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Vámos Istvánné dr.: Köszöntöm a jelenlévőket, és megállapítom, hogy az ülés 
határozatképes, mert 7 képviselő van jelen. Javaslom, hogy az Indítványok, javaslatok 
egyebek napirenden belül a Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Kft. 2018. évi 
mérlegbeszámolóját tárgyaljuk meg, és dönteni kell a turisztikai pályázattal 
kapcsolatos közbeszerzési eljárásról, az „Iskolaépületek energetikai korszerűsítése 
Arlón” c projekt közbeszerzési eljárás és a műszaki ellenőrzés lefolytatására 
meghívandó cégekről, egyéni vállalkozókról. Tájékoztatni szeretném a képviselő-
testületet a Magyar Falu programról, a házi orvosi ügyeletről, a tói illegális 
szemétlerakásról. Az Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ előterjesztéseiről a 
napirend tárgyalásánál beszéljünk. Javaslom továbbá, a Kitüntetések adományozása 
napirendet zárt ülésen megtárgyalni. 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 közművelődési, kulturális tevékenységről 
2. Arlói Polgármesteri Hivatal beszámolója szakmai tevékenységéről és az 

adóztatásról 2017-2018. 
3. Arlói Tengerszem Óvoda beszámolója 
4. Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ  

- Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
- Idősek Nappali Ellátása Házirendjének módosítása 
- Házi segítségnyújtás szakmai program módosítása 
- Szociális étkeztetés szakmai program módosítása 
- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai program módosítása 

5. Holdfény közvilágítási szerződés módosítása 
6. 23. és 25. sz. főút fejlesztésével kapcsolatban településrendezési 

szerződés megkötése  
7. Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi 

mérlegbeszámolója 
8. Indítványok, javaslatok, egyebek 

a) Magyar Falu Program pályázati lehetőség út- és járdafelújításra 
b) Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés 

c. TOP-1.2.1-16-bo1-2017-00009 pályázattal kapcsolatos közbeszerzési 
eljárás 

c) Egészségház felújítása ISB építési rendszerrel  
d) PR TELEKOM Zrt. bérleti szerződése 
e) Tájékoztatás az OKOS önkormányzat MobilAPP-ról 
f) Tájékoztatás a háziorvosi ügyeletről 
g) Korondi meghívás 
h) Tói szemétszállítással kapcsolatos problémák  
i) Polgármester szabadsága 
j) RNÖ támogatása 
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k) Iskolaépületek energetikai korszerűsítése Arlón c. projekttel kapcsolatos 
közbeszerzési eljárás és műszaki ellenőrzés  

9. Kitüntetések adományozása 
 
Vámos Istvánné dr. tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatokról, melyet a 
képviselő-testület tudomásul vett.  
 
 

Tárgyalt napirendi pontok:  
 

1) napirendi pont 
 

Beszámoló a közművelődési, kulturális tevékenységről 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
 
Balázsné Király Rita: A bizottsági ülésen jelen volt a könyvtár vezetője, és választ 
kaptunk a feltett kérdésekre. Emelkedett a beiratkozottak száma, bár az 
összlakossághoz képest még javulhatna. A szolgáltatások mellett igen sok segítséget 
adnak a falunak, nyomtatásra, szkennelésre, faxolásra, internet használatra van 
lehetőség. Gratulálunk, hogy a segédkönyvtárosi képzettséget megszerezte. Az előző 
évi beszámolóban is szerepelt, hogy a gépek karbantartása nem megoldott, a mostani 
beszámoló is ezt tartalmazza. Problémás a karbantartás, mert olyan kevés szakember 
van, hogy nehéz megoldani. Sok programot szervez a könyvtár, ebben az évben több 
alkalommal volt könyvtári óra a gyerekeknek. Kértem, hogy a következő évben legyen 
szorosabb az iskola és a könyvtár kapcsolata. Jó lenne, ha 2 héttel előtte tudnánk a 
programról, hogy el tudjunk jönni. A visszajelzés az volt, hogy jól érezték magukat a 
gyerekek. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a 
beszámoló elfogadását.  
 
Bíró Ferenc: A Polgármesteri Hivatal beszámolója afelé halad, hogy a legtöbb ügyet 
digitálisan is lehet intézni. A könyvtárban lehet szkennelni, ez is nagy segítség 
azoknak, akik így akarják intézni az ügyeiket. 
 
Vámos Istvánné dr.: Szép a beszámoló és a tavalyihoz képest látszik az előremutató 
fejlődés. Látható, milyen szervezett keretek között tud működni a falu kulturális élete, 
mutatja ezt, hogy 65 esemény volt, ahol a civil szervezetek aktiválták magukat. 
Fontosnak tartom megemlíteni, hogy vannak olyan csoportok, akik más településen is 
fellépnek, a színvonalas előadásuk miatt meghívást kapnak. Nagyon büszke vagyok 
valamennyi csoportra. Ezt valakinek össze kell fogni, és koordinálni. A közösségek 
hete szerintem egyedülálló, amikor is a csoportok helybe vitték a foglalkozást. 
Ösztönözték a gyerekeket arra, hogy a hagyomány ápolása mennyire fontos. Láttam a 
könyv megrendeléseket, fontosnak tartom az irodalmi alkotások, szépirodalmi 
könyvek rendelését, a könyvtáros arra is figyel, hogy a főiskolára, egyetemre járóknak 
a szükséges könyveket megrendelje. Látok a könyvtár életében fejlődést, jól működik 
együtt a megyei könyvtárral, ahonnan sok segítséget kapunk. A beszámolóban benne 
van a digitális jólét program, mely a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál is 
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megtalálható. Olyan szempontból jó, hogy a felsőbb iskolában tanuló fiatalok a 
szolgáltatásokat itt is igénybe vehetik. Fontos feladata lenne a közművelődésnek, hogy 
feltérképezze a helyi értéktárat. A lakosság segítségét is lehetne kérni, be kellene kérni 
a régi munkaeszközöket, dokumentumokat, fényképeket, cselédkönyvet, elemi iskolás 
tankönyveket. Kérem, szavazzunk a közművelődési, kulturális beszámoló 
elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

95/2019. (VI. 28.) határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a közművelődési, kulturális tevékenységről 
 
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018-2019. évi 
közművelődési, kulturális tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: 2020. június 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

2) napirendi pont 
 

Arlói Polgármesteri Hivatal beszámolója szakmai tevékenységéről  
és az adóztatásról 2017-2018. 

 
A napirendi pont előterjesztője:  Klisóczkiné Papp Andrea jegyző 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Balázsné Király Rita: Nagy mérvű, és minden területre kiterjedő előterjesztés. 
Mindenki azzal kezdte a bizottsági ülésen, hogy rengeteg területtel kell foglalkozni, a 
beszámoló 35 területet emel ki, és különböző alpontjai is vannak. Ez mutatja, milyen 
szinten vannak leterhelve a köztisztviselők. Arról volt szó, ha a Járási Hivatal létrejön, 
megkönnyíti az önkormányzatok munkáját, ebből az anyagból nem úgy tűnik. Jó 
szakemberek dolgoznak itt, és megfelelő képesítéssel rendelkeznek, meg is kell őket 
tartani. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a 
beszámoló elfogadását. 
 
Papp Zsóka: Hasonlóképpen vélekedett a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
is a beszámolóról. Jegyző asszony elmondta, hogy több mint 2000 hatáskörrel 
rendelkezik a jegyző és 35-öt tartalmaz a beszámoló. Mi is megköszönjük a hivatal 
dolgozóinak a munkáját. Az előző évhez képest kevesebb az adóhátralék. A Bizottság 
3 igen szavazattal javasolja a beszámoló elfogadását.  
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Van hátralék, de azon vagyunk, hogy behajtásra 
kerüljenek.  
 
Vámos Istvánné dr.: Politikai pályám előtt 40 évig voltam köztisztviselő. Tudom mit 
jelent köztisztviselőnek lenni, aki szakmai szempontból végzi a munkáját. Nagyon 
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nehéz munkakörülmények között dolgoznak, és szigorú szabályok vonatkoznak rájuk, 
ez szolgálat, korrupció mentes, tudása legjavát adó szolgálat. A törvény szerint a 
polgármesteri hivatalt a polgármester irányítja, és a jegyző vezeti. Külön köszönet érte 
jegyző asszonynak, azért az együttműködésért, ami nem lehetne jobb, mint amilyen 
most. Értelmesen meg tudjuk beszélni a problémákat, ami a hivatal és az 
önkormányzat előtt áll. Jegyző feladata egyrészt a szakmai felügyelet, másrészt a 
testületi ülések előkészítése. Ez nagyon felemelő, amikor ilyen fontos munkakört kell 
betölteni. A vezetés olyan, amilyet mi elvárunk. A képviselő-testület elvárja, hogy ne 
legyenek ügyfél panaszok. Fontos, hogy az ügyfél úgy menjen ki, hogy elintézték, 
vagy megpróbálták elintézni a dolgát. Az ügyfélmentes két nap szükséges, hogy az 
ügyiratok feldolgozása megtörténjen. Nagy a fluktuáció, a köztisztviselői pálya sem 
vonzó. Nagyon nehéz utánpótlást találni. Jegyző részletezte a legfontosabb 
munkaköröket és feladatokat. Amíg nem volt a járási hivatali összevonás 4000 körül 
volt a jegyzői hatáskör, ez a felére csökkent, de a munka nem lett kevesebb. Azzal, 
hogy bevezették az ASP-t minden elektronikus, az iratkezelés, az aláírás, mindez 
meghosszabbítja a munkára ráfordított időt. Nagyon sok adminisztráció van, nem 
sikerült egyszerűsíteni, inkább központosítani sikerült. Nagyon sok határidő mulasztás 
nincs, vannak csúszások. Azt gondolom, a hivatal munkájára különösebb panasza nem 
lehet az ügyfeleknek. Jegyzőnek köszönöm a beszámolót, a munkatársaknak az 
áldozatos munkát.  
 
Tengely László: Milyen szerencsések azok a köztisztviselők, akik olyan településen 
dolgoznak, ahol nem ilyen a falu összetétele. Itt fokozottan nagyobb a terhelés a 
hivatali dolgozókon, az emberi sorsok feldolgozása a lelküket megmérgezi. Erre is 
érdemes gondolni. 
 
Vámos Istvánné dr.: Munkatársaink képesek arra, hogy aki valamilyen oknál fogva 
akadályozva van, kimennek a helyszínre. Vannak rendkívüli esetek, amit igyekszünk 
megoldani.  
 
Bíró Ferenc: A hivatalnak a munkáját mi megpróbáltuk elismerni, ez a beszámoló a 
visszacsatolás, hogy miért, azért, mert ilyen sokrétű munkát végeznek. Napi 68 
ügyiratot iktatnak, és ezzel még dolgozni is kell. Az ügyfélmentes napokról annyit, 
hogy gyakorlatilag senkit nem zavar, hogy nincs ügyfélfogadás. Elintézik az 
ügyfélmentes napokon is az ügyeket. Ez a visszacsatolás miért ismerjük el a 
munkájukat.  
 
Vámos Istvánné dr.: Szociális ügyintézéssel kapcsolatban bejött egy ügyfél, azonnali 
segélyt intéztünk a részére, közben rosszul lett. Ezzel azokra az élethelyzetekre utalok, 
amikor, ha a hivatal nem lenne, súlyos gondok lennének.  
Kérem, szavazzunk az Arlói Polgármesteri Hivatal beszámolójának elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

96/2019. (VI. 28.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Polgármesteri Hivatal beszámolója szakmai tevékenységéről és az 

adóztatásról 2017-2018. 
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Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Arlói Polgármesteri Hivatal 
szakmai tevékenységéről és az adóztatásról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2021. június 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 

3) napirendi pont 
 

Arlói Tengerszem Óvoda beszámolója 
 

A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
 
Némethné Balázs Gabriella: A beszámolóban van néhány gépelési hiba. Az 1. számú 
mellékleten gyermek létszámról van szó, és nem % arányokról.  
 
Balázsné Király Rita: Teljesen új formában készült a beszámoló az Oktatási Hivatal 
által előírt formában. Az összes alapdokumentum átdolgozásra került. Javulás van az 
óvodáztatás %-ában. Az éves statisztikán a nyári adatok sokat rontanak. Előrelépés 
történt a differ mérés eredményében. Sok programot szervezett az óvoda. Úgy 
gondolom, nem volt jó 11 órára tenni az óvodai ballagást. Mik is a konkrét indokok? A 
legfontosabbak az érintett szülők, akik 11 órakor hogyan tudtak hétköznap elmenni az 
ünnepségre. 140 gyerek nem volt aznap iskolában. Legyen ünnep a ballagás az óvodás 
gyereknek, és a szülőnek. Több ember is jelezte, hogy ez az időpont nem megfelelő. 
Mi indokolja a 11 órát? Én elfogadom az indokokat. Mint fenntartó kérhetjük, hogy ezt 
az időpontot tegyék el? Az egyik bizottsági tag elmondta, hogy ha az iskola meg tudja 
oldani, hogy szombaton van a ballagás, akkor próbálják meg ők is megoldani. Ismerve 
a munkátokat, meg tudtátok oldani helyettesítéssel azoknak a munkáját, akik elmentek. 
Sok sikert, a szabadsághoz jó szabadidő eltöltést kívánok. Az Ügyrendi, Szociális és 
Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a beszámolót.  
 
Dulai Roland: Nem kellett közvélemény kutatást csinálni a ballagással kapcsolatban, 
a szülők panaszkodtak arról, hogy az időpont nem volt előnyös az ő számukra. Ha az 
elkövetkezendő időben van rá mód és lehetőség, olyan időpontot kellene választani, 
ami mindenki számára jobb. Jó ötletnek tartottam, hogy egy ballagás van, míg szembe 
nem állítottak azzal, hogy ha a te gyereked olyan intézményben ballag, ahol soha nem 
volt, hogyan élnéd meg. Én a ballagást pénteken délután tartanám.  
 
Tengely László: Minden ilyen rendezvényt át kell gondolni a jövőben. Nagyon oda 
kell figyelni minden egyes döntésre.  
 
Vámos Istvánné dr.: A beszámoló rendkívül szakmai, minden területre kiterjedő, az 
új rendszert követve lett elkészítve. Nagyon szép beszámolót látunk. Örömmel 
tapasztaltam, hogy a jogszabályi követelményeknek megfelel, és az esélyteremtő 
pedagógiai program megfelel az országos óvodai programnak. Arra vagyunk 
kíváncsiak, mennyire váltja be a reményeket. Az ott dolgozók mindent megtesznek 
ezért, számtalan olyan eseményt szerveztek, ami a gyerekek érdekében történt. 
Örvendetes, hogy külön odafigyelnek a gyerekek személyiségfejlesztésére, ezt még a 
szakmaiságnál is fontosabbnak tartom. Az intézmény vezetőinek autonómiájába nem 
szeretnék beleszólni. Nem a ballagási esemény a legfontosabb esemény. Ott voltam a 
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ballagáson 140 idősebb gyerekből 40-et sem láttam. Azt tartom nagyon fontosnak, 
hogy a befektetett munka, az udvar hogyan volt erre az ünnepségre előkészítve. Az 
óvoda minden dolgozója részt vett ebben. Sajnos az időjárás közbeszólt. Támogatom 
azt a kezdeményezést, hogy egy helyen legyen a ballagás, hiszen az óvoda évközben 
vonulhat egyikből a másikba. Régebben az volt, a két telephely között nincs tökéletes 
összhang, és nincs együttműködés. Egyforma legyen mindenkinek a ballagás, mert 
ugyanabba az intézménybe járnak. El tudom fogadni, hogy délelőtt legyen a ballagás, 
minden szülő meg tudja oldani, hogy elmenjen a ballagásra. Kell közelíteni az 
álláspontokat. Én nem ragaszkodom ahhoz, hogy hétköznap legyen a ballagás, de 
ahhoz sem, hogy délután legyen. Ezt a szülők és a tantestület beszélje meg. Az 
óvodában jelenleg 2 létszám hiányzik, ez még kezelhető és megoldható. A képviselő-
testület mindent megtesz, hogy itt maradjanak a pedagógusok. Bevállaltuk azt is, hogy 
szolgálati lakást biztosítunk. Köszönöm a beszámolót, kitartást és erőt kívánok a 
továbbiakban. Tudjuk, egyéb nehézségekkel is meg kell küzdeni, remélem a 
szemléletbeli változást sikerül bizonyítani a szakmai munkával.  
 
Némethné Balázs Gabriella: Átadja a ballagás időpontjával kapcsolatban 
polgármester asszonynak írt levelet Balogh Edina képviselőnek, hogy olvassa fel. 
Intézményvezető asszony többek között megírta, hogy a változtatás lehetőségét a 
nevelő-testület megvitatta és tájékozódtak az ünnepségben érintett szülők körében. A 
ballagási ünnepség tervezett napját már a februári szülői értekezleten megbeszélték a 
szülőkkel, és a májusi szülői értekezleten ez megerősítésre került. A dolgozó szülők 
nagy része már megtervezte munkahelyén a szabadságát az ünnepség időpontjára. A 
gyerekek szülei közül egyetlen anyuka jelezte, hogy távoldolgozó férje nem vesz részt 
a ballagáson, mert mindig péntek éjszaka érkezik haza. A nevelő-testület sajnálattal 
vette tudomásul a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőinek rosszallását, talán 
egy korábbi időpontban megtartott közös egyeztetéssel elkerülhető lett volna a 
kialakult helyzet. A ballagási ünnepség időpontjának kialakítása tudatos tervező 
munka eredménye. Számukra az óvodás gyermekek érdekeinek figyelembevétele, 
szükségletik kielégítése az elsődleges szempont. 2014-től minden évben délelőtt volt a 
ballagás. A délelőtti időpontban kánikula esetén is mérsékeltebb lehet a hőség. 
Délutáni ballagás esetén sok gyermek aznap már nem jön délelőtt az óvodába, 
otthonukban nem pihennek, így nehezebb lenne egy délutáni udvari rendezvényen 
szerepelni, az elvárásnak megfelelően viselkedni. Az eltelt évek tapasztalata alapján 
tudatosan kialakított időpont, az ünnepséget megelőzően elegendő időt biztosít az 
óvoda dolgozói számára, hogy ünnep előkészítéséhez kapcsolódó szervezési feladatok 
megvalósuljanak, padok, asztalok, székek kihelyezése, dekoráció elhelyezése. Az 
ünnepség befejezését követően feladatunk az óvoda megszokott rendjének 
visszaállítása is.  Intézményvezetőként kérem a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselőit arra, hogy hasonló esetekben időben, egymás indokait megismerve közös 
megbeszéléseken alakítsuk ki szakmaiságon alapuló véleményünket.  Ezt követően 
elmondja, egyetlen szülő sem kereste meg, hogy nem megfelelő számára a ballagás 
időpontja. Az előző testületi ülésen meglepődve szembesültem ezzel. Az, hogy a két 
óvoda együtt ballag, nem mindenkinek tetszik, arról volt tudomásom. Az óvodai 
ballagást nem úgy kell elképzelni, mint az iskolai ballagást. Itt az őket nevelő felnőttek 
kíséretében vesznek búcsút az intézménytől. Tudunk olyan óvodáról, ahol nincs 
ballagás, viszont van olyan, ahol akkora a kultúrház a településen, hogy az összes 
óvoda odamegy, és ott van a ballagás.  
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Balázsné Király Rita: Amikor megkaptuk a meghívót, polgármester asszony is azt 
mondta, nem szerencsés ez az időpont. Sokan hiányoznak majd az iskolából, és így 
nem tudnak a tanítónők sem elmenni, mert mindenkinek órája van. Nem értem ezt a 
nagy ellenállást, ez nem támadás, hanem ez egy kérés. Ez a levél azt mondja, bármi 
történik, 11 órától tartjuk a ballagást. Polgármester ezt jól megfogalmazta, igen nagy 
probléma lett ebből. Azt kellett volna mondani, megbeszéljük és átgondoljuk. Mi 
vagyunk a fenntartó, amikor kéri az önkormányzat, akkor átgondolásra érdemesnek 
tartottam volna.  
 
Némethné Balázs Gabriella: Amennyiben a fenntartó úgy kívánja, áttesszük.  
 
Balázsné Király Rita: Az indokokat elfogadni nem tudjuk.  
 
Papp Zsóka: Lehet annyit kellett volna mondani, rossz döntés volt, jövőre 
megfontoljuk.  
 
Dulai Roland: A szülő a sok pozitív dolgot, azt a sok jót, amit a gyerekkel az 
óvodában tesznek, nem mondja el, csak azt az egyet, ami negatív.  
 
Vámos Istvánné dr.: A beszámolót elfogadásra javaslom. Kérem, erről szavazzunk.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

97/2019. (VI. 28.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Tengerszem Óvoda beszámolója  
 
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Arlói Tengerszem Óvoda 
beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2020. június 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Némethné Balázs Gabriella: Július 1-től két óvónő hiányzik, meg volt hirdetve az 
állás, de nem volt új pályázó. Megkeresett engem a könyvárban kulturális 
közfoglalkoztatottként dolgozó Váradi Emili, aki végzős lesz az óvodapedagógiai 
főiskolán, hogy szeretne itt dolgozni. Több helyről megkeresték, hogy alkalmaznák 
pedagógiai asszisztens munkakörben, de amennyiben van rá lehetőség, szeretne 
Arlóban maradni. Mivel még nem végzett óvónő, ezért nem tudjuk csak pedagógiai 
asszisztensként alkalmazni, óvodapedagógusi feladatok ellátására. Alkalmazhatom-e 
így, amíg nem lesz megfelelő végzettségű óvónő?  
 
Tengely László: Megvan-e rá a jogi lehetőség, hogy alkalmazzuk? Alkalmas lenne rá, 
értelmes lánynak tartom, helybeli, a roma nemzetiséghez tartozik, szülők, gyerekek jól 
el tudnák fogadni.  
 
Papp Zsóka: A szakmai státusz fel lett töltve.  
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Vámos Istvánné dr.: Van betöltetlen álláshely, kinevezett óvónői státusz, és abból 
van bérmegtakarítás. Ennek a bérkeretnek a terhére alkalmazhat átmenetileg határozott 
időre pedagógiai asszisztenst. De nem lehet addig kinevezni, amíg a diplomája 
rendelkezésre nem áll. Határozott idejű szerződést tudunk vele kötni. Ha meglesz a 
diplomája, akkor kaphat óvónői kinevezést. A bérfelhasználást megengedi-e a testület, 
hogy pedagógiai asszisztenst alkalmazunk az óvónő helyére? Ha megvan a diplomája, 
de nincs nyelvvizsgája, akkor a jogszabály azt mondja, hogy 2 éven belül köteles a 
nyelvvizsgát megszerezni. Létszám hiány enyhítésére, és neki lehetőséget adva, 
engedélyezném a határozott idejű pedagógiai asszisztensi szerződését, úgy hogy ő az 
óvónői státuszt nem töltheti be. 
 
Papp Zsóka: Az óvónőknek nem feladat ellátású finanszírozás van?  
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Meg kell nézni, hogyan fogja befogadni a kincstár. Az 
elszámolásnál és a statisztikánál nem tudjuk szerepeltetni. Megteheti a testület, hogy 
arról dönt, megadja rá a bért, de saját bevételből.  
 
Némethné Balázs Gabriella: A finanszírozás gyerek létszám alapján történik. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Az elszámolás mellé kell tenni az októberi statisztikát. 
Meg kell nézni pontosan, hogyan kapja a finanszírozást, de emlékezetem szerint 2 
pedagógus asszisztenst finanszíroznak.  
 
Vámos Istvánné dr.: Az augusztusi testületi ülésre jegyző asszony körbe járja ezt a 
dolgot és akkor dönthetünk róla.  
 
Dulai Roland: Ha megvan a jogi alap, akkor támogatom. 
 
Bíró Ferenc: Van más helyről is igény a munkájára, ezért én javaslom ennek a 
kifizetési feltételeit megnézni, a vezető vegye fel vele a kapcsolatot. A finanszírozás 
formáját az augusztusi testületi ülésen megtárgyaljuk, hogy kincstári finanszírozás, 
vagy önkormányzati finanszírozás legyen. Javaslom felvenni.  
 
Tengely László: A kincstár méltányossági alapon nem bírálhatja el?  
 
Vámos Istvánné dr.: A kincstárnál nincs ilyen, csak a törvénynek megfelelően.  
 
Balázsné Király Rita: Egyre több olyan pedagógust alkalmaznak az oktatásban, aki 
főiskolára jár. Mivel mi vagyunk a fenntartói, ugyanezzel a lehetőséggel élhetünk. 
Gyakornoki munkakörben alkalmaznak olyat, aki még nem végzett. Ez megoldási 
lehetőség lehet, ha végezne, itt tudná tartani a vezető. Szerintem ezt meg lehet oldani. 
Mi van, ha közben jelentkezne óvónő? 
 
Némethné Balázs Gabriella: Testületi döntés birtokában megtehetem-e, hogy ezt az 
egy álláshelyet nem hirdetem? 
 
Vámos Istvánné dr.: Járjuk körbe a finanszírozás lehetőségét, és keressünk 
megoldást. Ha a képviselő-testület gyakorol ilyen gesztust, hogy nincs meg a 
végzettsége, akkor megállapodást kötnék a dolgozóval, hogy egy meghatározott időn 
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belül megszerzi a végzettséget és pár évet itt dolgozik. A diploma megszerzésétől 
számítva legalább 3 év itt dolgozást elvárnák.  
 
Klisóczkiné Papp Andrea: A támogatás az önkormányzatot a foglalkoztatotti létszám 
után illeti meg. A gyerekek számának a meghatározása is lényeges, ez is számít a 
finanszírozásnál, ezt egy bonyolult képlet alapján számolják ki. Maga a pedagógusi 
létszám is finanszírozott, és a gyerek létszám is.   
 
Vámos Istvánné dr.: Hozzunk olyan döntést, hogy augusztusra megkeressük, hogyan, 
milyen módon lehetne alkalmazni. Járjuk körbe, számoljuk ki, ha gyakornok hogyan 
tudjuk alkalmazni, vagy ha pedagógiai asszisztens, akkor hogyan tudjuk alkalmazni. 
Kérem, erről szavazzunk. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

98/2019. (VI. 28.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Tengerszem Óvodában pedagógiai asszisztens alkalmazása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt annak 
megvizsgálására, hogy az üres óvónői álláshelyre pedagógiai asszisztens, vagy 
gyakornok alkalmazására milyen lehetőség van.  
 
Határidő: 2019. augusztus 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Némethné Balázs Gabriella: Amennyiben lehet, szeptember 1-től szeretném 
alkalmazni. Mondhatom-e azt, hogy a képviselő-testület támogatja a felvételét, de meg 
kell nézni, mi módon tudjuk ezt véghezvinni, mit írnak elő a jogszabályok.  
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Nálunk be van töltve a pedagógiai asszisztensi állás.  
 
 

4) napirendi pont 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Nagy Tibor intézményvezető 
 
 

Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ  
- Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
- Idősek Nappali Ellátása Házirendjének módosítása 
- Házi segítségnyújtás szakmai program módosítása 
- Szociális étkeztetés szakmai program módosítása 
- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai program módosítása 
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Vámos Istvánné dr.: Az ASZAK több előterjesztést készített a júniusi testületi ülésre. 
Ezeket az anyagokat bonyolultságuk miatt nem volt időm tüzetesen átnézni. Elég sok 
elírás van benne. Az 1/2000 SzCsM rendelet 5/A §-a előírja miket kell tartalmaznia a 
szakmai programnak. Van, ami benne van, és van, ami nincs. Javaslom, hogy most ne 
hozzunk döntést a szakmai programok elfogadásáról. A szakmai programot nem kell 
szakmánként külön összeállítani, hanem egy nagy szakmai program kell, és ezen belül 
a feladatellátásokat tagolni.  
 
Nagy Tibor: Nekünk is egyszerűbb lenne, ha egyben lenne. Azt gondoltuk, hogy ha a 
következő alkalommal át kell dolgozni, akkor már egybe fogjuk előterjeszteni. Az 
augusztusi képviselő-testületi ülésre ebben a formában be tudjuk hozni.  
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság nem tárgyalta az 
előterjesztéseket, ezzel az intézményvezető is egyetértett. Én mindegyiket elolvastam, 
célszerűbb lenne ezt egybe összeollózni és leegyszerűsíteni, mert vannak dolgok, amik 
fedik egymást. Nincs törvényi kötelezettség erre, hogy ezt most el kell fogadni. 
 
Papp Zsóka: Meg kell gondolni az egységes szerkezetbe foglalt szakmai programot, 
én nem mernék belekezdeni, mert rengeteg jogszabály változott az elmúlt években.  
 
Vámos Istvánné dr.: Számítunk a véleményedre.  
 
Balázsné Király Rita: Maradhatna, ami most van, és ha törvényi változás lesz, akkor 
változtatunk. Érdemes-e az összeshez hozzányúlni? 
 
Vámos Istvánné dr.: Nézzük meg a jogszabályi hátterét, beszéljük át.  
 
Papp Zsóka: Így is szabályos, és egységesbe is jó. Régebben a házi 
segítségnyújtásban rengeteg változás volt, míg az idősek nappali ellátásában csak 2 
évente kellett felülvizsgálni.  
 
 

5) napirendi pont 
 
 

Holdfény közvilágítási szerződés módosítása 
 

A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
 
Balázsné Király Rita: Lényege, hogy a szolgáltató váltás miatt felemelték a Holdfény 
közvilágítási szerződésben az árakat, és így módosítani szeretnék. Ezek az összegek 
magasabbak, mint ami a mostani szerződésben van. Nem ismerjük azt a másik két 
szerződést, amiből korábban még választhattunk volna. Az Ügyrendi, Szociális és 
Oktatási Bizottság véleménye, hogy most ne módosítsuk, hanem kérjünk esetleg a 
másik két szerződésről is információkat. Lehet, hogy egy másik szerződés 
hatékonyabb lenne az önkormányzatnak. Az emelést egyoldalúan módosítják, ezért a 
bizottság azt javasolja, hogy ne fogadjuk el.  
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Papp Zsóka: Ez a szerződés az ÉMÁSZ-tól az ELMÜ-höz kerül át. Anyagilag 
rosszabbul járunk. Majd módosítsuk akkor, amikor átkerül, addig nincs értelme. A 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal nem javasolja a 
képviselő-testületnek a szerződés módosítását.  
 
 
 
 
Vámos Istvánné dr.: 178.400 Ft + áfa éves karbantartási díjat fizettünk, most pedig 
lámpatestenként 840 Ft + áfát kellene fizetni. Tájékoztattak, hogy év végén átadják ezt 
a feladatot az ELMÜ-nek, azt is lehet, hogy a közvilágításra kérhetünk más cégtől is 
árajánlatot. Nagyon sok időt vesz igénybe, amíg kicserélik a lámpát. Egyelőre 
maradjunk a réginél, és ha muszáj, akkor módosítsunk. Kérem, szavazzunk erről. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

99/2019. (VI. 28.) határozat 
 
Tárgy: Holdfény közvilágítási szerződés módosítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzata a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az  
ÉMÁSZ Nyrt-vel 2015. december 1. napján kötött Közvilágítás aktív elem Holdfény 
üzemeltetési szerződést jelenleg nem kívánja módosítani.   
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy erről az ÉMÁSZ Nyrt-t értesítse. 
 
Határidő: 2019. július 15. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

6) napirendi pont 
 

23. és 25. sz. főút fejlesztésével kapcsolatban  
településrendezési szerződés megkötése 

 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
 
Vámos Istvánné dr.: A PARTNER Mérnöki iroda átvállalja a költségeket és már 
leegyeztették a főépítésszel ezeket a feladatokat. Ha elfogadjuk a javaslatukat, 
lehetőség lesz, rövid időn belül a saját főépítésszel megkötni a szerződést. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
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Papp Zsóka: Az előterjesztés lényege, hogy a költséget a PARTNER Mérnöki Iroda 
vállalja, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal ezt elfogadásra 
ajánlja, és mindkét szerződés aláírására megbízza polgármester asszonyt.  
 
Tengely László: A főépítész tartja velünk a kapcsolatot? 
 
 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Igen.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a 23. és 25. főút fejlesztésével kapcsolatban 
településrendezési szerződés megkötéséről. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

100/2019. (VI. 28.) határozat 
 
Tárgy: 23. és 25. főút fejlesztésével kapcsolatban településrendezési szerződés 

megkötése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta. 
 
A Képviselő-testület egyetért azzal,  

- hogy az Önkormányzat a PARTNER Mérnöki Iroda Kft-vel az előterjesztéshez 
mellékelt településrendezési szerződést megkösse, melynek alapján az 
Önkormányzat lehetőséget biztosít a településrendezési terv szükség szerint 
szerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítására. 

- Az Önkormányzat vállalja, hogy a módosítások érdekében a 
Településtervezővel késlekedés nélkül külön szerződést köt, melynek költségét 
a PARTNER Mérnöki Iroda Kft vállalja. 

- A Képviselő-testület mindkét szerződés aláírására meghatalmazza a 
Polgármestert. 

 
Határidő: 2019. július 15. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

7) napirendi pont 
 

Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi 
mérlegbeszámolója 
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Vámos Istvánné dr.: A kft. elkésett az anyaggal, a májusi képviselő-testületi ülés 
napján küldték meg. Az előterjesztéshez csatolva van a felügyelő bizottság, és a 
könyvvizsgáló jelentése.  
 
Balázsné Király Rita: Miért van erre szükség? 
 
Vámos Istvánné dr.: Azért, mert tulajdonosok vagyunk benne, 100.000 Ft-tal.  
 
Papp Zsóka: A kft-nek sikerült az árbevételét megötszörözni, a személyi jellegű 
kiadásait pedig meghatszorozni.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Nyugat-Borsodi Területfejlesztési 
Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójáról. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, és 1 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozza: 
 

101/2019. (VI. 28.) határozat 
 
Tárgy: Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a társaság 2018. 
évi éves beszámolóját, az ahhoz kapcsolódó kiegészítő mellékletet, továbbá a társaság 
felügyelő bizottságának és könyvvizsgálójának az éves beszámolóval kapcsolatos 
jelentését.  
A felügyelő bizottság a jelentésében a tagoknak a 2018. évi számviteli törvény szerinti 
beszámolót elfogadásra javasolja. 
 
A könyvvizsgáló a jelentésben rögzítette, hogy a társaság éves beszámolója megfelel a 
jogszabályoknak, megbízható és valós képet ad a társaság vagyoni, pénzügyi és 
jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.  
 
Az Önkormányzat tudomásul veszi és elfogadja a felügyelő bizottság és a 
könyvvizsgáló jelentésében foglaltakat, figyelemmel a Ptk. 3:120. § (2) bekezdésében 
és a 3:129 § (1) bekezdésében rögzítettekre. 
Az Önkormányzat a társaság 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóját 
  

o 166.808 E Ft mérlegfőösszeggel és 
o    2.935 E Ft mérleg szerinti eredménnyel  

 
jóváhagyja. 
 
Hozzájárul, hogy a mérleg szerinti eredményt a társaság eredmény tartalékba helyezze 
el. 
Felhatalmazza a kft. ügyvezetőjét arra, hogy a 2018. évi beszámolót közzététel céljából 
az Igazságügyi Minisztérium szervezeti egységeként működő Céginformációs és 
Elektronikus Cégeljárás Közreműködő Szolgálathoz nyújtsák be.  
 
Jelen határozat a Ptk. 3:109. § (2) bekezdésében foglaltakon alapul. 
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Határidő: 2020. május 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

8) napirendi pont 
 

Indítványok, javaslatok, egyebek 
 

A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

a) Magyar Falu Program pályázati lehetőség út- és járdafelújításra 
 
Vámos Istvánné dr.: A Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel van egy 
megállapodásunk, hogy a pályázatinkat ők írják. Sajnos állandóan határidőket 
módosítanak, csúszunk a beadásokkal. Ez az ajánlat az interneten érkezett. Az 
előminősítést elvégzésével egyetért-e a képviselő-testület? 
 
Papp Zsóka: Nagyon tetszett a pályázatban, hogy 100 %-os támogatottságú és ebből 
lehet biztosítani az anyag költséget is és a munkadíjat is. Mivel 5000 fő alatt van a 
lakosságszám, mindenképpen használjuk ki ezt a pályázati lehetőséget. Az 
előminősítés ingyenes, ez mindenképpen jó, mert nem kerül nekünk semmibe. 75.000 
Ft + áfa díjat a sikeres előminősítés után kell fizetni, a sikerdíj pedig a pályázaton 
elnyert támogatás 5 %-a, amire a pályázat lehetőséget biztosít, ez sem kerül az 
önkormányzatnak pénzébe. Külön díjazás ellenében lefolytatják a közbeszerzési 
eljárást, mely a pályázatban elszámolható. A Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság 3 igen szavazattal javasolja elfogadását.  
 
Balázsné Király Rita: Reméljük nem lesz ebből probléma, hogy nem a Nyugat-
Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. kapta meg.  
 
Vámos Istvánné dr.: Természetesen bejelentem nekik. 
 
Bíró Ferenc: Az előminősítés elvégeztetését javaslom, és nézzük meg a 
szerződésünket. Úgy emlékszem komoly szankció van, ha nem a Nyugat-Borsodi 
Területfejlesztési Kft-vel végeztetjük el ezt a munkát.  
 
Vámos Istvánné dr.: Az LNC Tanácsadói Csoport Kft-nek fel kell mérni az összes 
adatot. A Vasút utca pályázati beadásával egyetértenek-e a képviselők? Úgy kellene 
haladni az utcák felújításával, hogy belülről haladnánk kifelé.  
 
Papp Zsóka: Legyünk korrektek, és mondjuk meg a Nyugat-Borsodi Területfejlesztési 
Kft-nek, hogy nem velük íratjuk meg a pályázatot.  
 
Vámos Istvánné dr.: A Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Kft. már bekérte, hogy 
milyen pályázatokban szeretnénk részt venni. 16 címet adtam meg, semmire nem 
reagáltak, hogy melyiket vállalnák el. Meg fogom kérdezni, hogy a listából melyik 
pályázatot vállalják be. Addig az előminősítést mindenképpen el kell végeztetni. 
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Kérem, szavazzunk arról, hogy megbízást adunk az LNC Tanácsadói Csoport Kft-nek 
a Magyar Falu program út- és járdafelújítása kapcsán az előminősítés elvégzésére. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

102/2019. (VI. 28.) határozat 
 
 
Tárgy: Magyar Falu program pályázati lehetőség út- és járdafelújításra 
 
A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy megbízást 
ad az NLC Tanácsadói Csoport Kft-nek az előminősítés elvégzésére. 
 
Amennyiben az előminősítés sikeres, meghatalmazza a polgármestert a pályázat 
elkészítésével kapcsolatos feladatok elvégzése érdekében a szerződés megkötésére. A 
pályázatot a Vasút út felújítására kell elkészíteni. 
 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségek tárgyalásánál vegye figyelembe az 
önkormányzat anyagi lehetőségeit, és ha erre mód van, a pályázatban biztosított 
keretösszeg erejéig vállaljon kötelezettséget. 
 
Határidő: 2019. július 15. 
Felelős: polgármester 
 
 

b) Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés c. TOP-
1.2.1-16-BO1-2017-00009 pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás 

 
Vámos Istvánné dr.: Ma érkezett meg a tervdokumentáció, az épület gépészeti kiviteli 
terv, a vizes játszótérre, a tói strandra, és a színpadra vonatkozóan. Ezeket szeretném 
közbeszerzésre kiírni. Az a javaslatom, hogy ne munkarészenként írjuk ki. A javasolt 5 
cég közül 1 helyi vállalkozás, 1 budapesti, a többi BAZ megyei. Előzetesen 
megvizsgálták a cégeket, és őket találták alkalmasnak.  
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal az 
előterjesztésben feltüntetett cégek meghívásával egyetért. A Közbeszerzési Bizottság 
figyelmét felhívnám, hogy ne csak az anyagiakat vegyék figyelembe, hanem azt is 
nézzék meg, hogyan tudunk együtt dolgozni, milyen referenciái vannak.  
 
Bíró Ferenc: Meghívás előtt már ezt a feladatot elvégezték, mert megfelelő 
referenciával, emberrel, eszközzel rendelkező cégeket javasoltak meghívni. Az ajánlati 
ár 50 %-ig vehető figyelembe. A mai közbeszerzést már nem az dönti el, ki mennyiért 
csinálja meg. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a turisztikai pályázat közbeszerzési 
eljárásában meghívandó cégekről. 
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A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

103/2019. (VI. 28.) határozat 
 
Tárgy: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés c. TOP 

- 1.2.1-16-bo1-2017-00009 pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás 

 
Arló Nagyközség Önkormányzata a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 
előterjesztésben javasolt alábbi cégeket hívja meg ajánlattételre: 
 

1. Calor-System Kft. 
1036 Budapest, Bécsi u. 85. fsz. 5. 
asz: 14629246-2-41 
Cseh Tamás ügyvezető 

 
 

2. New-Techno Home Kft.  
3718 Megyaszó, 012/6 hrsz. 
asz: 14400874-2-05 
Kiss Ádám ügyvezető 

 
3. Fer-Forestry Kft. 

3600 Ózd, Bányász u. 14. 
asz: 25294013-2-05 
Szabó Imre ügyvezető 

 
4. Mento Környezetkultúra Kft. 

3527 Miskolc, Besenyői u. 26. 
11440424-2-05 
Hercsik István ügyvezető 

 
5. FEDRID Kft. 

3780 Edelény, Tompa M. u. 2/A 
14939772-2-05 
Fischer Ferdinánd ügyvezető 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívásokat az 
érintetteknek küldje meg. 
 
Határidő: 2019. július 15. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

c) Egészségház felújítása ISB építési rendszerrel 
 
Vámos Istvánné dr.: Az ISB építési rendszerről kaptam tájékoztatást. Ez a rendszer 
egy LEGO-szerű építőelem rendszer, amelyhez egyedi módon egy IKEA-szerű 
építési használati utasítást adnak. Az építkezés egyszerű, takarékos és 
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környezetkímélő. A meglévő építészeti tervek alapján ingyen elkészítik az épület 
szerkezetkész 3D modelljét, és ezt ingyen elküldik az építkezéshez szükséges ISB 
elemkiírást és árajánlatot. Ez a rendszer kiváló hőszigetelési és mechanikai 
tulajdonságokkal rendelkezik. Arra gondoltam, hogy az egészségügyi intézmények 
felújításánál lehetne ezt a megoldást alkalmazni, a kiviteli költségek kisebbek 
lennének. Meg kellene érdeklődni az Irányító Hatóságnál, hogy engedélyezik-e a 
tervmódosítást, ha van olcsóbb, mint a hagyományos tervezés szerinti építési mód. 
Nincs még elutasítva a kérelmünk. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Vélhetően annyi kiegészítést nem kaphatunk, 
amennyire szükségünk lenne.  
 
Vámos Istvánné dr.: Volt egyeztetésünk a Megyei Közgyűlés elnökénél, aki 
igyekszik a segítségünkre lenni. Az Irányító Hatóság mondja meg, hogy van-e pénz, 
vagy nincs. Sok beruházás befulladt. Ha kapunk is plusz pénzt, az akkor is 
maximum 30 %, és ez nem elég. 98 millió Ft-ról szól a legolcsóbb ajánlat, és nekünk 
42-45 millió Ft áll a rendelkezésünkre. Sajnos nem vagyunk kisegítve a 30 %-kal 
sem. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy megpróbáljak-e utánajárni, hogy 
mivel ezzel a technikával olcsóbbá tehetnénk az építkezést, engedélyezik-e így a 
támogatási szerződés módosítását? 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Először kérjünk ajánlatot, tudjuk meg mennyi a 
felújítási költség és azzal kellene az Irányító Hatósághoz fordulni. 
 
Vámos Istvánné dr.: Az Egészségház építésére, illetve felújítására benyújtott 
pályázatban biztosított összeg nem elegendő. Az Irányító Hatóság maximum 30 %-
kal egészítheti ki az elnyert összeget, de ez sem elegendő a megvalósításra. Ezért 
javasolja a képviselő-testület, hogy kérjünk ajánlatot a Forrás-Trend Kft-től, hogy az 
ISB Építési Rendszer alkalmazásával a rendelkezésre álló tervek alapján mennyibe 
kerülne ennek a felújítása, illetve felépítése. Az árajánlat birtokában forduljunk az 
Irányító Hatósághoz annak érdekében, hogy engedélyezik-e a támogatási szerződés 
módosítását. Kérem, erről szavazzunk. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

104/2019. (VI. 28.) határozat 
 
Tárgy: Egészségház felújítása ISB építési rendszerrel 
 
Arló Nagyközség Önkormányzata a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi döntést hozza: 
 
A Forrás-Trend Kft. az általa forgalmazott LEGO-szerű építőelem rendszer 
alkalmazásával a meglevő építészeti tervek alapján ingyenesen elkészíti az épület 
szerkezetkész 3D modelljét.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kérjen árajánlatot a Forrás-Trend 
Kft-től, hogy az ISB Építési Rendszer alkalmazásával, a rendelkezésre álló tervek 
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alapján, mennyibe kerülne az Egészségház felújítása. Az árajánlat birtokában 
kérelemmel forduljon az Irányító Hatósághoz annak érdekében, hogy engedélyezik-e 
a támogatási szerződés módosítását.  
 
Határidő: 2019. augusztus 30.  
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

d) PR TELEKOM Zrt. bérleti szerződése 
 

Vámos Istvánné dr.: A PR TELEKOM Zrt. megküldte a bérleti szerződést 
aláírásra, mely a 25 m2 területű konténer letelepítésére vonatkozik. Kérem a 
képviselő-testület felhatalmazását ennek aláírására.  
 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy polgármester asszony a PR TELEKOM 

Zrt-vel a bérleti szerződést a korábbi döntésnek megfelelő tartalommal aláírja. 

 
 

e) Tájékoztatás az OKOS önkormányzat MobilAPP-ról 
 
Vámos Istvánné dr.: Lehetőség van az OKOS Önkormányzat MobilAPP-hoz 
csatlakozni, egy egyszeri csatlakozási díjat és havi használati díjat kell fizetni. 
Ennek a segítségével az állampolgárok telefonon keresztül kommunikálhatnának az 
önkormányzattal. Június 27-e után ennek a díja 1001-5000 fős lakosság esetében 
10.000 Ft/hó. Minden okostelefonnal rendelkező tudna üzenetet küldeni. 
 
 

f) Tájékoztatás a háziorvosi ügyeletről 
 

Vámos Istvánné dr.: Az Ózd Kistérség Többcélú Társulása munkatársai azt 
mondták, hogy a csatlakozási kérelmünket eddig azért nem vették napirendre, mert 
le kellett egyeztetni az orvosokkal. Az orvosok ellenállást tanúsítottak. Az Ózd 
Kistérség Többcélú Társulás nem mondhatja, hogy nem fogad bennünket, mert a 
tagjai vagyunk. Készült egy jegyzőkönyv, amit megküldtek számunkra. Elhangzott a 
megbeszélésen, hogy „nincs kényszerítő körülmény annak érdekében, hogy még 
több ellátást kelljen az ózdiaknak vállalni, ezért nem fogják vállalni Arló lakosai 
részére az ügyeletben történt orvosi ellátást. Dr. Shuller Péter kizárt, hogy egy ember 
helyett több ügyeletet is vállalna. Úgy tudják, hogy Borsodnádasd ügyeletét külsős 
orvosok látják el. Magasabb díjért jönnének külsős orvosok, akik most más 
városokban vállalnak ügyeletet. Az Ügyeleti idő este 22,00-ig működne, mivel az 
éjszakai ügyelet ellátása a mentősökkel megoldható lenne. Egyöntetűen 
kijelentették, hogy nem vállalják Arló csatlakozásával a többletmunkát.” Az egyik 
orvos ismerősöm elmondta, hogy az hangzott el a megbeszélésen, hogy azért 
akarunk oda menni, mert az ügyeletbe nincs orvos. Most havi 4 ügyeletet vállalnak 
az itteni orvosok, és ebből csak a gyerekorvos nem ügyel, ő helyette kell idegen 
orvosnak jönni. Az ellenállás abból ered, hogy mi 50 %-kal megemeltük az ügyeleti 
díjat. Közölték velem, hogy Arló rosszul járna, mert a gyerekorvosok bojkottálják 
azt, hogy kimennek a gyerekekhez, egyetlen orvos sem fog kimenni. Azért, mert a 
szakellátást felszervezték az alapellátásba. Az ott ügyelő orvosok beügyelnek a 
gyerek osztályra és ugyanabba a munkaidőbe beügyelnek az alapellátásba. Láttam 
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mögötte azt a tartalmat is, hogy Borsodnádasd részéről presztízs kérdés, hiszen borul 
a rendszer, ha Arló kilép, mert mi finanszírozzuk a befizetés nagy részét. Nem 
tudom, mit tegyünk. Ha kilépünk, a többi községnek is muszáj lesz csatlakoznia az 
ózdi ügyelethez, mert nélkülünk nem tudják üzemeltetni. Ha a képviselő-testület 
visszalép, és azt mondja, hogy Borsodnádasdon maradunk, akkor a kistérség a 
megigényelt normatívát 50.000 lakosra ossza el, és ne 6 millió Ft-ot adjon vissza a 
Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeletnek. Ugyanazért a szolgáltatásért miért fizetünk 
mikrotársulásként más-más összeget. A gépkocsivezetők alkalmazásával sem értek 
egyet. Miért fizet Arló sokkal többet, mint Ózd? 
 
Papp Zsóka: Csokvaományba is van ügyelet, az nem létezik, hogy ugyanannyi 
lakos van, mint itt, és mégis ugyanannyi pénzt kap, mint mi.  
 
Vámos Istvánné dr.: Ott orvos sincs. Az upponyi polgármester elmondta, hogy 400 
lakos van és egy héten fél óra orvosi rendelés van.  
 
Bíró Ferenc: Mi az Ózd Kistérség Többcélú Társulás tagjai vagyunk, el kellene 
dönteni, hogy rendes tagjai vagyunk, vagy megtűrt tagjai? Ha rendes tagjai vagyunk 
és egy társulási feladatot igénybe akarunk venni, ne az ózdi háziorvosok döntsék el, 
hogy mi oda bemegyünk-e? Olyan szolgáltatást nem akarnak nálunk ellátni, amit 
kötelesek ellátni. Ezt az eljárási módot nem tudom elfogadni. Mi csak abban a 
társulási részben vehetünk részt, ami nekik tetszik, akkor miért vagyunk ennek a 
társulásnak a tagjai, miért fizetünk tagdíjat? Ne várják el, és Borsodnádasd se várja 
el, hogy az ügyelet fenntartásában Arló 2/3-ot fizet, és náluk van az ügyelet és mi 
finanszírozzuk az ő ellátási rendszerüknek az egyik részét. Beszéltem itteni 
orvosokkal és kérdezték, hogy miért nem kérdeztük meg őket, hogy akarják-e, vagy 
nem. Nem az orvos dönti el, hogy akar-e ott dolgozni vagy nem. A társulási ülésen 
azt kell javasolni, mindenkinek egyforma pénzbe kerüljön, de ha Ózdon 10 Ft-ba 
kerül valami, akkor Arlóba ne kerüljön 2.000 Ft-ba.  
 
Vámos Istvánné dr.: Voltak facebookon írások, hogy kiszervezik az ügyeletet és 
meg se kérdezték az orvosokat. Nem kérdeztük meg, amíg nem tudjuk, hogy 
fogadnak-e? Nem igaz, hogy nem tudnak róla, mert a borsodnádasdi polgármester 
összehívta az orvosokat, igaz, azt mondták nem szeretnék. Az alapellátásról és az 
egészségügyi törvény megmondja a háziorvosoknak kötelessége az ügyeleti 
rendszerben részt venni. Akkor nem köteles az alapellátásba ügyelni a háziorvos, ha 
nem az önkormányzati társulás működteti, ha pl. kiadnánk vállalkozónak, akkor nem 
lennének kötelesek ügyelni. Arlóban kivételes helyzetben van valamennyi 
egészségügyi ellátó szerv azért, mert az orvosi rendelőket ingyen kapják, nem 
fizetnek villanyt, szoftver díjat, egyedül dr. Németh Csilla fizet. Mondhatnánk, hogy 
fizessenek bérleti díjat, vagy fizessék ki a rezsit, mert ők megkapják erre a 
finanszírozást. Először meg kellett kérdezni a társulást, és utána értesíteni az 
orvosokat, hogy módosítani kell a szerződést.  
 
Papp Zsóka: Miért az orvosok döntenek ilyen dologról? 
 
Vámos Istvánné dr.: Mi vagyunk a legnagyobb település. Utánajárunk, hogy az 
egészségügyi törvény alapján mit lehet csinálni. 
 
Bíró Ferenc: Javaslom, azonos finanszírozás legyen, ne fizessünk többet, mint bárki 
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más.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy ismételten megvizsgáljuk 
annak lehetőségét, hogy a Nádasdvölgyi Háziorvosi Ügyeletből kilépünk és 
csatlakoznánk az ózdi ügyeletbe. Meg kell vizsgálni továbbá azt is, hogy a 
Nádasdvölgyi Háziorvosi Ügyelet finanszírozása, a befizetett tagdíjak visszaosztása 
megfelelő-e, és a mikrotársulásban a településekre való leosztás formáját 
igazságosabb módon kell meghatározni. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

105/2019. (VI. 28.) határozat 
 
Tárgy: Tájékoztatás a háziorvosi ügyeletről 
 
Arló Nagyközség Önkormányzata a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi döntést hozza: 
 
Ismételten meg kell vizsgálni, hogy a háziorvosi ügyelet Arló lakossága számára az 
ózdi vagy a borsodnádasdi háziorvosi ügyeletben történjen.  
 
Meg kell vizsgálni továbbá azt is, hogy a Nádasdvölgyi Háziorvosi Ügyelet 
finanszírozása, a befizetett tagdíjak visszaosztása megfelelő-e, és a mikrotársulásban 
a településekre való leosztás formáját igazságosabb módon kell meghatározni. 
 
A Képviselő-testület abban az esetben vonja vissza csatlakozási szándékát, 
amennyiben az Ózd Kistérség Többcélú Társulásba befizetett 100 Ft/fő tagdíjhoz 
hasonlóan, minden egyes Kistérségi Társulási lakos után az egészségügyi 
alapellátási ügyeleti szolgáltatásért ugyanannyi pótbefizetést kell teljesíteni, vagyis 
azonos szolgáltatásért azonos pótbefizetés történjen minden településről 
lakosságarányosan.  
 
Határidő: 2019. augusztus 30.  
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

g) Korondi meghívás 
 

Vámos Istvánné dr.: Korondról két meghívást kaptunk. Az egyik az újjáépített 
atyhai templom szentelésére, a másik a korodni falunapokra, augusztus 10 és 11. 
között. Kérem, hogy minden képviselő jelezzen vissza, hogy részt kíván-e venni 
valamelyik rendezvényen. 
 
 

h) Tói szemétszállítással kapcsolatos problémák helyszíni bejárása 
 

Vámos Istvánné dr.: Aki a tó környékén illegális szemétlerakást tapasztal, kérem, 
írja fel az autó rendszámát. Nagyon sok szemét van a tói kukák mellett. Figyeljük a 
kamerát, ennek a léte senkit nem riaszt el. Tarthatatlan, ami ott van. A Suvadás 
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Liget nevével visszaéltek, valaki ezen név alatt rakta fel a szeméthegyet. Fel kellene 
jelenteni rossz hírnév keltése miatt, a Suvadás Ligetnek a szeméthez semmi köze. 
Hetente gondoskodunk a szemét elszállításáról, az önkormányzat sok pénzt fektet 
ebbe. A kamera felveszi, rögzíti, de nincs, aki figyelje. A közhasznú 
foglalkoztatottakat nem tudjuk odaállítani, mert inkább elfordítják a fejüket. Arra is 
gondoltam, megbízást kellene adni a polgárőröknek, de pénz nélkül ők se fogják 
őrizni.  
 
 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén arról is 
beszéltünk, hogy a szemétszállító autók menjenek fel azokba az utcákba, ahol 
rendesen fizetnek, és a kapu elől vigyék el a szemetet. Ha ezekkel a nagy 
teherautókkal nem tudják megoldani, akkor vegyenek kisebb autót, mert az ott lakók 
is háztól való szállítást fizetnek. A Zöld Völgy Kft. ügyvezetője jöjjön ki, nézze 
meg, hogy mit kell ahhoz csinálnunk, hogy az autók oda is kimenjenek.  
 
Dulai Roland: Más teherautó is felmegy. A kommunális hulladékokat nem tudjuk 
mindig a kukába elhelyezni, figyelni kell, hogy mikor üres a kuka. Van olyan is, aki 
2 év után eljön, levágja a 3 m-es gazt az udvaráról.  
 
Vámos Istvánné dr.: Az elhangzottak alapján javaslom a Zöld Völgy Nonprofit 
Kft. ügyvezetőjének meghívását, és a helyszínen egyeztessük le, hová mehet fel az 
autó, és melyek azok a feltételek, amelyeket teljesíteni szükséges. Kérem, hogy erről 
szavazzunk.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

106/2019. (VI. 28.) határozat 
 
Tárgy: Tói szemétszállítással kapcsolatos problémák helyszíni bejárása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzata a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi döntést hozza: 
 
A tónál kialakult illegális szemétlerakás megszüntetése érdekében a ZV Zöld Völgy 
Kft. ügyvezetőjét egyeztetés céljából helyszíni bejárásra kell meghívni. Meg kell 
oldani, hogy a tói utcákból is a házak elől történjen a szemétszállítás, mert az ott 
lakók ennek megfelelő szemétszállítási díjat fizetnek. 
 
Határidő: 2019. szeptember 30.  
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

i) Polgármester szabadsága 
 

Vámos Istvánné dr.: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy június 8-tól 5 nap 
szabadságot szeretnék igénybe venni. 
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j) RNÖ támogatása 

 
Bari Gergely: Július 12-én lesz egy rendezvényünk, de alkalmatlan a helyszín, ahol 
meg tudnánk csinálni. 1 millió Ft-os állami támogatásból nem tudunk mindent 
finanszírozni. Közel 200.000 Ft lenne a mobil wc és az áram. Jó lenne, ha a 
képviselők valami kitalálnának, hogyan lehetne korrigálni. Itt 2000 emberről van 
szó.  
 
 
 
 
Balogh Edina: Pontosítani kellene, hogy milyen programról van szó, hol lenne a 
helyszín és mit szeretnétek.  
 
Bari Gergely: A helyszín a foci pálya lenne, ez nekünk tökéletes, mert a tóhoz nem 
mehetünk. Polgármester megígérte, hogy rendbe teszik, azóta se lett rendbe téve, 
tönkre lett téve. Ha a következő években mi maradunk a testületben, akkor mi 
kiszépítjük, hogy ne támaszkodjunk a nagy önkormányzatra. Ott tartunk, hogy nem 
tudjuk finanszírozni anyagilag a rendezvényt. Családi nap és egészség nap lenne.  
 
Vámos Istvánné dr.: A május 1-i rendezvényen több mint 1000 ember volt, nagy 
hang nélkül. A délutáni órákban volt 4-5 órás rendezvény, nagyon szépen lezajlott. 
Azt mondtam, ha a Roma Nemzetiségi Önkormányzat ilyen rendezvényt tud 
megszervezni, azt tudom támogatni. Nincs betervezve a költségvetésünkbe további 
ilyen támogatás. Az áram biztosítását az ÉMÁSZ nem vállalja, mert nagyon rövid az 
idő, egyébként a doboz letelepítése több mint 100.000 Ft. A korábbi rendezvényre 
engedélyt kértünk az ÉRV-től, hogy adjanak áramot. Ha a képviselő-testület úgy 
dönt, hogy az anyagi fedezetét vállalja, a szervezést az elnöknek kell megoldani. 
Már most késő megrendelni a mobil wc-t és az áramszolgáltatást. Borzasztó sok 
utánajárást igényel.  
 
Bari Gergely: Ez nemcsak a mi érdekünk, az Önök érdeke is.  
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Az ÉMÁSZ-nak szabvány méretű óra doboza kerül 
100.000 Ft-ba, plusz az áramdíj.  
 
Bíró Ferenc: A bizottsági ülésen megdicsértem a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatot, mert sok pályázatot nyert. Ezeknek a szervezése sok időt vesz 
igénybe, sok idő méíg a mobil wc-t kihozzák. Ahhoz, hogy az ÉMÁSZ letelepítse az 
oszlopot, az átfutási idő 4-6 hét. Rengeteg olyan papír van, amit be kell nyújtani. Az 
ÉMÁSZ vezetőjéhez be kell menni ennek érdekében.  
 
Dulai Roland: A helyszínnel egyetértek, mert jól megközelíthető. A múltkori 
rendezvény lebonyolítása tökéletes volt.  
 
Vámos Istvánné dr.: Arról kell dönteni, hogy a mobil wc és az áram telepítés 
költségét az önkormányzat átvállalja-e? Kb. 200.000 Ft-ról van szó.  
 
Papp Zsóka: Meg kellene nézni van-e rá pénz?  
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Vámos Istvánné dr.: A mostani pályázatban nincs erre anyagi fedezet.  
 
Klisóczkiné Papp Andrea: A feladatalapúba még van pénz, ez szabadon 
felhasználható rendezvényekre.  
 
Bari Gergely: Azt is abból fogjuk finanszírozni, és az augusztusi rendezvényt is.  
 
 
 
 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatást úgy 
kap, hogy működési és feladatalapú támogatás, ezzel el kell számolni. A 
feladatalapú támogatás egyéb rendezvényekre használható fel, és ez áthúzódhat a 
következő évre. A 2017. éviből történt az óvoda támogatása, a 2018 évit még mindig 
nem költöttétek el.  
 
Vámos Istvánné dr.: Van-e rá fedezete a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak? 
Számolni kell azzal, hogy a mobil wc 60.000 Ft, plusz annyi nap, ameddig itt van.  
 
Dulai Roland: Én tudok kölcsönadni mobil wc-t, ha úgy kapom vissza, ahogyan 
átadom.  
 
Vámos Istvánné dr.: Meg kell nézni, hogy az önkormányzat tud-e erre valamennyi 
összeget biztosítani? 
 
Bari Gergely: Ezt a helyzetet meg kell oldani. Nem tetszik, ha a romák kimennek a 
tóhoz. Ezt a rendezvény most kell lezajlasztani.  
 
Bíró Ferenc: Azt javaslom, hogy az áramdíjat 50.000 Ft-ig finanszírozza meg a 
képviselő-testület. Legközelebb ne 1-2 héttel a rendezvény előtt szóljatok.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat július 12-i rendezvényét 50.000 Ft-tal támogatja a képviselő-testület.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

107/2019. (VI. 28.) határozat 
 
Tárgy: Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzata a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi döntést hozza: 
 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat július 12-i Család- és egészség nap programját 
50.000 Ft-tal támogatja, melyet az áram szolgáltatás díjára lehet felhasználni.  
 
Határidő: 2019. július 12.  
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Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

k) Iskolaépületek energetikai korszerűsítése Arlón c. projekttel kapcsolatos 
közbeszerzési eljárás és műszaki ellenőrzés  

 
Vámos Istvánné dr.: Az Iskolaépületek energetikai korszerűsítése Arlón című 
pályázatra vonatkozóan szükséges kiválasztani a közbeszerzési eljárás és a műszaki 
ellenőrzés lefolytatására meghívandó cégeket, egyéni vállalkozókat. A közbeszerzési 
eljárás lefolytatására javaslom meghívni a Kroda Pályázati Tanácsadó Kft-t, 
Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 17, a HOME-REALITY Tanácsadó és 
Szolgáltató Kft-t  
 
Budapest, Petneházy utca 55. 1. em. 105, és a Tóth és Tóth Ügyvédi Irodát, Miskolc, 
Szabadságharc u. 7. A közbeszerzési eljárás lefolytatására megítélt támogatási 
összeg 3.091.180 Ft. Amennyiben nincs más javaslat, kérem, szavazzunk a 
közbeszerzési eljárás lefolytatására javasoltak meghívásáról. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

108/2019. (VI. 28.) határozat 
 
Tárgy: TOP-3.2.1-16BO1-2018-00115 Iskolaépületek energetikai korszerűsítése 

Arlón c. projekt kapcsolatos közbeszerzési eljárás 
 
 
Arló Nagyközség Önkormányzata a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 
előterjesztésben javasolt alábbi cégeket hívja meg ajánlattételre: 
 
 

1. Kroda Pályázati Tanácsadó Kft 
3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 17. 
 

2. HOME-REALITY Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 
1135 Budapest, Petneházy utca 55. 1. em. 105. 
 

3. Tóth és Tóth Ügyvédi Iroda  
3529 Miskolc, Szabadságharc u. 7. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívásokat az 
érintetteknek küldje meg. 
 
Határidő: 2019. július 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Vámos Istvánné dr.: A műszaki ellenőrzés lefolytatására javaslom meghívni Fehér 
Tibor egyenéi vállalkozót 1082 Budapest, Baross u. 82, Kovács Zoltán egyéni 
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vállalkozót 3561 Felsőzsolca, Kőrösi Csoma Sándor u. 7, Landtrade Bt., 3770 
Sajószentpéter, Toboz utca 18. A műszaki ellenőrzésre megítélt támogatási összeg: 
3.094.990 Ft. Ha nincs más javaslat, kérem, hogy szavazzunk a felsoroltak 
meghívásáról. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 
 
 
 

109/2019. (VI. 28.) határozat 
 
Tárgy: TOP-3.2.1-16BO1-2018-00115 Iskolaépületek energetikai korszerűsítése 

Arlón c. projekt kapcsolatos műszaki ellenőrzés 
 
Arló Nagyközség Önkormányzata a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 
előterjesztésben javasolt alábbi cégeket hívja meg ajánlattételre: 
 

1. Fehér Tibor egyéni vállalkozó  
1082 Budapest, Baross u. 82. 
 

2. Kovács Zoltán egyéni vállalkozó  
3561 Felsőzsolca, Kőrösi Csoma Sándor u. 7. 
 

3. Landtrade Bt. 
3770 Sajószentpéter, Toboz u. 18. 
 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívásokat az 
érintetteknek küldje meg. 
 
Határidő: 2019. július 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Tájékoztatások: 
 
 
Vámos Istvánné dr.: 

-  A Magyar Közút Nonprofit Zrt. nem fogadta el a szennyvízcsatornázást 
követő helyreállítást.  

- Megjelent a 155/2019 Kormányrendelet a szálláshely szolgáltatás 
módosítására. Felhívom Antal István figyelmét erre a változásra.  

 
 
 
A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját, melyről külön jegyzőkönyv 

készül. 
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Balázsné Király Rita: A pedagógusok köszöntésére rendezett ünnepségen minden 
pedagógus nagyon meglepődött, és mindenki nagyon meghatódott. Nagyon örültek a 
kollegák és nagyon jól esett mindenkinek. Az energetikai pályázattal kapcsolatban 
valamilyen kifizetés történt-e, mert ezzel kapcsolatban kerestek minket.  
 
Vámos Istvánné dr.: A tervezői szerződést írtuk alá. Tegnap érkezett a számlánkra 
309 millió Ft. Jöttek tervezési igazolások, de azok a tervezéssel kapcsolatosak voltak. 
 
 
 
 
 
 
Nincs több napirendi pont, a polgármester bezárja az ülést. 
 
 

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


