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Vámos Istvánné dr. köszönti a jelenlévőket, és megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes, minden képviselő jelen van. 

Javasolja, hogy az 5. napirendi pontot vegyék előre tekintettel a vendégre, 

valamint a kitüntetések tárgyalását a végén, zárt ülésen tárgyalják meg. A 

javasolt napirendi pontokat a jelenlévő képviselők egyhangúlag, 7 igen 

szavazattal az alábbiak szerint fogadják el: 

 
Javasolt és elfogadott napirendi pontok: 

 

1./ Szennyvízcsatornázás projekt megvalósítási szakaszában 

közbeszerzési, PR és jogi feladatok ellátására vonatkozó feltételes 

beszerzések megindítása 

2./ Beszámoló a közművelődési, kulturális tevékenységről 

3./ Szociális rendelet módosítása 

4./ Nyári gyermekétkeztetés egyedi árkalkulációjának elfogadása 

5./ Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

6./ Bankváltás 

7./ Egyebek 

8./ Kitüntetések adományozása 
 

 

Tárgyalt napirendi pontok: 

 

Vámos Istvánné dr. megnyitja az 1. napirendi pontot. 
 

 Napirendi pont: 

 

Szennyvízcsatornázás projekt megvalósítási szakaszában 

közbeszerzési, PR és jogi feladatok ellátására vonatkozó 

feltételes beszerzések megindítása 

 
  

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 

Vámos Istvánné dr.: Köszöntöm Ignácz Editet, a szennyvízberuházás 

előkészítő szakaszának projekt menedzserét. Elindítottunk egy indikatív 

árajánlat kérést annak érdekében, hogy meg tudjuk állapítani, milyen 

összegekkel számoljunk a tényleges pályáztatás kapcsán. Erre három 
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árajánlatot kaptunk. A TRANSDOWELL Zrt. 7 900 eFt összegben, a HAJDU 

PR-KO Kft. 7 800 eFt összegben, míg a PRONDEL Kft. 7 950 eFt összegben 

tett árajánlatot.  

 

Ignácz Edit: Az indikatív eljárásban a benyújtott legmagasabb érték a becsült 

érték. Támogatói döntésig csak feltételes beszerzési, illetve közbeszerzési 

eljárásról beszélhetünk. A becsült érték és a szerződéses összeg különbségét 

bármikor átcsoportosíthatjuk a kivitelezésre. Indikatív ajánlás lefolytatása 

eredményeként a közbeszerzésnél 9,8 MFt-os értékhatár miatt beszerzési 

eljárásra van lehetőség.  

 

Bíró Ferenc: Nincs olyan feladat még, ami miatt a beruházás késedelmet 

szenvedne. A közbeszerző tanácsadó cég kiválasztása az elsődleges. A 

pályázat kiírása előtt nincs értelme a másik két cég kiválasztásának. A 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ezért a feltételes beszerzést nem 

javasolja tárgyalni, viszont a közbeszerzési tanácsadó cég kiválasztását igen.  

 

Ignácz Edit: Az ajánlattételi felhívásban rögzítésre kerül, hogy az eljárások 

eredményeképpen feltételesen kerülnek megkötésre a szerződések, semmiféle 

kötelezettséggel nem jár. Viszont nem mindegy, hogy egy, kettő vagy három 

tevékenységre indítjuk el a beszerzési eljárást. A meghívandó cégek 

egymástól függetlenek. Függetlenül attól, hogy a közbeszerzőt kiválasztjuk 

vagy nem, erre a folyamatra ráhatása nincs. Részünkről rendben, ahogy az 

önkormányzat szeretné. 

 

Bíró Ferenc: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen az a javaslat 

született, hogy az első három céget hívjuk meg. 

 
Ignácz Edit: A gazdasági szervezetekre a menedzsment tehet javaslatot. 

Általában azokat a cégeket szoktuk javasolni, akikkel évek óta kapcsolatban 

állunk. Az általam javasolt cégeket bevonjuk a tárgyalásba? 

 

Bíró Ferenc: A tárgyalásos eljárás eredménye annál jobb, minél több 

szereplője van annak. 

 

Vámos Istvánné dr.: Bíró Ferenc a Pénzügyi és Településfejlesztési 

Bizottsági ülésen ajánlott még egy céget meghívni az eljárásba. Javaslom, 

hogy 6 cégnek küldjük el az ajánlatkérésünket. Kérem a szavazást. 

 

 

A 7 jelenlévő képviselő-testületi tagból 7 igen szavazattal, egyhangúlag a 

következő határozatot hozzák: 
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70/2014. (VI. 27.) határozat: 

 

Tárgy: „Arló Nagyközség szennyvízcsatornázás és –tisztítás” tárgyú KEOP-

7.1.0/11-2012-0062 azonosítószámú projekt megvalósítási szakaszában 

közbeszerzési, PR és jogi feladatok ellátására vonatkozó feltételes 

beszerzések megindítása, ajánlattevők kiválasztása 

 

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  „Arló Nagyközség 

szennyvízcsatornázás és –tisztítás” tárgyú KEOP-7.1.0/11-2012-0062 

azonosítószámú projekt megvalósítási szakaszában a PR és jogi feladatok 

ellátására vonatkozó feltételes beszerzési eljárást még nem kívánja 

megindítani.  

A közbeszerzési feladatok ellátására vonatkozó feltételes beszerzési eljárást 

megindítja, az ajánlattételt a következő gazdasági szereplőktől várja: 

 

1. PROVITAL Fejlesztési, Tanácsadó Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 53. E. 

ép. 3. emelet) 

2. Magyar Közbeszerzési Központ KFt. (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 23.) 

3. K&Z Horizontál Kft. (6600 Kecskemét, Szövetség tér 5.) 

4. K-Projekt Management Kft. (4481 Nyíregyháza, Kemecsei u. 56.) 

5. Lucsik és Társa Kft. (1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.) 

6. Dr. Kónya Tamás, egyéni ügyvéd (3300 Eger, Bajcsy Zs. u. 11.) 

 

Határidő: 2014. augusztus 31. 

Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 

 

  
Ignácz Edit: Négyszemközti beszélgetésünk során elhangzott, hogy 

alkalmassági feltételek meglétéhez kössük-e az árajánlat kérését?  

 

Vámos Istvánné dr.: Igen, az alkalmassági feltételeket javaslom.  

Felolvassa az alkalmasági feltételeket.  

 

Ignácz Edit: Tárgyalásos beszerzési eljárást is bonyolíthatunk. Az ajánlatok 

bontása során minden ajánlattevő jelen van, hallják az összes ajánlatot. Van 

lehetőségük a legkedvezőbb ajánlat alá licitálni. 

 

Vámos Istvánné dr.: Ez szimpatikus. 

 

Bíró Ferenc: Javaslom a tárgyalásos eljárást. A július 11-i benyújtási 

határidőt viszont nagyon rövidnek tartom.  

 



 5 

Vámos Istvánné dr.: Igen, annál is inkább, hogy júliusban a testületi ülés 

szünetel. Mivel nyáron sokan elmennek nyaralni, legfeljebb a bontás történjen 

július végén a Bíráló Bizottság által. Várhatóan augusztus 15-én testületi ülést 

kell tartanunk, ahol az érvényességre, érvénytelenségre meghozzuk a döntést, 

illetve arra vonatkozóan, hogy mely ajánlattevőket hívjuk meg a tárgyalásra. 

A tárgyalás és a döntés az augusztus végi testületi ülésen történik meg. Erre 

kérem a szavazást. 

 

A 7 jelenlévő képviselő-testületi tagból 7 igen szavazattal, egyhangúlag a 

következő határozatot hozzák: 

 

71/2014. (VI. 27.) határozat: 

 
Tárgy: „Arló Nagyközség szennyvízcsatornázás és –tisztítás” tárgyú KEOP-

7.1.0/11-2012-0062 azonosítószámú projekt megvalósítási szakaszában 

közbeszerzési feladatok ellátására vonatkozó feltételes beszerzés ajánlati 

felhívásának elfogadása  

 

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete „Arló Nagyközség 

szennyvízcsatornázás és –tisztítás” tárgyú KEOP-7.1.0/11-2012-0062 

azonosítószámú projekt megvalósítási szakaszában a közbeszerzési feladatok 

ellátására vonatkozó feltételes beszerzés ajánlati felhívását a melléklet szerinti 

tartalommal elfogadja. Az eljárást tárgyalásos formában kívánja 

lebonyolítani.  

 

Határidő: 2014. augusztus 15. 

Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 

 

 

 Napirendi pont: 

 

Beszámoló a közművelődési,  

kulturális tevékenységről 
 

A napirendi pont előterjesztője: Tengely Katalin Tájház és Könyvtár 

vezetője 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 
Tengely Katalin: A beszámolóban említést tettem a Kábítószer-prevenciós 

programról. Erről most benyújtottam még egy beszámolót.  
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Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta 

az előterjesztést. Jónak tartjuk a segítést, amit a lakosok felé tesznek. 

Örömmel vettük, hogy a civil szervezetekkel tartja a kapcsolatot. A bizottság 

javasolja a beszámoló elfogadását. 

 

Bíró Ferenc: Elsősorban a Suvadással kapcsolatos kérdések merültek fel az 

ülésen. Úgy gondoljuk, hogy megfelelő előkészítés történt, de a rendezvény 

helyi meghirdetése kevés. Az a véleményünk, hogy a Suvadásban a kulturát 

kell nézni, nem az üzletet, és az önkormányzatnak támogatnia kell.  

 

Tengely Katalin: Lettek plakátok kitéve a faluba, de azokat hamar leszedik. 

Lehet, hogy eredményesebb lenne, ha minden lakosnak a postaládába tennénk 

szórólapot.  

 

Vámos Andrásné: A boltokba is kellett volna a pénztár mellé, mert keresik.  

 

Balázsné Király Rita: Az arlói lakosok bemehetnek ingyen? Mi javasoltuk 

bizottsági ülésen. 

 

Tengely Katalin: Abban az esetben, ha nem foglalkozik. 

 

Vámos Istvánné dr.: Javaslom a beszámoló elfogadását. Kérem a szavazást. 

 

A 7 jelenlévő képviselő-testületi tagból 7 igen szavazattal, egyhangúlag a 

következő határozatot hozzák: 

 

72/2014. (VI. 27.) határozat: 

 

Tárgy: Beszámoló a közművelődési, kulturális tevékenységről 

 

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a közművelődési, 

kulturális tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: 2014. július 15. 

Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 

 

 

 Napirendi pont: 

 

Szociális rendelet módosítása 

 



 7 

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság javasolja 

az előterjesztés elfogadását. 

 

Vámos Istvánné dr.: Javaslom a szociális rendelet módosítását. Kérem a 

szavazást az előterjesztés szerinti rendelet tervezetre. 

 

A 7 jelenlévő képviselő-testületi tagból 7 igen szavazattal, egyhangúlag a 

következő rendeletet alkotja: 

 

 

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2014. (VI. 30.) 

önkormányzati rendelete 

 

a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról,  

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a 

személyes gondoskodást nyújtó  

szociális és gyermekjóléti ellátások  

intézményi térítési díjáról szóló  

22/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) 

bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pont ba)-bd) alpontjában, a 26. §-ában, 

a 32. § (3) bekezdésében, a 37/A. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) 

bekezdésében, a 46. § (1) bekezdésében, az 50. § (3) bekezdésében, a 92. § 

(1) bekezdés a) pontjában, a 115. § (3) bekezdésében, valamint a 132. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

eljárva, Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti 

és működési szabályzatáról szóló 12/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 3. 

mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, 

Szociális és Oktatási Bizottság véleményének kikérésével a 22/2013. (XII. 

16.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 

 

1. § 
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A szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési 

díjáról szóló 22/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„13. § (1) Az önkormányzat a felnőtt szociális alapszolgáltatás keretében az 

intézményi térítési díjakat a Sztv. 116. § (2), (3) bekezdései alapján 

számítottan, ÁFA nélkül az alábbiak szerint állapítja meg: 

a) szociális étkeztetés díja helyben fogyasztás vagy elvitel esetén 

282,- Ft/adag + ÁFA 

b) szociális étkeztetés térítési díja kiszállítással 307,- Ft/adag+ ÁFA 

 

(2) A szociális étkeztetésnél az intézményi térítési díjból biztosított 

kedvezmény mértékét a 3. melléklet tartalmazza. 

 

(3) Az önkormányzat a szociális ellátás keretében az intézményi térítési 

díjakat az Sztv. 115. § (1) bekezdése alapján számítottan, ÁFA nélkül 

az alábbiak szerint állapítja meg: 

a) Idősek Klubjában munkanapon 731,- Ft/nap + ÁFA 

b) Étkeztetés igénybevétele nélkül az Idősek Klubjában az ellátás 

térítésmentes. 

 

(4) A házi segítségnyújtás térítésmentes.” 

 

2. § 

 
A rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

  

„14. § (1) Az Idősek Klubjának intézményi térítési díjából biztosított 

kedvezmény mértékét a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

 

(2) A szociális alapszolgáltatást igénybe vevő kritikus élethelyzet 

kialakulásakor írásban kérheti a térítési díj mérséklését vagy elengedését 

minimum 1 hónapig terjedő időszakra. 

 

(3) Kritikus élethelyzetnek minősül különösen: 

 a) a családban bekövetkezett hirtelen halál, vagy súlyos betegség, 

 b) elemi kár, természeti katasztrófa.” 

 

3. § 

 

(1) A rendelet 2. melléklete helyébe ez a rendelet 1. melléklete lép. 
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(2) A rendelet 3. melléklete helyébe ez a rendelet 2. melléklete lép. 

 

4. § 

 

Ez a rendelet 2014. június 30-án lép hatályba és 2014. július 1-jén hatályát 

veszti. 

 

 

Vámos Istvánné dr.                                                    Klisóczkiné Papp Andrea                       

polgármester                                                                                            jegyző 

 

 

 
1. melléklet a 9/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez 

2. melléklet a 22/2013. (XII. 16.) rendelethez 

 

 

Díjkategória 

(Ft) 

Az Idősek Klubjában biztosított ellátás 

személyi térítési díj számításának 

kedvezménye  

(%) 
0 – 57.000 65 

57.001 – 80.000 25 
80.001 – 130.000 15 

130.001 fölött - 
 

 
2. melléklet a 9/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez 

3. melléklet a 22/2013. (XII. 16.) rendelethez 
 
 
 

Díjkategória 

(Ft) 

A szociális étkeztetésnél a személyi 

térítési díj számításának kedvezménye  

(%) 
0 – 30.000 15 

30.001 fölött - 

 
 
 

 Napirendi pont: 

 

Nyári gyerekétkeztetés egyedi árkalkulációjának 
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elfogadása 

 

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Klisóczkiné Papp Andrea: Mindkét bizottság tárgyalta az előterjesztést. Egy 

gyermek után 440 Ft állami támogatást kapunk. A nyersanyagnormát 181 Ft-

ban, a rezsi költséget 165 Ft-ban állapítjuk meg. Ebből megfelelő ételt tudnak 

készíteni a gyerekeknek.  

 

Balázsné Király Rita: Nagy örömmel vettük, hogy 800 gyerek egész nyáron 

étkezhet. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság javasolja az 

előterjesztés elfogadását. 

 

Bíró Ferenc: Az állami támogatást fel tudjuk használni teljes egészében. 

Javasoljuk az előterjesztés elfogadását. 

 

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást az előterjesztés elfogadására. 

 

A 7 jelenlévő képviselő-testületi tagból 7 igen szavazattal, egyhangúlag a 

következő határozatot hozzák: 

 

73/2014. (VI. 27.) határozat: 

 

Tárgy: A Napsugár Konyha-Étteremben alkalmazandó egyedi árkalkuláció 

meghatározása a nyári gyermekétkeztetéshez 

 

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi nyári 

gyermekétkeztetés idejére az eltérő korosztályt képviselő gyermekek 

étkeztetésére a gyermekétkeztetés nyersanyagköltségét nettó 181,- 

Ft/adagban, a rezsit 165,- Ft/adagban határozza meg. 

 

Határidő: 2014. augusztus 31. 

Felelős: Papp Zsóka intézményvezető 

              Füller Tiborné élelmezésvezető 

 

 

 Napirendi pont: 

 

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési  
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Szabályzatának módosítása 

 

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 

Klisóczkiné Papp Andrea: Az SZMSZ 3. melléklete a munkaköri leírások, 

azt kérném módosítani. A személyi állomány cseréje és a többlet feladatok 

miatt van szükség a módosításra.  

 

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság javasolja 

a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását.  

 

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást a Szervezeti és Működési 

Szabályzat módosítására. 

 

A 7 jelenlévő képviselő-testületi tagból 7 igen szavazattal, egyhangúlag a 

következő határozatot hozzák: 

 

74/2014. (VI. 27.) határozat: 

 

Tárgy: Arlói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása 

 

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 195/2013. (XI. 29.) 

számú határozatával elfogadott Arlói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzatának 3. sz. mellékletét 2014. július 1-jétől a melléklet 

szerinti 3. sz. mellékletre módosítja.  

 

Határidő: 2014. július 1. 

Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 

 

 

 Napirendi pont: 

 

Bankváltás 

 

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Vámos Istvánné dr.: Információnk van arról, hogy a környező 

önkormányzatok számlavezető bankot váltottak. Árajánlatot kértünk a 
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Takarékszövetkezettől annak érdekében, hogy meg tudjuk nézni, melyik az 

olcsóbb. Még mindig az OTP ajánlata kedvezőbb.  

 

Bíró Ferenc: Felmerült az a probléma is, hogy anomáliák előfordultak az 

OTP-nél, de ezek megszűnni látszanak. Javaslom, hogy ne váltsunk bankot 

egyenlőre, de kérjünk információt egy esetleges hitellel kapcsolatban. Ha nem 

lesznek rugalmasak, akkor vissza kell hozni a javaslatot.  

 

Vámos Istvánné dr.: Ha finanszírozási nehézségeink lesznek a hulladék 

szállítás, illetve a kézművesház költségeinek megelőlegezése miatt, erre az 

esetre kérjünk hitellel kapcsolatos árajánlatot. Erre kérem a szavazást. 

 

A 7 jelenlévő képviselő-testületi tagból 7 igen szavazattal, egyhangúlag a 

következő határozatot hozzák: 

 

75/2014. (VI. 27.) határozat: 

 

Tárgy: Bankváltás 

 

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a bankváltással 

kapcsolatban felmerült lehetőséget megtárgyalta és döntése alapján nem kíván 

bankot váltani, a továbbiakban is az OTP Bank Nyrt-nél kívánja 

folyószámláját vezetni. 

Felhatalmazza a polgármestert ajánlat kérésére, egy esetleges hitel felvétel 

lehetőségéről. 

 

Határidő: 2014. augusztus 31. 

Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 

 

 

 Napirendi pont: 

 

Egyebek 

 

a.) A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása 
 

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
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Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság javasolja 

a rendelet megalkotását. 

 

Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja az 

előterjesztés elfogadását. 

 

Vámos Istvánné dr.: Kérem az előterjesztésre a szavazást. 

 

A 7 jelenlévő képviselő-testületi tagból 7 igen szavazattal, egyhangúlag a 

következő rendeletet alkotják: 

 

 
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő testületének 

10/2014. (VI. 30.) 

 önkormányzati rendelete 

 

a kiadások készpénzben történő  teljesítésének eseteiről 
 

 

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról 

szóló 2011. évi  CXCV. törvény 109.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva, Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testületének Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. (IV. 1.) 

önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési 

jogkörében eljáró Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 
 

A rendelet hatálya kiterjed Arló Nagyközség Önkormányzata által irányított 

és fenntartott költségvetési szervekre az általuk kezelt valamennyi pénzeszköz 

vonatkozásában. 

 

2. § 
 

(1) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben 

szabályozott esetekben kerülhet sor. 

 

(2) A költségvetési szerv házipénztárából a készpénzben teljesíthető 

kifizetések a következők: 

a) bér- és személyi jellegű kifizetések: 
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 aa) közfoglalkoztatottak személyi juttatása, 

 ab) hóközi bérkifizetés, 

 ac) eseti megbízási díj, jutalom, tiszteletdíj, 

 ad) illetmény előleg. 

b) ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások, 

c) reprezentáció kiadások, 

d) az önkormányzat rendezvényeivel kapcsolatos kiadások 

e) belföldi kiküldetés, utiköltség térítések, 

f) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés, 

g) alkalmazottak munkába járási utazási költségtérítése, 

h) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, 

i) önkormányzat vagy polgármester által nyújtott rendkívüli elismerés címén 

teljesített     

   kiadás, 

j)  természetes személy részére ingatlan vételárának kifizetése, 

k) természetes személy részére visszatérített  túlfizetés, 

l) természetes személyek részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés 

kifizetése, 

m) készletbeszerzés,  

n) reklám- és propaganda kiadások, 

o) szolgáltatási kiadások, 

p) a fenti kiadásokra elszámolási kötelezettséggel  készpénzben adott előlegek 

kiadásai,  

q) jogcímtől függetlenül az 500.000,- Ft összegig történő kifizetés. 

 

3. § 
 

Ez a rendelet 2014. július 1. napján lép hatályba. 

 

 

 

 

Vámos Istvánné dr.                                          Klisóczkiné Papp Andrea  

polgármester                                                       jegyző 

 

 

b.) Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelme 
 

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 

 
Vámos Istvánné dr.: Támogatást kérnek a mentők felszereltségük 

fejlesztésére.  
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Bíró Ferenc: Elfogadott költségvetése van az önkormányzatnak. A céllal 

nincs problémánk, de ezt a kérést javasolja elutasítani a Pénzügyi és 

Településfejlesztési Bizottság.  

 

Vámos Istvánné dr.: A javaslat a kérelem elutasítása. Kérem a szavazást. 

 

A 7 jelenlévő képviselő-testületi tagból 7 igen szavazattal, egyhangúlag a 

következő határozatot hozzák: 

 

76/2014. (VI. 27.) határozat: 

 
Tárgy: Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme 

 

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos 

Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelmét elutasítja. 

 

Határidő: 2014. július 15. 

Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 

 

 

c.) Hulladékszállítás 
 

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 

 

Vámos Istvánné dr.: A ZV Zöld Völggyel a szolgáltatói szerződés 

megkötése előtt derült ki, hogy a ZV 49 %-os tulajdonrészét kéri a Cirko 

cégcsoport. Ezt a társulás tagjai nem helyeselték, ezért nem került sor a 

szerződés aláírására. Az OGH még szeptember 30-ig szolgáltatni fog, mert 

addig szól a kijelölése. Az a javaslatunk, hogy készüljünk fel egy lakossági 

adatbázis átadására. Ennek érdekében egy nyilatkozatot íratunk alá a 

lakosokkal, melyben hozzájárulnak az adataik kezeléséhez, valamint 

nyilatkoznak, hogy milyen nagyságú szeméttároló edényt igényelnek. 

 

Bíró Ferenc: A rendkívüli helyzetre való tekintettel kiegészítő támogatásra 

lehet igényt benyújtani.  

 

Vámos Istvánné dr.: A Kézművesház építésének üteméből arra 

következtetek, hogy jövő hónap végére az épület készen lesz. A költségek 80 

%-a még hiányzik, azt megelőlegezni nagy gond lesz.  
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Bíró Ferenc: Ezt vagy saját költségvetésből vagy hitelből kell finanszírozni. 

Ha a hulladék finanszírozása is az önkormányzaté marad, akkor erre nem lesz 

lehetőség, hitelre lesz szükség. 

 

Klisóczkiné Papp Andrea: A köztisztasági rendelet tervezete közzé lett téve. 

A díjfizetésre a rendeletmódosítás által augusztus 1-jétől kerülne sor. Mivel 

azonban a kényszerkijelölés alapján történik továbbra is a szemétszállítás és 

az így kijelölt cég a díjfizetéshez nem rendelkezik adatokkal, nincs értelme a 

rendelt módosításának. Egyszer már elfogadtuk a rendeletmódosítást, de 

hatályba lépés előtt visszavontuk akkor is. Kérek egy döntést arra, hogy 

egyelőre ne módosítsuk a rendelet. 

 

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást. 

 

 

A 7 jelenlévő képviselő-testületi tagból 7 igen szavazattal, egyhangúlag a 

következő határozatot hozzák: 

 

77/2014. (VI. 27.) határozat: 

 

Tárgy: A köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a 

szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 

10/2004. (III. 29.) rendelet módosítása 

 

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete A köztisztaságról, a 

települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági 

közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 10/2004. (III. 29.) rendeletet 

nem kívánja módosítani. 

 

Határidő: 2014. június 27. 

Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 

 

Vámos Istvánné dr.: A Katasztrófavédelem kijelölése értelmében az ÓGH-

nak szeptember 30-ig el kell látnia a feladatot. Kérem a szavazást arra, hogy 

az ÓHG-val 2014. január 31-én megkötött megállapodást 2014. szeptember 

30-áig meghosszabbíthassuk. 
 

A 7 jelenlévő képviselő-testületi tagból 7 igen szavazattal, egyhangúlag a 

következő határozatot hozzák: 
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78/2014. (VI. 27.) határozat: 

 

Tárgy: Hulladékszállítási szerződés meghosszabbítása az ÓHG Kft-vel  
 

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az ÓHG Kft-vel 2014. 

január 31-én megkötött hulladékszállítási megállapodást 2014. szeptember 

30-ig meghosszabbítja. 

 

Határidő: 2014. szeptember 30. 

Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 

 

 

 

d.) Villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal  
 

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 

 
Vámos Istvánné dr.: Van egy pályázati lehetőség épület energetikai 

fejlesztésekre oktatási intézményeknél, költségvetési szerveknél, 85 %-os 

intenzitású. Napelemes rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény 

részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése céljából. 100 %-os a támogatás 

mértéke a villamosenergia megújuló energia források vonatkozásában. Nekem 

ez a szimpatikus. Önkormányzatok és intézményeik pályázhatnak erre. A 

villamos energiát napkollektorokkal lehetne termelni. Több ajánlat érkezett az 

önkormányzathoz. Többek között Kiss Sándortól és a Domober Mérnöki 

Irodától. A Domober Mérnöki Iroda 6 db referenciát tud felmutatni. Korábban 

már elkészítették a terveket Arlóra, azokat még lehet használni. Több épületet 

is preferál a pályázat, a hivatalra, a faluházra, a konyhára, az iskolára, az 

óvodára, az orvosi rendelőre lehetne pályázni. Azt javasolja a cégvezető, hogy 

a tetőkre kellene rakni és rögtön betáplálni.  

 

Bíró Ferenc: Milyen fenntartási költséggel számolhatunk majd? 

Szlovákiában olyan rossz minőségű kollektorokat raktak be, hogy évente 

cserélni kell.  

 

Vámos Istvánné dr.: Erre majd biztos kapunk választ. Műszaki 

alkalmasságtól függően lehet kijelölni az épületeket. Meg kívánjuk-e 

pályázni, kérem a szavazást. 

 

A 7 jelenlévő képviselő-testületi tagból 7 igen szavazattal, egyhangúlag a 

következő határozatot hozzák: 
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79/2014. (VI. 27.) határozat: 

 

Tárgy: Villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal 

KEOP-2012-4..10.0/N pályázat benyújtása 

 

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Villamosenergia-igény 

kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10.0/N pályázatot be 

kívánja nyújtani. 

 

Megbízza a polgármestert a további intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2014. július 31. 

Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 

 

 
Vámos Istvánné dr.: A Domober Mérnöki Irodát vagy Kiss Sándort bízzuk 

meg a feladattal? Kérem a szavazást a Domober Mérnöki Irodára.  

 

A 7 jelenlévő képviselő-testületi tagból 7 igen szavazattal, egyhangúlag a 

következő határozatot hozzák: 

 

80/2014. (VI. 27.) határozat: 

  
Tárgy: Villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal 

 

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Villamosenergia-igény 

kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10.0/N pályázat 

elkészítésével és teljes lebonyolításával a Domober Mérnöki Irodát (1156 

Budapest, Sárfű u. 7.) bízza meg. 

 

Megbízza a polgármestert a további intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2014. július 31. 

Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 

 

e.) Nemzeti Értéktár Bizottság 

 

Vámos Istvánné dr.: Május 30-án érkezett az értéktárral kapcsolatos ajánlat. 

Kaptunk egy segédanyagot is. Bíznak benne, hogy létrejön a helyi értéktár 

bizottság.  

 

Vámos Istvánné dr.: Foglalkozzunk vele? 
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Varró Lajos: Szükség lenne rá, de nincs meg a megfelelő személy. 

 

Vámos Istvánné dr.: Igen, ez a probléma. Érdemben nem tárgyaljuk. 

 

 

f.) Tájékoztatások 
 

Vámos Istvánné dr.:  

 A Közútkezelő megkezdte az utak kátyúzását.  

 A Nádasdvölgyi Orvosi Ügyeleti Társulási ülésen elhangzott, hogy 

Arlónak ez évben 2,7 MFt támogatást kell fizetnie. Ezt egy összegben 

semmiképpen, talán 500 eFt-jával kifizethetjük. De talán még jobb, ha 

marad kifizetetlen számlánk az önkormányzati támogatás igénylése 

miatt.  

 Kistérségi Társulási ülésen elhangzott, hogy Ózdon, a Nemzetőr úton 

egy ingatlant a Polgárőrök rendelkezésére bocsátottak.  

 A Bulcsú úti idősek otthona korszerűsítésének a pályáztatása zajlik. 

 Sajó-Rima Eurorégió tagjai testvérvárosi találkozókat szerveznek, kérik 

egy rendezvénynaptár megküldését. Minden önkormányzatról 

készítenek egy tokban tartható, nyilvánosságnak szóló bemutatót. Az 

adatok összegyűjtése után kerül sor a pályázat beadására. Újabb 

lehetőség a településünk népszerűsítésére. 

 

Ezután a képviselő-testület a Hazaváró program részleteit beszélte meg, 

melyre meghívják a testvértelepülések képviselőit. A szeptember 27-28-án 

megrendezésre kerülő ünnepség keretén belül vasárnap a templomban 

koncertet fog adni Mészáros János Elek, az Újpesti Zenekar és Vadász István. 

 

Ezután a kitüntetések adományozásának tárgyalása következik, melyhez a 

polgármester zárt ülést rendel el. 

 

Zárt ülés jegyzőkönyvét lásd külön. 

 

 

K. m. f. 

 

 

Vámos Istvánné dr.                                                    Klisóczkiné Papp Andrea 

polgármester                                                                                            jegyző 

 

Solymosi Katalin 

jegyzőkönyvvezető 


