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Vámos Istvánné dr.: Köszöntöm a jelenlévőket, és megállapítom, hogy az ülés 
határozatképes, mert 7 képviselő van jelen. Az előterjesztéseket javaslom a 
meghívóban feltüntetett sorrendben megtárgyalni. Az Indítványok, javaslatok, egyebek 
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napirenden belül dönteni szükséges a dr. Csépány László sétány kialakításával 
kapcsolatos problémáról, tájékoztatást szeretnék adni a háziorvosi ügyeletről, a 
menetrendváltozásról Budapest-Ózd viszonylatban, önkormányzati újság 
megjelenésének lehetőségéről, a szennyvízberuházásról, és javaslom megtárgyalni a 
Rákóczi Szövetség kérését. Kérem, az elhangzottak figyelembevételével szavazzunk a 
napirend elfogadásáról. 
 
A napirendet a jelenlévő képviselők egyhangúan, 7 igen szavazattal az alábbiak 
szerint fogadják el:  
 

Javasolt és elfogadott napirendi pontok: 
 

1) Beszámoló a foglalkoztatási tapasztalatokról 
2) Tájékoztató az Idősek Tanácsa munkájáról 
3) Szociális rendelet módosítása 
4) Arló Nagyközség településrendezési eszközeinek módosítása 
5) Tornaterem építéséhez ingatlan vásárlás 
6) BURSA ösztöndíjról döntés 
7) Indítványok, javaslatok, egyebek 

a) dr. Csépány László emlékére dombormű kialakítása 
b) Tájékoztatás a háziorvosi ügyeletről 
c) Rákóczi Szövetség kérése 
d) Tájékoztatás menetrendváltozásról Budapest-Ózd viszonylatban 
e) Tájékoztató önkormányzati újság megjelentetéséről 
f) Szennyvízberuházással kapcsolatos problémák 

 
 

Tárgyalt napirendi pontok:  
 

1) napirendi pont 
 

Beszámoló a foglalkoztatási tapasztalatokról 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Balázsné Király Rita: Azt vettük észre szűkül a közfoglalkoztatás lehetősége, az 
anyagi hozzájárulás is szűkösebb. A mezőgazdasági program talán a legelső évben volt 
a legsikeresebb, elképzelhető, hogy megtaláltuk azt, aki a következő évben fogja ezt 
folytatni. 3-4 növény termesztését célszerű végezni. Az alkalmazottak tudják, ha 
csökkentik a közfoglalkoztatottak számát, az intézmények nem tudják őket alkalmazni. 
A Polgármesteri Hivatalban, az ASZAK-ban, az óvodában és az iskolában több ilyen 
alkalmazott van, mint a kinevezett. Ha ez nem lesz, nagy nehézséget fog okozni az 
intézmények működésében. Szükséges rossz, de azt mondom, ha nem lesznek, a 
mindennapi működés és biztonságos fenntartás veszélybe kerülhet. Sajnos egyre több 
olyan program van, ami csak a dologi költségre, a munkabérre és a kis értékű eszközök 
vásárlására ad lehetőséget. Nem biztos, hogy olyan értéket lehet ezekből teremteni, 
mint amibe belekerül az államnak. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen 
szavazattal javasolja a beszámoló elfogadását.  
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Papp Zsóka: A bizottsági ülésen felmerült a szövőnők kézműves házba való 
kiköltöztetése, azért, hogy ne kelljen két helyiséget fűteni, és inkább az új épületet 
fűtsük. Az egyik bizottsági tag kérte, hogy a közmunkaprogram kapcsán az 
értékteremtésnél a bevételek táblázatos módon kerüljenek be az anyagba. Az 
előterjesztés azt tartalmazza, hogy a konyha nem szívesen veszi át a mezőgazdaságban 
megtermelt zöldségeket, ez valóban igaz, de átvettük. Az apró burgonyát nem vették át, 
én erről nem tudtam. A beszámolóban az ASZAK-nál 15 közfoglalkoztatott szerepel, 
de 12 fő van. Felmerült bennem, hogy a közfoglalkoztatottak irányítását nem lenne-e 
jobb, ha nem 3 irányító végezné, hanem csak 1, és neki olyan fizetést adnánk, amivel 
tudnánk ösztönözni, mert minimálbérért felelősségteljes munkát nem várhatunk el. 
Nagyon sok a közfoglalkoztatott. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen 
szavazattal javasolja az előterjesztés elfogadását.  
 
Vámos Istvánné dr.: Törekszünk a takarékos gazdálkodásra, ezért tartom helyesnek, 
hogy nem működtetünk 3-5 személlyel egy műhelyt, az egyiket be kell zárni. A 
szövőműhelyben már raktárra termelés folyik. Rengeteg szőnyeg van raktáron, ha nem 
szövünk márciusig, nem történik semmi baj. A kézműves házból elment két ember, 
üresen nem szabad hagyni az épületet, és ott télen is van vendégforgalom. Tárgyalunk 
egy vállalkozóval, aki varrodát működtetne, a teljes évi kapacitást lekötné, és rengeteg 
munkásruhát szeretne gyártani. Az interjúk elkészültek, behívásos meghallgatás volt, 
megírták a teszteket, ennek még nincs eredménye. Ha összejön a 10 fő, akkor lesz 
munka. A jelenleg közfoglalkoztatásban dolgozók közül 5 főnek van varrónői OKJ-s 
papírja. Van egy hivatásos varrónő, aki szintén úgy nyilatkozott, ha beindul, akkor 
eljön munkairányítónak. Mindenki a munkatörvénykönyv alapján lenne alkalmazva, 
teljesítménybérben tudnának dolgozni. A vállalkozó azt mondta, nettó 250.000 Ft-ot is 
lehet keresni. Még nem tudom lesz-e belőle valami. A Pozsonyi úti melegedőhelyet és 
a fóliát nem fogjuk fűteni. A műhelyből a munkairányítókat át kellene helyezni a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat épületébe, nekik legyen elég 3 helyiség, még van 2 
helyiség üresen. A fóliasátrat nem fűtjük csak azért, hogy ott melegedjenek. Februárban 
elkezdjük fűteni, amikor a magokat el kell ültetni. Csökkenőben van a 
közfoglalkoztatás, lebénul az önkormányzat, ha 100 főt nem tudunk foglalkoztatni. 
Minőségi munkát eddig sem tudtunk elérni, és egyetértek azzal, az emberek úgy élik 
meg, hogy nem teljes értékű dolgozók. Nagyon törekszik arra a kormányzat, hogy ne 
közfoglalkoztatott legyen mindenki. Az alulképzett dolgozók nem fognak tudni a 
piacon elhelyezkedni. Inkább adunk munkát, mint segélyt. Egy csoportban valóban 
sokan álldogálnak, de nagy létszámot azért kell megigényelni, hogy dologi kiadások is 
elszámolhatóak legyenek. Sajnos a szakmunkásoknak sem tudunk szakmunkás bért 
adni. Problémák mindig is voltak, és lesznek. 200 körül meg kellene igényelni a 
létszámot ebben az évben is, mert ebből kb. 50 fő az intézményekben van.  
 
Papp Zsóka: Az ASZAK alapító okiratába be kellene tenni a mosodát. Ha balesetet 
szenved valaki, akkor nagy gond lesz.  
 
Vámos Istvánné dr.: A feladatok között az alapító okiratban nincs ilyen.  
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Idős gondozáshoz, szociális étkeztetéshez van rendelve 
munka- és védőruhák mosására. Alaptevékenységnek a mosoda működtetését nem 
lehet beírni.  
 
Papp Zsóka: Bertalan Csaba mondta, hogy szabályzatot kell rá írni. A tisztítószer az 
ASZAK költségvetésében szerepel.  
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Vámos Istvánné dr.: A mosodából átkerülhetne az idősek klubjába a mosógép is.  
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Alapító okiratot és működési engedélyt kellene hozzá 
módosítani.  
 
Papp Zsóka: Az irányítóval kapcsolatos javaslatomhoz szóljatok hozzá, jó lesz-e ha 
egy irányító lesz és megfizetjük? Az intézményben dolgozókat az intézményvezető 
irányítja, azzal nincs probléma.  
 
Tengely László: 120 főről van szó. Egy ember 120 ember mellé kevés, alatta lévő 
embereknek is kell lenni. Viszont elszámoltatási formában működhetne, a 
munkairányítók írásban adják le mit végeztek egy nap. Egy héten csak egyszer kell 
ellenőrizni, de nem a polgármesternek, hanem, akit megbíz. Ha nem valós, amit leírt, 
akkor szankcionálni kell. Hiába lesz valakinek 300.000 Ft-os fizetése, attól még nem 
fog működni a rendszer. Akik itt dolgoznak, annyit is érnek, nem véletlenül nincsenek 
a magánszférában. Ők panaszkodnak, de akkor miért nem mennek el dolgozni? Ha 
valaki jó szakembernek tartja magát, akkor el kellene mennie.  
 
Papp Zsóka: Nem arra gondoltam, hogy az itt lévőkből kellene kikerülnie a 
munkairányítónak.  
 
Tengely László: Amíg elszámoltatás nem lesz minden területen, nem változik semmi. 
 
Papp Zsóka: Ha van egy fő vezető, minden ágazatból el tudja számoltatni a 
szakmunkásokat. Az eddigi munkavezető kiemelt ember volt, neki kellett volna 
csinálni, de nem csinálta.  
 
Dulai Roland: Papp Zsókával egyetértek. Bántott Tengely Lászlónak az a 
megjegyzése, hogy ezért vannak itt a közfoglalkoztatottak, mert ennyit érnek. Mondták 
régen, mindenki annyit ér, amije van. Ezzel nem értek egyet. Van itt olyan 
munkairányító, arlói, akit lehet, jobban motiválna az a tény, hogy ő a munkavezető. 
Mindenhová elmegy és rendet tesz.  
 
Vámos Istvánné dr.: Ha elkezdjük az ellenőrzéseket, sértődések lesznek. 
 
Dulai Roland: Hosszú idő telt el azóta, hogy az egyik munkairányító elment, a másik 
önhibáján kívül nem tudja ellátni a feladatát. Mindenképpen pontot kell tenni ennek a 
végére, legyen megfelelő ember, megfelelő helyen. A mezőgazdásznak tudni kell, hogy 
az apró krumplit tavasszal el lehet ültetni. Ha én valahol dolgozok, úgy viselkedem, 
ahogy a munkaadóm előírja, ne én mondjam meg hová megyek. Szerintem is a 
kézműves házat fűtsük és karbantartsuk, ne a szövőműhelyt. 
 
Bíró Ferenc: Ha lenne egy vezető, akit kinevezünk csúcsfizetésért, arra is kell 
gondolni, hogy Arlóba kell behelyezni. Furán jönne ki, hogy minimál béren dolgozó 
pedagógustól, köztisztviselőtől lényegesen többet keressen az irányító. Ettől még nem 
tudná jobban irányítani a közfoglalkoztatottakat. A településről legalább két irányba el 
lehet menni betanított munkásként dolgozni, és van, aki oda se hajlandó elmenni. Azért 
nem akar elmenni, mert ennyit akar dolgozni és itt. A közfoglalkoztatást azért kívánják 
kivezetni, hogy ezt a problémát kezeljék. Azt kizártnak tartom, hogy úgy vezessék ki, 
hogy nem lesz az intézményben dolgozó karbantartó, takarító. Régebben a GAMESZ 
volt, amely üzemeltette a települést, ez most a közfoglalkoztatásba csúszott át. A 
közfoglalkoztatottnak jó lenne, ha az intézményben tudna dolgozni pl. 
munkatörvénykönyves dolgozóként. A közfoglalkoztatást nem építik vissza, amíg ezt a 
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dolgot nem rendezik. Ez egy országos probléma, megoldást fognak találni. Egyetértek 
azzal, hogy kell olyan, aki irányítja a dolgozókat, és nem a polgármester feladata 200 
ember munkáját irányítani. Mindenképpen szükség van olyanra, aki az egészet 
irányítja. A megfelelő lépcsőket fel kell építeni, valamit el kell kezdeni, mert így a 
rendszer nem úgy működik, ahogy kellene. Ez a jövő évi feladat lesz. 
 
Dulai Roland: Azért tartom szükségesnek, hogy minél hamarabb megoldjuk ezt a 
problémát, mert akik most ellátják ezeket a feladatokat, ők meddig vállalják a 
megnövekedett többlet feladatokat a nem megfelelő pénzért. 
 
Balázsné Király Rita: Ahány ember, annyiféle sorsa van, nem tudjuk, miért nem 
mennek el az emberek, pl. idős anyját kell gondozni. Senkinek nem tudjuk az egészségi 
állapotát, nem tudjuk miért nem megy el máshová dolgozni. Van olyan is, aki lusta, 
van, akinek az egészsége nem engedi. Vezetővel kapcsolatban: a béren kell változtatni, 
bár sokkal többel nem tudjuk megemelni, mert nincs rá lehetőség, és minden téren 
ellenérzést váltana ki. Olyan ember legyen, akit elfogadnak, tiszteletben tartanak. A 
vezető azért vezető, mert a többiek annak tartják. Az embernek a személyisége nagyon  
fontos. Egyetértek abban, hogy a hierarchiát meg kell tartani. Bárhová megy dolgozni, 
sok olyan hely van, ahol minden nap számon vannak kérve. A multik rabszolgatartó 
társadalom, kihasználták a magyar államnak a kedvezményét, de miben segíti az állam 
a magyar munkavállalókat? A multik felveszik a dolgozókat, amíg a munkaügyi 
központ támogatja, pedig 3 hónap alatt nem lehet egy munkát megtanulni. 
 
Tengely László: Sok mindennel egyetértek a vezető személyiségével kapcsolatban. 
Továbbra is fenntartom, az emberek annyit érnek, amilyen munkát végeznek, meg kell 
nézni a munkájukat. Nem biztos, hogy minden ember ilyen, de a nagy többsége annyit 
ér, és nem is akarnak többet. Elszámoltatás terén gyengék vagyunk, addig előrelépés 
nem lesz, amíg az elszámoltatás meg nem történik. A műszak végén el kell számoltatni, 
egy bizonyos idő után beállnak a sorba, de ehhez idő kell, és el kell kezdeni. Ez nem a 
polgármester feladata.  
 
Dulai Roland: Pozitív tapasztalatom, ezek az emberek, ha megfelelő munkairányító 
van, akkor csodákra képesek. Más városokban járok, név szerint sorolták fel kik járnak 
hozzájuk dolgozni Arlóból. Megfelelő kontroll mellett megfelelően tudnak dolgozni. 
 
Papp Zsóka: Írjunk ki egy pályázatot és jelentkezhet egy olyan ember, akit 
megfelelőnek tartunk.   
 
Balogh Edina: Reggel minden ember lejelentkezik, a munkavezető, vagy az 
adminisztrátor fél 2-kor nem tud kimenni megnézni, hogy dolgozik-e az embere? 
 
Vámos Istvánné dr.: Női adminisztrátor van. Vannak, akik kimennek ellenőrizni, 
szoktunk alkoholszondázni. Mi megyünk ki, mert nincs más, és a munkavezetőt is 
ellenőrizzük. Amit ebből ki lehet hozni, azt kihozzuk, sehol máshol jobban nem 
működik a közfoglalkoztatás.  
Kérem, szavazzunk a foglalkoztatási tapasztalatokról készült beszámoló elfogadásáról.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
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174/2018. (XI. 28.) határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a 2018. évi közfoglalkoztatás tapasztalatairól 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és a beszámolót elfogadta. 
 
Határidő: 2019. november 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

2) napirendi pont 
 

Tájékoztató az Idősek Tanácsa munkájáról 
 

A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Vámos Istvánné dr.: Köszöntöm az Idősek Tanácsának elnökét. 
 
Szilágyi Sándor: Az előterjesztés tartalmazza azt a munkát, amit elvégeztük. 
Megpróbáltuk kihozni, amit lehetett, reméljük, jövőre jobban alakulnak a dolgok. 
 
Vámos Istvánné dr.: A jövő évi munkatervet ki tudjuk alakítani, jó lenne a pályázatról 
is hallani valamit. 
 
Szilágyi Sándor: A pályázattal kapcsolatban még nem tudtam egyeztetni, hamarosan 
összeülünk a Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. vezetőjével. Január 
végére tervezünk ülést.  
 
Vámos Istvánné dr.: Nagy örömömre szolgált, hogy néhány képviselő jelen volt az 
ülésen. A jövő évi tervben legyen némi kultúra, egészségvédelem. Köszönöm minden 
tagnak a lelkesedését. 
 
Balázsné Király Rita: Megköszönöm a lehetőséget, nagyjából képbe voltunk. 
Hallottad-e a faluban, hogy milyen visszhangja volt? 
 
Szilágyi Sándor: Pozitívnak ítélem meg a véleményeket, jövőre szélesíteni kell a kört. 
Szeretnék egyszer olyan ülést, összejövetelt rendezni, hogy tájékoztatást kaphassunk a 
szociális dolgokról, lehetőségekről. Pl. az idősek nem tudják, hogy itt van idősek 
klubja. Ezeket el kell mondani.  
 
Papp Zsóka: Megköszönöm az egy éves munkádat. Bátor cselekedet volt, hogy 
felvállaltad ezt a munkát. Az idősek klubja a napokban tartott két nyílt napot.  
 
Tengely László: Beszélgettem két idősebb nővel, és siránkoztak, hogy félnek eljönni a 
rendezvényekre. Ezen gondolkodtam, hogy lehetne ezen változtatni. Jó lenne, ha az egy 
utcában lakók csoportokat alakítanának, és együtt jönnének el a rendezvényekre.  
 
Szilágyi Sándor: Azt kellene kitalálni, hogyan tudnánk a rendezvényekre felhozni 
őket. A könyvbemutatóra sokan eljöttek, akik közül többen nem tudták, hogy én 
vagyok az Idősek Tanácsának elnöke. Akivel lehet, felveszem a kapcsolatot, és őket 
próbálom bevonni ezekbe a dolgokba.  
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Tengely László: A mozgás fontos lenne idős korban is. 
 
Vámos Istvánné dr.: Én nem ajánlanám fel, hogy elmegyünk értük. Ha ketten 
összefognának, akkor el tudnának jönni.  
 
Papp Zsóka: Jó lenne valamilyen döntést hozni arról, hogy csatlakoznak-e valamilyen 
civil szervezethez, vagy az Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesülethez, vagy az Arlói 
Jóléti Szolgálat Közalapítványhoz annak érdekében, hogy pályázni tudjanak 
támogatásra.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a tájékoztató elfogadásáról. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

175/2018. (XI. 28.) határozat 
 
Tárgy: Tájékoztató az Idősek Tanácsa munkájáról 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Idősek Tanácsa 
munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
Határidő: 2019. november 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

3) napirendi pont 
 

Szociális rendelet módosítása 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Balázsné Király Rita: Az önkormányzat nagyon jól gazdálkodott, így lehetőség lesz 
arra, hogy minden 70 éven felüli arlói lakos egyszeri 10.000 Ft-os támogatást kapjon, 
illetve a Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülők szintén egyszeri 10.000 Ft-ot 
kapjanak. Ezt a kezdeményezést, és ezzel a szociális rendelet módosítását az Ügyrendi, 
Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal támogatja. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja 
a szociális rendelet módosítását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a szociális rendelet módosításáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
rendeletet alkotja:  
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Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
12/2018. (XI.29.) 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete 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. § 
 

(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. § (9) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

 
„(9) Hivatalból indított eljárás keretében jövedelem vizsgálata nélkül rendkívüli 
települési támogatásként 10.000 Ft egyszeri pénzbeli támogatás kerül 
megállapításra minden év november vagy december hónapjában azoknak, akik 
adott év december 31-ig betöltik és már betöltötték a 70. életévüket.” 

 
(2) A Rendelet 13. § (9b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(9b) Hivatalból indított eljárás keretében jövedelem vizsgálata nélkül rendkívüli 
települési támogatásként egyszeri pénzbeli támogatás kerül megállapításra minden 
év decemberében 10.000 Ft összegben azoknak a fiatal felnőtteknek, akik az adott 
év december 1-jén BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati 
ösztöndíjban részesülnek.” 

 
Ez a rendelet 2018. november 30-án lép hatályba és 2018. december 1-jén hatályát 
veszti. 
 
 
 Vámos Istvánné dr.     Klisóczkiné Papp Andrea 
     polgármester        jegyző 
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4) napirendi pont 
 

Arló Nagyközség településrendezési eszközeinek módosítása 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Vámos Istvánné dr.: A Vasút utcában a kerékpárút mentén sportlétesítmény volt 
tervezve. Ide most a szennyvíztisztító épül, ezért szükséges a tervet módosítani. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság megtárgyalta a 
rendelet módosítását és 3 igen szavazattal támogatja. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja 
a rendelet módosítás elfogadását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a településszerkezeti terv módosításáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

176/2018. (XI. 28.) határozat 
 
Tárgy: Arló Nagyközség Településszerkezeti tervéről szóló 47/2015. (III.27.) 

határozatának módosítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 47/2015. (III.27.) határozattal 
megállapított Településszerkezeti tervének módosításáról az alábbi döntést hozza: 
 

1) Arló Nagyközség közigazgatási területére vonatkozóan elfogadja és jóváhagyja: 
a) A Településszerkezeti Tervének alábbi területre történő módosítását: 

 
A 693/1 hrsz terület: 
 

különleges sportpálya 
területfelhasználásból 

Ksp →Kszt különleges szennyvíztisztító 
területfelhasználásba 

 
b) A Településszerkezeti terv rajzi munkarészét képező TSZT rajzszámú 

Szerkezeti terv, a jelen határozat mellékletét képező fedvény tervvel 
módosul, a módosítás területi hatálya jelkulccsal lehatárolt területen. 

 
2. Jelen határozat a jóváhagyását követő napon lép hatályba. 

 
Határidő: 2018. november 29. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
A határozat melléklete a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a helyi építési szabályzatról szóló rendelet 
módosításáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
rendeletet alkotja: 
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Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

13/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 
a Helyi Építési Szabályzatról szóló 5/2015. (III. 30.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
szervek és Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 14/2016. (X. 31.) önkormányzati rendelet 3. 
mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Szociális és 
Oktatási Bizottság és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
 
A Helyi Építési Szabályzatról szóló 5/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 18. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) Különleges területnek minősülnek az alábbi létesítmények elhelyezésére kijelölt 
területek: 
 

a) Kt  temető 
b) Ksp  sportpálya 
c) Kst   strand 
d) Kszt   szennyvíztisztító 

 
 
III. TÁBLÁZAT 
 
 

Építési 
övezet 

jele 

Funkcionális 
besorolás 

Beépítési 
mód 

Kialakít-
ható 

legkisebb 
telekterület 

A 
beépítettség 
legnagyobb 

értéke 

A megengedett 
legnagyobb 
építmény-
magasság 

Kt Működő temető 

SZ 
Csak 

kiszolgáló 
épület 

1000 m2 5 % (K) 3,5 m 

Ksp Sportpálya 
Csak 

kiszolgáló 
épület 

1000 m2 10 % 4,5 m 

Kst Strand SZ 2000 m2 20 % 4,5 m 

Kszt Szennyvíztisztító SZ 5000 m2 40 % 6,0 m 

 



 11 

 
2. § 

 
A Rendelet kiegészül a jelen rendelet 1. melléklete szerinti tervlappal. 
 
 

3. § 
 

Ez a rendelet 2018. november 30-án lép hatályba és 2018. december 1-jén hatályát 
veszti. 
 
 
Vámos Istvánné dr.      Klisóczkiné Papp Andrea  
     polgármester              jegyző 
 
 

5) napirendi pont 
 

Tornaterem építéséhez ingatlan vásárlás 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Balázsné Király Rita: Két olyan terület van, aminek a megvásárlására szükség lenne a 
tornaterem megépítéséhez. Az egyik telek két helyrajzi számon szerepel, külön szerepel 
a kert, és külön a lakóház. Nekünk a 895/4 hrsz-ú telekre lenne szükségünk. A másik 
telek megvásárlása érdekében polgármester asszony írt a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt-nek. Ennek a teleknek a helyrajzi száma 895/2. A többi terület 
megvásárlása megtörtént. Amennyiben ezeknek a területeknek a megvásárlása 
megtörténik, elkezdődhet az építés. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen 
szavazattal javasolja a határozati javaslat elfogadását.  
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság egyetért az előterjesztésben 
leírtakkal és 5 igen szavazattal javasolja a polgármester felhatalmazását az adásvételi 
szerződés aláírására. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a tornaterem építéséhez szükséges telkek 
megvásárlásáról, és a polgármester felhatalmazásáról az adásvételi szerződés aláírására. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

177/2018. (XI. 28.) határozat 
 
Tárgy: Tornaterem építéséhez szükséges telkek megvásárlása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 895/4 
hrsz-ú, 484 m2 belterületi ingatlan Putnoki Dezső és Váradi Erika tulajdonosoktól, 
valamint a 895/2 hrsz-ú, 1033 m2 területű telekingatlan a Magyar Vagyonkezelő Zrt-től 
150 Ft/m2 áron megvásárlásra kerüljön. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződéseket 
aláírja. 
 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

6) napirendi pont 
 

BURSA ösztöndíjról döntés 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: A benyújtott pályázatok sorrendjéről és a gyerekek 
támogatásáról kell a határozatot meghozni. Az önkormányzat vállalja, hogy támogatja a 
felsőoktatásban tanuló gyerekeket, az ÜSZOB ABC szerinti rangsort állapított meg. 
 
Balázsné Király Rita: Szomorú, hogy nagyon kevés fiatal van, aki itt tartózkodik 
állandó lakcímmel, és a felsőoktatásban tanul. Jelenleg 6 fő kérte az ösztöndíj 
támogatást, 5 fő „A” típusú, 1 fő „B” típusú pályázatot adott be. Ebből 5 fő az 
Eszterházy Károly Egyetemre jár, 1 fő a Miskolci Egyetemre. A jövedelmi viszonyoktól 
független, az önkormányzatnak az az irányvonala, hogy mindenkit egyformán támogat.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Bursa Hungarica Ösztöndíjra beérkezett 
pályázatok támogatásáról.  
  
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

178/2018. (XI. 28.) határozat 
 
Tárgy: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozott a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok támogatására létrehozott BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz.  
 
A pályázati felhívásra 5 db „A” típusú – felsőoktatásban tanulmányokat folytató – és 1 
db „B” típusú – felsőoktatásba felvételre jelentkező – pályázat érkezett. 
 
A Képviselő-testület a pályázatot benyújtókat 5.000 Ft/hó támogatásba részesíti. 
 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

7) napirendi pont 
 

Indítványok, javaslatok, egyebek 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
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a) Dr. Csépány László emlékére dombormű kialakítása 
 
Balázsné Király Rita: Több éve felmerült, hogy valamilyen emléket állítsunk dr. 
Csépány Lászlónak. A 2019. évi költségvetési tervezetbe is beépítettük a sétány 
kialakítását. A csatornázás következtében derült ki, hogy a templom környékén nincs 
önkormányzati tulajdonban lévő terület. A bizottsági ülésen polgármester asszony 
javasolta, emlékét megőrizve a templom, vagy a Rendház oldalába emléktáblát 
helyezzünk el, vagy emlékmű állításával őrizzük meg az emlékét. Az Ügyrendi, 
Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja, hogy az anyagi 
lehetőségeink függvényében emléktábla elhelyezésével, vagy emlékmű állításával 
emlékezzünk rá.  
 
Vámos Istvánné dr.: A Rendház felépítése az ő nevéhez fűződik.  
 
Balázsné Király Rita: Célszerű lenne erre az épületre elhelyezni az emléktáblát. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén felvetődött, hogy 
mivel szemben lenne a szennyvíztisztító, nem lenne méltó a hely az emlékmű 
kialakítására. A bizottság javaslata, hogy a Rendház falán egy domborművet állítsunk, 
ezt 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással javasoljuk.  
 
Vámos Istvánné dr.: A tartózkodás oka, hogy az egyik bizottsági tag hirtelen nem 
tudott dönteni, mert váratlanul érte ez a változtatási lehetőség. A sétány megvalósítására 
nincs elég anyagi fedezetünk, és az elképzelt helyen történő megvalósítás nem 
lehetséges, de valamilyen emléket mindenképpen kellene állítani. A család az emlék 
állításának bármilyen formáját köszönettel veszi. Kérem, szavazzunk arról, hogy dr. 
Csépány László településen végezett munkájának elismeréseként nem sétányt alakítunk 
ki, hanem a Rendház falán dombormű elhelyezésének lehetőségét vizsgáljuk meg.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

179/2018. (XI. 28.) határozat 
 
Tárgy: dr. Csépány László dombormű kialakítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Csépány László 
településen végzett munkájának elismeréseként a Rendház épületének falán dombormű 
kialakításával, vagy emléktábla elhelyezésének megvalósításával egyetért.  
 
Határidő: 2019. december 31.  
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

b) Tájékoztatás a háziorvosi ügyeletről 
 
Vámos Istvánné dr.: A múlt héten voltam a háziorvosi praxisok ügyeleti rendszeréről 
tárgyalni. Dr. Benkő Gábor kijelentette, nem hajlandó tovább szervezni és összeállítani 
az ügyeleti rendszert. Dr. Schuller Péter Zoltán szólt, hogy nem tud 6 ügyeletet vállalni 
úgy, hogy háziorvos Borsodszentgyörgyön és helyettesítést lát el Arlóban. A havi négy 
ügyeletet vállalja és a helyettesítés miatt kellene még két ügyeletet vállalnia, de ez 
kegyetlen dolog. A többi orvos kijelentette, hogy négytől több ügyeletet nem hajlandó 
vállalni. Ez nagy problémát okoz, nehéz orvost találni a háziorvosi ügyeletbe. Tavaly 
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karácsonykor Muhiból hoztunk orvost, 150.000 Ft-ért jött el. Jelenleg van olyan orvos, 
aki Miskolcról jön. Orvosok, polgármesterek összejöttünk megvitatni ezt a problémát. 
Az orvosok elmondták, hogy a négytől nem hajlandóak többet ügyelni. 1200 Ft az 
órabér az ügyeletben. Kérték, emeljünk az ügyeleti díjon. Megkérdeztük, hogy akkor 
hajlandóak-e többet ügyelni, ha magasabb lesz az óradíj. 50 %-os díjemelést 
ajánlottunk, amit elfogadtak, de akkor is csak 4 ügyeletet vállalnak. A polgármesterek 
azt javasolták, hogy emeljük meg az orvosoknak 50 %-kal, az asszisztenseknek 30 %-
kal az óradíjat. Szerintem ez így nem igazságos, az asszisztenseknek is 50 %-kal kell 
megemelni. Sokszor éjszaka fel sem költik az orvost, mert tudják, mit kell adni. Ha az 
orvos megérdemli a díjemelést, akkor az asszisztens duplán megérdemli. Azt próbáltuk 
még, hogy csökkentsük a sofőrök számát, valószínűleg eggyel kevesebb lesz. Az 
orvosok 100 %-os emelést kérnek. Felvetettük, hogy megadjuk a 100 %-os emelést, ha 
5-6 ügyeletet vállalnak, bár ebbe az önkormányzat bele fog rokkanni. Fawaz dr. 
elvállalta a karácsonyi ügyeletet 90.000 Ft-ért. Benkő dr. lemondott, így Hegedűs 
doktornő vette át az ügyelet szervezését azzal, hogy minden polgármester a segítségére 
lesz. Ali doktor sem vállal 4-től több ügyeletet, mert nyugdíjba akar menni, és még 
ügyel a sebészeten is, Soós doktor is dolgozik még a kórházban. Dr. Molnár Ilona 
egyáltalán nem akar ügyelni és kérte, hogy legyen már neki is igaza. Mondtuk neki, 
hogy kénytelen ebben részt venni, továbbra is az marad, hogy fizeti a helyette ügyelő 
orvosnak a különbözetet. A költségvetési koncepció változik majd, mert erre muszáj 
áldozni. Én állandóan mondom, hogy próbálja meg megoldani az állam ezt a feladatot. 
Találtam orvost hétvégi ügyeletre, 100.000 Ft-ért jön el. Meg kell gondolni a jövőre 
nézve, hogy kiváljunk-e a borsodnádasdi ügyeletből, és csatlakozzunk az ózdihoz. Most 
is fizetünk a kistérségnek a diszpécser szolgálatért és ezen felül finanszírozzuk a mini 
térségünket. A kistérség valamennyit visszaad, az idén 4 millió Ft-ot adott, tavaly 6 
millió Ft-ot. Arló 4,2 millió Ft-ot fizet évente lakosságarányosan, jövőre 6,5 millió Ft 
körüli lesz.  
 
Papp Zsóka: Ha be tudnánk csatlakozni az ózdi ügyelethez, végezzünk már számítást 
mennyibe kerülne ez a szolgáltatás. A betegeknek nem mindegy, hogy felmennek 
Borsodnádasdra az ügyeletre, lemennek Ózdra a gyógyszertárba és visszamennek 
Borsodnádasdra az ügyeletre, ha pl. injekciót írt fel az orvos.  
 
Vámos Istvánné dr.: Az ózdi ügyeletben 2500-3000 Ft az ódadíj. 
 
Papp Zsóka: Számoljatok utána, mennyivel kerülne többe? Borsodnádasdon van 3 
gépkocsivezető és 1 szabadságoltató. Az ő bérük is benne van az ellátásba, amit 
lakosságszám arányában fizetünk, és ebből hány arlói van? Nem lehetne közhasznú 
foglalkoztatottakkal megoldani? 
 
Vámos Istvánné dr.: Az egészségügyi törvények nem teszik lehetővé, a 
gépkocsivezetőnek munkatörvénykönyves dolgozónak kell lennie. Olyan emberek 
kellenek, akik tudják az útvonalat. 
 
Papp Zsóka: Ez Borsodnádasdnak 3 munkahelyet jelent, nálunk több a lakosságszám, 
mint Borsodnádasdnak.  
 
Vámos Istvánné dr.: Ózd ellátási területe nagy, Csokvaománytól Domaházáig terjed. 
Ott egy gyermekorvos és egy felnőtt orvos ügyel. Azért lett 3 körzet kialakítva, hogy a 
távolságokat csökkenteni tudják. Időközben Putnok kivált az ózdi kistérségből. Azt is 
megpróbáltuk, hogy egy vállalkozónak átadjuk az ügyeletet, és onnantól kezdve 
egyetlen orvosnak sem kötelező ügyelni, de nem sikerült. 
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Papp Zsóka: Azért került Borsodnádasdra az ügyelet, mert város? 
 
Vámos Istvánné dr.: Borsodnádasdnak megvolt az új rendelője, ott volt betegszoba és 
pályáztak 2015-ben ügyeleti autóra. A finanszírozás vonatkozásában elmondható, hogy 
Arló is a kiegészítő támogatásból fizet.  
 
Bíró Ferenc: Mi az ózdi kistérségnek tagjai vagyunk, mi az, hogy nem fogadnak 
bennünket? Azért van Borsodnádasdon az ügyelet, mert amikor Borsodnádasd Arlótól 
megkapta, azt mondta, hogy 100 %-ban finanszírozza, nem kell külön fizetni csak 
csatlakozzunk hozzájuk. Mi fizetünk érte a legtöbbet úgy, hogy Borsodnádasd 
dolgoztat, ez sem nem gazdaságos, sem nem ésszerű. Plusz terheket nem tudunk 
vállalni. Az ózdi ügyeletnek 3 sofőrje van összesen.  
 
Balogh Edina: Az ózdi kistérség nagyobb területet ölel fel, és később ér ide az 
ügyeletes orvos, mint Borsodnádasdról. 
 
Bíró Ferenc: Az ügyeletes el tudja dönteni, hogy az ügyeletes orvos, vagy mentő 
szükséges. Ha elmondod a problémákat, akkor az ügyeletes eldönti elég-e az az idő, 
amíg az ügyeletes orvos ideér, vagy akkor küldi a mentőt.  
 
Papp Zsóka: Ha ennyien visszacsatlakozunk, lehet, hogy olcsóbb lesz, és lehet két 
felnőtt orvos fog ügyelni.  
 
Balázsné Király Rita: Nonszensz, hogy a kórháztól elfelé megyünk, az a jó, ha a 
kórházi ellátáshoz minél közelebb vagyunk. 
 
Dulai Roland: Ha ebből az ügyeletből Arló kiválik, a három település fenn tudja-e 
tartani az ügyeleti rendszert? Ha nekik ez problémát fog jelenteni, akkor lehetne 
feltételeket szabnunk. 
 
Vámos Istvánné dr.: Nem tudnák fenntartani. 
Kérem, szavazzunk arról, a képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy vizsgálja 
meg az ózdi ügyelethez tartozás feltételeit és anyagi hátterét, annak érdekében, hogy a 
decemberi testületi ülésen döntést tudjunk hozni.   
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

180/2018. (XI. 28.) határozat 
 
Tárgy: Nádasdvölgyi Háziorvosi Ügyeletből való kiválás megvizsgálása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Nádasdvölgyi 
Háziorvosi Ügyelettel kapcsolatos tájékoztatót.  
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, vizsgálja meg az Ózdi Háziorvosi 
Ügyelethez való csatlakozás feltételeit és annak anyagi hátterét. 
 
Határidő: 2018. december 14. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
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Papp Zsóka: Ha a képviselő-testület decemberben dönt arról, hogy inkább az Ózdi 
Háziorvosi Ügyelethez csatlakozunk, akkor mikortól valósulhat ez meg? Úgy tudom, a 
ki- és becsatlakozást fél évvel előtte jelezni kell.  
 
Vámos Istvánné dr.: Csak 2019. július 1-től tudunk az ózdi ügyelethez menni, ha 
fogadnak.  
 
 

c) Rákóczi Szövetség kérése 
 
Vámos Istvánné dr.: A Rákóczi Szövetség ismételten kéréssel fordult hozzánk, hogy 
támogassuk a határon túli azon magyar családokat, akik magyar iskolába íratják be 
gyermekeiket. A Rákóczi Szövetség minden olyan gyermeket, aki 2017 szeptembere 
óta kárpátaljai magyar általános iskola első osztályába beiratkozott 10.000 Ft 
ösztöndíjban részesítette. Az ösztöndíjakat 82 kárpátaljai településen személyesen 
adták át. Az ősz folyamán 6792 iskolakezdő családja vehette át a támogatást 316 
helyszínen. 2017-ben 384 magyarországi település önkormányzata támogatta ezt a 
programot. Kérik, hogy a magyar iskolaválasztást szolgáló programjukat támogassuk.  
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal és 1 nem 
szavazattal 20.000 Ft támogatást javasol. Én nemmel szavaztam. 
 
Balázsné Király Rita: Én ezzel egyetértek, bár a településen is vannak olyanok, akiket 
érdemes lenne támogatni.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
javaslatáról, mely szerint a Rákóczi Szövetség iskolaválasztást szolgáló programját 
20.000 Ft-tal támogatjuk. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, és 1 nem szavazattal az 
alábbi határozatot hozza:  
 
 

181/2018. (XI. 28.) határozat 
 
Tárgy: Rákóczi Szövetség iskolaválasztási programjának támogatása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség magyar 
iskolaválasztást szolgáló programját 20.000 Ft-tal támogatja. 
 
A Képviselő-testület a támogatást a 2018. évi költségvetésében a civil szervezetek 
támogatására elkülönített összegből biztosítja. 
 
Határidő: 2018. december 31.  
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

d) Tájékoztató menetrendváltozásról Budapest-Ózd viszonylatban 
 
Vámos Istvánné dr.: Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. arról 
tájékoztatott, hogy 2018. december 9-től a következő módosításokat vezetik be: A 
Budapest-Ózd vonalon új járatot indítanak a hetek utolsó munkanapján 12,30 órakor, az 
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eddig Budapestről 15,30 órakor induló járat 15,00 órakor fog indulni és Arlóban nem is 
fog megállni. A 19,30 órakor Budapestről induló járatot megszüntetik.  
 
Balázsné Király Rita: Az utolsó járat megszüntetésével nem értek egyet, inkább még 
később is kellene egy járatot indítani. 12,30 órára sem az egyetemeken a tanításnak, 
sem a dolgozók munkaideje nem ér véget, ezért ezt feleslegesnek tartom. Inkább 
maradjon meg a 19,30-kor induló busz.  
 
Vámos Istvánné dr.: Aki színházi előadásra megy, nem tud hazajönni, egyetértek 
azzal, hogy induljon inkább később még egy busz.  
 
Papp Zsóka: Örülünk annak, ha bővül a buszjárat Budapest és Ózd között, mert 
minden buszon rengetegen vannak, főleg a pénteki napokon, de olyan időpontban 
induljon, amikor sok az utas.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy határozottan elutasítjuk a 
Budapestről Ózdra 19,30 órakor induló autóbuszjárat megszüntetését, és kérjük, hogy 
inkább még egy későbbi időpontban induljon járat.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

182/2018. (XI. 28.) határozat 
 
Tárgy: Tájékoztató menetrendváltozásról Budapest-Ózd viszonylatban 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Észak-
magyarországi Közlekedési Központ Zrt. tájékoztatását és a következő határozatot 
hozza: 
 
A Képviselő-testület  

- nem ért egyet azzal és határozottan elutasítja azt a menetrendi változtatást, hogy 
a Budapestről 19,30 órakor Ózdra induló járat közlekedését megszüntetik, 

 
- kéri megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy az eddig 19,30 órakor Budapestről 

közlekedő járatot követően van-e lehetőség további járat indítására, 
 
- örömmel vette egy új járat indítását, melyet javasol egy későbbi időpontban 

indítani, mert 12,30 órára sem az egyetemre járó diákok tanítása, sem a 
Budapesten dolgozók munkaideje nem ér véget. 

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

e) Tájékoztató önkormányzati újság megjelentetéséről 
 

Vámos Istvánné dr.: Önkormányzati újságok, kiadványok megjelentetéséhez kaptam 
árajánlatot. Erőfeszítéseink eredménytelek voltak a TV újraindítására, mivel a korábbi 
üzemeltetők nem voltak hajlandóak az új üzemeltetőnek megmutatni a rendszert. 
Kérdésem, indítsunk-e önkormányzati újságot? Az ajánlat 4 lapos, 8 oldalas újság, 
postaládába eljuttatva kb. 128.000 Ft/hó 1000 példányban.  
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Papp Zsóka: Lesz-e, aki a tartalmat megírja, tartalommal meg tudjuk-e tölteni? Biztos, 
hogy sokan örülnének ennek, próbáljuk meg valamilyen módon. Itt ki tudjuk-e 
nyomtatni, vagy mindenképpen nyomdai technika kellene? 128 Ft/db kiszállítva 
nagyon jó ár. 
 
Pozsár Istvánné: Ennyiből nem lehet kihozni színesben. 
 
Dulai Roland: Mi is tudunk hozzátenni témákat, polgármester az önkormányzati részét 
meg tudná írni. Szeretném megkérdezni Pozsárné Marikát, hogy tudná-e vállalni ezt a 
feladatot? 
 
Pozsár Istvánné: Nem vállalom. 
 
Vámos Istvánné dr.: Technikai problémák miatt szünetet rendelek el. 
 

Szünet 
 
Vámos Istvánné dr.: Megállapítom, hogy az ülés ismételten határozatképes, mert 
minden képviselő jelen van. A javaslatot tevő cég önkormányzati újságok, kiadványok 
szerkesztésével, kivitelezésével és postaládás terjesztéssel foglalkozik. Közel 10 éves 
tapasztalattal rendelkeznek a grafikai szerkesztés, reklámdekoráció és digitális 
nyomtatás területén. Referenciái között szerepel több kistelepülés és városi újság és 
régiós reklámújság. Munkáikat jelenleg is havi 100.000 példányban terjesztik. A 4 
oldalas újság egyszeri kiadásának költsége 96.000 Ft + ÁFA, bruttó 121.920 Ft, a 8 
oldalas újság egyszeri kiadásának költsége 153.000 Ft + ÁFA, bruttó 198.120 Ft. Ezek 
az árak az újság teljes körű kivitelezésére vonatkoznak, további költségek nincsenek. 8 
napos átutalással kell fizetni.  
 
Dulai Roland: Árajánlatot kellene kérni Pozsár Szabolcstól is.  
 
Pozsár Istvánné: Megmondom, hogy készítsenek árajánlatot, de a házakhoz való 
eljuttatást biztos, hogy nem tudjuk vállalni, mert akkor terjesztőket kell alkalmazni, 
akiknek nagyon sokat kell fizetni. 
 
Vámos Istvánné dr.: Porkoláb Lilla sajnos nem hajlandó segítséget nyújtani a TV 
újraindításában, elutasította ezt a kérésünket.  
 
Pozsár Istvánné: Pedig Solymosi János nagyon sokszor segített neki, neki ugyanúgy 
kötelessége lenne információt adni.  
 
Vámos Istvánné dr.: Én ezt hiába mondom neki, Solymosi Jánost is megkérdeztük, ő 
sem hajlandó segíteni.  
 
Dulai Roland: Próbáltam Lillát arra ösztönözni, hogy mondjon egy olyan bért, ami 
méltó egy ilyen munkához, ezt elutasította. Akit nem lehet pénzzel marasztalni, azon 
nem tudunk segíteni. Ez nem olyan munka, hogy csak két ember tudja, elképzelhető, 
hogy ezt a technikát egy fiatal meg tudja oldani.  
 
Vámos Istvánné dr.: Ez már nagyon régi, elavult technika, de valahogy meg kell 
oldanunk. 
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f) Szennyvízberuházással kapcsolatos problémák 
 
Tengely László: A csatornázás nagy sárral jár, de nem lehet-e kérni, ha már a 
technológiát maximálisan nem tartják be, hogy tegyék rendbe az utakat? Az ünnepek 
alatt nem lesz olyan, aki a keletkezett kátyúkat helyrehozza. Lehetne-e annyi kérni, 
hogy a kapuk elé hoznának zúzott követ, kavicsot, amit letennének, és mindenki 
magának elrendezné. A sarat visszahordjuk az útra. Kérdeztem erről a dolgozókat is, de 
azt mondták nem lehet ilyen.  
 
Vámos Istvánné dr.: Ma voltam koordinációs értekezleten, a településen 2 
alvállalkozó dolgozik, az egyik munkairányítóval maximálisan meg vagyunk elégedve, 
a másikkal, Szabó Péterrel nem. Mindenhol vannak problémák, sajnos a Táncsics 
telepen rendőrségi ügy lett belőle.  
 
Dulai Roland: Maczkó Norbert munkavezetőről csak pozitív dolgokat tudok mondani. 
 
Vámos Istvánné dr.: 52 %-on van a településen a teljesítés, 8589 m van készen, és az 
összes átemelő. A helyszíni bejárás december 12-én 13 órától lesz. 
 
Tengely László: A helyreállítás csepp a tengerben lesz.  
 
Vámos Istvánné dr.: A mérnök és a műszaki ellenőr szerintem nagyon korrekt, beírták 
az építési naplóba az összes rendellenességet. Még december 20-án is kijön ellenőrizni. 
Az aláágyazás esetében elmondták, lehetséges olyan megoldás, hogy a kitermelt földet 
visszarakják, a többit a baloldalra rakták el. 
 
Tengely László: Szivattyúzás volt nálunk, ezt a földet tömöríteni kellett volna.  
 
Vámos Istvánné dr.: A tömörítésben teljesen igazad van.  
 
Tengely László: A homokágyat megcsinálták, a szintezéshez vízmértéket kellett volna 
használni. Nem a helyreállítás lesz a legnagyobb baj, hanem amikor át lesz adva, és 
nem tudják használni. Gondot jelent az is, hogy beindult a pletyka, most is vannak 
olyan hangok, nem teszik bele a homokot, amit megígértek.  
 
Dulai Roland: Pentával vagyunk szerződésbe, a kivitelezővel csináltassa meg a 
javítást.  
 
Bíró Ferenc: A Táncsics telepen talajvíz van a talajban, a minősége nem felel meg az 
előírásoknak, ott muszáj homokozni.  
 
 
Egyebek: 
 
Tengely László: Egy néni keresett meg, hogy temetési támogatás, temetési segély 
létezik-e?  
 
Vámos Istvánné dr.: Igen, a szociális rendelet tartalmazza. A rászorultságot igazolni 
kell, 25.000 Ft a támogatás. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: 70.000 Ft/hó körüli összegnek kell lenni az egy főre eső 
jövedelemnek, bárki beadhatja, az eltemettető jövedelmét vesszük figyelembe, csatolni 
kell a temetési számlát, a halotti anyakönyvi kivonatot. Másik lehetőség a köztemetés, 
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ha az, aki köteles lenne eltemettetni, de nem képes rá, akkor az önkormányzat temeteti 
el, de annak a költségét vissza kell fizetni. 
 
Papp Zsóka: A KOMA adatbázisból kikerültem, de az elmaradás rendezésre került, ott 
újra kértem a felvételemet. 
 
Nincs több napirendi pont, a polgármester bezárja az ülést. 
 

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


