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1 fő RNÖ tagja

Vámos Istvánné dr. köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, minden képviselő jelen van.
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Javaslatot tesz az ülés napirendjének elfogadására. Két témát javasol még
napirendre tűzni: A hulladékgazdálkodási társulás megállapodásának
módosítását, és a kistérségi társulás megállapodásának módosítását. A
javaslatot a 7 jelenlévő képviselő egyhangúlag, 7 igen szavazattal az
alábbiak szerint fogadják el:

Javasolt és elfogadott napirendi pontok:

1./ „Szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztító telep építése” tárgyú
megvalósításra irányuló pályázat benyújtása
2./ Tájékoztató a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási
szerződés végrehajtásáról
3./ Köztisztasági rendelet módosítása
4./ Partnerségről szóló szabályzat
5./ Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
6./ Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
7./ Hulladékgazdálkodási társulás megállapodásának módosítása
8./ Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosítása
9./ Egyebek

Vámos Istvánné dr.: Beszámol a lejárt határidejű határozatokról. Minden
határozat végre lett hajtva, az érintettek megkapták azokat határidőben.

Tárgyalt napirendi pontok:

Vámos Istvánné dr. megnyitja az 1. napirendi pontot.

1. Napirendi pont:

„Szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztító telep építése”
tárgyú megvalósításra irányuló pályázat benyújtása

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.
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Vámos Istvánné dr.: A kiosztott határozati javaslathoz nem kívánok
kiegészítést tenni.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság javasolja
az előterjesztés elfogadását.

Bíró Ferenc: Benne maradt a KEOP szám, ami valószínűleg meg fog
változni. Ebben a formában javasolja a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság elfogadni. Az MT készítőjének a figyelmét fel kell hívni, hogy
egyeztessen a szakmával, mert szakmai hiba van benne. A víztisztító
kapacitása is hibás, azokat ki kell javítani.

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást a határozati javaslatra azzal a
módosítással, hogy kivesszük belőle a KEOP számot.

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

193/2013. (XI. 29.) sz. határozat:
Tárgy: Arló Nagyközség szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztító telep
építése tárgyú pályázat benyújtása

1. Arló Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal,
hogy az „Arló szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztító telep
építése” tárgyú beruházás a településen megvalósuljon. A beruházás
értéke az előzetes számítások alapján nettó 1.945.051.748,- Ft
összköltségű. A beruházás a „Szennyvízelvezetés és tisztítás
megvalósítása” című pályázatra történő benyújtással történik.

2. A beruházás megvalósításához - előzetes számítások alapján -
szükséges 116 596 847 Ft önrészt a Képviselő-testület a BM EU
Önerő Alap támogatásának igénybevételével kívánja biztosítani.
Ennek érdekében felkéri a közbeszerzési eljárást végző szervezetet,
hogy a közbeszerzési eljárásra irányuló értékelési szempontok közé
kerüljön beépítésre a helyi önkormányzatok és az önkormányzati
társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás
kiegészítéséhez nyújtható támogatásról szóló 19/2013. (V. 22.) BM.
rendelet 6. §-nak (5) bekezdése.
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3. A Képviselő-testület elfogadja a projekt megvalósíthatósági
tanulmányát és költség-haszon elemzését azzal a módosítással, hogy
- mind az MT-ban, mind a kiadott írásos anyagban módosítani

szükséges az üzemeltető szervezet nevét az Északmagyarországi
Regionális Vízmű Zrt-re,

- a telep bekerülési költségét felül kell vizsgálni, és ha szükséges meg
kell emelni,

- mind az MT-ban, mind a CBA elemzésben indokolatlannak tartjuk a
közbeszerzés 40,0 MFt-os költségét, javasoljuk legfeljebb 15,0 MFt-
ra módosítani és a három meghívásos pályázat helyett a nyílt
közbeszerzési eljárást alkalmazni, a FIDIC 77,0 MFt-os költségét
legfeljebb 30,0 MFt-ra, a jogi munka 10,0 MFt-os költségét
legfeljebb 5,0 MFt-ra módosítani.

- A menedzsment referenciákhoz elegendőnek tartjuk 2 referencia
benyújtását.

- A szerv vezetőjétől legalább 1 megvalósításban való
közreműködést,

- a menedzser részéről legalább 1 megvalósításban való
közreműködést és felsőfokú képesítést elegendőnek tartunk.

- Átgondolásra javasoljuk az AGEnda 21 fenntarthatósági
szempontok helyett esetleg terheléscsillapító intézkedések
megtételének rögzítését.

- Átgondolásra javasoljuk a CBA táblákban már igen magas
beruházási költségek alacsonyabbra tervezését, mely jobban
megfelelne a valóságnak és a jövőbeni ütemezéseknek.

- Nagyon magasról indulnak a szennyvízdíjak, kérjük ennek
átgondolását is.

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 3.
pontokban megjelölt módosítási javaslatok szakmai elfogadása esetén a
pályázatot benyújtsa a szennyvíz beruházás megvalósítási szakaszára.

5. A képviselő-testület vállalja, hogy a beruházáshoz kapcsolódóan a
jelenleg ivóvízzel ellátott, de bekötéssel még nem rendelkező 195 db
lakóingatlan mindegyike ráköt az ivóvíz hálózatra a szennyvízközmű
műszaki átadásának időpontjáig annak érdekében, hogy az
ivóvízhálózatra bekötött lakóingatlanok száma megegyezzen a
szennyvízbekötéssel ellátni kívánt ingatlanok számával.
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Határidő: 2013. december 15.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

2. Napirendi pont:

Tájékoztató a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási
szerződés végrehajtásáról

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

Vámos Istvánné dr.: A jelenlegi szolgáltatónk, az ÓHG ügyvezetője
beszámolt a szerződés végrehajtásáról, ami december 31-ig tart.

Bíró Ferenc: A tájékoztató egy hosszú és eredményes munka lezárása.
Pontos és átfogó, tudomásul vételre ajánlja a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság.

Vámos Istvánné dr.: Megállapítom, hogy a tájékoztatót a képviselő-testület
tudomásul vette.

3. Napirendi pont:

Köztisztasági rendelet módosítása

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

Vámos Istvánné dr.: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta
az előterjesztést.

Balázsné Király Rita: Egy mondat miatt kellett módosítani a rendeletet. Az
önkormányzatnak nagyobb figyelmet kell fordítani a lakatlan ingatlanok
tisztán tartására. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság elfogadásra
javasolja a rendeletmódosítást.

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást a rendelet előterjesztés szerinti
módosítására.
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A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag  a következő
rendeletet alkotják:

21/2013. (XII. 2.)
önkormányzati rendelete

a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a
szervezett  köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló

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

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. 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 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) Az ingatlanok előtt lévő járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles
területsáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes
terület), valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai
állandó tisztántartásán kívül a csúszásmentesítéséről, a hó eltakarításáról,
portalanításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

A közterülethez csatlakozó járdák tisztántartásáról az Önkormányzat
gondoskodik.

Az ingatlanhasználó kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása (különösen
a fű szükség szerinti nyírása, károsítók elleni növényvédelem), a járdára
kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése.”

2. §
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Ez a rendelet 2013. december 3-án lép hatályba és 2013. december 4-én
hatályát veszti.

Vámos Istvánné dr.      Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester                                                             jegyző

4. Napirendi pont:

Partnerségről szóló szabályzat

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

Klisóczkiné Papp Andrea: Nem kívánok kiegészítést tenni az
előterjesztéshez.

Bíró Ferenc: Tudjuk, hogy technikai jellegű dologról van szó, ezt a
szabályzatot meg kell alkotnunk. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
javasolja az előterjesztés elfogadását.

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást az előterjesztés szerinti
partnerségről szóló szabályzat megalkotására.

A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozzák:

194/2013. (XI. 29.) sz. határozat:
Tárgy: Arló nagyközség településfejlesztési koncepció, az integrált

településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök
elfogadására és módosítására vonatkozó partnerségi egyeztetés
szabályzata

Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Arló nagyközség
településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a
településrendezési eszközök elfogadására és módosítására vonatkozó
partnerségi egyeztetés szabályzatát a melléklet szerint elfogadja.
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Határidő: folyamatos
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

Melléklet a 194/2013. (XI. 29.) sz. határozathoz

ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia,

 és a településrendezési eszközök elfogadására és módosítására
 vonatkozó partnerségi egyeztetés szabályzata

A szabályzat elkészítésének célja, hogy a településfejlesztési és
településrendezési dokumentumok megalkotására irányuló eljárás során
történő egyeztetéseknél biztosítani lehessen a minél szélesebb körű
véleményezői partnerek bevonását, a vélemények megfelelő dokumentálási
rendszerét és az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 29. §-a alapján  Arló  Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő
Partnerségi Egyeztetés Szabályait a következők szerint határozza meg:

I. Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:
1. A település teljes lakossága (rendezési terv módosítás esetén nem

szükséges)
2. Valamennyi településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggésbe

hozható székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet.
3. Valamennyi érintett szervezet (érdekképviseleti szervek, egyesületek,

civil szervezetek)
4. Valamennyi működő elismert egyház
5. Az érintett közművek és közszolgáltatások üzemeltetői,
6. Az érintett országos közutak közútkezelője
7. A Kormányrendelet 9. mellékletében felsorolt államigazgatási szervek.

II. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei:
1. A tájékoztatás megindítása és a véleményezés lehetőségei:

a) Az Önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésére az
önkormányzat hivatalos honlapján (http://www.arlo.hu) külön
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tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetés során keletkező
dokumentációk egységes megjelentethetősége érdekében.

b) A településfejlesztési/településrendezési dokumentumtól és az
egyeztetési eljárás módjától függően az 1. számú táblázatban
meghatározott egyeztetési szakaszokban a polgármester az
értelmezéshez szükséges részletezettségű, és szükség esetén
alátámasztó munkarészeket tartalmazó tájékoztatást tölt fel a
települési honlapon biztosított tárhelyre, melynek megjelenéséről
felhívást tesz közzé a helyben szokásos módon.
  Honlap főoldalán,
 a Falu-tv-ben.

A tájékoztatás az Arlói Polgármesteri Hivatalban papír alapon is
hozzáférhető.

1. számú táblázat

Dokumentum Eljárás fajtája Előzetes
tájékoztatás

Elfogadás
előtti

tájékoztatás
Településfejlesztési
koncepció - van van

Integrált
településfejlesztési
stratégia

- nincs van

Teljes eljárás van van

Egyszerűsített
eljárás

nincs van

Településrendezési
eszközök (pl. helyi építési
szabályzat)

Tárgyalásos
eljárás

nincs van

c) A közzétett tájékoztató alapján a partnerek a tájékoztatóban
meghatározott határidőig írásos észrevételeket tehetnek az alábbi
módokon:
 az írásos észrevétel Arlói Polgármesteri Hivatal címére (Arló,

Ady E. út 162.) történő megküldésével,
 elektronikus levélben történő megküldéssel a tájékoztatóban

meghatározott e-mail címre.

2. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának
módja:
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a) A beérkezett véleményeket a  megbízott igazgatási
főmunkatárs/Főépítész  táblázatban összegzi.

b)  A véleményekről készített táblázatot az ügy aktájában lefűzve meg
kell őrizni.

3. Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának
módja, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje:
a) Valamennyi beérkező véleményt tartalmazó táblázatot a megbízott

igazgatási főmunkatárs/Főépítész megküldi a fejlesztési dokumentum,
ill. a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek, aki
szakmai javaslatot készít a megbízott  igazgatási
főmunkatárs/Főépítész részére.

b) A tervezői szakmai javaslat alapján a megbízott igazgatási
főmunkatárs/Főépítész valamennyi érdemi észrevételre választ állít
össze, melyben külön megindokolja a beérkezett, de el nem fogadott
véleményekre adott válaszát.

c) Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolását tartalmazó
táblázatot a megbízott igazgatási főmunkatárs/Főépítész, vagy annak
megbízottja feltölti a hivatalos honlapra, meghatározott tárhelyre, és
erről hirdetményt jelentet meg a honlapon.

d) Az el nem fogadott javaslatokról, véleményekről készített táblázatot
az ügy aktájában lefűzve meg kell őrizni.

4. Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési
eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések:
a) Valamennyi elfogadott koncepció, stratégia, és településrendezési

eszköz jóváhagyásának kihirdetését követő 10 napon belül a
megbízott igazgatási főmunkatárs/Főépítész, vagy annak megbízottja
az elfogadott településrendezési eszközt teljes terjedelmében feltölti a
II. 1.) a.) pontban meghatározott tárhelyre. Papír alapon az Arlói
Polgármesteri Hivatalban biztosít betekintést.

b) Az előzőekben meghatározott intézkedésről a polgármester felhívást
tesz közzé a
 a honlap főoldalán,
 a Falu-tv-ben.

III. A szabályok hatályossága:
1 Területi hatály: Arló közigazgatási területe
2 Időbeni hatály:  2013. december 1. napján lép hatályba, és

visszavonásig érvényes.

Jelen szabályzatot Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
194/2013. (XI.29.) határozatával jóváhagyta.
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5. Napirendi pont:

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata

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

Balázsné Király Rita: Mint megtudtuk, azért kellett kérni a két igazgatási
ügyintézői állást a testülettől, mert a Járási Hivatal elvitte a dolgozókat, és
több ügy maradt itt. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság elfogadásra
javasolja az előterjesztést.

Bíró Ferenc: Tekintettel arra, hogy ezt már tárgyaltuk a koncepció
elfogadásakor, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra
javasolja.

Vámos Istvánné dr.: Kérem az SzMSz módosítására a szavazást.

A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozzák:

195/2013. (XI. 29.) sz. határozat:
Tárgy: Arlói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 46/2013. (III. 1.)
számú határozatával elfogadott Arlói Polgármesteri Hivatalának a Szervezeti
és Működési Szabályzatában
1) az „Összevont Napköziotthonos Óvodák Arló” elnevezést „Arlói

Tengerszem Óvoda”-ra,
2) a „III. fejezet A polgármesteri hivatal szervezeti felépítése 1. A

polgármesteri hivatal szervezeti felépítése” pontját és a „IV. fejezet A
polgármesteri hivatal működésének rendje 13.1. Közszolgálati
jogviszonyban állók” pontját a következő 1. és 13.1. pontra,

3) az 1., 3. és 4. mellékletét a határozat mellékletében szereplő 1.,2. és 3.
mellékletre módosítja 2014. január 1-jei hatállyal:
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„1. A polgármesteri hivatal szervezeti felépítése

A polgármesteri hivatal szervezeti felépítését a 1. számú melléklet (szervezeti
ábra) tartalmazza.
A polgármesteri hivatalban a gazdasági szervezet feladatait a pénzügyes
dolgozók látják el. A gazdasági szervezet a polgármesteri hivatal, illetve – a
munkamegosztásról szóló megállapodás szerint – a hozzá rendelt Arlói
Tengerszem Óvoda, Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetési
szervek működtetéséért, a gazdálkodás megszervezéséért és irányításáért, a
vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a
pénzügyi, számviteli rend betartásáért felelős szervezeti egység.

A polgármesteri hivatalnál a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásáért
gazdasági szervezet hiányában Bíróné Molnár Márta főtanácsos a felelős.
A polgármesteri hivatal jogi személyiségű szervezeti egységet nem hozott
létre.
A polgármesteri hivatalban az engedélyezett összlétszám: 15 fő
A polgármesteri hivatal nem tagolódik szervezeti egységekre.
Munkakörök:

- polgármester
- jegyző
- igazgatási ügyintéző I.
- igazgatási ügyintéző II.
- igazgatási ügyintéző III.
- igazgatási ügyintéző IV.
- igazgatási ügyintéző V.
- pénzügyi ügyintéző I.
- pénzügyi ügyintéző II.
- pénzügyi ügyintéző III.
- pénzügyi ügyintéző IV.
- pénzügyi ügyintéző V.
- gondnok
- kisegítő I.
- kisegítő II.

13.1. Közszolgálati jogviszonyban állók
A polgármesteri hivatalnál az egyes vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény (továbbiakban: Vnyt.)
értelmében a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek:
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 polgármester
 jegyző
 igazgatási ügyintéző I.
 igazgatási ügyintéző II.
 igazgatási ügyintéző III.
 igazgatási ügyintéző IV.
 igazgatási ügyintéző V.
 pénzügyi ügyintéző I.
 pénzügyi ügyintéző II.
 pénzügyi ügyintéző III.
 pénzügyi ügyintéző IV.
 pénzügyi ügyintéző V.

Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

Az SzMSz mellékletei: a szervezeti felépítés, a munkaköri leírások, és a
képzettségi pótlékra jogosító képesítési előírások a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva.

6. Napirendi pont:

Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

A napirendi pont előterjesztője: Papp Zsóka intézményvezető
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.

Papp Zsóka: A határozati javaslatból nem tűnik ki egyértelműen, hogy
milyen személyi változás történt. A konyhán 1 fő konyhavezető, 2 fő szociális
kisegítő, 3 fő szakács, 1 fő cukrász maradt. 5 fő konyhalány van 3 helyett.
Ügyfélfogadási időt módosítottuk, kedden és csütörtökön nincs
ügyfélfogadás.

Balázsné Király Rita: Indokoltnak tartjuk a módosítást, az Ügyrendi,
Szociális és Oktatási Bizottság javasolja a módosítás elfogadását.

Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja az
előterjesztés elfogadását.
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Papp Zsóka: Az ebédszállítást Járdánházáról megszüntetjük, január 1-jétől
Arlóban főzünk minden étkezőnek.

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

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

196/2013. (XI. 29.) sz. határozat:
Tárgy: Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 38/2012. (IV. 27.)
számú határozatával elfogadott Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ
Szervezeti és Működési Szabályzatából:
1. „ Az intézmény szervezeti formája” című fejezetet a szociális étkeztetés
terén 2013. november 15-től az alábbiak szerint módosítja:

Szociális étkeztetés: 1 fő konyhavezető (élelmezés vezető)
        2 fő szociális segítő (érettségi, 8. ált.)

                                  3 fő szakács (szakács)
                                  1 fő cukrász (cukrász)
                                  5 fő konyhalány (8. ált.)

2. „ Az intézmény működési rendje, kapcsolatfelvétel, adatfelvétel” 3. pont
nyitva tartásra és ügyfélfogadásra vonatkozó részét 2013. december 1-jétől a
következő 3. pontra és 4. pont nyitva tartásra és ügyfélfogadásra vonatkozó
részét 2013.december 1-jétől a következő 4. pontra módosítja.

3. Gyermekjóléti Szolgálat

 Gyermekjóléti Szolgálat nyitva tartása:

- hétfőtől csütörtökig 730 órától  1600 óráig
- pénteken 730 órától  1330 óráig

        GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÜGYFÉLFOGADÁSA

- hétfő- szerda 800 órától  1200 óráig és 1230 órától  1600

óráig
- pénteken 800 órától  1200 óráig



15

- kedd-csütörtök ügyfélfogadás szünetel

4. Családsegítő Szolgálat

Családsegítő Szolgálat nyitva tartása:

- hétfőtől csütörtökig 730 órától  1600 óráig
- pénteken 730 órától  1330 óráig

           CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÜGYFÉLFOGADÁSA

- hétfő- szerda 800 órától  1200 óráig és 1230 órától  1600

óráig
- pénteken 800 órától  1200 óráig
- kedd-csütörtök ügyfélfogadás szünetel

Határidő: 2013. november 30.
Felelős: Papp Zsóka intézményvezető

7. Napirendi pont:

Hulladékgazdálkodási Társulás megállapodásának
módosítása

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

Vámos Istvánné dr.: A kért változásokat átvezették a társulási
megállapodáson, pl. ne kelljen előfinanszírozni a szolgáltatást. Vállaljuk,
hogy a társulás által létrehozott Zöld Völgy Kft. szolgáltasson majd 2014-től.
Fontos információ, hogy a kommunális adó mellett meg kell fizetni a
szemétszállítási díjat is. Ugyanis az előzetes felmérések alapján
lakosságszámra vetítve 28 333 eFt lesz 2014-ben a díj. Ez egy akkora összeg,
amelynek a kommunális adó a felét sem teszi ki. A kommunális adót az
önkormányzat nem kívánja emelni. Évente 7 230 Ft/lakos lesz a
szemétszállítás költsége, kb. 600 Ft havonta. Ezt rendkívül magasnak
tartottuk, ezért többször próbáltunk egyeztetni ezzel kapcsolatban. A Kft-nek
lerakási díjat és útdíjat is kell fizetnie, ezért ilyen magas a szemétszállítási díj.
A Kf t. a lakosokkal fog szerződni. A kommunális adó kivetésünk 14 400 eFt,
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de a háromnegyed éves kimutatás szerint ebből 9 MFt folyt be. Ez csak az
1/3-át fedezi a szemétszállítási díjnak. A be nem fizetett lakossági
szemétszállítási díjakat a NAV adók módjára fogja behajtani. Az
önkormányzat nem tud kedvezményeket biztosítani a lakosságnak, nincs rá
lehetőség. Javaslom, hogy a társulási megállapodást fogadjuk el.

Bíró Ferenc: A polgármester asszonyt megbízzuk a társulási megállapodás
aláírásával.

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást a társulási megállapodás
jóváhagyására.

A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozza:

197/2013. (XI. 29.) sz. határozat:
Tárgy: Sajó- Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati
Társulás társulási megállapodásának módosítása

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete fenti tárgyú
előterjesztést megtárgyalta, mellyel összefüggésben a következő határozatot
hozza:

Az Önkormányzat a Társulási Tanács 2013. november 6. napján a 32/2013.
(XI.6.) számú határozatával elfogadott Társulási Megállapodás módosítását
jóváhagyja.
Az Önkormányzat döntéséről a Társulás Munkaszervezetét határozati kivonat
formájában értesíti.

Határidő: azonnal
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

8. Napirendi pont:

Többcélú Kistérségi Társulás
megállapodásának módosítása

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

Bíró Ferenc: A kistérségi társulás átalakul. Gazdaságosabb lesz a működése.
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja az előterjesztés
elfogadását.

Vámos Istvánné dr.: Ma volt a társulási ülés, a társulási tagok egyhangúan
elfogadták a megállapodást. Január 1-jétől 17 tag marad, mert a Putnokhoz
tartozó települések kiváltak. A taglétszám csökken, ezért egy alelnök lesz,
Kormos Krisztián, a borsodnádasdi polgármester. Valamint 4 bizottságból 3
lesz. Az okirat azon része is módosításra került, hogy Putnok látja el a
szenvedély betegek ellátását továbbra is. Kérem a szavazást a megállapodás
módosításának jóváhagyására.

A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozza:

198/2013. (XI. 29.) sz. határozat:
Tárgy: Ózd Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodás módosítása

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Ózd Kistérség
Többcélú Társulása társulási megállapodás módosítását a melléklet szerinti
tartalommal jóváhagyja.

Határidő: 2013. december 15.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

9. Napirendi pont:

Egyebek

a.) Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület kiegészítő támogatási
kérelme

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

Vámos Istvánné dr.: Az önkormányzat felkérésére az Egyesület pályázott a
kézművesház megvalósítására, ezt a testület támogatta. A Tájház bővítésére is
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készült egy pályázat, a műszaki tervek elkészültek, 177 800 Ft összegben, az
igazgatási szolgáltatás díja 8700 Ft. A pályázat nem valósult meg, de ezt az
összeget ki kellett fizetniük. Az Egyesület ezt a 186 500 Ft-ot kéri az
önkormányzattól. Javaslom, hogy egészítsük ki a támogatást ezzel az
összeggel, mert a terveket még fel lehet használni.

Bíró Ferenc: Egy olyan támogatásról van szó, aminek már van eredménye.
Ezt a tervet a következő ciklusban be lehet nyújtani. A Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság javasolja a kérelem támogatását.

Balázsné Király Rita: A civil szervezetek között egyeztetés történt bizottsági
ülésen az elszámolással, pénzkezeléssel kapcsolatban.

Bíró Ferenc: Javasoljuk, hogy olyan támogatási igényt nyújtson be a
testületnek az Egyesület, ami részcsoportokra van szétszedve.

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

A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozza:

199/2013. (XI. 29.) sz. határozat:
Tárgy: Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület kiegészítő támogatási
kérelme

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Közéletért és
Kultúráért Egyesületnek a 2013. évre 186.500 Ft kiegészítő támogatást nyújt.

Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

b.) Suvadás Horgász Egyesület kérelme

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

Vámos Istvánné dr.: A kérelmüket - amiben kérték a bérleti díj elengedését
– elutasítottuk. Újabb kérelmet terjesztettek elő, amelyben halasztást kérnek
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február végéig. A tagdíjakból van csak bevételük, ez a haltelepítésbe folyik.
Támogatom a kérelmet.

Bíró Ferenc: Fontosnak tartjuk a haltelepítést. Gazdasági problémát nem
okoz a kérelem támogatása, de meg kívánjuk jegyezni, hogy még egyszer
ilyet nem kívánunk engedélyezni. A Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság támogatja a fizetési határidő átütemezését.

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást a bérleti díj fizetési határidejének
átütemezésére.

A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozza:

200/2013. (XI. 29.) sz. határozat:
Tárgy: Suvadás Horgász Egyesület bérleti díj fizetési határidejének
átütemezése

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Suvadás Horgász
Egyesület kérelmére az Önkormányzat és az Egyesület között létrejött
haszonbérleti szerződés 6. pontjában meghatározott bérleti díj megfizetésére
előírt határidőt 2014. február 28-ra módosítja.
Felhívja az Egyesület figyelmét, hogy a bérleti díj átütemezésére többször
nem kerülhet sor, azt mindig a tárgyévben kell megfizetnie az Egyesületnek.

Határidő: 2014. február 28.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

c.) Projekt gyűjtés

Vámos Istvánné dr.: Falugyűlésen ismertettem a projekt gyűjtés eredményét.
Van-e valakinek még ezzel kapcsolatban ötlete?

Bíró Ferenc: Nagyon tetszenek az ötletek, nem légből kapottak. Ötletem:
napkollektorok az intézményekre.

Klisóczkiné Papp Andrea: Benne van.

Bíró Ferenc: Az utak pormentesítéséből mindig kifelejtjük a Benéte utat.
Alternatív nyílászárók cseréje, hőszigetelés is legyen benne. Felmerült a
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Vízmű melletti terület megvásárlása. Ezzel nagyon kell vigyázni, mert ott
rágcsáló irtást kell végeztetni, patkányok vannak. Ez csökkenti az ingatlan
értékét.

Vámos Istvánné dr.: A Gagarin út teteje a legmegfelelőbb a szélkerék
telepítésére. Az önkormányzat viszont nem lehet energiaértékesítő, azzal az
állam rendelkezhet. Az épületek hőszigetelése benne van a leadott anyagban.

Balogh Edina: A Konyha pályázatát is bele kellene venni, mert nem biztos,
hogy nyer a pályázat. Bővíteni kellene az Éttermet.

Vámos Istvánné dr.: Nem lehet, nincs hozzá hely.

Balogh Edina: Az óvodában EU-s játékok vásárlása.

Vámos Istvánné dr.: Játszótér és csoportszoba bővítése be van adva.

Balogh Edina: Az iskolaudvaron, és a faluban pihenő padok kihelyezése.

Vámos Istvánné dr.: A piactér kialakítása, dísz burkolóval lerakása is benne
van, valamint buszvárók építése.

Bíró Ferenc: Szolgálati lakások felújítása, tetőcseréje.

Vámos Istvánné dr.: Köszönjük az ötleteket. A fagyizó tulajdonosa
felajánlotta vételre a faházat.

Varró Lajos: Pár évvel ezelőtt falugyűlésen gyűjtöttük az ötleteket, felírtuk
egy táblára, az még biztos megvan. Egy olyan utat kellene építeni, ami a
kerékpárútról a parókiáig vezetne, a templomba járóknak nem kellene nagyot
kerülni.

Bíró Ferenc: A Vanyics tanyán az ivóvíz ellátás még nem megoldott. Ezzel
is kellene foglalkozni.

Vámos Istvánné dr.: Az ott lakó vállalkozás felvetette ezt, beadta az ötletet,
mi együttműködünk velük.

Dr. Springer József: A fogorvosi rendelő épület vakolata erősen mállik,
rossz a vízelvezetés, alámossa a falat.

Vámos Istvánné dr.: Megnézetem.



21

Csipkés Vilmos: A Fehér kocsmát is meg lehetne venni. A Gagarin úton
megépült a járda, de még korlát is kellene.

Vámos Istvánné dr.: Lesz korlát.

Balogh Edina: Nagyobb parkoló nincs Arlóban.

d.) Határozatok módosítása

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

Klisóczkiné Papp Andrea: Az augusztus 30-i ülésen a 150/2013. (VIII.30.)
és a 164/2013. (VIII.30.) határozatban nem szerepeltettük a vezetők
személyes adatait, valamint keveredik a határozatban „kinevezés” és a
„megbízás” szó. A határozatokat módosítani szükséges. A két személy
hozzájárult a személyes adataik nyilvánosságához.

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást a határozatok módosítására.

A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozza:

201/2013. (XI. 29.) sz. határozat:
Tárgy: Az Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetőjének
kinevezéséről szóló 150/2013. (VIII. 30.) sz. határozat módosítása

Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az Arlói Szociális
Alapszolgáltatási Központ vezetőjének kinevezéséről szóló 150/2013. (VIII.
30.) sz. határozatát a következőre módosítja:

„Tárgy: Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetőjének megbízása
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Arlói Szociális
Alapszolgáltatási Központ vezetői feladat ellátásával 2013. szeptember 1-jei
hatállyal Papp Zsóka (szül.: Papp Erzsébet, Ózd, 1961.05. 23., an.: Koós
Erzsébet) 3663 Arló, Zombori út 29. szám alatti lakost bízza meg.

A vezetői megbízás 5 évre, 2018. augusztus 31-ig szól.
Vezetői pótléka a pótlékalap 250 %-a.
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A képviselő-testület utasítja a polgármestert a további szükséges intézkedés
megtételére.”

Határidő: 2018. március 1.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozza:

202/2013. (XI. 29.) sz. határozat:
Tárgy: Ügyvezetői állás pályázatáról szóló 164/2013. (VIII. 30.) sz. határozat
módosítása

Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az Ügyvezetői állás
pályázatáról szóló 164/2013. (VIII. 30.) sz. határozatát a következőre
módosítja:

„Tárgy: Ügyvezető kinevezése

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Turisztikai és
Közösségi Kft. ügyvezetői állására 2013. október 1. napjától 2018.
szeptember 30. napjáig terjedő időre Ipacs László (szül.: Ózd, 1955. 12. 06.,
an.: Hudik Margit) Tarnalelesz, Ady Endre u. 1. szám alatti lakost nevezi ki.
Az illetmény megállapodás kérdése, ezért annak mértékéről a következő
ülésén dönt a testület.”

Határidő: 2018. szeptember 20.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

e.) Közérdekű bejelentések

Balázsné Király Rita: Megrendezésre került az Idősek Estje. Nagyon jól
sikerült, ezt a hagyományt nem lehet abbahagyni. Megköszönöm a Néptánc
csoportnak a fellépést.

Vámos Istvánné dr.: A Minisztériumon keresztül beregisztráltuk Arlót, mint
befektetési lehetőséget. Három fellelhető és értékesíthető ingatlant tettünk fel;
az Ady E. út 83., a falu elejét a Kovács tüzéptől a lakott részig, és a sportpálya
maradék területét.
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Papp Zsóka: A családgondozói állást kiírtuk, de még érdeklődő sincs. A
tanácsadó is visszamondta az állást. El kell gondolkozni ezen a költségvetés
tárgyalásakor.

Nincs több napirendi pont, a polgármester bezárja az ülést.

K. m. f.

Vámos Istvánné dr.              Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester jegyző

Solymosi Katalin
jegyzőkönyvvezető


