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Vámos Istvánné dr.: köszönti a jelenlévőket, és megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mert 6 képviselő van jelen. Balogh Edina kórházi kezelésen van jelenleg.
Javaslom, hogy az Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. ügyvezetőjének megbízására 4.
napirendként kerüljön sor, a nyugdíjba vonulók béremeléséről pedig 5. napirendként
tárgyaljunk, zárt ülésen.
Kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról.

A napirendet a jelenlévő képviselők egyhangúan, 6 igen szavazattal az alábbiak szerint
fogadják el:

Javasolt és elfogadott napirendi pontok:

1) Közbiztonsággal kapcsolatos beszámoló
2) Arló Nagyközség Önkormányzata, valamint Arló Nagyközség Roma Nemzetiségi

Önkormányzat között együttműködési megállapodás felülvizsgálata
3) Indítványok, javaslatok, egyebek

a) Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés c.
pályázathoz szükséges konzorciumi megállapodások jóváhagyása

b) Ságvári tér elnevezése miatti törvényességi felhívás
c) Helyi építési szabályzat felülvizsgálata
d) Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon való részvétel

4) Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. ügyvezetőjének megbízása
5) Nyugdíjba vonulók béremelése
6) Díszkivilágítás a Laska fesztiválon

Tárgyalt napirendi pontok:

1. napirendi pont
Közbiztonsággal kapcsolatos beszámoló

A napirendi pont előterjesztője: Tóth Lajos r.alezredes, őrsparancsnok
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést. Köszönjük, hogy lehetőséget adtak arra, hogy ne év végén kerüljön erre
sor. Újszerűnek tartom a beszámolót, mert a különböző bűncselekmények megnevezését,
feltárását külön táblázatba foglalták, ezzel megkönnyítették a dolgunkat. Balogh Edina
képviselőtársamnak nagyon tetszett a formai változás. A statisztikai adatok alapján
stagnál a bűnelkövetők száma, sajnálatos az a 2 bűncselekmény, ami a közfoglalkoztatók
körében történt. Az élet elleni bűncselekmény felzaklatta a község lakosságát. A
bizottsági ülésen a roma nemzetiségi önkormányzat tagja tájékoztatást tudott adni a
beszámolóról, mert ők már korábban tárgyalták és polgármester asszony is adott
tájékoztatást. Beszélgettünk a fiatalok jelenlétéről, ami állandó probléma, illetve a
tudatmódosító szerek megjelenéséről Arlóban. Pénzosztáskor, fizetés, családi pótlék,
segélyeket osztásakor egyre többen tapasztaljuk, hogy egyes családok alkoholos állapotba
kerülnek, nagyon szomorú látvány ez. A gyerekek elmondása alapján ez gyakran családon
belüli erőszakba csap át, az iskolában nagyon érzékeljük, mert a gyerekek behozzák és
megjelenik az agresszív viselkedés. Az illegális hulladék lerakás felderítésére nagy
hangsúlyt kell helyezni. Köszönjük a rendőri jelenlétet a településen és a bizottság 3 igen
szavazattal javasolja a beszámoló elfogadását.
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Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja az
előterjesztés elfogadását. Köszönjük az itt végzett munkát és további sikereket kívánunk
az elkövetkezendő időszakban.

Tengely László: Amikor a rendőrjárőrt kiküldik határozottan megszabják, hogy
kimondottan csak közlekedésrendészeti dolgokkal foglalkozhat vagy a közbiztonsági
résszel is? Több alkalommal személyesen tapasztaltam és a lakosság részéről volt ilyen
jelzés, amikor a rendőrök igazoltatnak nem veszik észre, hogy fiatalkorúak randalíroznak
pár méterre tőlük és mintha nem történne semmi. A lakosságnak is jó lenne, ha erre
jobban tudnának figyelni. Itt vannak a rendőrök, igazoltatnak, a gyerekek pedig
randalíroznak az úton. Minden településen megvannak a bűnelkövető családok.
Felmerült, mennyire ellenőrzik ezeket az embereket, nem lehetne-e specifikusan ezekhez
a családokhoz kilátogatni, érzékelnék, hogy jobban odafigyelnek rájuk. A rendőrség
munkáját köszönjük.

Dulai Roland: Örülök, hogy az arlói polgárőrök nagyban segítik a munkájukat. Ha a 24
órás rendőri szolgálat visszaállna az lenne a jó. Esetleg a rendőrségre bekötött térfigyelő
kamera hogyan tudná növelni a közbiztonságot Arló belterületén?

Dr. Varga László: Két nagyon fontos változás történt 2015-ben, amely meghatározta a
beszámolót. Egyrészt a migrációs helyzet, másrészt a kapitánysághoz tartozó települések
számának növekedése, ezek nagyban érintették a mindennapi rendőri munkát. A
migrációs válság annak ellenére, hogy nem vagyunk útvonalba eső kapitányság, minket is
és országosan minden kapitányságot is érint. Részt kell vennünk ebben a tevékenységben.
Ózdiak is magas számban voltak lent a déli határnál, folyamatos az elvezénylése az
állománynak. Az egész országot érintő kihívás, amit a rendőrségnek meg kell oldani,
viszont szeretnénk ha ezt nem érezné senki, úgy próbáljuk megoldani, hogy az itt élők ne
vegyék ezt észre. 14 településsel lett több azon települések száma, amelyek a
kapitánysághoz tartoznak, eddig 29 volt, már 43. Erre fel kellett készülnünk, igyekeztünk,
hogy a korábbi településeken élő emberek ezt szintén ne vegyék észre. Az egyensúlyt kell
fenntartani, hogy mindenki biztonságban érezze magát. Nagyobb terület, nagyobb
kihívás. Próbáljuk ezt a rendőri lefedettséget tartani. Korábban 24 órában a rendőr itt volt
Arlóban, de a szomszéd települések is igényelték a rendőri jelenlétet, ezért több
alkalommal kezdeményeztünk egyeztetést a polgármesterekkel. Születtek megegyezések,
igyekeztünk mindenki érdekét figyelembe venni. Átálltunk az időszakos rendőri
jelenlétre, de a megerősítő rendőri erő ideérkeztetésével folyamatosan érezhető a rendőri
jelenlét. A jövő héten 2-3 alkalommal jön rendőri erő Miskolcról, esetenként a készenléti
rendőri állomány is bevonható. Borsodnádasdon kis létszámú rendőrőrsről van szó,
mostanra elértük az ideális állapotot, az állomány egyben van, mindenki teszi a dolgát, ezt
a létszámot próbáljuk gazdaságosan elosztani. Ha az elmúlt 3 évet nézzük, van olyan
bűncselekmény, ami emelkedik és van olyan, ami nem, az össz bűncselekmények száma
30 %-kal kevesebb a kiemelt kategóriába tartozó jogsértéseknél. Lakás betöréseknél
tapasztalható negatív tendencia, változott a statisztikai rendszerünk is, most már a
lakóházhoz tartozó épületek is lakásbetörésnek számítanak. Arló fertőzött volt a
garázdaságtól, 3 konkrét erőszakos cselekmény volt, ezért volt a 24 órás rendőri jelenlét,
ez mérséklődött. Fontos, hogy a bűnelkövetőket vonjuk el a közterületekről, a
bűnelkövető minél kisebb számban legyen a területen. Kiemelem a szabálysértési őrizetet,
ez nagy társadalmi probléma, hogy ezek a jogsértések nem kellő hatékonysággal vannak
kezelve, ezeknél is eredményt kell produkálni. 32 %-ot fel kell deríteni, ózdi rendőrség 42
%-ot felderített, itt is tudtunk lakossági igényt kielégíteni. Ez kedvező tendencia.
Negatívum, hogy a településeinken a baleseti helyzetkép brutálisan romlik, 78 %-kal nőtt
a balesetek száma. Ezért kezdtük el az ellenőrzést, az van meghatározva, hogy nem lehet
ilyen sok baleset. Kötelező jelleggel, 1-2 órás álló ellenőrzéseket hajtunk végre. Ez nem
jelenti azt, hogy mást nem szabad észrevenni. A jogsértést észre kell venni, a rendőröknek
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ez a kötelességük. A közlekedési ellenőrzéstől el lehet térni, ha jogsértés van, akkor
intézkedni kell, mert azokat az eseményeket is kezelni kell. A családon belüli erőszak
valóban nagyon jelen van az egész térségben. Kimagaslóan magas számban alkalmazzuk
a távoltartás intézményét, az az apa vagy anya, ki bántalmazza a hozzátartozóját távol
tartható. 175 esetben éltünk ezzel az előző évben és elmondható, hogy van visszatartó
hatása. Szabálysértési őrizetbe tudjuk venni, ha ezt megszegik. A körzeti megbízottnak
illik ismerni, kik azok, akik szabadulnak a börtönből, fel kell venni a kapcsolatot. A
programban megpróbálunk ezekre ráfókuszálni. Számos olyan nyomozásunk van, ami
bűnöző családra irányul. A kollegák napi szinten tisztába vannak ezzel. Minden este
bemenni a lakásba, az felesleges, hogy ott legyünk minden nap, azt nem tudjuk megtenni,
de amikor indokolt, akkor ott van a rendőr, ezzel a kéréssel tehát foglalkozunk. A 24 órás
rendőri lefedettségből a II. félévben vissza kellett venni. Új programba vagyunk benne, az
a fajta 2014-ben alkalmazott 24 órás lefedettség nem létezik. Gondot jelent, hogy kit,
hová, milyen létszámban vezényeljünk ezzel a maroknyi csapattal, Arló még kivételes
helyzetbe van, mert a plusz erőt ide próbáljuk helyezni, hiszen tudjuk itt szükség van a
rendőrre. Arra törekszünk, hogy minél több órát legyenek itt. Ha itt lenne 24 órában a
másik 3 település igényeit nem tudnánk kiszolgálni. Az együttműködést mindig
figyelembe kell venni, nem lehet a másik település rovására. A térfigyelő rendszer
visszatérő kérés, ott tartunk, hogy a rendőrség részére már nincs pályázat kiírva, az
önkormányzat tud pályázni. Az önkormányzatnak kell a pályázati lehetőséget nézni, a
pályázat kiírásától függően lehet erről dönteni. Az állandó ügyeleti pont most már
Miskolcon van, megváltozott a rendőri tevékenység irányítási rendszere, nem is tudnánk
figyelni a kamerákat. A rendszer nem teszi lehetővé, hogy térfigyelő rendszereket
nézzünk, viszont lehetővé teszi a polgárőrök számára, a törvény ezt megengedi. Figyelni
kell a pályázatot, ha nyer, a végpont költséghatékonyságból is itt fog maradni. Ha olyan
jogsértés van, akkor jön a rendőr és visszanézi a felvételt. Azzal tudunk segíteni, hogy a
rendőrség támogatja, hogy itt térfigyelő rendszer legyen.

Vámos Istvánné dr.: A polgárőrség és a rendőrkapitányság között nagyon jó az
együttműködés, akár ha kell a napi szintű együttműködés is. Becsei Ákos rendszeresen
jön és megkérdezi tud-e valamiben segíteni, nincs-e nekünk valamilyen problémánk? Az
ő munkáját is köszönjük. A bizottsági üléseken is elhangzott, ami nekünk megoldandó
feladat, a mezőgazdasági termékeink védelme és az illegális hulladék lerakó
megszüntetése. A fiatalok garázdaságának megakadályozását polgárőrökkel igyekszünk
megoldani. A felső buszmegálló és a sarki kocsma, ahol tömörülnek és újabban az orvosi
rendelő előtt. A buszmegállókban makukáznak, megfaragják a padokat, szétszórják a
szemetet. Kapitány úrnak köszönjük az együttműködést, kívánjuk sokáig így legyen.

Bíró Ferenc: A migrációs elvezényléseket szinte észre se vettük, hogy kevesebben
vannak, ez óriási eredmény. Nagy problémánk a fertőző gócpontok kialakulása a
településen. A fehér kocsma újra megnyitott, sok részeg fiatallal találkozunk, többször
látom, fiatalkorúak részegen randalíroznak a kocsma ajtóban. Ott van a templom, ahová
idős emberek járnak és egyre jobban félnek. Egyre több a részeg ember a településen a
fizetés után.

Dr. Varga László: A kocsma 10 óráig lehet nyitva. Ha lesz rendbontás, akkor be lehet
szűkíteni a nyitvatartási időt, az már sokat jelent. Mi a kapitányság egész területén
ellenőrizzük a szórakozóhelyeket, időről időre az összes szórakozóhelyet, italkimérő
helyet körbe járjuk, akár minden nap is bemehet a rendőr ellenőrizni a fiatalkorúak
kiszolgálását, ezekre ugrunk, és tudunk intézkedni. Itt a kezdeti időszakban gyakrabban
kell járni, rögtön lássák, hogy figyelik az italkimérő helyet.
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Becsei Ákos: A korlátozott nyitva tartásról szó esett, nagyon pozitív dolog, csökkentek a
balhés történetek, mert ezek már este 8 óra után alakulnak ki. A polgárőrökkel való közös
szolgálatokon 12 órát Arlóban töltünk el, érezhetően csökken a bűnözés.

Tóth Lajos: Heti háromszor megyei megerősítés is jön, nyomozó kollegák éjszakai
időszakban itt vannak.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a beszámoló elfogadásáról.

A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozza:

57/2016. (IV. 29.) határozat

Tárgy: Közbiztonsággal kapcsolatos beszámoló

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsodnádasdi Rendőrőrs Arló
nagyközség vonatkozásában 2015. évben végzett munkájáról szóló beszámolóját
elfogadja.

Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

A rendőrség munkatársai távoznak az ülésről.

2. napirendi pont

Arló Nagyközség Önkormányzata, valamint Arló Nagyközség Roma
Nemzetiségi Önkormányzat között együttműködési megállapodás

felülvizsgálata

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve

Balázsné Király Rita: Az előterjesztést az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság
megtárgyalta és 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja. A módosításra törvényi
megfelelés miatt volt szükség, sem szerepében, sem tartalmában nem változott az
együttműködési megállapodás.

A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozza:

58/2016. (IV. 29.) határozat

Tárgy: Arló Nagyközség Önkormányzata, valamint Arló Nagyközség Roma
Nemzetiségi Önkormányzat között együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Arló Nagyközség Önkormányzata
és Arló Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodást felülvizsgálta és a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
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Határidő: minden év január 31., illetve
általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül

Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

Melléklet

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, valamint
ARLÓ NAGYKÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI

ÖNKORMÁNYZATA között

1. Általános szempontok

Arló Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete,
valamint az Arló Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban:
nemzetiségi önkormányzat) Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény 80. § (1)-(4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján
együttműködési megállapodást (továbbiakban: megállapodás) kötnek.
A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – megállapodás alapján
– az önkormányzat költségvetési szerveként működő Arlói Polgármesteri Hivatal (a
továbbiakban: hivatal).
A megállapodás részletesen tartalmazza azokat a feladatokat és együttműködési
lehetőségeket, amelyek eredményesen segítik a jogszabályokból adódó kötelezettségek
teljesítését és a közösen megfogalmazott célok megvalósítását.

2. Az együttműködési lehetőségek területei és formái

Az önkormányzat a nemzetiségi ügyek ellátása körében biztosítja a nemzetiségi jogok
érvényesülését, ellátja a településen a kulturális szolgáltatással, nyilvános könyvtári
ellátással, muzeális intézmények fenntartásával, közművelődéssel, tájékoztatással, a
nemzetiség szellemi, épített és tárgyi örökségével, írott és elektronikus sajtójával, a
szociális alapellátással, a helyi közfoglalkoztatással kapcsolatos települési önkormányzati
feladatokat.
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szabályozza az önkormányzat
képviselő-testülete feladatait a településen működő települési nemzetiségi
önkormányzattal.
Az önkormányzat képviselő-testülete a nemzetiségek ügyeivel foglalkozó bizottságban a
települési nemzetiségi önkormányzat képviselteti magát.
A nemzetiségi önkormányzat pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és egyéb alapvető feladatai
egységes szabályok szerinti elvégzése, átláthatósága érdekében kapcsolódik az
önkormányzat hivatala által működtetetett – az állami informatikai rendszerrel
összekapcsolható – informatikai rendszerhez, amely a folyamatos pénzügyi állami
ellenőrzés eszközeként is szolgál.
A hivatal a nemzetiségi önkormányzat részére – annak székhelyén – biztosítja az
önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel
kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. A végrehajtásról a hivatal gondoskodik.
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Az önkormányzat a lehetőségei és költségvetési helyzetének figyelembe vétele mellett a
nemzetiségi önkormányzattal történő előzetes egyeztetést követően az adott évi
költségvetési rendeletében – egyes feladatellátáshoz – pénzügyi támogatást biztosíthat.
A hivatal segíti a nemzetiségi önkormányzat pályázati lehetőségeinek a feltárását és azok
elkészítését.
A hivatal jegyzője az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat közötti
kapcsolattartásra Bíróné Molnár Márta vezető főtanácsost jelöli ki.
Az önkormányzat megbízásából és képviseletében a jegyző, vagy jegyzővel azonos
képesítési előírásoknak megfelelő – megbízottja részt vesz a nemzetiségi önkormányzat
testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.
Az oktatás területén kiemelt figyelemmel kísérik a roma nemzetiségű gyerekek
továbbtanulásának lehetőségeit, annak segítése érdekében a tehetséges tanulók az
önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat döntése alapján ösztöndíj támogatásban
részesülhetnek.
Az önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább
tizenhat órában, az önkormányzati feladat ellátásához, működéséhez (a testületi,
tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi, technikai eszközökkel
felszerelt helyiség ingyenes használatát biztosítja. A helyiség infrastruktúrájához
kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségeket az önkormányzat viseli. Az
önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat feladatellátásához – térítésmentesen – külön
helyiséget biztosít az önkormányzat Arló, Ady Endre út 137. számú ingatlanában.
A hivatal biztosítja a postai levelezési, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok
ellátását, jegyzőkönyvek elkészítését és az ezzel járó költségek viselését.
Az önkormányzat gazdálkodásával összefüggő sajátos feladatokat a számviteli politika
keretében elkészített - eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata, az
eszközök és források értékelési szabályzata, a pénzkezelési szabályzat - továbbá a
felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata és a számlarend
tartalmazza. A szabályzatok hatálya a nemzetiségi önkormányzatra is kiterjednek.

3. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozat tervezetét a jegyző készíti elő,
amelyet a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszt a nemzetiségi önkormányzat
testülete elé.
A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése során a jegyző a
nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges
adatokat – a költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állást
követően – közli a nemzetiségi önkormányzat elnökével.
A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére az Áht. 23.-25. §
rendelkezéseit az Áht. 26. § (1) bekezdése szerinti eltérésekkel, továbbá az Ávr. 24. §-t, a
27. §-t és a 28. §-t  kell alkalmazni az Ávr. 29.§ (1) bekezdésében foglalt eltérésekkel.
Az önkormányzat képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat részére meghatározott
támogatás mértékéről a döntést követő 15 napon belül tájékoztatja a nemzetiségi
önkormányzatot.
A jegyző által elkészített költségvetési határozat tervezetet az elnök február 15-éig, ha a
központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem
fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő
negyvenötödik napig benyújtja a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének.

A nemzetiségi önkormányzat a képviselő-testület által jóváhagyott éves költségvetésről az
államháztartás pénzügyi információs rendszere keretében adatszolgáltatást teljesít.
A hivatal a nemzetiségi önkormányzat jóváhagyott elemi költségvetéséről a határozat-
tervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő harminc napon belül
adatot szolgáltat a Kincstár területileg illetékes szervéhez.
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A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséért, az elfogadást
követő adatszolgáltatások határidőben történő teljesítéséért Benőcs Józsefné pénzügyi
főelőadó a felelős.
Az önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan döntési
jogosultsággal nem rendelkezik.
Az önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozata törvényességéért,
bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, továbbá egymás
kötelezettségvállalásiért és tartozásaiért nem felelős.

4. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje

A nemzetiségi önkormányzat előirányzatai kizárólag a nemzetiségi önkormányzat
költségvetési határozata alapján módosíthatók.
Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatai felett többletbevételt ér
el, bevétel kiesése keletkezik, vagy kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt
végre, abban az esetben módosítania kell költségvetési határozatát, melyről a nemzetiségi
önkormányzat képviselő-testülete dönthet.
A nemzetiségi önkormányzat által végrehajtott előirányzat változásának határozat-
tervezetét a jegyző készíti elő. Az év közben engedélyezett központi támogatások
felhasználásáról, a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások miatt a
költségvetési határozat módosításáról a jegyző által történő előkészítése után, az elnök
előterjesztése alapján a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete dönt.
A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete – az első negyedév kivételével –
negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének
határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben
az Országgyűlés – a nemzetiségi önkormányzatot érintő módon – meghatározott
hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés
kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a
költségvetési határozat módosítását.
A nemzetiségi önkormányzat előirányzat módosításainak képviselő-testületi
előterjesztésének előkészítéséért a jegyző a felelős.
A nemzetiségi önkormányzat előirányzatairól és az abban bekövetkezett változásairól a
hivatalban Benőcs Józsefné pénzügyi főelőadó naprakész nyilvántartást vezet.

5. Beszámolási kötelezettség

A nemzetiségi önkormányzat zárszámadási határozat tervezetét a jegyző készíti elő,
amelyet a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszt a nemzetiségi önkormányzat
testülete elé.
A nemzetiségi önkormányzat az éves gazdálkodásáról szóló zárszámadását – a
költségvetéshez hasonlóan – határozatban köteles elfogadni.

6. A költségvetési gazdálkodás szabályai

A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve a hivatal, ahol
Benőcs Józsefné pénzügyi főelőadó, Balázs Mihályné pénzügyi főmunkatárs, Molnárné
Plesovszki Judit pénzügyi előadó a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási
szabályok betartása mellett végzik feladataikat.
A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásával összefüggő döntési hatáskörök és
ellenőrzési jogkörök gyakorlásának rendjét, felelőseinek és a helyettesítés rendjének a
meghatározását a hivatal gazdálkodási szabályzata tartalmazza.
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6.1. Kötelezettségvállalás
A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában szereplő előirányzatai terhére
kizárólag a nemzetiségi önkormányzat elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott
nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettese vállalhat kötelezettséget. A felhatalmazás,
illetve a felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban történhet.
A nemzetiségi önkormányzat nevében kötelezettséget vállalni az Ávr-ben foglalt
kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét
megelőzően, írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a
szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi
fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó
szabályokat.
A nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásainak nyilvántartásáról a hivatalban
Balázs Mihályné pénzügyi főelőadó gondoskodik.

6.2. Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése
A nemzetiségi önkormányzat nevében vállalt kötelezettség pénzügyi ellenjegyzésére a
jegyző által írásban kijelölt, a hivatal állományába tartozó Benőcs Józsefné pénzügyi
főelőadó, vagy Bíróné Molnár Márta pénzügyi főtanácsos köztisztviselők jogosultak.
A nemzetiségi önkormányzatnál felhatalmazott pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi
ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy a tervezett kifizetési
időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a
gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg az előző bekezdésében előírtaknak, a
pénzügyi ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót, a
kötelezettséget vállaló szerv vezetőjét és a jegyzőt.
A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés
dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra
jogosult személy aláírásával kell igazolni.

6.3. Teljesítésigazolás
A teljesítés igazolására a nemzetiségi önkormányzat nevében az elnök, vagy megbízása
alapján az elnökhelyettes, vagy Benőcs Józsefné pénzügyi főelőadó írásban jogosult.
A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, az
arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.

6.4. Érvényesítés
Érvényesítésre a nemzetiségi önkormányzat nevében a jegyző megbízása alapján Balázs
Mihályné pénzügyi főelőadó, vagy Bíróné Molnár Márta pénzügyi főtanácsos írásban
jogosult.
Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést, a megállapított
összeget, az érvényesítés dátumát és az érvényesítő aláírását.
Az érvényesítőnek a nemzetiségi önkormányzat gazdasági eseményeinek vonatkozásában
ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző
ügymenetben az Áht., az államháztartási számviteli kormányrendelet és e rendelet
előírásait, továbbá a gazdálkodási szabályzatban foglaltakat megtartották-e.

6.5. Utalványozás
Utalványozásra a nemzetiségi önkormányzat elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott
nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. A felhatalmazás, illetve a felhatalmazás
visszavonása minden esetben csak írásban történhet.
Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra
rávezetett, más esetben külön írásbeli rendelkezéssel lehet. Utalványozásra a
teljesítésigazolást követően kerülhet sor.
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Nem kell utalványozni az Ávr. 59. § (5) bekezdésében nevesített esetekben.

6.6. Összeférhetetlenségi követelmények
A nemzetiségi önkormányzat tekintetében a kötelezettségvállaló és a pénzügyi
ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az
érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a
kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. A
kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés
igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a
Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el. A
hivatalban Benőcs Józsefné pénzügyi főelőadó a kötelezettségvállalásra, pénzügyi
ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult
személyekről és aláírás-mintájukról a gazdálkodási szabályzatban foglaltak szerint
naprakész nyilvántartást vezet.

7. Pénzellátás

A nemzetiségi önkormányzat az önkormányzat számlavezetőjénél, az OTP Bank Nyrt.
Ózdi Fiókjánál vezeti 11734121-15781761 számú pénzforgalmi számláját. A számla
feletti rendelkezési jogosultakat a pénzkezelési szabályzat melléklete tartalmazza.
A nemzetiségi önkormányzat pénzforgalmi számlát,– a meghatározott kivételekkel – egy
belföldi hitelintézetnél vagy a Kincstárban nyithat, és csak egy pénzforgalmi számlával
rendelkezhet. Költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással kapcsolatos minden
pénzforgalmát e számlán köteles lebonyolítani.
A nemzetiségi önkormányzat döntése alapján és forrásai terhére
a) fizetési számlájához kapcsolódóan alcímű számlákat (a központi költségvetésből
folyósított hozzájárulások, támogatások jogszabályban meghatározott esetben; rövid
lejáratú betétei elkülönítésére szolgáló alszámla; egyéb, meghatározott célú pénzeszközök
elkülönítésére szolgáló alszámla és programonként az európai uniós forrásból
finanszírozott programok lebonyolítására szolgáló alszámla.)
b) letéti pénzeszközök kezelésére letéti számlát,
c) devizabetét számlát vezethet.
A nemzetiségi önkormányzat önálló pénztárat működtet. A hivatalban a nemzetiségi
önkormányzat házipénztárából a készpénzben történő kiadások teljesítésére a pénztári
órák figyelembe vételével kerülhet sor.
A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám
igénylésével kapcsolatos feladatokat a hivatal pénzügyi ügyintézője (Benőcs Józsefné
pénzügyi főelőadó) látja el.

8. Vagyongazdálkodás

A nemzetiségi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről a hivatal elkülönített
nyilvántartást vezet, melyért Balázs Mihályné főelőadó a felelős.
A nemzetiségi önkormányzat vagyona, – az abban bekövetkezett növekedés vagy
csökkenés – elkülönítetten a könyvviteli mérleg szerkezete szerinti tagolásban, a
zárszámadási határozatban kerül bemutatásra.
A vagyon leltározása az önkormányzat leltározási és leltárkészítési szabályzatában
előírtak szerinti rendszerességgel és módon történik. A nemzetiségi önkormányzat
vagyonának leltározásában az elnök, és az általa írásban kijelölt képviselő közreműködik.
A vagyontárgyak selejtezésével összefüggő szabályokat a hivatal felesleges
vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének a szabályzatában előírtak szerint kell
elvégezni. A  nemzetiségi önkormányzat a selejtezésre javasolt eszközeire az elnök – a
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nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének véleményét kikérve – tesz javaslatot a
jegyző felé.

9. A belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés

A hivatal a nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában köteles a belső kontrollrendszer
keretében kialakítani, működtetni és fejleszteni a kontrollkörnyezetet, a kockázatkezelési
rendszert, a kontrolltevékenységeket, az információ és kommunikációs rendszert, továbbá
a nyomon követési rendszert. A nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó belső
kontrollrendszer kialakításáért a jegyző a felelős.
A belső kontrollrendszer kialakításánál figyelembe kell venni a költségvetési szervek
belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet előírásait, továbbá az államháztartásért felelős miniszter által közzétett
módszertani útmutatókban leírtakat.
A nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzését „GY & GY” Perfekt Audit Kft. belső
ellenőrei végzik. Belső ellenőrzésre a kockázatelemzéssel alátámasztott éves belső
ellenőrzési tervben meghatározottak szerint kerül sor. A belső ellenőrzés lefolytatásának
rendjét a belső ellenőrzési vezető által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv
tartalmazza.
A nemzetiségi önkormányzat részt vesz a belső ellenőrzés értékeléséről készülő éves
beszámoló – rá vonatkozó részének - elkészítésében, amit a hivatal készít el.

10. Gazdálkodáshoz kapcsolódó szabályzatok

Az önkormányzat gazdálkodó szervénél, azaz a hivatalnál található és a gazdálkodás
vitelét szabályozó valamennyi szabályzat rögzíti a nemzetiségi önkormányzat
gazdálkodásának szabályait is. A belső szabályzatokban előírtak a nemzetiségi
önkormányzatra is kötelező érvénnyel vonatkoznak.

11. Záró rendelkezések

A megállapodás 2016. május 1. napjától lép hatályba és az ebben foglaltakat e naptól
kezdve kell alkalmazni.
A korábban megkötött és 2016. január 22-én felülvizsgált megállapodás hatályát veszti.
A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az
alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.

Arló, 2016. április 18.

……………………..…………..
polgármester

……….…………………………..
elnök

Záradék: Az együttműködési megállapodást Arló Nagyközség Önkormányzata
képviselő-testülete az 58/2016. (IV.29.) határozatával, az Arló Nagyközség Roma
Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 14/2016. (IV.21.) határozatával
jóváhagyta.

Arló, 2016. április 29.

Klisóczkiné Papp Andrea
jegyző
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3. napirendi pont
Indítványok, javaslatok, egyebek

a) Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés c. pályázathoz
szükséges konzorciumi megállapodások jóváhagyása

Vámos Istvánné dr.: A tói pályázat konzorciumi megállapodásáról tájékoztatom a
képviselőket. Járdánházával és Ózddal, valamint a környékbeli településekkel a szükséges
megállapodásokat megkötöttük, Ózddal viszont-megállapodást is kötöttünk, utólagosan
kérem ennek a jóváhagyását.

A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozza:

59/2016. (IV. 29.) határozat

Tárgy: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés c.
pályázathoz szükséges konzorciumi megállapodások jóváhagyása

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés c. pályázathoz megkötött konzorciumi
megállapodásokat jóváhagyja.

Határidő: 2016. április 30.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

b) Törvényességi felhívás a Ságvári tér elnevezése miatt

Vámos Istvánné dr.: A BAZ Megyei Kormányhivatal Törvényességi Főosztályától
észrevétel érkezett közterület elnevezése miatt. A képviselő-testület a Ságvári tér
elnevezéséről már korábban döntött, ezeket az utcákat rögzítettük is a címregiszterbe, a
napokban pedig a GPS koordinátáknak megfelelően a házszámok is rögzítésre kerültek.

Tengely László: A volt Ságvári térnél a házszámok át lesznek variálva?

Klisóczkiné Papp Andrea: Már át vannak számozva. Az értesítést mindenkinek
kiküldtük, melyben megjelöltünk egy időpontot, amikor behozhatják a lakcím kártyájukat
és a Borsodnádasdi Okmányirodával is leegyeztettük, hogy ingyenesen kicserélik az
okmányokat.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a törvényességi felhívásról.

A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozza:

60/2016. (IV. 29.) határozat

Tárgy: Törvényességi felhívás a Ságvári tér elnevezése miatt
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Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a B-A-Z. Megyei Kormányhivatal
Törvényességi Felügyeleti Osztály BO/13/4601-1/2016. sz. törvényességi felhívását
megismerte, és azt nem fogadja el.
A Képviselő-testület a 2015. március 27-i ülésén döntött és a Ságvári teret Széchenyi
utca, Kossuth utca és Vásártér utca elnevezésre változtatta meg.
A változtatás a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának
címregiszterében rögzítésre került.

Határidő: 2016. május 30.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

c) Helyi építési szabályzatok felülvizsgálata

Vámos Istvánné dr.: A BAZ megyei Kormányhivatal arról értesített, hogy 2016. évben
átfogó vizsgálatot végeznek a helyi önkormányzatok építésügyi tárgyú rendeleteiről,
különös figyelemmel a helyi építési szabályzatra. Az építési szabályzatunkat 2015-ben
felülvizsgáltuk. Úgy foglaltunk állást, hogy a törvényi megfeleltetésnek megfelelően a
szükséges módosításokat, felülvizsgálatot elvégezzük.
Kérem, szavazzunk ennek elfogadásáról.

A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozza:

61/2016. (IV. 29.) határozat

Tárgy: Helyi építési szabályzatok 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, ennek megfelelően a Helyi Építési
Szabályzat felülvizsgálata 2016. december 31-ig meg fog történni.

Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

d) Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon való részvétel

Vámos Istvánné dr.: 2016. szeptember 22-23-án lesz az országos közfoglalkoztatási
kiállítás, a helyszín Vajdahunyad vára és környéke lesz, amire az önkormányzat
meghívást kapott. Rendkívül széleskörű lehetőséget biztosítanak és engedélyezett lesz a
főzés is. A május 6-7-i kiállítás egyfajta tapasztalatszerzés is az őszi kiállításhoz.
Szeretnénk megjelenni az ilyen lehetőségek alkalmával, mert ezzel újabb lehetőséget
tudunk az önkormányzat számára kihasználni. Kérem, szavazzunk arról, hogy részt
veszünk-e a kiállításon?

A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozza:

62/2016. (IV. 29.) határozat

Tárgy: Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon való részvétel
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Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 2016.
szeptember 22-23-án megrendezésre kerülő II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon
Arló Nagyközség Önkormányzata részt vegyen.

Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

4. napirendi pont
Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. ügyvezetőjének megbízása

Megérkezett az ülésre Balogh Edina képviselő asszony.

Vámos Istvánné dr.: A tóval kapcsolatos pályázatunk regisztrálásra került a MÁK-nál,
továbbra is dolgozunk rajta, még üzleti tervet és indokolást kell hozzácsatolni.
Köszöntöm a pályázókat, köszönjük a pályázatukat. Egy technikai dolgot kell
megbeszélnünk. A pályázatban nyilatkozni kellett minden pályázónak arról, hogy
hozzájárul-e pályázatának nyílt ülésen történő tárgyalásához. Egy pályázó jelölte meg,
hogy zárt ülést szeretne, a többiek olyan nyilatkozatot adtak, hogy nyílt vagy zárt. A két
tárgyalási mód között az a különbség, hogy aki megengedi a nyílt ülésen történő
tárgyalást az azt jelenti, abba a jegyzőkönyvbe bárki, bármikor betekinthet és a
nyilvánosság előtt szabad lesz a jegyzőkönyv teljes szövege, a tárgyaláson elhangzottak a
jegyzőkönyvben megjelennek. Ebben az esetben a honlapon, a könyvtárban bárki el tudja
olvasni. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül, ami a nyilvánosság számára nem lesz
megismerhető. Szeretném megkérdezni ki az, aki hozzájárul a nyilvános üléshez?

Antal István, Katona Franciska Dorina, Mikó István, Pap Ferenc hozzájárultak a
nyilvános ülésen történő tárgyaláshoz, Bánkus Elizabet, Vincze Erzsébet Noémi és
Vogel Jeron pedig kérik a zárt ülésen történő tárgyalást.

Vámos Istvánné dr.: Az a pályázati meghallgatás menete, hogy a zárt ülést a végén
fogjuk elrendelni, előbb tárgyaljuk azok pályázatát, akik a nyilvános üléshez
hozzájárultak, mindkét ülésen ABC sorrendben fogjuk a pályázókat meghallgatni. A
meghallgatás egyenként történik, mert azt az esélyt ki kell zárni, hogy az egyik pályázó a
másik pályázó ötleteiből még menetközben építkezzen. Így van megadva az egyenlő
esély. A pályázatokat az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság és a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság is megtárgyalta, némi vélemény kialakult, de döntés és
állásfoglalás nem volt. Nehéz lesz választani, ezért van szükség arra, hogy személyesen is
benyomást szerezzenek a képviselők arról, hogyan kommunikálnak, mik az elképzeléseik.

A pályázók elhagyják a tanácstermet, Antal István marad benn a teremben.

Vámos Istvánné dr.: Antal István erkölcsi bizonyítványa nem érkezett meg, a
feladóvevényt csatolta a pályázathoz. Elfogadjuk-e?

A képviselő-testület elfogadja, hogy a pályázónak nem érkezett meg az erkölcsi
bizonyítványa és csak a feladóvevényt tudta csatolni.

Vámos Istvánné dr.: Mivel a bizottsági üléseken sem javaslat, sem döntés nem született,
kérdéseket tennénk fel. Megismertük a pályázat tartalmát.
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Tengely László: Változatos programot szeretnél idehozni, erről bővebben szeretnék
hallani.

Antal István: Dolgoztam a tónál 2 évet, a Suvadás táborban 6 évig rendező, íjász
versenyeken főszervező voltam. Azért, hogy a tó ne legyen veszteséges az elsődleges
dolgot a vendéglátásban látnám. A Fenyves panzióban dolgoztam, ami 10 éve bezárt és a
környéken nincs étterem, ahol kulturált körülmények között étkezni lehetne. Nemcsak a
turizmusra gondolok, a helyiek számára sincs egy megfelelő étterem, se ebédelni, se
vacsorázni nem tudnak elmenni. Ha nyitva van a kemping, akkor a vendéglátásra nagy
hangsúlyt lehetne fektetni, tudom annak idején mi fogyott a legjobban a panzióban. Ezt ki
lehetne használni, mert a hely megvan hozzá, nemcsak virslit kellene árulni. A másik
fontos szempont, hogy kifelé is nyitni kell. A tónál lévő horgászok, és akik ott laknak
belépőt nem fizetnek. Este 5 után kevesebb lenne a belépő. A meglévő rendezvények
mellé, amik eddig voltak, ezt kellene megragadni és a szálláshely kihasználtságára jobban
odafigyelni pl. Ózdra a Mandába jönnek gyerekcsoportok ősszel. A Hotel Kohászba
15.000 Ft egy kétágyas szoba. 18 éve vendéglátózok. Szabadidős tevékenység keretében
napközben tudnánk kirándulásokat szervezni a környéken osztályok számára. Olyan
rendezvényeket kell hozni, ami rentábilis, utána járok mire van igény a környéken, ezek
ismeretében szervezném a programokat. Az éttermi rész korábban jól működött, most
viszont 3 faluból nem tudnak elmenni normális helyre vacsorázni. Ősszel és télen is
járnak a pizzázóba, ezt is ki lehetne használni.

Tengely László: Az üzleti része lenne az erősséged. A rendezvény szervezés részét
egyedül gondoltad vagy segítséggel?

Antal István: Egyedül. Ide is költöznék, ha a munkamenet ezt kívánja. A pultban
dolgozó embereket el kell számoltatni, korábban dolgoztam 35 pultossal is, van ebben
tapasztalatom. Ezekre a dolgokra oda kell figyelni, reggeltől estig itt kell lenni. Szezonális
munkáról van szó, nagyon oda kell figyelni mindenre, csak úgy lehet csinálni. Elsődleges
az elszámolás, először a papír munka legyen rendben, hogy bármi ellenőrzés jön, ne
tudjanak megbuktatni. A pultban, kapuban és a konyhában nagyon oda kell figyelni
mindenre. Az ellenőrzést meg kell tartani, a strandbelépőt karszalaggal lehetne
megoldani.

Tengely László: A programok szervezéséről szeretnék hallani.

Antal István: Én szeretném a programszervezést is csinálni úgy, hogy bevonnám az
ismerősöket, felhasználnám a kapcsolataimat, 12 éve ezt csinálom. A szervezésben nincs
annyi gyakorlatom, mint a vendéglátásban.

Tengely László: A fejlesztést hogyan képzeled?

Antal István: A vendéglátásban akciókkal lehetne idevonzani az embereket, pl. 4 korsó
sör mellé 1 ajándékba járna. 10 évvel ezelőtt a hétvégeken nagy élet volt a tónál.
Mostanában nem voltam kint, de ha az ember ott van és 1-2 alkalmazott is ott van, akkor
inkább 20 % legyen a haszon, minthogy nézzük egymást. További fejlesztéseket
mindenképpen pályázat útján képzelem el, vannak olyan oldalak, amelyek kifejezetten
erre jöttek létre. Ki kell használni, hogy Európában egyedül álló ez a tó, biztos van rá
lehetőség, hogy egy ilyen természeti kincset fejleszteni lehessen. Legjobb fejlesztés az
lenne, ha a beépült rozzant házakat el lehetne tüntetni. Szabadidős tevékenységre, sportra
több lehetőséget kellene biztosítani.
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Dulai Roland: Ha most kellene megszervezni a suvadás éjszakáját hogyan kezdenél
hozzá, kiket keresnél meg? Az Arlói Suvadás Ligetnek ez a legnagyobb rendezvénye a
nyáron, ami elsősorban fiatalokat vonz és érint.

Antal István: Annyit hallottam erről, hogy a fiatalokat érinti, a tó körül pihenni
vágyóknak viszont nem volt szerencsés. Inkább diszkó zenére épülő, valamilyen más
típusú zenével próbálnám megoldani. Tavaly alakult Ózdon egy zenekar, örülnek ha
felléphetnek, a Vadvirágban szoktak fellépni, legutóbb több mint 200-an voltak a
koncerten. Minden azon múlik, hogy hoz-e hasznot vagy nem, és még esetleg a tónál lévő
lakókat is zavarja.

Vámos Istvánné dr.: A legnagyobb rendezvény a hagyomány szerint visszatér. Sajnos a
fiataloknak erre van igénye. Több mint 1000 fős rendezvény a suvadás éjszakája.

Antal István: Biztos van arról levelezés, hogy kik voltak az előadók, kimutatható,
mennyi hasznot hozott. Azokat a zenekarokat keresném meg, akik korábban felléptek, de
hallottam, hogy a biztonsági őrség sem olyan volt, mint amilyen kellett volna.

Vámos Istvánné dr.: Ez volt a legjobb rendezvény, a legtöbb ember ezen vett részt, ezt
nem szabad kihagyni.

Antal István: Nem kell olyan zenekart idehozni mint pl. a Gimes, mert drága és nem is
tölti meg a teret.

Balázsné Király Rita: A pályázatodban a legjobban az tetszett, hogy tegyük naggyá a kis
tavat. Hány embert alkalmaznál, akikkel biztosan tudnád jól működtetni a kft-t?

Antal István: Biztonsági őröket mindenképpen kell alkalmazni. A további
foglalkoztatást, amennyiben lehetséges, közfoglalkoztatás keretében lehetne olcsón
megoldani. Nagyon sok támogatás lesz a munkaügyi kirendeltségen keresztül, ezért
támogatott munkavállalókkal képzelem el. Velem együtt maximum 5 ember kellene a
biztonságos működéshez. Nem lehet elvárni senkitől, hogy reggeltől estig dolgozzon, a
szabadságot is ki kell adni, főleg akkor, amikor esik az eső. A mai világban ez így
működik.

Bíró Ferenc: A gazdálkodási munkát hogyan képzeled el.

Antal István: Úgy tudom, van könyvelője a kft-nek, a gazdasági munkát én csinálnám.
Nem ismerem pontosan a körülményeket, nem tudom hogyan néz ki pl. a konyha. Az
eddigi munkahelyeimen sok mindent én csináltam, a feleségem segített be. 6 üzlet
ellenőrzését mi csináltuk. A munkaügyi ellenőrzés a legbrutálisabb.

Balogh Edina: Szimpatikus, hogy arlói szemlélettel álltál a kérdéshez. A helyieket
szeretnéd visszacsalogatni?

Antal István: A suvadás rendezvényre pl. miért kell Győrből hívni oktatókat? Olyan
foglalkozást kell meghirdetni, amelynek van oktatója a környéken, Ózdon pl. van
nemezes, agyagos.

Balogh Edina: A helyieket hogyan mozgósítanád, összekötnéd-e valamilyen
kedvezménnyel?
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Antal István: Lehetne a helyieknek kedvezményt adni a belépőre, ezt ki kellene találni,
mert annak van hátulütője is. Ezen el kell gondolkodni, a helyi vállalkozókat
mindenképpen bevonnám. Itt van pl. a húsüzlet, adja olcsóbban, ha tőle vásárolok.

Balogh Edina: A kapcsolati tőkerendszer fontos.

Antal István: A mai világban az egyik legfontosabb. Nagy hangsúlyt kell fektetni a
visszajáró vendégekre is.

Papp Zsóka: Milyen támogatásokat tervezel megigényelni?

Antal István: A munkaügyi kirendeltség tudomásom szerint 3 hónapra teljes bér és
járulék támogatást ad a foglalkoztatottak után, 1 évig pedig 80 % járulék kedvezményt.
Nyáron ezt jobban ki lehet használni, télen pedig a hétvégi nyitva tartással. Ezeket az
embereket be lehetne vonni. Kizárólagos szerződést lehetne aláírni a Pepsivel és a
Borsodi Sörrel. Nagyon sok akció van. Nézni kell, mi az olcsóbb.

Papp Zsóka: Rajtad kívül 4 fő kevés lesz. A pénztáros nem fog reggeltől másnap
reggelig ott lenni.

Antal István: Nem tudom mennyien voltak ott a rendezvényen.

Papp Zsóka: A szigorú elszámoltatás nagyon pozitív hozzáállás.

Antal István: Ez nagyon fontos, mert az emberi elme olyanokra képes, hogy nem is
gondolnánk.

Vámos Istvánné dr.: Mi a bérigényed, milyen fizetést szeretnél kapni?

Antal István: Kétféle fizetés van, szezonális és nem szezonális. Bruttó 300.000 Ft
szezonban, téli szezonban Ózdon 140.000 Ft-ot kerestem, ha ennyit kapok szívesen jövök.

Antal István távozik a teremből és Katona Franciska Dorina jön be.

Tengely László: Pár mondatban kérem, foglalja össze az elképzeléseit.

Katona Franciska Dorina: Első körben magát a tereprendezést kellene javítani, a
parkosítás pár helyen nem igazán jó. Arra kell törekedni, hogy minden hónapban legyen
olyan rendezvény, ami oda vonzza a vendégeket. A honlapot is, facebook oldalt is
fejleszteni kell. A honlapon nem aktuális az ott lévő információ, képekkel is lehetne
színesíteni. Fiatal fesztiválozók, nagy rendezvények, suvadás éjszakája, sok fiatalt vonz,
lehetne két nagyobb rendezvényt is megvalósítani. A suvadás éjszakáját kisebb
rendezvényként képzelem el, hogy ne kelljen ennyi DJ-t meghívni. Természetjáróknak
lehetne kedvezni túrák szervezésével, a környéken különböző célcsoportokat lehetne
megcélozni ezzel. Arra törekednék, hogy minden korosztály találja meg a számára
megfelelő programot.

Tengely László: Továbbfejlesztéseket hogyan képzeli el?

Katona Franciska Dorina: Nem tudom milyen keret áll rendelkezésre. Azokat kell
megnézni, ennek megfelelően kell fejleszteni, most nagyon támogatják a vidéki
turizmusfejlesztést.
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Dulai Roland: Ha most kellene elkezdeni a suvadás éjszakáját megszervezni, hogyan
kezdené el, kiket keresne meg?

Katona Franciska Dorina: Biztosítani kell a színpadot, a hangtechnikát. Felkeresném a
DJ-ket, akik részt szoktak ebben venni. Elkezdeném a marketinget, plakátot ragasztanék,
meghirdetném a honlapon, feltenném az internetre.

Dulai Roland: Hogyan tudná a kempingezők létszámát növelni, hogyan lehetne
megoldani, hogy lakókocsival többen jöjjenek.

Katona Franciska Dorina: Kellene hangsúlyozni Arló értékeit, a tó egyedülálló
Európában is, ezt ki kell emelni, hirdetni kell, hogy a köztudatba elterjedjen. Akik
idejönnek jó benyomással legyenek, adják tovább az ismerősöknek.

Balázsné Király Rita: Tanulmányaidat most fejezed be a főiskolán. A legnehezebb
időpont, amikor az államvizsgát kell teljesíteni, szakvizsgázol. Turisztikát, vendéglátást
tanultad, TDK-n vettél részt. A Vekerde Sándor díjat miért kaptad?

Katona Franciska Dorina: Kiemelkedő tanulmányi eredmény.

Balázsné Király Rita: Nem félsz-e a közhasznú alkalmazottak irányításától, nem okoz-e
ez majd gondot?

Katona Franciska Dorina: Úgy gondolom nem, 2 hónapig kint voltam Korfun, a
szálloda bárját én irányítottam, angolul kellett beszélni, mindenkivel megtaláltam a közös
nevezőt. Tanórára az iskolában már nem járok, csak 2 vizsgám lesz. Két nyelvvizsga kell,
ezért nem fogok diplomát kapni, csak oklevelet.

Bíró Ferenc: A célközönség a fiatalok, de figyelemmel kell lenni a kempingben lévőkre
is. Egy nagy rendezvény a suvadás éjszakája, hogy tudod az ellentmondás feloldani, mi
lesz az idősebb emberekkel, hogyan lehet ezt kezelni?

Katona Franciska Dorina: Ha már minden év elején készítünk rendezvény naptárat,
akkor el tudjuk mondani azoknak, akik kempingezni szeretnének jönni, hogy ebben az
időpontban ez nagy hanggal jár, eldöntik jönnek vagy nem. Másik lehetősége, hogy erre
az egy éjszakára kedvezményes árat biztosítunk.

Balogh Edina: Mennyiben tudod hasznosítani a lovas turizmus szakirányt?

Katona Franciska Dorina: Ide lovas rendezvényeket hozni az ózdi huszárok tudnának,
vagy családi napot szervezhetnénk. Táborozóknak is lehet ilyen programot szervezni.
Esetleg megpróbálhatnánk egy borkóstolást is megszervezni.

Papp Zsóka: A pontos elszámoltatást mennyire tartod fontosnak?

Katona Franciska Dorina: Nagyon fontosnak tartom. Egerben recepciós voltam és be
kellett segítenem mindenhol, ugyanakkor én zártam a kasszát. Odafigyeltem, hogy
minden meglegyen, felírtam hogyan vettem át a pénzt, és átszámoltam.

Vámos Istvánné dr.: Programszervező és megbízott ügyvezetői kinevezés lesz,
mennyiért szeretnéd megkapni ezt az állást?

Katona Franciska Dorina: Bruttó 200.000 Ft fölött szeretném.
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Bíró Ferenc: A pénzügyi vezetést, gazdálkodást hogy tudod elképzelni, mert nincs
gyakorlatod ebben.

Katona Franciska Dorina: Mindenképpen vezetném az árbevételt, pontos elszámolást
vezetnék, mert, abból lehet gazdálkodni, tudni kell, hogy mennyit költhetek el ebből a
pénzből.

Vámos Istvánné dr.: Van a kft-nek könyvelője.

Katona Franciska Dorina: Átláthatóan legyen vezetve minden bevétel és kiadás, hogy
ne fussak ki az adott keretből. Nem tudom mennyire önfenntartó a kft., támogatja-e az
önkormányzat.

Vámos Istvánné dr.: Van a támogatásra lehetőség, az önkormányzat a tulajdonosa, de
önfenntartónak kell lennie.

Katona Franciska Dorina: Azért kellenek a rendezvények, hogy legyen minél több
bevétel.

Katona Franciska Dorina távozik a teremből és Mikó István jön be.

Vámos Istvánné dr.: Megismertük a pályázatodat, szeretnéd-e kiegészíteni?

Mikó István: A pályázatomban gyakorlatilag mindent leírtam. Részletekbe nem folytam
bele, szerintem ez szükségtelen is. A lényeg benne van, hogy milyen formában gondolom
ezeket.

Tengely László: A kft. vezetés az elsődleges vagy a programszervezés, és valakinek a
segítségére szükséged lesz-e?

Mikós István: Maga a vezetés nem új dolog, ugyanis vezető beosztásban dolgoztam,
nagyon sok emberrel. Sokrétű munkát csináltam. Ez az erősségem, a gyengébb pontom a
rendezvények szervezése. Az nagyon jó dolog, ha a rendezvényszervezést profi
szakemberekre bízzuk, akik ezzel foglalkoznak, azoknak lenne a feladata. Itt a kft.
vezetésének a profit termelés a feladata. Ez egyrészt a rendezvényekből jön össze. Van
róla tudomásom, olyan rendezvények voltak, amik veszteségesek vagy nullszaldósak
voltak. Ezeket ki lehet kerülni, ha olyan szerződést kötünk a megfelelő emberekkel, akik
ezt megszervezik, csinálja olyan ember, aki ezt tudja és a kft. a bevétel %-ának arányában
részesül. A szervező fizet mindent, mi csak a helyet biztosítjuk. A büfé bevétel a lényeges
és ez az első helyen szerepel. Vannak olyan ismerőseim, akik jobban meg tudnák csinálni,
ezekkel felvenném a kapcsolatot. Kizárnám azt a lehetőséget, hogy valamilyen zűr
keletkezzen. Ezekre a rendezvényekre sokféle engedélyt kell kötelezően beszerezni. Amit
sokkal jobban tudnék csinálni az a büfé, illetve olyan vendégek toborzása, akik azért
jönnének ide, hogy jól érezzék magukat. Tudnánk a számukra szállást biztosítani és
biztosítani tudnánk az étkezést is, mert ezt lebeszélném azokkal, akik tudnak ételt
szállítani. Bármit meg lehetne csinálni, előre megbeszélt formában. A konyha csak
melegítésre és tálalásra szolgál. Ezt ki lehet küszöbölni azzal, hogy nomád módon
bográcsban vagy kemencében készítjük el az ételt. Az emberek nagy részét a hasukon
keresztül lehet megfogni.

Dulai Roland: A kempingezők létszámát hogyan növelné? Melyek voltak azok a
rendezvények. amiknek a lebonyolításában részt vett vagy szervezte az egészet? Tudná-e
bővíteni a lakókocsival ideérkezők számát?
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Mikó István: Több dolgot is szerveztem a városgazdálkodásnál, minden csoportnak, a
vezetőségnek minden május 1-jét én szerveztem, bográcsost főztünk. Összejöveteleket
szerveztem megbízásból Hevesen is, a strand területén én szerveztem a szállást, a főzést.
Kempingezők létszámát több naposra tervezném, nem tudom mennyi a férőhely. Az egy
napos kemping is kemping, lehet nem alszik ott valaki, de ha reggel kijön és ott marad
egész napra, ezeket meg lehet fogni.

Balázsné Király Rita: A Horgász Egyesület elnöke vagy, hogyan tudnád a kft. vezetését
ezzel egyszerre csinálni?

Mikó István: A horgászat az, ami a tónál a külső emberek szemében nem túlságosan
közkedvelt. A horgászatban sok lehetőség van, sok embert vonz. Hogyan lehet
összeegyeztetni? Régen, a vezetés és a horgászok között nem volt nézeteltérés, nem volt
összezördülés. A horgászattal a kft. csak jól járna, mert ki lehetne tolni a kempingezés
időszakát, már május 1-től be lehetne vezetni, és olyan csoportokat megkeresni, akik
korábban pl. a Fenyves Panzióban laktak. A horgászathoz hozzátartozik a halevés és
horgász tónál ezt kell tudni kínálni. Ezt meg lehet csinálni, eddig nem csinálták, pedig ez
megoldható. Ha valaki sült halat szeretne vacsorázni, én ezt biztosítanám.

Bíró Ferenc: A kft. gazdasági társaság, az üzleti terv elkészítését hogyan képzeled?

Mikó István: Különböző szakaszra bontottam, bevételi, illetve kiadási oldalra. A
rendezvények bevételeinek hasznot kell hozni. Olyan fellépőket hozzunk ide, akiknek a
fellépti díját meg tudom termelni. A másik a kiadási oldal, ott rezsit és bért kell fizetni. A
bér tudomásom szerint olyan költség, amit az önkormányzat nagy részben támogat, a
közhasznú munka és munkaügyi kirendeltségen keresztül segítséget nyújt. A kiadásoknak
a másik részét túlságosan csökkenteni nem lehet, az energiát meg kell fizetni. Hogyan
tudom növelni a bevételt, a kiadásokat pedig csökkenteni? Bevétel növelésére olyan
javaslatom lenne, hogy 1000 Ft-os belépőből 500 Ft-ot levásárolhatnának. A nagyobb
rendezvények bevételei ezt kompenzálnák. A tóparton szalonnasütőket, bográcsozó
helyeket kialakítani. A csoportoknak az ételt kedvezményesen meg tudom csinálni, nem
azt az árat alkalmazom, ami a büfébe ki van írva. Az emberek figyelmét akciókkal,
kedvezményekkel lehet felkelteni.

Balogh Edina: Szimpatikus a kemenceépítés. Hogy gondolod a kemencében sütést
megvalósítani, veszel fel valakit a munkaügyi központot keresztül, vagy mindig te főznél?

Mikó István: Nem lehet, hogy mindent egy ember csináljon. A munkaügyi kirendeltség
segítségével oldanám meg, vagy közhasznú munkást felvéve, de ezeket az embereket meg
kell válogatni. Ha nem kell szaktudás, egyszer megmutatom, hogy kell és utána mindenki
meg tudja csinálni.

Vámos Istvánné dr.: Rendkívül sok külföldi érdeklődés van a kemping iránt.
Belgiumból is jönnek, beszélsz-e idegen nyelvet.

Mikó István: Én nem beszélek, tudomásom szerint van olyan, aki nagyon jól beszél
angolul, illetve németül. Ez nem egy akkora tömeg, hogy ne lehetne kezelni és nem
folyamatos a külföldi részvétel. Mindenképpen megoldanám, ugyanis az iskolában ahol
oktatok több nyelven is tanítanak kollegák, akik egy kis juttatásért segítségemre lennének.

Vámos Istvánné dr.: Mennyiért gondolod ezt a munkát végezni? Kettős feladatot kell
ellátni, programszervezést és ügyvezetést.
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Mikó István: Jelenleg nyugdíjas vagyok, ha vissza kell mondani a nyugdíjat csak úgy
vállalom el, ha a jövedelmem több, mint ami a nyugdíjam. 250-300.000 Ft körüli fizetést
bruttóban.

Mikó István távozik a teremből és Pap Ferenc jön be.

Vámos Istvánné dr.: Átolvastuk a pályázatát és a képviselő-társaimmal a kérdéseket
most szeretnénk feltenni.

Tengely László: Ha elnyerné a pályázatot hány emberrel és milyen formában képzeli el a
kft. működtetését?

Pap Ferenc: 6-8 emberrel képzelem el, főleg közmunkásokkal, mert elég szűkös az
anyagi lehetőség.

Tengely László: Milyen posztokon alkalmazná az embereket?

Pap Ferenc: Jegyet kell szedni valakinek, biztonsági embert is kell alkalmazni, továbbá
takarítót, karbantartót, és a büfében dolgozókat. Úgy gondolom, nem adom ki a büfét, de
ha jó ajánlat van, akkor ez megfontolandó. A szabadságoltatást is meg kell oldani.

Dulai Roland: Most kellene elkezdeni megszervezni a suvadás éjszakáját, hogyan
kezdene hozzá, kiket keresne meg.

Pap Ferenc: A fiatalokkal kezdeném, a facebookon rengeteg ismerősöm van. Iskolákban,
fiatalok közt rengeteg barátom van, és ők egymásnak elmondanák. Előre váltott jegyeket
árusítanák, ami egy kis alaptőkét adna az egésznek.

Dulai Roland: A kempingezők létszámát hogyan lehetne növelni?

Pap Ferenc: Reklámmal lehet mindent. Ha nem tudják, hogy valami létezik, akkor nem
is keresik. Budapestiek szeretnek kirándulni, igazából Budapestet kellene megcélozni, ott
is vannak ismerőseim.

Dulai Roland: Arra lát lehetőséget, hogy a kemping területén üzemelő egységet kiadná
bérbe?

Pap Ferenc: Ha igazán jó ajánlat érkezik, akkor igen.

Balázsné Király Rita: Alapos, sokrétű a pályázat, van-e vendéglátással kapcsolatos
tapasztalata? Ez egy külön szakma.

Pap Ferenc: Előrelépési lehetőség, az emberekkel tudok foglalkozni, ezt is meg kell
próbálni. Nincs ilyen múltam, de ez nem azt jelenti, hogy nem tudnám csinálni.

Bíró Ferenc: Hogyan tudja elképzelni a gazdasági munkát? A pályázatában üzleti tervet
írt, de amit becsatolt, az nem az.

Pap Ferenc: Nem sok adathoz jutok hozzá, nincsenek adataim. Részletesebben ezt nem
tudtam kifejteni, amihez hozzájutottam azt próbáltam részletezni. Amíg nem tudom
mennyi az annyi, addig nem tudok számolni.

Balogh Edina: A pályázatában ír a fegyencedzésről. Mi ez?
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Pap Ferenc: Saját testsúllyal történő edzés, megmozgat rendesen. Nagyon kis befektetés,
pár szál csőből komoly eszközöket lehet csinálni. A bordásfal olcsón kivitelezhető dolog.
Arra törekedtem, hogy olcsó legyen minden, csövekből összerakható korlátra gondoltam.

Vámos Istvánné dr.: Olvastam a pályázatban, hogy a kft-nek a szórakoztatásra sok
eszközt kölcsön adna. Ismert-e az a szabályozás, hogy milyen eljárással lehet a saját
eszközünket bevinni a kft-be?

Pap Ferenc: Ezzel a helyzettel nem foglalkoztam, nem néztem utána, mert nem pénzért
szerettem volna odaadni. Akció keretén belül, benne van a jegy árába az ingyenes eszköz
használat.

Vámos Istvánné dr.: Bérleti díjat akkor nem szeretne kapni?

Pap Ferenc: Amíg nem telik arra, hogy vásároljunk eszközöket, addig odaadnám.

Vámos Istvánné dr.: A pályázatában leírt elképzeléseit mennyi pénzért kívánja ellátni:

Pap Ferenc: Úgy gondoltam, Önök fogják eldönteni.

Vámos Istvánné dr.: Vannak azért elvárások, van egy munka, szeretnénk az igényekkel
tisztába lenni és bruttó összegre vagyunk kíváncsiak.

Pap Ferenc: Nem foglalkoztam ezzel. Azt gondoltam Önök fogják meghatározni.
Amennyi az előző ügyvezetőnek volt, az nekem is megfelel.

Pap Ferenc távozik az tanácsteremből.

Vámos Istvánné: A következő pályázók zárt ülést kértek meghallgatásukról, ezért zárt
ülést rendelek el.

A képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készül.

4. napirendi pont folytatása

Minden pályázó bejön a tanácsterembe.

Vámos Istvánné dr.: Minden pályázat nagyon jó volt, nehéz volt választani. Valamilyen
sorrendet muszáj volt felállítani. Minden pályázatban volt nagyon sok pozitívum és kevés
negatívum. Azt szeretném, ha ezekből az emberekből lehetne összegyúrni egy kft-t,
mindannyian itt tudnának maradni. A személyes benyomás is nagyon jó volt. A
képviselő-testület úgy döntött, hogy Antal Istvánt bízza meg a kft. vezetésével.

A pályázók elhagyják a tanácstermet, Antal István marad bent.

A képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készül.

6. napirendi pont

Díszkivilágítás a Laskafesztiválon
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Vámos Istvánné dr.: Az a cég, akiktől kedvezményesen vásároltunk karácsonyi
fénydekorációkat felajánlották, hogy ajándékként egy rendezvényünket kivilágítják. El
kellene dönteni, hogy melyik rendezvény legyen ez. A Laskafesztivált augusztus utolsó
hétvégéjén javaslom megtartani, egyrészt mert augusztusban még jobb idő van, mint késő
ősszel, másrészt már nem támogatják a Hazaváró rendezvényeket, ezért nem kell a
szeptemberi időponthoz ragaszkodnunk. Ezért javaslom, hogy erre a rendezvényre kérjük
a felajánlott díszkivilágítást. Kérem, szavazzunk erről.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozza:

69/2016. (IV. 29.) határozat

Tárgy: Díszkivilágítás a Laskafesztiválon

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Blachere
Illumination Hungary Kft. által felajánlott fénydekorációs ajándékutalványt a 2016.
augusztus 27-én megrendezésre kerülő Laskafesztiválon használja fel.

Határidő: 2016. augusztus 30.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

Nincs több napirendi pont, a polgármester bezárja az ülést.

K. m. f.

Vámos Istvánné dr. Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester jegyző

Móráné Nemes Edit
jegyzőkönyvvezető


