
 
 
 
 
 

Készült az Arlói Polgármesteri Hivatal tanácstermében  
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2017. július 19-én megtartott nyílt üléséről 
 
 
Megjelent önkormányzati képviselők: 
Vámos Istvánné dr. 
Bíró Ferenc 
Balázsné Király Rita 
Balogh Edina 
Dulai Roland 
Papp Zsóka 

polgármester 
alpolgármester 
képviselő 
képviselő 
képviselő 
képviselő 

 
Távollévő önkormányzati képviselők: 
Tengely László  képviselő  
 
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:       
Varró Lajos 
Dr. Springer József 
Horvát Ernő 
Póczos Andrea 
 
Lukán Istvánné  
Tengely Katalin 
Nagy Tiborné  
 
Schlága István 
Sípos Dénesné 
 
Juhász János 
Berencsi Gergely 
Bari Gergely 
 
Bárdos Krisztián 
Antal István 
 
Klisóczkiné Papp Andrea 
Pozsár Istvánné  
Móráné Nemes Edit 
 

külső tag 
külső tag 
külső tag 
Arlói Széchenyi István Általános 
Iskola igazgatója  
Arlói Tengerszem Óvoda vezetője 
Tájház és Könyvtár vezetője 
Arlói Közéletért és Kultúráért 
Egyesület elnöke 
Polgárőr Egyesület elnöke 
Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány 
vezetője 
Sportegyesület vezetője 
JOBBIK helyi vezetője 
Arlói Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke 
plébános 
Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 
ügyvezetője 
jegyző 
FTVA képviselője 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Nem jelent meg 
Nem jelent meg 
Jelen van 
Nem jelent meg 
 
Nem jelent meg 
Nem jelent meg 
Nem jelent meg 
 
Nem jelent meg 
Nem jelent meg 
 
Nem jelent meg 
Nem jelent meg 
Nem jelent meg 
 
Nem jelent meg 
Nem jelent meg 
 
Jelen van 
Nem jelent meg 
Jelen van 

 
Vámos Istvánné dr.: Köszönti a jelenlévőket, és megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, mert 6 képviselő van jelen. Kérem, hogy a meghívóba szereplő 
napirendet fogadjuk el. 
 
A napirendet a jelenlévő képviselők egyhangúan, 6 igen szavazattal az alábbiak 
szerint fogadják el: 
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Javasolt és elfogadott napirendi pontok: 
 

1) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása és a helyi népszavazásról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása 

2) Szociális rendelet módosítása 
 

Tárgyalt napirendi pontok:  
 

1. napirendi pont 
 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása és a helyi népszavazásról szóló önkormányzati  

rendelet megalkotása 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Vámos Istvánné dr.: Rendkívüli sürgősségi indítványként két rendelet módosításáról 
kell tárgyalni. Néhány soros módosításról, pontosításról van szó. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: A Kormányhivatal vizsgálja a helyi rendeletekhez 
kapcsolódóan a népszavazásról szóló önkormányzati rendeleteket. A mi rendeletünk 
még tartalmazza a népi kezdeményezést, ezt már ki kell törölni. Az önkormányzati 
SZMSZ 32. §-ban van szó a népszavazásról és a népi kezdeményezésről, melyről a 
rendelet szerint az önkormányzat külön rendeletben szabályozottak szerint dönt. A 
népi kezdeményezést ki kell venni itt is a rendeletből, csak a népszavazás maradt meg.  
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal 
javasolja az SZMSZ módosítását. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja az SZMSZ 
módosítását, 3 igen szavazattal. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról.  
 
A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

11/2017. (VII.19.) önkormányzati rendelete 

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

14/2016. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

1. § 
 
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2016. (X. 31.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 14. alcíme helyébe a következő 
alcím lép: 
 
„14. Helyi népszavazás” 
 

2. § 
 
A Rendelet 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 32. § A népszavazásról az önkormányzat külön rendeletben szabályozottak szerint 
dönt.” 
 

3. § 
 

(1) Ez a rendelet 2017. július 19-én 13,00 órakor lép hatályba és 2017. július 20-án 
hatályát veszti. 

 
 
Vámos Istvánné dr.       Klisóczkiné Papp Andrea  
       polgármester                                  jegyző 
 
 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: A helyi népszavazásról új rendeletet alkottunk, mert a 
felhatalmazó rendelkezések változtak, megváltozott az önkormányzati törvény és a 
régi népszavazáshoz kapcsolódó jogszabályra történt még a hivatkozás. A rendeletben 
továbbra is megmaradna, hogy a helyi népszavazás kezdeményezéséhez a településen 
lakó választópolgárok 15 %-ának az aláírása szükséges. Ezt a jogszabály úgy mondja 
ki, hogy 10-25 % között lehet.  
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal 
javasolja a helyi népszavazásról szóló rendelet megalkotását. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal javasolja 
a rendelet elfogadását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a helyi népszavazásról szóló önkormányzati 
rendelet elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
rendeletet alkotja: 
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Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

12/2017. (VII.19.) önkormányzati rendelete 

a helyi népszavazásról 

 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás 
kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási 
eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, Arló Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatról szóló 
14/2016. (X. 31.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság véleményének kikérésével 
a következőket rendeli el. 

 
1. § 

 
Helyi népszavazást kezdeményezhet a polgármesternél a település választópolgárainak 
15%-a. 
 

2. § 
 

(1) Ez a rendelet 2017. július 19-én 13,00 órakor lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 16/2001. 
(V.2.) számú rendelet. 
 
 
Vámos Istvánné dr.  Klisóczkiné Papp Andrea  
    polgármester               jegyző 
 
 

2. napirendi pont 
 

Szociális rendelet módosítása 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Vámos Istvánné dr.: Sürgősségi indítványként tárgyaljuk meg a rendelet módosítását. 
A tavalyi évben módosítottuk a szociális rendeletet, belevettük a rendkívüli 
támogatások közé a természetbeni támogatást. Most ezt szeretném kiegészíteni, hogy a 
fel nem használt, feldolgozásra nem került és értékesítésből visszamaradt konyhakerti 
növényeket, jövedelemvizsgálat nélkül oda lehessen adományozni az arlói állandó 
lakóhellyel rendelkezők számára.  
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal javasolja 
a rendelet módosítását. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal 
javasolja a rendelet módosítását.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a szociális rendelet módosításáról. 
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A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

13/2017. (VII.20.) önkormányzati rendelete 

a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb 

pénzbeli és természetbeni támogatásának rendszeréről, a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi 

térítési díjáról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) 
bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (3) 
bekezdésében, a 45. §-ában, a 48. § (4) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés a) 
pontjában, a 115. § (3) bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdés g) pontjában, a 
134/E. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a 29. § (2) bekezdésében, a 131. § 
(1) bekezdésében, a 148. § (5) bekezdésében és a 151. § (9) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 13/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelet 3. 
mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Szociális és 
Oktatási Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb pénzbeli és 
természetbeni támogatásának rendszeréről, a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
ellátások intézményi térítési díjáról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 13. §-a kiegészül az alábbi (9a) bekezdéssel: 
 
„(9a) Hivatalból indított eljárás keretében jövedelem vizsgálata nélkül rendkívüli 
települési támogatásként a fel nem használt, feldolgozásra nem került és értékesítésből 
visszamaradt saját termelésű mezőgazdasági termést lehet adományozni havonta 2 
alkalommal azoknak, akik arlói állandó lakóhellyel rendelkező lakosok.” 
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2017. július 20-án lép hatályba és 2017. július 21-én hatályát veszti. 
 
 

Vámos Istvánné dr.                                                             Klisóczkiné Papp Andrea    
     polgármester                                                                                   jegyző 
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Nincs több napirendi pont, a polgármester bezárja az ülést. 
 
 

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


