünk erőfeszítéseket az 
értékteremtő programok megvalósítására. A dróthálót levágják, az 5 millió Ft-os értékű 
fóliából ellopták a szivattyút, 70 db gyümölcsfát loptak el. Lehet, változnak a lakók, 
vagy azt gyanítom, a közfoglalkoztatottak körüli fluktuációban van ennek veszélye. 
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Nem azok a régi emberek vannak, akik elkezdték a programot. Van néhány név, amely 
felmerült, de bizonyítékot nem tudunk adni. Megpróbálunk védekezni, kamera 
rendszer beszerzésén fáradozunk, illetve villanypásztoros védekezést szeretnénk. A 
polgárőrök rendszeresen járőröznek a településen a rendőrökkel, néha én is beülhetek 
közéjük. Az a gond, sose ott járunk, ahol a baj történik. Nagyon nehéz ez a munka, a 
rendőrség munkatársai is így vannak. Hálásak vagyunk az együttműködésért, amiben 
részünk lehet. Van mit javítani, de közösen dolgozunk ezen.  
 
Dr. Vereckei Csaba: Folyamatosan járok Arlóba. Voltak itt komolyabb problémák is, 
azokon sikerült túllépni és megoldani. Az élet újabb kihívásokat produkál. Itt mindig 
szükség van arra, hogy közösen gondolkodjunk, és keressük a megoldásokat a 
problémákra, mert némely túlmutat a kapitányság akaratán. Érzékelhető, hogy 
mindenkinek részt kell venni a határvédelemben, több mint 100 rendőr, több mint 100 
napot volt távol. Ennek a helyettesítését nagyrészt meg tudtuk oldani, bízunk benne a 
lakosság nem vett észre semmit. Túlórákkal próbáltuk ezt megoldani, másrészt a 
megyében figyelemmel kísérjük a rendőrkapitányság szakmai helyzetét, egyéb feltétel 
rendszerét, és mindig van rangsor, felmérjük melyek a legterheltebbek és milyen 
problémák adódnak. Az ózdi kapitányság az első helyen áll. A rendőri állomány sajnos 
elég nagy számban vándorol el nyugati irányba. Komplett rendőrőrs épült az ózdi 
kapitányság munkatársaiból. 3 emberveszteség egy ózdi kapitányságnak óriási érvágás, 
elég nehéz pótolni őket. Ezek a pótlások folyamatos fejtörést okoznak. Ki az, aki 
nyugodt lelkiismerettel rontja a kollegák sorsát, így aztán családostól elmennek 
nyugatra. Amíg lehetőség nyílik, addig visszatartjuk, de el kell engedni őket. Ez 
szaporítja a gondokat. Ha továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk Arlóra, mindig 
megtaláljuk a megoldást és igyekszünk erőink nagy részét ide fordítani, főleg ha ilyen 
segítséget és támogatást kapunk. Más, hasonló településeken is felmerült a lopás 
kérdése, beruházások gyarapítják az önkormányzat vagyonát, egyre értékesebb, egyre 
csábítóbb. Nagyon jó, hogy a polgármester megpróbálta megtapasztalni milyen feladat 
a rendőri munka. Nem akkor történik a baj, amikor ott vannak a rendőrök. A rendőri 
munka elsősorban nem őrzésvédelmi tevékenység, de a területeken nagyon költséges 
dolgok, értékes telephelyek vannak, amire szemet vetnek mindenhol. Sok helyen az 
hozta a megoldást, hogy éjjeli őrt alkalmaztak, vagy riasztó kamera rendszert építettek 
ki. Így a legnagyobb a biztonság. Arló továbbra is a kiemelt figyelmet érdemlő 
települések között lesz. Számunkra nem reménytelen a helyzet, a törvényalkotás 
folyamatosan szigorodik, a jogi határzár egyre kevesebb kibúvót ad. Ma bejelentették, 
hogy a BM 60 nap alatt 800 elítélttel felépítette a második kerítés sort is. Ez olyan 
technikai bővítéssel is társult, ha valahol megvágják, azonnal jelzést ad, ennek a 
tesztüzeme folyik 1-2 hónapig. Talán az év közepére üzembiztos lesz, akkor a megyék 
leterheltsége csökkenhet, nem kell olyan nagy számban lemenni a határra. Több rendőr 
marad itthon, mi is többet tudunk a területen mozogni. Ennek a feladatnak a 
végrehajtásán túl is meg kell oldani a feladatokat. Ezek után nagyobb lehetőségünk 
lesz, tudjuk pótolni a hiányzó rendőröket, az ózdi kapitányság is lélegzethez jut. 
Könnyebb helyzetben lévő kapitányságtól megpróbáljuk az ózdi kapitányságot 
erősíteni. Az önkormányzatok előtt el kell számolni minden rendőr kapitányságnak, 
igyekszünk ezeknek a szabályoknak megfelelni. Én kiemelten megköszönöm az ózdi 
rendőrségnek azt, amit tesznek, mert nehezebb körülmények között teszik, mint más 
munkatársaik.  
 
Vámos Istvánné dr.: Elismerve ezeket a nehéz körülményeket, és figyelembe véve, 
hogy 43 település tartozik az ózdi kapitánysághoz, ez is egy kihívás. Egyetértünk 
abban, nem kell nekünk mindenkinek a véleményére adni. Az önkormányzati területek 
őrzése, járőrözése a téli időszakban nem volt. Ezt követően az őrzést a 
mezőgazdaságban dolgozók ajánlották fel, ők fogják megvédeni saját munkájukat.  
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Horvát Ernő: A 2014-2015 évi beszámolóval meg voltunk elégedve. Most a számok 
azt mutatják, hogy rossz irányba indultak, de nagyobb mértékben van felderítés, ez 
pozitív. Korábban a rendőrséggel nem volt olyan felhőtlen a kapcsolat, túlkapások 
voltak, nem úgy bántak velünk, mint másokkal. Örvendetes, hogy most már olyan 
rendőrök vannak, akiknek a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal nagyon jó a 
kapcsolata. Az emberekkel, a bűnözőkkel emberségesebben bánnak. Megköszönöm az 
ózdi kapitánynak, hogy a körzeti megbízottakat nem küldik a határőrizetre. Nagyon 
sokat javult a rendőrök és a cigányok kapcsolata. 
 
Dr. Vereckei Csaba: Kölcsönös tiszteletet, megbecsülést várunk. Ha mi nem tartjuk 
be a törvényt, akkor ki tartaná be? Van az a fajta viselkedés és magatartás, ami nem 
tolerálható. A becsületes állampolgárokkal szemben tisztességesen kell eljárni, akik 
megszegik a szabályokat, szembefordulnak a törvénnyel, a legnagyobb szigorral járunk 
el.  Ezek a viszonyok így rendeződnek, és pozitív irányba változnak, ennek örülök. 
 
Tengely László: A bűnelkövetőkről beszéltünk, felnőtt egy új elkövetői generáció. 
Mennyiben más ezekkel az emberekkel a bánás, mennyivel nehezebb, mint a régi 
bűnelkövetőkkel. Többen drogoznak, különböző szerekkel élnek, ezt meg kell 
fizetniük. 
 
Dr. Varga László: Arlóban időről-időre felnő egy problémás generáció. Nehéz 
dolgunk van a bűnelkövetői réteggel. Szerencsére elég hamar a látóterünkbe kerülnek. 
Ez a korosztály talán még kezelhető, megvan ebben a korosztályban is a rendőrség 
iránti tisztelet. A fiatalok tiltott szerekhez nyúlnak, ami sokszor nem is drog, hanem 
gyógyszer és alkohol. Elég sok akciót csinálunk éves szinten, tavaly 7 terjesztővel 
szemben jártunk el. Amikor a rendőr lefoglalja az anyagot, a szakértői vizsgálatok 
kiderítik, hogy nem minősülnek tiltott szernek, nincs a tiltó listán, ezért az eljárást meg 
kell szüntetni. Országos tendencia, sok fiatal a szerek hatása alatt csinál jogsértést. 
Mindig egy lépéssel előbbre vannak. Ez a korosztály már találkozik a rendőrséggel, de 
ott van a család, az iskola, az ő összefogásukra is szükség van, közösen tudjuk a 
generációt nevelni. 
 
Dr. Vereckei Csaba: Van egy sajátos megítélése ennek az új generációnak, szedik a 
különböző szereket, amiknek a nagy része nem tiltott szer, meg lehet vásárolni, 
összekevernek mindenféle káros anyagokat. Ez kiválthat olyan viselkedést, hogy nem 
tudják, mit csinálnak. Olyan dolgok ezek, amire értelmes magyarázatot nem lehet adni. 
Ebben az állapotban senkit nem ismernek, és sokkal jobban kötődnek a virtuális 
világhoz, ami a netnek tudható be. Ha nincsenek megfelelő kontroll alatt, keveredik a 
valóság és a virtuális világ. Ezt nehéz elfogadni és nehéz kezelni. Ez nemcsak Arlóra 
jellemző, országszerte küzdünk ezzel a problémával. Az új, másképpen felnövő 
generációval törődni kell, felértékelődik a szülő és a pedagógus szerepe. A droghoz 
való anyagokat internetről lehet rendelni, sokszor nem is tiltott szerek, és elérik azt a 
hatást, hogy nem megfelelő módon viselkednek.  
 
Balogh Edina: Kék bálna internetes oldalon terjednek különböző dolgok. A 
településünkre jellemző kamatos pénzzel gazdagodott van-e most a látókörük, vagy 
folyamatban van-e ilyen nyomozás, esetleg történt-e ebben pozitív előrelépés, mernek-
e az érintett emberek jelezni? 
 
Dr. Vereckei Csaba: Még nem találkoztam olyan emberrel, aki tényként tudott volna 
bármit is mutatni a kék bálna oldalon megjelentek közül. Az internetre felkerült egy-
egy történet ezzel kapcsolatban, de azóta se találjuk sem az anyát, sem a kislányt, vagy 
hogy elrabolnak fiatal lányokat, ezeket csak városi legendaként tudom kezelni. 
Egyetlen rendőr sem találkozott olyan személlyel, akivel ezt megtörtént volna. Azt 



 6 

mondták, hogy sötét terepjáróval szedik össze a gyerekeket, ez a hír bejárta az egész 
internetet, mindenki hozzátett valamit, és óriási félelem generálódott.  
 
Dr. Varga László: Kék bálna esettel nem találkoztunk, a magyar rendőrség felkészült 
erre is. Uzsora kamat korábban volt, most is rengeteg név van a tarsolyban. Ez a 
tevékenység nem ült le. Visszavettek ebből, érzékelhetően kevesebb akciót tudunk 
csinálni. Rengeteg információt kapunk még mindig. Most is érkeznek bejelentések, de 
nem olyan számban, mint korábban. Az emberek egyre több információt juttatnak el a 
rendőrségnek, nyitnak felénk. Sokszor azt kell megállapítanunk, nincs valóság alapja a 
bejelentésnek. Ezt a problémát a térségünkből nem lehet kiölni, 10 év múlva is 
fennálló probléma lesz. Fontos, hogy a lakosság is komolyan veszi, érezhetően 
nyitottak, vannak információink, segítenek az emberek.  
 
Dr. Vereckei Csaba: Nálunk napi 24 órában folyamatos sajtó internet figyelés van. 
Naponta kapom a jelzéseket arról, ami az embereket foglalkoztatja, érinti az emberek 
biztonságérzetét, arra igyekszünk reagálni. Rengeteg energiát el tudnak pazarolni 
emberek oktalan dolgokra. Az interneten megjelent állatvédelmi cikk arról, milyen 
barbárok vagyunk, egy gólyát meglőttek, pedig több ezer km-t repült és a rendőrség 
nem tesz semmit. Ezeket tisztázni kell, mert az embereket ez felháborítja. 10 napig 
nyomoztunk és egy hozzáértő állatorvos elmondta, volt egy seb a gólyán, mert a 
gólyák az éles csőrükkel megsebzik egymást, de nem volt lövedék benne. 10 napig 
ezzel foglalkoztunk és nem a betörőkkel. A bűnügyi statisztika szerint egy 
eredménytelen nyomozás volt, holott nem is történt bűncselekmény.  
 
Bíró Ferenc: A lakosság segítését kérdezem, Arlóban növekszik vagy csökken a 
különböző bűnesetekkel kapcsolatban. Ózdon felgyújtottak vízvezeték csöveket 1 
millió Ft kár keletkezett. Azért gyújtotta fel, mert ott volt.  
 
Dr. Varga László: A lakosság segít az ügyek felderítésében. Egyre több pozitív 
hozzáállás van. Ha az ügy megengedi, megpróbáljuk a sajtóban elmondani, hogy volt 
lakossági segítség.  
 
Dr. Vereckei Csaba: Gyakran találkozunk lakossági segítséggel és meg is köszönöm 
azt. Pl. úgy sikerült betörőt fogni, hogy kisebb településen egy idegen autó 2-3 
alkalommal elment az utcán és szólt az ottani lakos a rendőrségre, hogy itt van ez az 
idegen autó. A településen megállítottuk és sorozat betörésből származó dolgok voltak 
benne. Sikerült úgy rablót fogni, a szomszéd meghallotta, hogy ugat a kutya, nyugtalan 
volt. Éppen akkor értük tetten a betörőket, amikor az idős nénire törték az ajtót. Az 
apró jelzések nagyon gyakran sokat érnek számunkra.  
 
Bari Gergely: A statisztika alapján azt találtuk, 2014-2015-ben jó volt a helyzet. 2016 
nyarán elkezdődött a statisztika romlani. Ezt érzékeljük, többen hazajöttek a börtönből, 
növekedtek a betörések. Nekünk segíteni kellene a börtönviselt embereket a 
beilleszkedésbe? Hasznos dolog lenne, ha mi adnánk munka lehetőséget?  
 
Dr. Varga László: Mi megkapjuk az értesítést, látjuk, ki, mikor, milyen büntetésből 
szabadult. Kisebbség részéről fontos, hogy az emberek visszataláljanak, befogadó 
közösség legyen, ahová visszaérkeznek, hiszen könnyen vissza tudnak menni oda, ahol 
elkezdték. Mindenhol ellenállással találkoznak, segíteni kell őket. Mi ellenőrizzük 
őket. Itt helyben kell megmutatni a segítséget és a jó példát.  
 
Dr. Vereckei Csaba: A szabadulást mindenki várja, nem is szeretnének visszakerülni. 
Ha az itteni közösség ellenségesen fogadja őket, nagyon nehéz helyzetbe kerülnek.  
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Vámos Istvánné dr.: Köszönöm a hozzászólásokat. Kérem, szavazzunk a 
közbiztonsággal kapcsolatos beszámoló elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

74/2017. (IV. 28.) határozat 
 
Tárgy: Közbiztonsággal kapcsolatos beszámoló 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsodnádasdi Rendőrőrs Arló 
nagyközség vonatkozásában 2016. évben végzett munkájáról szóló beszámolóját 
elfogadja. 
 
Határidő: 2018. április 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

2. napirendi pont 
 

2016. évi zárszámadás 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Vámos Istvánné: 2016-ban 54 millió Ft-tal lett kevesebb a felújításra szánt összeg, 
mint 2015-ben. Ennek anyagi okai voltak, illetve a közmunkaprogramba olyan 
felújítási munkákat tudtunk beintegrálni, ami az önkormányzatnak nem került pénzébe, 
ezek a költségek megtakarításra kerültek. A Belügyminisztériumtól 12 millió Ft-os 
kiegészítő támogatást kaptunk, 6 millió Ft végleges hiánnyal tudtunk zárni. 
Összességében ez azt jelenti, hogy a 900 millió Ft-os költségvetéshez képest ez 
elenyésző összeg. Gazdálkodásunk eredményes volt. 
 
Balázsné Király Rita: Főleg a zárszámadás szöveges részével foglalkoztunk az 
Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság ülésén. Az igényelttől kevesebb támogatást 
kaptunk, de fontos, hogy kapott kiegészítő támogatást az önkormányzat. Évek óta a 
kényszer takarékossággal küszködünk, és a kiadások csökkentésével. Az 
önkormányzat még mindig nagyon jól gazdálkodott. Olyan beruházásokra is sor 
kerülhetne, ami nem pályázat függő, az önkormányzat magától tudná a beruházást 
létrehozni. Szomorú, hogy a szociális területre fordítható összegek ebben az évben 
drasztikusan csökkentek, a következményt az önkormányzat dolgozóinak, és 
polgármester asszonynak a fogadóórákon el kell viselnie. Az Ügyrendi, Szociális és 
Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja elfogadását. 
 
Papp Zsóka: Az önkormányzatnál és a költségvetési szerveknél költséghatékony 
gazdálkodás volt. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
Vámos Istvánné dr.: Varró Lajos kiemelte a bizottsági ülésen, hogy a bevételek több 
mint 100 %-osan teljesültek, a kiadási oldal 90 %-ban. Ezen is látszik, odafigyelünk a 
gazdálkodásra. Ebben az évben 2 autó beszerzését úgy tudjuk megoldani, hogy talpon 
maradunk, 14 millió Ft-tal gyarapodik a vagyonunk. Amikor a költségvetés 
végrehajtásáról beszélünk, meg kell említeni, hogy olyan képviselők vannak, akik 
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egyetértenek az elképzelésünkkel, nem lehetne másként megvalósítani, és a hivatal 
dolgozói, az intézményvezetők komolyan veszik, hogy gazdaságosan kell felhasználni 
a rendelkezésre álló pénzt.  
Kérem, szavazzunk a 2016. évi zárszámadásról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

8/2017. (V.2.) önkormányzati rendelete 
a 2016. évi költségvetési zárszámadásáról 

 

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Arló Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
14/2016.(X.31.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság és Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével, továbbá figyelembe véve a 
pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2016. évi költségvetési zárszámadásáról (a 
továbbiakban: zárszámadás) a következőket rendeli el: 

 

1. § 

(1) Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-
testület) a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 

 
 966 489 582 Ft Költségvetési bevétellel 

857 278 452 Ft Költségvetési kiadással 

109 211 130 Ft helyesbített maradvánnyal 
 
hagyja jóvá. 

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati 
szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül 
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti 
bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el. 

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások 
mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 

 

2. § 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a 
következők szerint fogadja el: 

a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint 
hagyja jóvá.  
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b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az 
önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi 
elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el. 

c) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak 
teljesítését a 6., 7. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

d) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.,  

mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

e) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 
9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 

 

3. § 

(1) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványt érintő fizetési 
kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve figyelemmel kíséri. 

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési 
maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni 
kötelesek. 

 

4. § 

Az önkormányzat jegyzője a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési 
maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a 
rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíti. 

 

5. § 

(1) Ez a rendelet 2017. május 3-án lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2015. 
évi költségvetési szárszámadásáról. 

 
 

Vámos Istvánné dr.  Klisóczkiné Papp Andrea 
polgármester jegyző 

 
 
 

3. napirendi pont 
 

Éves ellenőrzési jelentés 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Balázsné Király Rita: Jegyző asszony tájékoztatása szerint most Gy&Gy 
Perfekt Audit Kft állította össze az éves ellenőrzési jelentést. Ami a lényeg, és 
számomra megnyugtató, hogy büntető vagy szabálysértési, kártérítési fegyelmi eljárás 
megindítására okot adó cselekményt nem találtak az ellenőrök. Az intézményi 
táblázatban le volt írva milyen problémát találtak, és megoldási javaslatot is adtak rá. 
Volt, ami csak figyelmetlenség miatt volt, pl. aláírás, pecsét hiányzott. Ez csak 
nagyobb odafigyelést igényel. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen 
szavazattal javasolja elfogadni az előterjesztést. 
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Papp Zsóka: Az ellenőrzés által feltárt hibákat minden intézmény teljes mértékben 
kijavította. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

75/2017. (IV. 28.) határozat 
 
Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés 2016. évről 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Éves ellenőrzési jelentés 
Arló Község Önkormányzatánál végzett 2016. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól” 
szóló éves ellenőrzési jelentést elfogadja. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Klisóczkiné Papp Andrea jegyző 
 
 

4. napirendi pont 
 

Indítványok, javaslatok, egyebek 
 

a) Nyilatkozat a fogászati ügyeleti ellátásról 
 
Vámos Istvánné dr.: Az Ózd Kistérség Többcélú Társulás megszervezi a fogászati 
ügyeleti ellátást, a nyilatkozatot a képviselő-testület nevében megtettem, szeretném, ha 
csatlakoznánk. A fizetési feltételeket még nem ismerjük. Az elnöknek meg kell 
állapodnia az orvosokkal. Kérte a társulási tanács elnöke, hogy kérjünk nyilatkozatot a 
mi fogorvosunktól, de én úgy gondolom, nem vagyunk illetékesek erre, nem mi fogjuk 
szervezni az ügyeletet. Szeretném, ha részt venne az ügyeleti ellátásban, mert a 
lakosság érdeke megkívánja. Mindenkinek a szerződésében bele kell venni a fogorvosi 
ügyeleti ellátást. Ugyanez a véleményem a gyermekorvosi ügyeletre való részvételről 
is. A szerződésében benne van, hogy köteles ügyelni. Kérem, a tájékoztatást vegyük 
tudomásul. A fogorvost a társulás elnöke fogja nyilatkoztatni. 
 
b) Arlói Sportegyesület kérelme 
 
Vámos Istvánné dr.: A Sportegyesület elnöke írt egy megkeresést. Az a kérésük, 
hogy a 60.000 Ft-os támogatásból engedjünk útiköltségre is használni, ne csak a 
terembérletre. Egy másik pályázatnál várólistára kerültek, ezért kérik az engedélyünket 
más irányú felhasználásra.  
 
Bíró Ferenc: Tavaly is így kellett volna eljárni, és támogatom a javaslatot.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Sportegyesület kéréséről.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
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76/2017. (IV. 28.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Sportegyesület támogatása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Arlói 
Sportegyesület részére biztosított 60.000 Ft-os önkormányzati támogatás útiköltségre 
is felhasználható.  
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 

 
 
c) A helyi építési szabályzat felülvizsgálatáról szóló 61/2016. (IV.29) 

határozat módosítása és az 59/2017. (III.31.) határozat hatályon kívül 
helyezése 

 
Vámos Istvánné dr.: Elírás történt egy korábbi határozatban, ezért szükséges 
módosítani a korábbi határozatot. Kérem, szavazzunk a határozat módosításáról, illetve 
hatályon kívül helyezéséről. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

77/2017. (IV. 28.) határozat 
 
Tárgy: A helyi építési szabályzat felülvizsgálatáról szóló 61/2016. (IV.29.) határozat 

módosítása és az 59/2017. (III. 31.) határozat hatályon kívül helyezése 
 

1. Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi építési 
szabályzat felülvizsgálatáról szóló 61/2016. (IV. 29.) határozatát a következőre 
módosítja: 

 
„Tárgy: Helyi építési szabályzat felülvizsgálata 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a B-A-Z. Megyei 
Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály BO/13/52-2/2016. számú, a 
helyi építési szabályzatok felülvizsgálata tárgyában írt levelét megismerte.  
 
A felülvizsgálat szükségességét indokoltnak tartotta, azonban a 23. számú és 
25. számú főutak Bátonyterenye-Ózd közötti 2x2 sávos fejlesztésével 
kapcsolatban elkezdődött a környezeti hatásvizsgálati eljárás és a tervezett 
útvonal nem egyezik a település rendezési tervében szereplő változatok 
nyomvonalaival.  
 
A nyomvonal eltérése miatt Arló nagyközség településrendezési tervét is felül 
kell vizsgálni. A költségvetési erőforrás hiányában erre 2017. évben nem kerül 
sor. A Képviselő-testület a helyi építési szabályzat módosítását a rendezési terv 
felülvizsgálatával együtt fogja elvégezni a 25. számú főút végleges 
nyomvonalának ismeretében. 

 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester” 
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2. Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete „a helyi építési 

szabályzat felülvizsgálatáról szóló 168/2016. (XII. 16.) határozat módosítása” 
tárgyú 59/2017. (III. 31.) határozatát hatályon kívül helyezi, mivel abban a 
módosítandó határozat száma elírásra került. 

 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 

 
 
d) „Idősbarát Önkormányzati Díj” pályázat benyújtása 
 
Vámos Istvánné dr.: Idősbarát önkormányzat címre lehetne pályázatot benyújtani a 
Belügyminisztériumhoz. A legjobbnak ítélt pályázat benyújtójának díjat 
adományoztak. Azok az önkormányzatok nyerhetik el, akik aktív tevékenységükkel 
elősegítik az időskorúak helyi szervezeteinek működését, hozzájárulnak szabadidős 
programjaikhoz, a helyi közösségi életbe bevonják az időskorúakat, elősegítik az 
idősek meglévő képességeinek megőrzését, tapasztalataik hasznosulását. Szerintem mi 
megfelelünk a pályázati kiírásnak. 5 oldalas pályázatot kell beadni, 10 db fényképet 
kell hozzácsatolni. Próbáljuk meg összeállítani és adjuk be az 1 millió Ft elnyerése 
érdekében. 
Kérem, szavazzunk a pályázat benyújtásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

78/2017. (IV. 28.) határozat 
 
Tárgy: „Idősbarát Önkormányzati Díj” pályázat benyújtása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az „Idősbarát 
Önkormányzati Díj” pályázat benyújtásával. 
 
Határidő: 2017.  május 8. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Vámos Istvánné dr.: A Főszezon kiállítás május közepére volt tervezve, azonban 
támogatás hiányában elmarad. Korábban 2 minisztérium biztosította az anyagi 
támogatást, és ezt most nem kapták meg a szervezők. Helyette felajánlották, hogy 
hirdetési felületet biztosítanának pl. az itthon kampányban, illetve senior nyugdíjas 
expón való részvételre, vagy visszafizetik az előleget.  
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata a pénz 
visszakérése.  
 
Bíró Ferenc: A hirdetés értéktelen, fizessék vissza a pénzt.  
 
Balogh Edina: Megyei lap a Kulcs, oda is be lehetne kerülni. 
 
Vámos Istvánné dr.: 40-50 ezer Ft a bekerülés, nagyon drágák ezek a hirdetések. 
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Nincs több napirendi pont, a polgármester bezárja az ülést. 
 
 

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

 
 
 
 


