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Vámos Istvánné dr.: Köszöntöm a jelenlévőket, és megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert 
7 képviselő van jelen. Külön köszöntöm a civil szervezetek megjelent képviselőit. A napirend 
módosítását javaslom a következők szerint: 1. Civil szervezetek önkormányzati támogatásának 
pályázati kiírása, 2. Civil szervezetek beszámolója és 2018. évi terve, 3. Arlói Polgárőr Egyesület 
rendkívüli támogatásának elszámolása, 4. Beszámoló az Arlói Suvadás Horgász Egyesület 2017. évi 
munkájáról, 5. Arlói Tengerszem Óvoda vezetői álláspályázat kiírása, 6. Munkamegosztási 
megállapodás a Polgármesteri Hivatal és az intézmények között. Ezt követően a meghívóban 
feltüntetett sorrend alapján tárgyalnánk az előterjesztéseket, illetve 17. napirendként vitatnánk meg az 
Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2017. évi támogatását. Kérem, ezek 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) Civil szervezetek önkormányzati támogatásának pályázati kiírása 
2) Civil szervezetek beszámolója és 2018. évi terve 
3) Arlói Polgárőr Egyesület rendkívüli támogatásának elszámolása 
4) Beszámoló az Arlói Suvadás Horgász Egyesület 2017. évi munkájáról 
5) Arlói Tengerszem Óvoda vezetői álláspályázat kiírása 
6) Munkamegosztási megállapodás a Polgármesteri Hivatal és az intézmények között 
7) Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak 

feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
módosítása 

8) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapítása 
9) 2018. évi költségvetés 
10)  Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata 
11)  Üdülő elővételi jog gyakorlása 
12)  Utca elnevezése 
13)  Tájékoztató a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 

Társulás működéséről 
14)  Polgármester szabadságának ütemezése 
15)  Kitüntetések adományozása 
16)  Indítványok, javaslatok, egyebek 

a) Tájékoztatás pályázatokról 
b) Kérelem a 818/1, 818/2 és a 818/3 hrsz-ú ingatlanok megvételére 
c) BORSODVÍZ Zrt határozatának elfogadása 
d) Haszonkölcsön szerződés felbontása az ARLÓICUM Szolgáltató Szociális 

Szövetkezettel 
e) Műszaki Könyvkiadó Kft. filmforgatásra engedély kérése az Arlói Tengerszem 

Óvodában 
f) Útikönyv, nemzetközi fotókiállítás 
g) Korondi meghívás 
h) „Az év praxisa a Kárpát medencében” pályázat 
i) Európai Parlament határozatának elutasítása 
j) Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata 
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17)  Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2017. évi támogatásának elszámolása 
 
Vámos Istvánné dr. tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatokról, melyet a képviselő-testület 
tudomásul vett.  
Tájékoztatom továbbá a képviselő-testületet, hogy január 22-én 1 nap szabadságon voltam.  
 

Tárgyalt napirendi pontok:  
 

1) napirendi pont 
 

Civil szervezetek önkormányzati támogatásának  
pályázati kiírása 

 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Balázsné Király Rita: Az előző évben nem támogattuk a Rizikó Rally Team Autósport Egyesületet, 
mert nem Arlóban van a székhelye, itt csak telephellyel rendelkeznek. Azóta kértek engedélyt az arlói 
címer használatára. Javaslom az előterjesztés kiegészítését azzal, hogy akinek Arlóban van a 
telephelye, az is részt vehessen ezen a pályázaton. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 
igen szavazattal javasolja a pályázati kiírás elfogadását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Az Almási Balogh Pál Alapítványa szintén támogatásért fordult az 
önkormányzathoz. A szülészeten használt ultrahangos géphez egy új vizsgálófejet szeretnének 
vásárolni. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata az volt, hogy a civil szervezetek 3 
millió Ft-os keretéből 150.000 Ft-ot különítsünk el ilyen célra. Kisebb értékű támogatásokat 
adhatnánk olyan intézményeknek, ahol az arlói lakosokat ellátják. A bizottság a kórház 
alapítványának 30.000 Ft támogatást megszavazott.  
 
Bíró Ferenc: Minden évben küzdöttünk azzal, hogy vannak külső szervezetek, akik Arlóval 
kapcsolatos tevékenységet folyatatnak, de a pályázati rendszer nem teszi lehetővé a támogatásukat. 
Amikor a testület úgy ítéli meg, hogy adhatna támogatást, mert arlóiakat is ellátnak, ne a 
határozatunkkal szemben kelljen dönteni. A képviselő-testület mindig egyedi elbírálás alapján 
döntene a támogatásról. Egy szervezet maximum 50.000 Ft-ot kaphatna. Így javaslom elfogadni a 
kiírást. 
 
Balogh Edina: Támogatom a kórházi alapítvány segítését, 20.000 Ft-ot javaslok. 
 
Vámos Istvánné dr.: Volt olyan, aki azt mondta kevés a 30.000 Ft, 50.000 Ft-ot javasolt. A célt 
vegyük figyelembe. 
 
Balázsné Király Rita: A pályázati kiírásban a beadási időpontokat megváltoztattuk, azaz a II. 
félévben a pályázati határidő augusztus 15. Módosítottuk azt is, hogy aki már pályázott és az alapító 
okiratot benyújtotta, a továbbiakban elegendő lesz, ha nyilatkozik arról, hogy változás nem történt.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a civil szervezetek 2018. évi pályázati kiírásáról, azzal a 
kiegészítéssel, hogy az Arlóban telephellyel rendelkező civil szervezet is kaphasson támogatást, és a 
rendelkezésre álló 3 millió Ft-ból 150.000 Ft elkülönítésre kerül egyéb szervezetek támogatására. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot 
hozza:  
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1/2018. (I. 26.) határozat 
 
Tárgy: Pályázati kiírás civil szervezetek 2018. évi támogatására 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a határozat melléklete 
szerinti pályázatot ír ki a civil szervezetek 2018. évi támogatására. 
 
A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésben a civil szervezetek támogatására rendelkezésre álló 
3 M Ft-ból 150.000 Ft-ot elkülönít olyan nem helyi civil szervezetek támogatására, amelyek 
működése az arlói lakosság érdekeit szolgálja. A Képviselő-testület a támogatásról minden esetben 
egyedileg dönt, a támogatás maximális összege 50.000 Ft.  
 
Határidő:  2018. februári képviselő-testületi ülés 
Felelős:  Vámos Istvánné dr. polgármester,  
  Klisóczkiné Papp Andrea jegyző 
 
A civil szervezetek pályázati felhívása, pályázati adatlapja és támogatási szerződése a jegyzőkönyv 1. 
melléklete. 
 
 

2) napirendi pont 
 

Civil szervezetek beszámolója és 2018. évi terve   
 

A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Arlói Polgárőr Egyesület: 
 
Balázsné Király Rita: A Polgárőr Egyesület 3685 óra szolgálatot teljesített az előző évben, úgy 
gondolom ez rendkívüli. Arlótól a kihelyezett rendőrőrsöt elvették a határőrzés miatt, érezzük a 
rendőrség kevesebb jelenlétét. Külön díjazás fejében történt a díszkivilágítás őrzése. Tisztelet a 
szolgálatot teljesítő embereknek, szabadidejükből teszik. Örömmel vettük, hogy 4 lovas járőr 
csatlakozott az egyesülethez. Kiss Emőkének gratulálunk a kitüntetéséhez. Az Ügyrendi, Szociális és 
Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Polgárőr Egyesület beszámolójának elfogadását. 
 
Papp Zsóka: Az Arlói Polgárőr Egyesület 350.000 Ft önkormányzati támogatást kapott. A pályázati 
kiírásnak megfelelően használták fel a pénzt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen 
szavazattal javasolja elfogadását.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Arlói Polgárőr Egyesület beszámolójáról és pénzügyi 
elszámolásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot 
hozza:  
 

2/2018. (I. 26.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Polgárőr Egyesület beszámolója és pénzügyi elszámolása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Polgárőr Egyesület 2017. évben végzett 
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munkájáról készült beszámolót és pénzügyi elszámolást elfogadja.  
 
Határidő: 2018. január 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány:  
 
Balázsné Király Rita: A Falu TV működtetése a feladatuk. Önkormányzati támogatás nélkül nem 
tudna a közalapítvány működni. A TV több mint 20 éve működik a faluban, a PR Telekom 
szolgáltatása ma már kevés lakásba jut el, de interneten visszanézhetőek az adások. Sokrétű a 
beszámoló. A lakosok szóltak, hogy a hirdetések sokszor annyira apró betűsek, hogy nem lehet őket 
elolvasni. A továbbiakban jó munkát kívánva az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen 
szavazattal elfogadta a beszámolót. 
 
Papp Zsóka: A Jóléti Szolgálat Közalapítvány 600.000 Ft támogatást kapott, szabályszerűen 
használták fel a támogatást. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja 
a pénzügyi elszámolás elfogadását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány beszámolójáról és 
pénzügyi elszámolásáról.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot 
hozza:  
 

3/2018. (I. 26.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány beszámolója és pénzügyi elszámolása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány 2017. 
évben végzett munkájáról készült beszámolót és pénzügyi elszámolást elfogadja.  
 
Határidő: 2018. január 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Csillagfürt Néptánccsoport: 
 
Balázsné Király Rita: A csoport 9 rendezvényen vett részt. Nagyon színvonalas műsort adnak, a 
fejlődés látszik az előadásokon. Ezt a munkát Sípos Dénesnének és a tagoknak köszönöm. A 
támogatást kis kabát varratására használták, ehhez az összeghez még saját erőt is hozzátettek. Az 
Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megvizsgálta a Csillagfürt 
Néptánccsoport becsatolt számláit, számszakilag megfelelőnek találta és 5 igen szavazattal javasolja 
elfogadását. 
 
Tengely László: A néptánccsoportot csak dicsérni tudom, mint minden évben. Látványos, amit 
csinálnak, önerőből is sokat áldoznak erre.  
 
Bíró Ferenc: A művészeti ágakban közreműködők tevékenységében olyan szintű színvonal 
növekedés történt, ami példaértékű. Látszik, hogy amit csinálnak, azt szívvel, lélekkel csinálják. 
Gratulálok a csoportnak. 
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Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Csillagfürt Néptánccsoport beszámolójának és az 
önkormányzati támogatás pénzügyi elszámolásának elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot 
hozza:  
 

4/2018. (I. 26.) határozat 
 
Tárgy: Csillagfürt Néptánccsoport beszámolója és pénzügyi elszámolása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Csillagfürt Néptánccsoport 2017. évben 
végzett munkájáról készült beszámolót és pénzügyi elszámolást elfogadja.  
 
Határidő: 2018. január 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület: 
 
Balázsné Király Rita: Nagyon sok rendezvényen vettek részt. Büszkék lehetünk arra, hogy nagyon 
jó a civil szerveződés, nagyon sok területet lefed. A kapott pénzt nem költötték el. További jó munkát 
kívánunk, az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a beszámoló 
elfogadását. 
 
Papp Zsóka: Az Egyesület 540.000 Ft önkormányzati támogatást kapott, a becsatolt számlák 
443.495 Ft-ról szólnak. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság áttekintette a számlákat és a 
pénzügyi elszámolást 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja. Az egyesület a fel nem használt 96.505 
Ft-ot a képviselő-testületi ülés után visszautalja.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület 
beszámolójának és pénzügyi elszámolásának elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot 
hozza:  
 

5/2018. (I. 26.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület beszámolója és pénzügyi elszámolása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület 
2017. évben végzett munkájáról készült beszámolót és pénzügyi elszámolást elfogadja.  
 
Határidő: 2018. január 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Vegyes kórus: 
 
Balázsné Király Rita: Sok helyen szerepel a csoport, nemcsak énekelnek, kulturális műsorokat is 
adnak. Örvendetes, hogy az irodalom, illetve a népdaléneklés összehangoltan működik. Elmondható, 
hogy szabadidejükből nagyon sok helyre elutaznak. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 
igen szavazattal javasolja a beszámoló elfogadását. 
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Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megvizsgálta a Vegyes kórus becsatolt 
számláit, számszakilag megfelelőnek találta és 5 igen szavazattal javasolja annak elfogadását. A 
Vegyes kórusnak 58 Ft visszafizetési kötelezettsége van, ezt az összeget a pénztárba be fogják fizetni. 
 
Tengely László: Az utánpótlás nevelésben látok problémát, nincsenek gyerekek, fiatalok, őket is be 
kellene vonni. Bármelyik csoportról beszélünk, ez mindenütt probléma.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Vegyes kórus beszámolójáról és pénzügyi 
elszámolásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot 
hozza:  
 

6/2018. (I. 26.) határozat 
 
Tárgy: Vegyes kórus beszámolója és pénzügyi elszámolása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Vegyes kórus 2017. évben végzett munkájáról 
készült beszámolót és pénzügyi elszámolást elfogadja.  
 
Határidő: 2018. január 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Színjátszó csoport: 
 
Balázsné Király Rita: Érdeklődve figyelem, hogy a csoport tagjai milyen lelkes emberek, akik 
kiállnak egy-egy darabot előadni. Nagyon szép munkát végeztek az előző évben is, idegen 
meghívásokat is elfogadtak. Gratulálok az előadásokhoz. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási 
Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
Papp Zsóka: A csoport 150.000 Ft támogatásba részesült, 128.940 Ft-ot használtak fel, az 
önkormányzati támogatáshoz benyújtott számlákat a bizottság rendben találta. A fel nem használt 
21.060 Ft-ot visszafizetése megtörtént.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Színjátszó csoport beszámolójáról és az önkormányzati 
támogatás elszámolásának elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot 
hozza:  
 

7/2018. (I. 26.) határozat 
 
Tárgy: Színjátszó csoport beszámolója és pénzügyi elszámolása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Színjátszó csoport 2017. évben végzett 
munkájáról készült beszámolót és pénzügyi elszámolást elfogadja.  
 
Határidő: 2018. január 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
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Nőklub: 
 
Balázsné Király Rita: Megköszönöm Pozsár Istvánné munkáját, aki nehéz helyzetben vette át a 
nőklubot, és tevékenysége méltó folytatása az elődök munkájának. 90 év körüli asszonyok járnak a 
klubba, jó egészséget kívánunk a tagoknak. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen 
szavazattal javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
Papp Zsóka: A támogatást a szüreti felvonulásra kapta a Nőklub, de csatoltak vacsoráról is számlát.  
 
Pozsár Istvánné: Szüreti felvonulás és bál megszervezésére használtuk.  
 
Vámos Istvánné dr.: Mindenképpen a szüreti felvonuláshoz kapcsolódó rendezvényre kellett 
felhasználni a támogatást. Amennyiben belépőjegyet szedtek egy-egy rendezvényre, akkor arra 
önkormányzati támogatást nem lehet felhasználni. Amit támogatunk, az nem lehet pénzdíjas.  
 
Pozsár Istvánné: A szüreti bálban a vendégek nagy része VIP meghívott volt, ezért nyújtottuk be 
vacsoráról számlát.  
 
Papp Zsóka: Nagyon ügyesen megszervezted a nőklub programjait, ehhez gratulálok. A legutóbbi 
rendezvényetek is nagyon jól sikerült. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal 
javasolja az elszámolás elfogadását.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Nőklub beszámolójának és pénzügyi elszámolásának 
elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot 
hozza:  
 

8/2018. (I. 26.) határozat 
 
Tárgy: Nőklub beszámolója és pénzügyi elszámolása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Nőklub 2017. évben végzett munkájáról 
készült beszámolót és pénzügyi elszámolást elfogadja.  
 
Határidő: 2018. január 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Arlói Sportegyesület:  
 
Balázsné Király Rita: A beszámoló elején kicsit számon kérőnek érzem a testület támogatásával 
kapcsolatos leírást. Tudomásul vettük, hogy megszűnt az asztalitenisz szakosztály.  
 
Juhász János: Nem szűnt meg, a bajnokságban nem indulunk.  
 
Balázsné Király Rita: Vannak olyan tagok, akik az ózdi sportegyesülethez mentek. A Túra 
Szakosztály beszámolóját az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja 
elfogadni.  
 
Bíró Ferenc: A beszámoló rendben van, ami le van írva azt tudomásul vette a bizottság. Az előző évi 
beszámolókor az volt a képviselő-testület kérése, hogy az önkormányzati támogatásból vásárolt 
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eszközök leltározása történjen meg. A beszámolóban nem volt erről írva semmi. Megtörtént-e a 
leltárba vétel, és ki lett-e adva azoknak, akik használják? 
 
Juhász János: A asztalitenisz szakosztály a 2017-2018. bajnokságban nem indul. Két versenyző 
átigazolt, amennyiben a körülmények változása lehetővé teszi, csapatunk újra összeáll. Ha a feltételek 
változnak, terembérleti díj fizetése nélkül, újult erővel tudják folytatni a tevékenységet. Tavaly 
áprilisban elutasították a pályázatunkat. Újra leírtam az átvételt az eszközökkel kapcsolatban. 
 
Vámos Istvánné dr.: Ezt Tengelynének kell odaadni. 
 
Juhász János: Leltárban vannak az eszközök. 
 
Tengely László: Minden egyesületnek vannak technikai dolgai, amit leltárba kell venni és ezzel el 
kell számolni. Innentől minden egyesületnek figyelembe kell ezt venni, amit önkormányzati 
támogatásból vásároltak, azt leltárba kell venni. Pl. a táncos ruhákat, ami csak önkormányzati 
támogatással lett megvásárolva. Ha valaki kilép, azt vissza kell adnia, vagy az önkormányzatnak 
visszatéríti a pénzt. Az egyesületnek van vagyona. 
 
Vámos Istvánné dr.: Ami támogatásból van, csak azt kell feltüntetni.  
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Az egyesületi pénzből vett vagyont is leltárba kell venni. Ha tagdíjból 
vesz valamit, azt is, de ez a könyvelő dolga. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Sportegyesület beszámolójáról és pénzügyi 
elszámolásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot 
hozza:  
 

9/2018. (I. 26.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Sportegyesület beszámolója és pénzügyi elszámolása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Sportegyesület 2017. évben végzett 
munkájáról készült beszámolót és pénzügyi elszámolást elfogadja.  
 
Határidő: 2018. január 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Arló Római Katolikus Plébánia: 
 
Papp Zsóka: A Római Katolikus Plébánia a 300.000 Ft önkormányzati támogatással a pályázati 
kiírásnak megfelelően elszámolt. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Arló Római Katolikus Plébánia pénzügyi 
elszámolásának elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot 
hozza:  
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10/2018. (I. 26.) határozat 
 
Tárgy: Arló Római Katolikus Plébánia pénzügyi elszámolása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arló Római Katolikus Plébánia 2017. évben 
kapott önkormányzati támogatás pénzügyi elszámolást elfogadja.  
 
Határidő: 2018. január 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: Minden művészeti ágnak megköszönöm a 2017. évi magas színvonalú munkát. 
Nagyon büszke vagyok a civil szervezetekre, hiszen az önkormányzat általatok szerez hírnevet 
magának. Pozsár Istvánné más településről kijárva, szabadidejét feláldozva vezeti a nőklubot, ez 
nagyon jó, mert ezeknek az embereknek nem lenne más lehetőségük közösségi életet élni. Vegyes 
kórus részéről Barta Klárának elismerésem fejezem ki, nem is arlói, még is nagyon szakszerűen, 
társadalmi munkában végzi a népdalok betanítását, külön hálás vagyok neki érte. Mi helyiek, úgy 
érezzük, kell tenni valamit a településért, de akik máshol élnek, ők is tesznek Arlóért. A település 
ünnepein, a karácsonyi gyertyagyújtáskor adott műsorok nagyon színvonalasak. A Polgárőrség külön 
munkáját is ki kell emelnem, a közhasznú munkásokat felváltva, nem az értéket megfizetve, 40 napon 
keresztül őrizték a vagyont, amit kitettünk, hiszen milliós értékű tárgyakról van szó. Olyan érték ez, 
amit nem mertünk őrizetlenül hagyni. 2018-ban is számítunk a munkátokra. Szent Ferenc Kisnővérei 
Elfogadlak Alapítvány foglalkozik a roma gyerekekkel. Vannak problémáink, gondjaink, de erre az 
Alapítványra is büszkék vagyunk.  
 
 

3) napirendi pont 
 

Arlói Polgárőr Egyesület rendkívüli támogatásának elszámolása 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Papp Zsóka: 150.000 Ft rendkívüli támogatásba részesült az egyesület, a karácsonyi díszkivilágítás 
őrzésére. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megvizsgálta az egyesület becsatolt számláit, 
számszakilag megfelelőnek találta, ezért 5 igen szavazattal javasolja az elszámolás elfogadását.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Polgárőr Egyesület rendkívüli támogatásának 
elszámolásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot 
hozza:  
 

11/2018. (I. 26.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Polgárőr Egyesület rendkívüli támogatásának elszámolása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Polgárőr Egyesület 2017. évben kapott 
150.000 Ft rendkívüli önkormányzati támogatásáról szóló pénzügyi elszámolást elfogadja. 
 
Határidő: 2018. január 26. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
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4) napirendi pont 
 

Beszámoló az Arlói Suvadás Horgász Egyesület 
2017. évi munkájáról 

 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Balázsné Király Rita: Megköszönöm a beszámoló elkészítését. Örülünk, hogy lehetőség van Arló 
területén a horgászatra. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a 
beszámoló elfogadását.  
 
Papp Zsóka: Pályázati támogatást nem nyújtott az önkormányzat, a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság 5 igen szavazattal javasolja elfogadását. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot 
hozza:  
 

12/2018. (I. 26.) határozat 
 
Tárgy: Beszámoló Arlói Suvadás Horgász Egyesület 2017. évi munkájáról 
 
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testület az Arlói Suvadás Horgász Egyesület 2017. évi 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: 2019. január 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

SZÜNET 
 
 
Vámos Istvánné dr.: Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes. 
 
 

5) napirendi pont 
 

Arlói Tengerszem Óvoda vezetői álláspályázat kiírása 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: A kiküldött anyagban a benyújtási határidő március 5, ezt szeretném 
március 15-re módosítani. A pályázati kiírást a köznevelési közlönyben is meg akarjuk jelentetni, 5-6 
hét az az idő, amikorra ingyenesen sorra kerülhet. Egyébként 19.000 Ft-ot kellene fizetni. 
Átszámoltuk a napokat, ha a véleményezési határidőre legalább 30 napot adunk, azt követően 30 
napon belül kell dönteni, így a benyújtási határidőt március 15-re tudjuk módosítani. A kszk 
honlapon történő megjelenéshez kell számolni a határidőket.  
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Balázsné Király Rita: Ezzel a kiegészítéssel, a törvényi kötelezettségnek megfelelően az Ügyrendi, 
Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a pályázati kiírás elfogadását. Az 
elbírálásra az áprilisi ülésen kerül sor.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Arlói Tengerszem Óvoda vezetői álláspályázat 
kiírásának elfogadásáról. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot 
hozza:  
 
 

13/2018. (I. 26.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Tengerszem Óvoda vezetői álláspályázat kiírása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (3663 Arló, Ady E. út 162.) a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §. (1) bekezdése alapján pályázatot 
hirdet az Arlói Tengerszem Óvodák 3663 Arló, Ady E. u. 164. alatti  intézményben 
óvodapedagógusként megbízott vezető óvónői állás betöltésére 2018. május 1-től 2023. július 31-ig. 
A megbízás 5 évre szól. 
 
 
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
 

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. §-ában foglaltak 
 

Pályázat elnyerésének feltételi: 
- vezető óvodapedagógusi végzettség, 
- büntetlen előélet, cselekvőképesség, 
- minimum 5 év pedagógus munkakörben szerzett   
   szakmai gyakorlat (vezetői gyakorlat előnyben) 
- a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással 

egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető 
 
A pályázathoz mellékelni kell: 

- szakmai önéletrajz, 
- vezetési program, 
- szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések 
- oklevél, vagy hiteles másolat, 
- szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum 
- érvényes, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
- nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt szermélyes adatai a pályázati eljárással 

összefüggő kezeléséhez hozzájárul 
 
Beosztáshoz kapcsolódó juttatások: 

- intézményvezetői pótlék az illetményalap 40 %-a 
- további szakképesítés esetén törvény szerinti pótlék 
- nehéz körülmények között végzett munka pótléka az illetményalap 10 %-a 
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A pályázatokat Arló nagyközség polgármesteréhez, (Arló, Ady E. út 162. tel: (48) 444-190, 544-000) 
kell benyújtani írásban a megjelenéstől számított 30 napon belül, legkésőbb  március 15 -ig. 

 
Elbírálásra 2018. április 30-ig kerül sor. 
 
A pályázatot az ágazat hivatalos lapjában (közlönyében), a Közigállás honlapján, a www.arlo.hu 
honlapon és a Falu-tv-ben kell közzétenni.  
 
Határidő: március 15. és április 30.  
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester  
 
 

6) napirendi pont 
 

Munkamegosztási megállapodás a Polgármesteri Hivatal  
és az intézmények között 

 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
 
Papp Zsóka: Az ASZAK és az Arlói Tengerszem Óvoda gazdasági tevékenységét a Polgármesteri 
Hivatal pénzügyi csoportja végzi. A megállapodás azt tartalmazza, hogyan és miként történnek az 
utalások, mit végez el a Polgármesteri Hivatal és mit az intézmény. A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a munkamegosztási megállapodás 
elfogadását. 
 
Balázsné Király Rita: Mi indokolja ezt, van-e erre törvényi előírás? 
 
Vámos Istvánné dr.: Pénzügyi okai vannak. Lényege, a Polgármesteri Hivatal önálló költségvetési 
szerv, a többiek részben önállóak. Vannak olyan feladatok, amik az intézményben nem végezhetőek 
el. A nagy önkormányzati költségvetésen belül az intézmények egy keretet kapnak, amit önállóan 
használhatnak fel. A megállapodás tartalmazza, hogy mi az, amit az intézmény fog ellátni, és mi az, 
amit a Polgármesteri Hivatal a törvényi lehetőségeknek megfelelően. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Korábban is volt ilyen megállapodás, 2012-ben volt utoljára 
felülvizsgálva. Azóta is volt változás pl. intézményvezető helyettes személyében, az óvodában 
megszűnt a pénztár, mindenképpen felül kellett vizsgálni. 
 
Tengely László: Van hozadéka, pozitív tapasztalata? 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: A felelősségi viszonyokat szabályozza le.  
 
Vámos Istvánné dr.: Mindenki tudja az intézményen belül, a pénzügyi részben kinek mi a feladata. 
Az ASZAK-ban pénzügyi bevételek vannak, az étkezési díjakat beszedik, de nem könyvelik le, 
hanem befizetik a pénztárba és itt történik a könyvelés.  
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Ezt jogszabály írja elő, a gazdálkodó szerveknek megállapodást kell 
kötni a gazdasági szervezettel nem rendelkező, korábban részben önálló elnevezésű intézményekkel a 
munkamegosztásra.  
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Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk először az Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ és az 
Arlói Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztási megállapodásról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot 
hozza:  
 

14/2018. (I. 26.) határozat 
 
Tárgy: Munkamegosztási megállapodás 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Arlói Polgármesteri Hivatal és az Arlói 
Alapszolgáltatási Központ közötti munkamegosztási megállapodást jóváhagyja. 
 
Határidő: 2018. február 1. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Arlói Tengerszem Óvoda és az Arlói Polgármesteri 
Hivatal közötti munkamegosztási megállapodásról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot 
hozza:  
 

15/2018. (I. 26.) határozat 
 
Tárgy: Munkamegosztási megállapodás 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Arlói Polgármesteri Hivatal és az Arlói 
Tengerszem Óvoda közötti munkamegosztási megállapodást jóváhagyja. 
 
Határidő: 2018. február 1. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
A munkamegosztási megállapodás a jegyzőkönyv 2. melléklete. 
 
 

7) napirendi pont 
 

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásának  

szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Vámos Istvánné dr.: Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok vételáráról szóló rendelet 
hatályon kívül helyezését javaslom. Elévültek az abban lévő telekárak. A rendeletben pl. a Dóna 
tanyával szembeni hulladéklerakó benne szerepel és valójában már nem hulladéklerakó, mert 
megtörtént a rekultiváció. Megnéztük a tulajdoni lapokat, de nem kérjük a Földhivatalon keresztüli 
átvezetést, mert 70-100.000 Ft közötti költséget jelentene. A 2270 hrsz alatt a Fácános út 18., a 2139 
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hrsz-ú Várhegy utca 26., és a 2141 hrsz-ú Várhegy utca 30. alatt lévő hétvégi házas beépített 
ingatlanoknál az önkormányzatnak nagyon kevés tulajdoni hányada van. Pl. 2141 hrsz. alatti 
ingatlannál 22/566 a tulajdoni arányunk. Ezeket a hétvégi házaknak a tulajdonosai a telkük 
kiegészítésére kapták meg. Nekünk ezekből nem sok előnyünk származik. A tulajdonosoknak fel 
lehetne ajánlani, hogy ezt a kevés tulajdoni hányadot vásárolják meg. Ha nem veszik meg, amikor 
eladásra kerül a telek, nekünk elővételi jogunk lesz. Ezért javaslom, hogy ezek a telkek 
forgalomképes vagyonban legyenek.  
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a 
rendelet módosítását. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a módosítást. 
 
Bíró Ferenc: A mellékletet át kell nézni, mert a víziközmű vagyon is benne van. Ezt folyamatosan 
egyeztetni kell. A mellékleteket átnéztem, de nem tudom beazonosítani, hogy mi hol van. Áthidaló 
javaslatom lenne, hogy a térképen be kellene jelölni azt, ami önkormányzati tulajdonú.  
 
Vámos Istvánné dr.: A Polgármesteri Hivatalban bármikor megtekinthetőek a térképek. Ezeket a 
nagy térképeket nem lehet kicsinyíteni vagy lemásolni. 
 
Kiss Emőke: A mepar.hu honlapon megtalálhatóak a térképek és beazonosítható. 
 
Balogh Edina: A 10. oldalon változott az intézmények neve, nem kell ezt átjavítani? 
 
Vámos Istvánné dr.: Arra, hogy a Földhivatalba ezeket átvezetessük nincs pénzünk. 
Kérem, szavazzunk az elhangzott észrevételek figyelembevételével a rendelet-tervezet elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi rendeletet 
alkotja:  
 
 

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről 
és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól 

szóló 9/2012. (VII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 5. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásának szabályairól szóló 9/2012. (VII. 2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 1. melléklete helyébe ez a rendelet 1. melléklete lép. 
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2. § 
 

A Rendelet 2. melléklete helyébe ez a rendelet 2. melléklete lép. 
 

3. § 
 

A Rendelet 3. melléklete helyébe ez a rendelet 3. melléklete lép. 
 

4. § 
 
(1)  Ez a rendelet 2018. január 30-án lép hatályba és 2018. január 31-én hatályát veszti. 
 
(2) Hatályát veszti az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok vételáráról szóló 22/2000. 

(XII.27.) számú rendelet. 
 
 
 

Vámos Istvánné dr.       Klisóczkiné Papp Andrea  
      polgármester        jegyző 
 
 
A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv 3. melléklete. 
 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy a 2270 hrsz-ú Fácános utca 18., a 2139 hrsz-ú 
Várhegy utca 26., és a 2141 hrsz-ú Várhegy utca 30. alatt lévő ingatlanok tulajdonosainak felajánljuk 
megvételre az önkormányzat tulajdonában lévő részt. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot 
hozza:  
 
 

16/2018. (I. 26.) határozat 
 
Tárgy: Önkormányzati tulajdonban lévő telekrészek felajánlása megvételre 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2270 hrsz-ú Arló, Fácános utca 18., a 
2141 hrsz-ú Arló, Várhegy utca 30. és a 2139 hrsz-ú Arló, Várhegy utca 26. alatti ingatlanok 
tulajdonosai részére felajánlja megvételre az önkormányzat tulajdonában lévő tulajdoni hányadot. 
 
Határidő: 2018. június 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

8) napirendi pont 
 

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő  
fizetési kötelezettségek megállapítása 

 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
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Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja az 
előterjesztés elfogadását. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megvitatta az anyagot és 5 igen 
szavazattal javasolja annak elfogadását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Az önkormányzat nem kíván hitelt felvenni, mert ez nagymértékben 
megterhelné a költségvetést. Kérem, szavazzunk az előterjesztés elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot 
hozza: 
 

17/2018. (I. 26.) határozat 
 
Tárgy: Arló Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapítása 
 

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a 
mellékelt táblázatban bemutatottak szerint jóváhagyja.  
 
Határidő: 2018. január 31.  
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

1. melléklet 

Arló Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek bemutatása 

 
 
 

                   Forintban! 

Saját bevétel és adósságot keletkeztető 
ügyletből eredő fizetési kötelezettség 

összegei MEGNEVEZÉS 
Sor-
szám 

2019. 2020. 2021. 

ÖSSZESEN 
F=(C+D+E) 

A B C D E F 

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel 01 32.000.000  32.500.000  32.800.000  97.300.000 

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot 
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és 
hasznosításából származó bevétel 

02        

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 03        

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, 
részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból 
származó bevétel 

04        

Bírság-, pótlék- és díjbevétel 05 550.000  1.100.000  1.150.000  2.800.000 

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos 
megtérülés 06        

Saját bevételek (01+… .+06) 07 32.550.000 33.600.000 33.950.000 100.100.000 

Saját bevételek  (07 sor)  50%-a  08 16.275.000 16.800.000 16.975.000 500.500.000 
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Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, 
átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak 
aktuális tőketartozása 

09        

A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) 
szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba 
hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, 
kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb 
értékpapír esetén annak vételára 

10        

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás 
napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel 
megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke 

11        

Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként 
történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a 
lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege 

12        

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött 
adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - 
ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki 
repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött 
visszavásárlási ár 

13        

A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt 
nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még 
ki nem fizetett ellenérték 

14        

hitelintézetek által, származékos műveletek  
különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-
nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti 
betétek, és azok összege 

15        

Fizetési kötelezettség (09+…+15) 16     

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 
bevétel (08-16) 

17 16.275.000 16.800.000 16.975.000 500.500.000 

 
 

 

 

9) napirendi pont 
 

2018. évi költségvetés 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Balázsné Király Rita: A 2018. évi költségvetést 774 millió Ft kiadással és 647 millió Ft bevétellel 
tervezi az önkormányzat, 126 millió Ft hiányzik. Az előterjesztésben megfogalmazódott, hogy 
alulfinanszírozott az önkormányzat költségvetése. A kötelező feladatokhoz még a minimum 
ellátáshoz szükséges normatívát sem biztosítják. Olyan ellátandó feladatot írnak elő, mint pl. a 
bölcsőde létrehozása meghatározott számú kisgyerek esetében. A Járási Hivatalhoz kerültek az 
ASZAK-ból bizonyos területek, nagyon nehéz volt az átmenet, sokáig az együttműködési 
megállapodás sem működött. Az alapfeltételeket nem biztosítják. Közoktatással kapcsolatos tervek: 
az új rendszerben a feladatellátás az eddigi állami-önkormányzati feladatmegosztás jelentősen 
megújuló formáját jelenti, függetlenítve az oktatás színvonalát a települések pillanatnyi anyagi 
helyzetétől. Soha nem lehet egy iskolát egy másik iskolával összehasonlítani, vagy egy alapítványi, 
egyházi iskolával, amiben másfajta tanulási módszerrel tanulnak. Korábban az önkormányzat úgy 
döntött, visszaadja az iskolát az államnak, minden általános iskola állami intézmény lett. Akkor volt a 
legjobb, amikor az önkormányzat volt a tulajdonosa és működtetője az iskoláknak. A Kazincbarcikai 
tankerülethez tartozunk, de a problémánkkal sokszor az önkormányzathoz fordulunk, ahol segítenek 
nekünk. Az előző évinél kevesebb a bevételi oldalon az előirányzat, az önkormányzat mindig próbál 
minden pályázaton részt venni. Pályázatok nélkül nehéz lenne a központi feladatokat az 
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önkormányzatnak megvalósítani. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal 
javasolja a 2018. évi költségvetés elfogadását. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja az 
előterjesztés elfogadását. Figyelemfelkeltő, hogy rengeteg a működési költség, alig marad felújításra, 
fejlesztésre. Látható, hogy milyen kevés a saját bevételünk. Amikor Korondon voltam elmondták, 
hogy a költségvetés 60 %-a a saját bevétel. Nagyon nehéz így fejlődni, csak a közmunka program 
által sikerült a fejlesztéseket elvégezni. Ha nem lesz közmunkaprogram, nem tudom, a dologi 
kiadásokat hogyan tudjuk végigvinni. 
 
Vámos Istvánné dr.: Könyvvizsgáló céggel megvizsgáltattuk a költségvetést és megérkezett a 
GYGY Perfekt Audit Kft. szakvéleménye. Megállapították, hogy a 2018. évre tervezett 
kötelezettségvállalás teljesítésének törvényi akadályai nincsenek. A kiadásokat lehetőség szerint 
csökkenteni kell, és törekedni kell a gazdaságos működésre. A 126,6 millió Ft-os hiányt az előző évi 
költségvetési maradványból és a különböző pályázati forrásokból szeretnénk megoldani. Az elmúlt 
évben magas létszámú közfoglalkoztatás volt a településen. Egy 30-50 év közötti roma nemzetiségű 
ember nincs motiválva nettó 58.000 Ft-tal. Van kb. 50 ember, akiket programról programra 
visszahozunk, ők viszik a fejlesztéseket. Ha nem vállalunk ilyen magas számú foglalkoztatást, akkor 
nincs dologi kiadás, mert ezt a személyek után lehet igénybe venni. Ebből valósult meg többek között 
a 6 lakás szigetelése, a buszmegállók építése, a temető ravatalozójának felújítása, a tói csárda 
épületének felújítása. A közfoglalkoztatást 2018-tól alapjaiban megváltoztatták, nem lesznek dologi 
költségek, illetve 200.000 Ft alatti beszerzésekre van lehetőség. Ebben az évben is tervezzük a 
közfoglalkoztatást, amivel nagyon küzdünk, az a mezőgazdasági program. Nagyon meg kell 
indokolni, hogy miért kerül ilyen sokba. Nagy területen szeretnénk uborkát termeszteni. A kormány 
az egészségügyi és a pedagógusi réteget igyekszik megfelelő béremelésben részesíteni, de több mint 
10 éve a köztisztviselők nem kaptak béremelést, alacsony nagyon a fizetésük. 39 éves jogviszonnyal, 
55 éves kolleganő 160.000 Ft-ot visz haza. Ez szégyen, méltánytalanul kevés a fizetés. Van 3-4 
kollega, akiknek a bérminimumra kell kiegészíteni a bérét, ez tavaly is megtörtént. Ez a 
költségvetésben 996.630 Ft-ot jelent járulékokkal. Szeretném, ha azok bére is emelkedne, akik 
ugyanúgy dolgoznak, de a bérüket nem kell kiegészíteni, ezért számukra javasolnák 10 %-os 
béremelést. A pótlékokat a jóléti szabályzatban próbáljuk kompenzálni. Az ASZAK-nál 5 főnek van 
eltérítve a fizetése, szeretnénk ezt ebben az évben is. Ez 2.151.000 Ft-ot jelent járulékokkal együtt. 
Az ASZAK-nál van egy olyan dolgozó, akit a Munkaügyi Központ támogatott és az intézmény 
vállalta 4 hónapra a továbbfoglalkoztatását, ennek összege 956.000 Ft járulékokkal. A nyugdíj előtt 
állók béremelése ebben az évben 1.662.947 Ft. Az összes bér és járulék többletköltsége 11,5 millió 
Ft. A hivatali közszférában dolgozók megítélése a lakosság részéről nem mindig pozitív. Ennek az 
eredménye az lesz, hogy a nagy közigazgatáson a kormányzati politika átszervezést kíván 
végrehajtani, elbocsátások lesznek azért, hogy a megmaradókat jobban tudják fizetni. Sajnos nincs 
ember, akit be tudnánk hozni a Polgármesteri Hivatalba dolgozni. Hamarosan nyugdíjba megy az 
igazgatásból egy dolgozó, hónapok óta keresünk pénzügyest, de nem találunk, nincs jelentkező. Az 
önkormányzattól, a hivataltól hatáskör elvonások történtek, de a bürokrácia nem csökkent. Az 
elektronikus rendszerre való áttérés miatt, ami eddig egy kattintás volt, most 10 kattintás kell, ha 
működik a rendszer.  
 
Tengely László: Egyetértek azzal, hogy kevés a közalkalmazottak és köztisztviselők fizetése. De 
tiszteletet kivívni fizetéssel nem lehet, pedig a köztiszteletet ki kell vívni. A Hivatalban is megvannak 
azok az emberek, akiknél probléma van. Van, akinek hiába fizetsz akármennyit, nem lesz kedvesebb. 
Ezért differenciálni kell.  
 
Bíró Ferenc: A pénz nem annak az embernek kell, aki eddig is durva volt. Javaslom beépíteni ezt a 
pluszforrást. 
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Vámos Istvánné dr.: Az időskorúak nappali ellátására kevés az a finanszírozás, amit kapunk. A 
nappali ellátásban részesülők száma egyre csökken, 8-11 millió Ft összeget kell a költségvetésből 
beletenni, hogy működjön. Az intézményeink úgy működnek, hogy oda is szükséges pénzeket tenni. 
A közfoglalkoztatottak munkájával tudjuk segíteni az intézményeket. Sokakban felmerült, hogy ne 
legyen pl. díszkivilágítás, de mindenkinek fontos a lakókörnyezete, és elvárható, hogy tisztaság 
legyen, szép legyen, korszerűbb legyen. Ezekhez költségeket kell rendelni. 2 millió Ft-ot teszünk 
évek óta a balatoni táborhoz, de nem sikerült semmit csinálni, bűn lenne, ha hagynánk tönkremenni. 
Nem biztos, hogy ez az összeg felhasználásra kerül, de állag megóvást kell végrehajtani. Az 
önkormányzatnak kb.120 dolgozója van, kispénzűek, akik 4-5 napra le tudnának menni. Az épület 
elavult, gondozatlan. Három önkormányzat tulajdonában van, Borsodszentgyörgy és Járdánháza is 
megígérte, hogy beépítik költségvetésükbe a 2 millió Ft-ot. A mi 2 millió Ft-unk terhére építészt 
bíztam meg, hogy járjon utána a hatóságoknál, a lapos tető helyett lehet-e magas tetőt építeni és 
szálláshelyet kialakítani.  
Kérem, szavazzunk a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők, az Önkormányzatnál nyugdíj 
előtt állók béremeléséről, továbbá az ASZAK-nál 5 fő közalkalmazott illetmény eltérítéséről és 1 fő 
munkatörvénykönyves dolgozó 4 havi továbbfoglalkoztatásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot 
hozza: 
 

18/2018. (I. 26.) határozat 
 
Tárgy: Köztisztviselői és közalkalmazotti, valamint a nyugdíj előtt állók illetményemelése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetésben fedezetet 
biztosít  
 

- a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők  
bértömeg emelésére, melynek költsége járulékokkal: bruttó  6.745.775 Ft 

- Önkormányzatnál dolgozó nyugdíj előtt álló 
dolgozók béremelésére, melynek költsége  
járulékokkal:       bruttó  1.662.947 Ft 

 - az ASZAK-nál illetményeltérítése, 
melynek költsége járulékokkal:    bruttó  2.151.000 Ft 

- az ASZAK-nál 1 fő munkatörvénykönyves 
dolgozó 4 havi foglalkoztatására, melynek 
költsége járulékokkal:     bruttó     956.000 Ft 

 
Utasítja a polgármestert, hogy az illetményemelések fedezetét építse be a 2018. évi költségvetésébe. 
 
Határidő: 2018. február 28.  
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Almási Balogh Pál Alapítvány 30.000 Ft-os 
támogatásáról, mellyel a szülészeten használt ultrahangos géphez egy új vizsgálófej vásárlását 
támogatnánk.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza: 
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19/2018. (I. 26.) határozat 
 
Tárgy: Almási Balogh Pál Alapítvány támogatása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Almási Balogh Pál Alapítványt a 
szülészeten használt ultrahangos géphez új vizsgálófej vásárlását 30.000 Ft-tal támogatja. 
 
A Képviselő-testület a támogatást a 2018. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatására 
elkülönített összegből biztosítja. 
 
Határidő: 2018. február 28.  
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a 2018. évi költségvetés elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2018. (I.29.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 

 

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, 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 Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével, továbbá figyelembe véve a 
pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2018. évi pénzügyi tervéről a következőket rendeli el. 

1. §  

A rendelet hatálya 

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Arlói Polgármesteri Hivatalra 
(továbbiakban: Hivatal) és Arló Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 
irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki. 

2. §  

A költségvetés bevételei és kiadásai 

(1) Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az 
Önkormányzat 2018. évi pénzügyi tervét (a továbbiakban: költségvetés) 
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647 667 395 Ft Költségvetési bevétellel 
774 274 174 Ft Összes kiadással 
126 606 779 Ft 
70 387 779 Ft 
 56 219 000 Ft 

Hiánnyal 
-ebből működési  
           felhalmozási hiánnyal  

állapítja meg. 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások 
jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek 
bevételeit és kiadásait a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület. 

(3) A bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező 
feladatok, önként vállalt feladatok, állami, (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 
1.3., 1.4., melléklet részletezi. 

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását 
önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. 

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző évek 
költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. 

(6) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az előző évek 
költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. 

 

3. §  

A költségvetés részletezése 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint 
állapítja meg: 

 Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 
kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. 

 Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből 
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.      

 Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.       

 Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti 
részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. 

 Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. 
melléklet szerint részletezi. 

 Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton 
kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások Önkormányzati, továbbá 
intézményenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak 
létszámát intézményenként, feladatonként  és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt 
feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1., 9.1.1.,  9.1.2,  9.1.3., 9.2., 9.2.1., 
9.2.2., 9.2.3., 9.3., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3., 9.4., 9.4.1., 9.4.2., 9.4.3., mellékletek szerint határozza 
meg. 

(2) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg. A tartalékkal való 
rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának. 
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4. §  

A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 (1) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a 
kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.  

 (2) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a 
rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások 
évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás 
szolgálhat. 

 (3) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert 
tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási 
előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot,  az irányító szerv a költségvetési 
szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. 

 (4) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a 
tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány 
tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 5-ei állapotnak megfelelően a 
tárgyhónapot követő hó 25-ig a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság részére köteles 
adatszolgáltatást teljesíteni. 

 (5) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiányon felül az egyensúly megteremtése 
érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy a Hivatal készítse elő az önkormányzati 
kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést. 

(6) Az (5) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a 
polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján. 

5. §  

Az előirányzatok módosítása 

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti 
átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.  

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a 
kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A költségvetési szerv a költségvetése 
kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre. A polgármester a saját 
hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet 30 napon 
belül tájékoztatja. 

(3) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, 
azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az 
irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert 
jogszabályváltozás miatt. Az intézmény alaptevékenysége körében szellemi tevékenység 
szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a 
személyi juttatások terhére növelhető. 

(4) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert 
többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-
testületet tájékoztatja. 

(5) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves 
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a 
költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – az Önkormányzatot érintő módon – a 
hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés 
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kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési 
rendelet módosítását.  

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv, 
valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező 
költségvetési szerv köteles betartani. 

 

6. § 

A gazdálkodás szabályai 

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az 
intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz 
kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb 
előirányzatokkal a 14/2018. (I.26.) és a 15/2018. (I.26.) képviselő-testületi határozattal 
elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek. 

(3) A költségvetési szervek számára az ellátott feladatok fedezetéül a Hivatal költségvetési szerv 
nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet a költségvetési szerv érdekében 
használ fel. 

(4) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon 
gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított 
előirányzatok takarékos felhasználását.  

(5) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által 
elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 

7. §  

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, 
melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, 
az intézmények esetében az intézményvezető felelős. 

Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a „GYGY” Perfekt Audit KFT.  útján 
gondoskodik. 

8. §  

Záró és vegyes rendelkezések 

(1) Ez a rendelet 2018. január 30-án lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet. 
 
 

Vámos Istvánné dr. Klisóczkiné Papp Andrea  

polgármester jegyző 

 
A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv 4. melléklete. 
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10) napirendi pont 
 

Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata 

 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Balázsné Király Rita: Az együttműködési megállapodást minden évben felülvizsgáljuk. 
Tartalmában és szerkezetében nincs lényeges változás. Havonta 32 órában kell az önkormányzatnak 
biztosítani a működési feltételeket. A nemzetiségi önkormányzat rezsiköltségeit az önkormányzat 
fizeti. Jó lenne, ha saját titkárnőt tudnának felvenni a feladatok ellátásához. Az Ügyrendi, Szociális és 
Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja az együttműködési megállapodás elfogadását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Több személyre tettünk javaslatot, olyanokra akik érettségizettek, de nem 
fogadták el egyiket sem. Kértem, mondják meg ők, hogy kit vegyünk fel. Sajnos a nemzetiségi 
önkormányzat épületében dohos a levegő, mert állandóan be van zárva, nincs szellőztetve, egy 
tisztasági festést szeretnének. A nemzetiségi önkormányzat elnöke az utóbbi 1-1,5 évben változáson 
ment keresztül, megpróbálta megérteni mi a helyes kommunikáció. Megpróbáltak pályázatokat írni és 
a roma gyerekekkel foglalkozni. A fiatalokhoz szakembereket hívtak, akik oktatják a gyerekeket, 
biológiára, cigány hagyományőrzésre, kézműves foglalkozásra, zenére, táncra tanítják őket. Látszik a 
fejlődés a gyerekeken. A tegnapi Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén elhangzott, hogy 70-en 
indultak és 23-an maradtak, mert a településen modern táncoktatás is folyik, és a tanár Bari László 
hátrányosan megkülönbözteti azokat a gyerekeket, akik ebbe a közösségbe is járnak. Beszélni kellene 
vele, hogy ne tegyen ilyet. Ebben a közösségben valóban nagyon értékes és szép dolgokat tanulnak a 
fiatalok. Sajnos a táncoktatás után a gyerekek randalíroznak a faluban, kárt okoznak, hangoskodnak.  
 
Szász Csilla: Emiatt megkeresett Bari Gergely, és utána Bari Lászlóval is beszéltem erről a 
problémáról. Megkérdeztem azokat a gyerekeket, akik részt vettek ebben, és ők nem emlékeztek 
ilyen megkülönböztetésre, vagy annyira szolidárisak Bari Lászlóval, hogy nem mondták el.  
 
Vámos Istvánné dr.: Nem egy időben van a két rendezvény, mind a két helyre eljárhatnának a 
gyerekek. Az oktatónak is az az érdeke, minél több gyerekkel foglalkozzon és mi is ezt szeretnénk.  
 
Szász Csilla: Próbáltunk erről beszélni, mi az, ami konkrétan okozza ezt a kialakult helyzetet és arra 
próbálunk megoldást találni. A plébános úr is segít abban, hogy ezt a konfliktust tudjuk kezelni.  
 
Vámos Istvánné dr.: A gyerekek mellé kíséret kellene és felügyelet.  
 
Szász Csilla: Ha találunk náluk petárdát elvesszük, és nem adjuk vissza. Mi is próbálunk 
fegyelmezni a magunk eszközeivel. El fogjuk kísérni a gyerekeket. Pályázunk kerítésre, felújításra. 
 
Vámos Istvánné dr.: Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az az épület, ahol a táncoktatás folyik, 
nagyon komoly aggályokat vet fel.  
 
Szász Csilla: Váltás volt, nyár óta én vagyok az alapítvány vezetője. Fontosnak látom, hogy legyen 
együttműködés, most folyik a stratégiai tervezés, számítok az önkormányzatra is. Az alapítvány a 
hátrányos helyzetből adódó nehézségek csökkentését szeretné. Jelentősebb változást, kicsit több 
együttműködést szeretnék az arlói lakosokkal is, mert hiány területnek látjuk azokat a 
tevékenységeket, amik tényleges lehetőséget adnak az embereknek a tanulásra, a fejlődésre. Ebben 
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szükségünk van arra, hogy kapjunk jelzéseket arról, mi az, ami nehézséget okoz, legyen párbeszéd, 
tudjunk együtt dolgozni. Bizalommal forduljanak felénk. Mi is keresünk, tapogatózunk, hogyan 
lehetne hatékonyabban, jobban csinálni. A Bari Lászlóval kialakult konfliktus megoldására is teljesen 
nyitottak vagyunk.  
 
Vámos Istvánné dr.: Ez nekünk teljesen megnyugtató. Megígérem az együttműködésre való 
hajlandóságot, örülünk, hogy itt vagytok. A múlt évben volt egy olyan gond, felhívott egy újságíró, 
hogy telefonon szeretne riportot készíteni velem, mert tőletek úgy tudja, nyomorban élnek a családok, 
nem jutnak élelmiszerhez, ruházathoz. Elmondtam neki, hogy félre van tájékoztatva, mert ezen a 
településen 3 évestől 14 éves korig napi 3-szori ingyen étkezést kapnak a gyerekek, nagy része 
ingyen tankönyvet, lakásfenntartási támogatást adunk a családoknak. Élelmiszer segélyre nem adunk, 
csak az egyedülállóknak, és akik jövedelemmel nem rendelkeznek. Vannak szórólapok, a 
munkavállalókat viszik Miskolcra külön busszal, Ózdon GE-be keresik az embereket, Gyöngyösre 
lehet menni, dolgozni, kifizetik az utazást, ingyenes szállást biztosítanak, hetente hazautazhatnak. 
Olyan lehetőségek vannak a munkavállalásra, hogy a 18-40 év közötti korosztályt nem vagyok 
hajlandó élelmiszer segélyben részesíteni, mert van munka. Ha nem ezt csinálnánk, semmi változás 
nem lenne. Vannak családok, akiket nem szabad támogatni, rá kell kényszeríteni, hogy dolgozzanak.  
 
Szász Csilla: Mi is ezt keressük és hasonló következtetésre jutottunk. Változást hozni sok energiát 
igényel. Most eljutottunk arra a pontra, hogy minden eddiginél nagyobb időszerűsége van, muszáj 
változtatni ezen a rendszeren. Amit tudunk, megteszünk.  
 
Tengely László: Ezeknek a problémáknak a feloldására a képviselő-testületi ülésen tudnánk közös 
megoldást találni. Eddig azt láttam, hogy elmegyünk egymás mellett, a kettő nem ér össze.  
 
Szász Csilla: Szeretnénk jelen lenni. 
 
Tengely László: Sokat változott Bari Gergely az utóbbi időkben. Eljárok a rendezvényükre, tanácsot 
is kért tőlem a fenti az ügyben, azt javasoltam neki, hogy beszéljen a nővérrel. 
 
Szász Csilla: El is jött hozzánk. 
 
Tengely László: Örülök, hogy eljöttek. Mindig lesznek olyan dolgok, amiben együtt tudunk 
működni. 
 
Vámos Istvánné dr.: Nagyon fontos, hogy tanítsuk a gyerekeket. Plébános úr elmondta, igen kevés 
magyar lakosság jár a templomba, és ha az a korosztály kihal, lakatot kell tenni a templomra, mert 
nem lesz, aki bemegy.  
 
Szász Csilla: Egy a célunk, jobb jövőjük legyen, mint a szülőknek. 
 
Bíró Ferenc: Elfogadhatatlan ez a viselkedés, ezekkel a gyerekekkel minden nap foglalkozni kell. A 
családban nem fejlődnek, hanem visszafejlődnek. Pozitív a nővérek hozzáállása.   
 
Szász Csilla: Mi a családsegítővel felvettük a kapcsolatot, kértük, ha bármilyen, anyagi vagy egyéb 
segítségre szükség van, szóljanak. Mi 5-en vagyunk, nem tudunk mindenhol ott lenni. 
 
Papp Zsóka: Sokszor hallom, beszéltek a kollegákkal, köszönjük az anyagi segítséget. Nemcsak a 
roma lakosságra terjed ki a segítségnyújtásotok, hanem idősebb magyar származású emberen kellett 
segíteni, gyorsan segítettek és abból tudtuk a gyógyszert megvásárolni, amit tőletek kaptunk.  
 



 27 

Szász Csilla: Házat vásárolni nem szándékozunk, tanultunk ebből a két esetből, körültekintően 
igyekszünk ezeket megoldani. 
 
Dulai Roland: Örülünk, hogy a településen tevékenykedtek. A cigánygyerekek és a magyar gyerekek 
is elmennek a templomba.  
 
Balogh Edina: A tevékenységetekbe benne volt az idős emberekkel való találkozás.  
 
Balázsné Király Rita: Az iskolából nem tudnánk elvinni a gyerekeket a vizsgálatokra, ha nem 
segítenétek. Végre van a gyerekeknek délutáni elfoglaltságuk, miért kell ezen veszekedni? Meg kell 
oldani a személyek között konfliktust. Inkább csináljanak még jobbat és még többet. Megköszönöm 
azt a munkát, amit évek óta nyújtotok, ha nem lennétek, a gyerekeket a szülő nem tudná bevinni a 
vizsgálatokra.  
 
Szász Csilla: Nálunk van felnőtt csoport, ahová, ha vannak erre nyitott magyarok, eljöhetnének. Meg 
fogom keresni Bari Gergőt az együttműködés miatt. Fontosnak tartom a kapcsolatot azokkal, akikkel 
egy településen tevékenykedünk, mert e nélkül hatékony munkát nem lehet végezni. 
 
Vámos Istvánné dr.: Minden hónap utolsó péntekén szeretettel várunk.  
Kérem, szavazzunk az együttműködési megállapodásról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot 
hozza:  
 

20/2018. (I. 26.) határozat 
 
Tárgy: Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
 
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Arló Nagyközség Önkormányzata és Arló 
Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodást felülvizsgálta 
és a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  
 
Határidő: minden év január 31., illetve  

általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül  
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Az együttműködési megállapodás a jegyzőkönyv 5. melléklete. 
 

11) napirendi pont 
 

Üdülő elővételi jog gyakorlása 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: A X. kerületi önkormányzattól érkezett egy előterjesztés, a Fácános utca 13. 
szám alatti 945 m2 alapterületű ingatlant szeretnék eladni. Az ingatlanon egy 221 m2 alapterületű 
épület van, amely üdülőként funkcionál. Egy kft. elkészítette az ingatlan forgalmiérték-becslését és az 
eladási árat 10.600.000 Ft-ban állapította meg. Az arlói önkormányzatnak elővásárlási jog van.  
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság nem támogatja az ingatlan megvásárlását. 
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Tengely László: A balatoni telekről beszéltünk, 3 önkormányzaté. Nem igazán működik, mert nem 
mennek le emberek. 
 
Vámos Istvánné dr.: De igen lemennek.  
 
Tengely László: Érdemes lenne azt eladni és ezt megvenni és önkormányzat tudná működtetni. 
 
Vámos Istvánné dr.: Nagy értéket képvisel a balatoni tábor. A munkatársak nyáron el tudnak menni 
és nem kell szállást fizetni azoknak, akik ilyen alacsony keresettel rendelkeznek. Mi, akik itt élünk, 
nem megyünk a tóhoz nyaralni. A mi pihenőházunk is ki van használva. Egyéb szálláshelyként a kft. 
tudná hasznosítani.  
 
Balázsné Király Rita: Közös vásárlásba egyik önkormányzat se menne bele. Ez a vételár nem az 
arlói árakhoz van megállapítva.  
 
Vámos Istvánné dr.: Az elővásárlásra biztosított 30 nap hamarosan lejár.  
 
Dulai Roland: A kft.-t részesíteném előnyben, mert ő ki tudná használni. 50 éves épület, nem 
javaslom az elővásárlási jog gyakorlását. A balatoni tábort fejleszteném. 
 
Bíró Ferenc: Mi a tónál lévő házat nem tudjuk kihasználni, a balatoni tábort igen. A cserét nem 
javaslom. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy élünk-e az elővásárlási joggal az Arló, Fácános 
utca 13. szám alatti ingatlan esetében.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot 
hozza:  
 

21/2018. (I. 26.) határozat 
 
Tárgy: Üdülő elővételi jog gyakorlása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Budapest X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat előterjesztését az Arló, Fácános utca 13. szám alatt lévő ingatlan vételére 
vonatkozóan. 
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy elővásárlási jogával nem kíván élni.  
 
Határidő: 2018. január 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 

12) napirendi pont 
 

Utca elnevezése 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: Kiss István a Dóna tanya tulajdonosa szeretné, ha Dóna völgy utcának 
neveznénk el a völgybe kivezető utat. Jelenleg 2 épület is van a telken. A Hivatal részéről nincs 
akadálya annak, hogy a tanyát Dóna völgy utcára nevezzük el. A közterületek elnevezéséről a 
jogszabály szigorú eljárási rendet állapít meg. A választás miatt, április 8-a előtt nem lehet 
módosítani, de szeretnénk, ha lenne ilyen döntés azért, hogy az eljárást megkezdhessük.  
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Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja az utca névvel 
kapcsolatos eljárás megindítását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Dóna völgy utca elnevezésével kapcsolatos eljárás 
megindításáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot 
hozza:  
 

22/2018. (I. 26.) határozat 
 
Tárgy: Utca elnevezése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dóna tanyánál lévő önkormányzati út 
Dóna völgy utcára történő elnevezésével kapcsolatos eljárás megindításával egyetért. 
 
Határidő: 2018. február 28. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

13) napirendi pont 
 

Tájékoztató a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 
Társulás működéséről 

 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a tájékoztató elfogadását javasolja 5 igen 
szavazattal. 
 
Vámos Istvánné dr.: A Társulás pert indított ellenünk a díjkülönbözeten felüli 7,2 millió Ft miatt, 
illetve mi ezt nem fogadtuk el, és ellentmondással megtámadtuk. Megérkezett a bírósági idézés. Ezt a 
kiadási tételt beépítettük a költségvetésbe, ha megnyerjük a pert, át tudjuk csoportosítani. 
Díjkülönbözetnek nevezi ezt a 7,2 millió Ft-ot, pedig ez az azon felüli összeg. 15 évre visszamenőleg 
követelik ezt a pénzt. Nem értek egyet ezzel. Az apró telkes falusias övezetben házhoz menő 
szolgáltatást kellene biztosítani és ezt nem biztosítják, mert a tónál lévő keskeny utcákba nem tud 
kimenni az autó. Szezonban többször is meg kell rendelni a konténerszállítást a tótól és akkor 
felszámítanak 40.000 Ft-ot, annak ellenére, hogy az összes tói ingatlan tulajdonostól beszedik a kuka 
díjat. Sajnos a tónál lévő konténerekhez sokan más településről is kiviszik a szemetet. Meg kell 
próbálni a bíróságon megvédeni az igazunkat, bízunk benne, hogy okosan tudunk érvelni. 
 
Bíró Ferenc: Én is bízom benne, hogy nem kell ezt az összeget megfizetni. A díjkülönbözetet ezért 
kérik, hogy a szolgáltatás költségét fedezzék. A szolgáltatónak több százmilliós nyeresége van, akkor 
ez így nem igaz. A szolgáltatást a tónál is biztosítania kell, ha nem tud kimenni az autó, csak a 
konténert tudja elszállítani, akkor valamilyen megoldást kell rá találnia. A tónál az is kifizeti a 6 havi 
szállítási díjat, aki csak egy hétig van ott. Nincs joga arra, hogy plusz mennyiséget számlázzon ki. Ha 
nem végzi el a szolgáltatást, akkor nem számlázhatja ki. Azért nem mennek ki a lakosokhoz, mert a 
nagy autóval nem tudnak, de akkor vegyenek kis autót, amivel el tudják szállítani a szemetet. 
 
Dulai Roland: Olyanok is fizetnek 6 hónapig szemétszállítást, akik egy évben egyszer jönnek el.  
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Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a tájékoztató elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot 
hozza:  
 

23/2018. (I. 26.) határozat 
 
Tárgy: Tájékoztatás a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 

működéséről 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Sajó- Bódva Völgye és 
Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás működéséről készült tájékoztatást. 
 
Határidő: 2018. február 28. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

14) napirendi pont 
 

Polgármester szabadságának ütemezése 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Vámos Istvánné dr.: Amennyiben nincs hozzászólás, kérem, szavazzunk az ütemezés elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot 
hozza:  
 

24/2018. (I. 26.) határozat 
 
Tárgy: Polgármester 2018. évi fizetett szabadságának ütemezése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Vámos Istvánné dr. polgármester 2018. évi 
szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

Kezdete (év.hó.nap) Vége (év.hó.nap) Munkanapok száma 
2018. 01. 22. 2018. 01. 22. 1 
2018. 04. 13. 2018. 04. 19. 7 
2018. 06. 25. 2018. 07. 03. 7 
2018. 07. 30. 2018. 08. 03. 5 
2018. 09. 03. 2018. 09. 07. 5 
2018. 11. 05. 2018. 11. 09. 5 
2018. 12. 19. 2018. 12. 31. 9 

 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készül. 
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16)  napirendi pont 

 
Indítványok, javaslatok, egyebek 

 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

a) Tájékoztatás pályázatokról 
 

Vámos Istvánné dr.: A tói projekt 320 millió Ft-os támogatást kapott. Ebből kb. 40 millió Ft 
Járdánházáé, a Gyepes völgyi erdőben szeretnének tanösvényt és pihenőhelyet kialakítani.  
Az Államtitkárság arról is értesített, hogy a TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése a 
Nádasd és Hangony völgyi településeken pályázatunk 100 millió Ft-os támogatást nyert. Ebben a 
környező települések is benne vannak, a miénk kb. 40 millió Ft, a többi megoszlik a többi település 
között. Ezek többnyire rendezvényekről szólnak. Ebből szeretnénk a Közösségi Ház hangtechnikáját 
megpályázni, továbbá színpadot, sátrat vásárolni.  
 
 

b) Kérelem a 818/1, 818/2 és a 818/3 hrsz-ú ingatlanok megvételére 
 

Vámos Istvánné dr.: Korábbi képviselő-testületi ülésen tájékoztattam a képviselőket arról, hogy 
Kovács Attila a Benéte úton szeretne több területet megvásárolni. Tájékoztattam, hogy pl. a 812/2 
hrsz alatt valamennyi alszám tekintetében földhasználati jog van bejegyezve a lakóingatlanok 
tulajdonosai javára. A tulajdonosok közül 2 meghalt, 2 ismeretlen helyen tartózkodik, 1 jelenleg is ott 
lakik, akit földhasználati jog illet meg. A többi tulajdonos esetében az ingatlan-nyilvántartáson át kell 
vezetni a hagyatéki eljárásokat, illetve töröltetni kell a lebontott épületeket. Több hrsz-ra végrehajtási 
jog van bejegyezve, a lakott lakásra végrehajtási jog és jelzálogjog van bejegyezve. Megírtam azt is, 
hogy az önkormányzat nem vállalja az ingatlanrészek tehermentesítését, sem a jelenleg lakott ingatlan 
tulajdonosával a megállapodás megkötését. Válaszában azt írta, hogy ezen tények ismeretében is 
szeretné megvásárolni ezeket a területeket, vállalja az ezzel járó adminisztrációs és anyagi terheket. 
Vállalkozást szeretne indítani ezen a területen, már most is van néhány méhcsalád a tulajdonában és a 
jövőben komolyabban szeretne ezzel foglalkozni.  
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal egyetért a területek 
elidegenítésével. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy a 818/1 hrsz-ú, 812/2 hrsz-ú ingatlanokat 
Kovács Attila Arló, Benéte út 10. szám alatti lakos részére értékesítjük. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot 
hozza:  
 

27/2018. (I. 26.) határozat 
 
Tárgy: Kérelem a 818/1, 818/2 és a 818/3 hrsz-ú ingatlanok megvételére 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az Arló, Benéte út 8. szám alatti  
818/1, 818/2 és a 818/3 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséhez, amennyiben a vevő Kovács Attila Arló, 
Benéte út 10. szám alatti lakos vállalja az ingatlan tulajdonszerzésével járó összes költséget.  
 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 



 32 

 
c) BORSODVÍZ Zrt határozatának elfogadása 

 
Vámos Istvánné dr.: A BORSODVÍZ Zrt. Igazgatósága ülésén a részvénytársaság cégvezetői 
státuszával kapcsolatban két határozatot hozott. Az egyik határozat azt tartalmazza, hogy a 
nyugdíjazását kérő cégvezető munkaviszonyát 2017. december 31-i hatállyal közös megegyezéssel 
megszüntetik. A másik határozatban az áll, hogy Kiss Attilát, a társaság eddigi főmérnökét 2018. 
január 1. napjától a részvénytársaság cégvezetőjének nevezték ki. Kérem, szavazzunk ennek az 
elfogadásától. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot 
hozza:  
 
 

28/2018. (I. 26.) határozat 
 
Tárgy: BORSODVÍZ Zrt. határozatainak elfogadása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a BORSODVÍZ 
ZRt. Igazgatósága által hozott határozatokkal, mely a cégvezető 2017. december 31-i 
munkaviszonyának nyugdíjazás miatt megszüntetésével és Kiss Attila főmérnök 2018. január 1. 
napjával történő cégvezetői kinevezésével a polgármester egyetért. 
 
Határidő: 2017. november 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

d) Haszonkölcsön szerződés felbontása az ARLÓICUM Szolgáltató Szociális Szövetkezettel 
 

Vámos Istvánné dr.: A BM arról értesített, hogy felül kell vizsgálni a haszonkölcsön szerződéseket. 
December 31-én lejárt az önkormányzat és az Arlóicum Szociális Szövetkezet közötti haszonkölcsön 
szerződés. Amennyiben az önkormányzati tagsággal rendelkező szövetkezet meg akarja 
hosszabbítani a szerződést, kell róla képviselő-testületi döntés. A szövetkezeti tagság részéről kérjük-
e a szerződés meghosszabbítását, vagy nem? A szövetkezet a hozzáfűzött reményeket nem váltja be. 
Úgy működtetjük, hogy minden évben igénybe vesszük a munkaügyi központ támogatását. Az 
adminisztrátori feladatot már csak közfoglalkoztatott személlyel tudjuk biztosítani. Nem 
hosszabbítanám meg a szerződést, önkormányzati közfoglalkoztatásban nyugodtabban elvégezhetőek 
ezek a feladatok. Nem találtam ettől nagyobb piacot. A szövetkezet vagyona 900.000-1.000.000 Ft 
között van, ebből még van ÁFA fizetési kötelezettségünk. Fizetjük a könyvelőt, de nem tudunk 4-5 
embert pluszban foglalkoztatni hosszú távon. Azt javaslom, ne hosszabbítsuk meg, kerüljenek vissza 
azok az eszközök, amiket átadtunk.  
 
Balázsné Király Rita: Megszűnik a szövetkezet? 
 
Vámos Istvánné dr.: Nem szűnik meg, hagyjuk üresen. Érdemesebb így fenntartani. Nem 
számolnám fel, meghagynám, ha majd találunk olyan tevékenységet, hogy meg tudna élni 5-6 ember, 
akkor újra tudnánk működtetni. Két évre szerződtünk és ez lejárt. Az önkormányzat tulajdona az 
épület, az önkormányzatnak vették meg, nem a szövetkezetnek.  
 
Balázsné Király Rita: A szövetkezetnek nem lesz semmilyen bevétele, nem lesz ebből gond? 
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Vámos Istvánné dr.: Nem lesz gond. Kérem, szavazzunk arról, hogy nem hosszabbítjuk meg a 
haszonkölcsön szerződést az Arlóicum Szolgáltató Szociális Szövetkezettel. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot 
hozza:  
 

29/2018. (I. 26.) határozat 
 
Tárgy: Haszonkölcsön szerződés felbontása az ARLÓICUM Szolgáltató Szociális Szövetkezettel 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az 
ARLÓICUM Szolgáltató Szociális Szövetkezettel a 90/2016. (VI.24) határozattal megkötött 
haszonkölcsön szerződést nem hosszabbítja meg. 
 
A szerződésben szereplő ingatlant és eszközöket 2018. január 1. napjától az önkormányzat 
használatába visszaveszi.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Belügyminisztériumnál a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő:  2018. január 31. 
Felelős:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

 
e) Műszaki Könyvkiadó Kft. filmforgatásra engedély kérése az Arlói Tengerszem Óvodában 

 
Vámos Istvánné dr.: A Műszaki Könyvkiadó Kft. az általa kifejlesztett SZÓ-KÉP-TÁR óvodai 
módszertani programhoz kapcsolódó oktatási film elkészüléséhez kér engedélyt. Szeretnének az Arlói 
Tengerszem Óvodában forgatni, ezt a felvételt Porkoláb Lilla készítené el. A felvétel kb. 3 órát venne 
igénybe, melynek rövidített változatát a továbbképzési anyagukba is beépítenék. Ha megtörténik a 
szülők és az óvónők beleegyezése, én nem látok ebben akadályt. Viszont Porkoláb Lilla nem vállalhat 
munkát, mert a foglalkoztatási törvény nem engedi meg. Azt javaslom, hogy az ezért járó 120.000 Ft 
+ ÁFA összeget az Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány kapja meg, és a közalapítvány kuratóriuma 
Lillának költségtérítést fizessen.  
 
Balázsné Király Rita: Én szakmailag hallottam erről. Foglalkozást vesznek fel vagy az epochális 
módszert? Bízunk benne, hogy lesz elegendő gyerek ezen a napon az óvodában.  
 
Vámos Istvánné dr.: Óvodai módszertani programhoz kapcsolódó dologról szeretnének forgatni. 
Kérem, szavazzunk arról, hogy a szülők és az óvónők hozzájárulásának beszerzése után a Műszaki 
Könyvkiadó Kft. forgathat az Arlói Tengerszem Óvodában, a felvételt Porkoláb Lilla elkészítheti. 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot 
hozza:  
 

30/2018. (I. 26.) határozat 
 
Tárgy: Műszaki Könyvkiadó Kft. filmforgatásra engedély kérése az Arlói Tengerszem Óvodában 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyez a Műszaki Könyvkiadó Kft. 
által kifejlesztett SZÓ-KÉP-TÁR óvodai módszertani programhoz az Arlói Tengerszem Óvodában 
egy forgatási délelőttöt. A felvételt a Falutévé munkatársa Porkoláb Lilla készíti el. 
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A Műszaki Könyvkiadó Kft. a megbízási díjat az Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány számlájára 
utalja.  
 
Határidő: 2018. január 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

f) Útikönyv, nemzetközi fotókiállítás 
 
Vámos Istvánné dr.: GFX Informatikai Fejlesztő Kft. Magyarország címmel útikönyvet állít össze 
nyomtatott könyv, azaz offline, valamint online, azaz HTML5 típusú weboldal formátumban. A 
nyomtatott kiadvány mérete 21x27 cm, a promóciós szöveganyag 2x30 sor, 4-5 fotó beillesztésével, a 
leglátványosabb fotók egész oldalas nyomtatásával. Az online felület könnyen áttekinthető, 
informatív tartalmakból áll. Amennyiben részt kívánunk venni a fejlesztésben a szöveget és a 
fotóanyagot meg kell küldeni. Február 20-ig tartanak a jelentkezések, márciusban és áprilisban pedig 
a nyomdai gyártási munkák kezdődnek. Az online felület felépítése a kiadvánnyal egy időben 
történik. Ennek az ára nagyközségek esetében 36.000 Ft + ÁFA. Az a cél, hogy a turisztikai 
főszezonban már elérhetőek legyenek a fejlesztések. A fotóanyagot szeretnék felhasználni egy 
nemzetközi fotókiállításhoz is, melynek az első állomása Athén lesz.  
 
Dulai Roland: Én ezt jónak látom, javaslom, hogy csatlakozzunk hozzá. 
 
Bíró Ferenc: Egyetértek ezzel. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, a GFX Informatikai Fejlesztő Kft. ajánlatát 
elfogadjuk-e? 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot 
hozza:  
 

31/2018. (I. 26.) határozat 
 
Tárgy: Útkönyv, nemzetközi fotókiállításon való részvétel 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a GFX Informatikai 
Fejlesztő Kft. által összeállított „Magyarország” című útikönyvben Arló nagyközség szerepeljen. Az 
útikönyv nyomtatott könyv formájában, azaz offline és online formában, azaz HTML5 típusú 
weboldal formájában jelenik meg. 
 
A megjelenés ára nagyközségek esetében 36.000 Ft + ÁFA, melynek befizetése két részletben 
történik, az első rész a szöveg és a fotóanyag elküldésekor, a második rész a fejlesztés befejezésekor, 
a tiszteletpéldány megküldését követően történik. 
 
Határidő: 2018. február 20. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

g) Korondi meghívás 
 

Vámos Istvánné dr.: Korond testvértelepülésről kaptunk meghívást február 2-4. időpontra az „Izzig-
vérig disznótor” elnevezésű rendezvényre. Javaslom, hogy vegyünk részt ezen a rendezvényen. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kérem, szavazzunk a korondi meghívás elfogadásáról. 
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A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot 
hozza:  
 

32/2018. (I. 26.) határozat 
 
Tárgy:  Korond testvértelepülés meghívása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Korond testvértelepülés meghívásának 
eleget tesz, és 3 fővel képviseli Arló Nagyközség Önkormányzatát a 2018. február 2-4. között 
tartandó rendezvényen.  
 
Határidő: 2018. február 2. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

h) „Az év praxisa a Kárpát medencében” pályázat 
 
Vámos Istvánné dr.: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkársága 
pályázatot írt ki „Az év praxisa a Kárpát medencében” címmel. A kiíró célja: helyreállítani, erősíteni 
a háziorvosok és a nővérek megbecsülését, presztízsét. Az orvosokat a betegek ajánlhatják.  
 
Balázsné Király Rita: dr. Németh Csilla doktornőt javasolnám erre a díjra. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy „Az év praxisa a Kárpát-medencében 
pályázatra dr. Németh Csilla doktornőt javasoljuk. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot 
hozza:  
 

33/2018. (I. 26.) határozat 
 
Tárgy: „Az év praxisa a Kárpát medencében”  pályázat 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Egészségügyért Felelős Államtitkársága által kiírt „Az év praxisa a Kárpát medencében” pályázatra 
dr. Német Csilla háziorvost javasolja. 
 
Határidő: 2018. május 10. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

i) Európai Parlament határozatának elutasítása 
 
Vámos Istvánné dr.: Európai Parlament határozata ellen szervez összefogást a Megyei Jogú Városok 
Szövetségének elnöke. A határozat azt tartalmazza, hogy a civil szervezetek vegyenek részt a 
bevándorlás szervezésében. A Szövetség elnöke azt kéri, hogy az ilyen célú pénzek felhasználásáról 
és a bevándorlás kérdéséről hozzunk határozatot.  
 
Balázsné Király Rita: Nem szeretnék ebben részt venni. Ránk nyomják az egészet, akik nem értünk 
hozzá. Teljesen elhatárolódom, nem szeretnék ilyennel foglalkozni. 
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Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy elutasítjuk a bevándorlást és az összes ezzel 
kapcsolatos politikát, pénzügyi elszámolást. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozza:  
 

34/2018. (I. 26.) határozat 
 
Tárgy: Európai Parlament határozatának elutasítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet azzal, hogy Arló Nagyközség 
területén olyan civil szervezet működjön, amely át nem látható módon, külföldi támogatásból, 
bevándorlás szervezésével kívánna foglalkozni. 
 
Határidő: 2018. február 28. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

j) Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata 
 
Vámos Istvánné dr.: A BAZ Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya arról 
értesített, hogy önként vállalt átfogó ellenőrzés keretében vizsgálja a helyi önkormányzatok 
képviselő-testületeinek SZMSZ-ét. A megküldött észrevételeket jegyző asszonnyal átnéztük, és 
megállapítható, hogy tartalmában lényegi dolgokat nem érint csak 2-3 pontban. Több mindent ki kell 
javítani. Javaslom, hogy a februári képviselő-testületi ülésen vitassuk meg az SZMSZ módosítását. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kérem, szavazzunk a képviselő-testület szervezeti és működési 
szabályzatának februári ülésen történő módosításáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot 
hozza:  
 

35/2018. (I. 26.) határozat 
 
Tárgy: Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatával kapcsolatos szakmai 

segítségnyújtás 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztályának a képviselő-testület 
Szervezeti és Működési Szabályzatával kapcsolatos szakmai segítségnyújtását figyelembe véve azt a 
2018. februári havi képviselő-testületi ülésen módosítani tervezi. 
 
Határidő: 2018. február 28. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Tájékoztatások: 
 
Vámos Istvánné dr.:  
 

- A rendőrség arról tájékoztatott, hogy Szikora Ágnes büntető ügyének vizsgálata külföldi 
tartózkodása miatt szünetelt, most újra folytatják az ügyet.  
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- Az ÉRV Zrt. arról értesített, hogy bekötési vízmérővel rendelkező felhasználók esetében a 
leolvasás évente egyszer, a számlázás havonta történik. A mellékvízmérővel rendelkező, 
társasházi felhasználók esetében a leolvasás szintén évente egyszer, a számlázás szintén havonta 
történik. A társasházi főmérők leolvasása havonta, és a számlázás is havonta történik.  

 
Balázsné Király Rita: Ebben az a rossz, hogy ha csőtörés van, azt nem vesszük észre.  
 

Bíró Ferenc: Az önkormányzat felé hogyan számol el, a közkifolyót hogyan olvassa le? 
 
Dulai Roland: A csatornaépítés hamarosan meg fog történni, 173 családnál beköttetjük a 
csatornát, le fogják szerelni a közkutakat. 
 
Vámos Istvánné dr.: A közkifolyókat mi szereltetjük le. Egy közkutat kell biztosítani az 
átmenő forgalom miatt. 
 
Bíró Ferenc: A bediktálásos módszer működik-e vagy nem? 
 
Vámos Istvánné dr.: Azt a tájékoztatást adták, hogy hamarosan széleskörű lehetőségek 
nyílnak meg a vízmérőállás diktálására. 
 

- Tájékoztatást kaptunk arról, hogy megyénkben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
feladatokat, valamint a lakossági és közületi ügyfélszolgálatok működtetését a BAZ Megyei 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. látja el. A szemétszállítást továbbra is a 
ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. végzi.  

 
17) napirendi pont 

 

Arlói Turisztikai és Közösségi Kft.  
2017. évi támogatásának elszámolása 

 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság átvizsgálta a benyújtott kimutatásokat és a 
becsatolt számlákat, számszakilag megfelelőnek találta és 5 igen szavazattal javasolja annak 
elfogadását.  
 
Antal István: Tájékoztatást ad az Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. pénzügyi helyzetéről. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az önkormányzati támogatás pénzügyi elszámolásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot 
hozza:  
 

36/2018. (I. 26.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2017. évi pénzügyi támogatásának elszámolása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 
2017. évi önkormányzati támogatás pénzügyi elszámolását elfogadja.  
 
Határidő: 2018. január 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
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Vámos Istvánné dr.: A LEADER pályázatot írt ki többek között szálláshely bővítésére. A kft-nek be 
kellene nyújtania a pályázatot.  
Amennyiben nincs hozzászólás, kérem, szavazzunk arról, hogy engedélyezi-e a képviselő-testület 
pályázat benyújtását szálláshely bővítésére az Arlói Turisztikai és Közösségi Kft.-nek. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot 
hozza:  
 

37/2018. (I. 26.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. LEADER pályázata 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja az Arlói Turisztikai és Közösségi 
Kft.-nek pályázat benyújtását szálláshely bővítésére a LEADER által kiírt pályázatra.  
 
Határidő: 2018. január 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Nincs több napirendi pont, a polgármester bezárja az ülést. 
 
 

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

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 

 
2018. évi támogatására 

 
 

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-
átvételéről szóló 12/2014. (IX. 15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Ör.) alapján pályázatot hirdet az 
Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló ……………… Önkormányzati rendeletben a civil szervezetek 
számára elkülönített keret terhére.  
Rendelkezésre álló keretösszeg 2018. évi előirányzata egyéb civil szervezetek támogatására: ……………….. 
eFt. 
 
Támogatási cél: 

Pályázat alapján a civil szervezetek részére támogatás nyújtható 

a) működési kiadásaik finanszírozásához, 
b) a szervezet által szervezett nyilvános, kultúrát és közösséget szolgáló rendezvények, programok 

megvalósításához, 
c) a szervezet által benyújtott pályázatok önrészének biztosításához, 
d) hazai és nemzetközi kapcsolataik ápolásával, működtetésével kapcsolatos kiadások fedezéséhez. 

 
Pályázatot nyújthat be:  
 
Arló Nagyközség közigazgatási területén működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.) 
alapján Arlóban működő civil szervezet: 

a) a civil társaság (nem jogi személy), 
b) a Magyarországon nyilvántartásba vett, Arló székhelyen, illetve telephelyen működő egyesület  
c) az alapítvány – közalapítvány,  pártalapítvány kivételével  (jogi személy) 

 
Támogatási időszak: 2018. január 1. és 2018. december 31. közötti időtartam 

 
1. kör: 2018. január 1. és 2018. augusztus 15. közötti időtartam 
2. kör: 2018. augusztus 16. és 2018. december 31. közötti időtartam 

 
A támogatás terhére a támogatási időszakban felmerült, valamint az elszámolási határidő végéig pénzügyileg is 
teljesült, a pályázó szervezet nevére – civil társaság esetén a pénzügyi lebonyolító Kötelezettség vállaló 
szervezet nevére – kiállított számla szerinti költségek számolhatók el a civil szervezet működésével 
összefüggésben. 
 
A támogatás formája, mértéke: 
 
Arló Nagyközség Önkormányzata a civil szervezet fenti időszakban felmerült költségeihez nyújt vissza nem 
térítendő támogatást.  

A költségvetési támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás formájában történik.  

 

Az elnyerhető támogatás összege: 

Egy pályázó szervezet támogatási időszakonként egy pályázatot nyújthat be. 
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Az igényelhető költségvetési támogatás összege: min. 20.000 Ft – max. 300.000 Ft művészeti vagy egyéb 
tevékenységi fajtánként.  

Minimálisan biztosítandó saját erő: 

A pályázathoz önerő biztosítása nem feltétel, de előnyt jelent, ha a pályázó a programjaihoz minél nagyobb 
arányú saját, valamint egyéb (pl. támogatói, pályázati) forrást tud biztosítani. 
 
Elszámolható költségek: 
 
A költségvetési támogatás az alábbi működési költségekre használható fel1: 

a) anyagköltség: 
aa) üzemanyagköltség a szervezet tulajdonában álló járművekhez, 
ab) sportmez, sportcipő, sportszerek költségei, fellépő ruhák, jelmezek 
ac) nyomtatványok, irodaszerek, 
ad) kiadványok, plakátok, szórólapok előállítási költségei, 
ae) javítási, karbantartási költségek, 
af) egyéb anyagköltségek. 

b) Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások: 
ba) helyiségek bérleti díja, 
bb) szállítás, raktározás költsége, 
bc) javítás, karbantartás költsége, 
bd) szakkönyvek, előfizetési díjak, 
be) posta, telefon, és kommunikációs költség, 
bf) oktatás, képzés költsége, 
bg) egyéb anyagjellegű szolgáltatások kiadásai. 

c) Egyéb szolgáltatások: 
ca) közüzemi díjak (áram, víz, szennyvíz, hulladékszállítás, gáz, távhő, közös költség) 
cb) hatósági, igazgatási szolgáltatási díjak, illetékek, 
cc) bankköltségek, 
cd) hirdetési díjak, reklámköltségek, 
ce) könyvelési díjak. 

 
d) Bér és járulék, valamint a feladatellátással kapcsolatos megbízási díj. 

 
Az önkormányzati támogatás az alábbi közösségi célú rendezvényszervezéssel és versenyekkel kapcsolatos 
költségekre használható fel: 

a. étkezési-, utazási- és szállásköltség, 
b. saját gépjármű használati díja, 
c. belépőjegy, 
d. nevezési, játékvezetői díj, 
e. gyógyászati segédeszközök (kizárólag szűrőnapon felhasznált, vagy demonstrációs célú eszközök), 
f. támogatott feladat végrehajtásához, szervezéséhez szükséges egyéb költségek (pl. fellépők díja, műsor- 

és zeneszolgáltatás díja, vendéglátás közvetlen költsége és az azt terhelő járulékok,  ajándékok díjai). 
 
Nem támogatható jövedelemtermelő tevékenység, valamint az a tevékenység, amely nem közösségi célokat 
szolgál, hanem a szervezet saját belső, zártkörű programját célozza. 
 
Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban2 

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, 
b) a kizárt közjogi tisztségviselő, 
c) az a)–b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 
d) az a)–c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 

                                                 
 
2 a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 2007. évi CLXXXI. törvény 6.§ (1) alapján 
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e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek 
önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)–c) pont alá tartozó 
személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az 
egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, 

f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti 
egysége, valamint az egyházi jogi személy, 
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn 

Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), 
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai 

parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson, 
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a honlapon közzétették. 

 
A pályázat benyújtásának határideje: 

1. kör: 2018. február 15. 
2. kör: 2018. augusztus 15. 

 
A pályázat benyújtásának módja: 
 
A pályázatot jelen felhívás 1.sz. melléklete szerinti pályázati adatlapon, a pályázati felhívásban megjelölt 
mellékletekkel együtt kell benyújtani Arló nagyközség Polgármesteréhez címezve az átvételt igazoltatva 
személyesen, vagy ajánlott postai küldeményként. 
A pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban, valamint letölthető a www.arlo.hu internetes 
honlapról.  

A pályázatot zárt borítékban, egy eredeti példányban kell benyújtani.  
 
Kötelező mellékletek: 

jogi személy esetén 
 pályázati adatlap 
 alapszabály/alapító okirat pályázó által hitelesített másolata, 
 bírósági bejegyzés pályázó által hitelesített másolata  
 60 napnál régebbi kivonat esetén a képviselő nyilatkozata szükséges arról, hogy a szervezet az 

alapszabálynak/alapító okiratnak megfelelően működik, és az adatokban változás nem történt, 
 amennyiben nem első alkalommal kerül benyújtásra a pályázat az önkormányzathoz és az 

alapszabály/alapító okirat adataiban nincs változás elegendő helyette az erre vonatkozó nyilatkozat, 
 pályázó szervezet tárgyévre vonatkozó éves költségvetése, vagy pénzügyi terve 

nem jogi személy esetén 
 pályázati adatlap 
 pályázó civil társaságot alapító szerződés képviselő által hitelesített másolata 
 60 napnál régebbi civil társasági szerződés esetén a képviselő nyilatkozata szükséges arról, hogy a 

szervezet a társasági szerződésnek megfelelően működik, és az adatokban változás nem történt. 
 együttműködési megállapodás a pénzügyi lebonyolító szervezettel, Kötelezettség vállalóval 
 pénzügyi lebonyolító alapszabálya/alapító okirat szervezet által hitelesített másolata 
 a pénzügyi lebonyolító szervezet bírósági bejegyzése szervezet által hitelesített másolata 
 60 napnál régebbi kivonat esetén a képviselő nyilatkozata szükséges arról, hogy a szervezet az 

alapszabálynak/alapító okiratnak megfelelően működik, és az adatokban változás nem történt, 
 amennyiben nem első alkalommal kerül benyújtásra a pályázat az önkormányzathoz és az 

alapszabály/alapító okirat adataiban nincs változás elegendő helyette az erre vonatkozó nyilatkozat, 
 pályázó szervezet tárgyévre vonatkozó éves költségvetése, vagy pénzügyi terve 
 
A pályázati adatlapon a pályázónak/pénzügyi lebonyolítónak nyilatkoznia kell: 

a) a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és 
hitelesek,  

b) az előző évben elnyert Önkormányzati támogatás összegéről, elszámolásáról 
c) az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg benyújtott-e, mikor és hol nyújtott be, 



 42 

d) a pályázó szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs, 
e) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt 

csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs 
folyamatban 

f) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti 
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról, érintettség fennállása esetén 
közzétételi kérelem benyújtása szükséges; 

g) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) 1.c) bekezdése értelmében átlátható 
szervezetnek minősül. 

h) nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek; 
i) nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás 

céljának megvalósulását meghiúsíthatja, 
j) ha a pályázó arra kötelezett, az előző évi számviteli beszámoló OBH-nál történt letétbe helyezéséről és 

igazolás benyújtásáról 
k) a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e, 
l) ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, annak megvalósításához szükséges hatósági 

engedélyekkel rendelkezik. 
m) más, állami vagy európai uniós pénzalapokból finanszírozott szerződésükkel kapcsolatban 

kötelezettségeik teljesítésének körében nem követett el olyan súlyos szerződésszegést kötelezettségei 
teljesítésének elmulasztása miatt, amelyet jogerős bírósági ítéletben állapítottak meg. 

 
A pályázat elbírálása: 
 
A benyújtott pályázatokat Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottsága formai szempontból ellenőrzi, és amennyiben szükséges, hiánypótlásra hívja fel 
a pályázókat. 
 
A benyújtott pályázatokat a Bizottság véleményezi, a támogatás odaítéléséről a képviselő-testület dönt a 
pályázat benyújtási határidejét követő soros ülésen.  
 
A képviselő testület a pályázati 1. körben (2018. február 15-ig) benyújtott pályázatok esetében a támogatási 
keretösszeg legfeljebb  80 %-ának mértékéig dönt. 
 
A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek azok a pályázó szervezetek, melyek települési, térségi szintű 
tevékenységet valósítanak meg, ill. Arlóban   széles spektrumú, nagyszámú társadalmi réteget szólítanak meg 
és vonnak be tevékenységükbe. Továbbá előnyt jelent, ha a pályázó a programjaihoz minél nagyobb arányú 
saját, valamint egyéb (pl. támogatói, pályázati) forrást tud biztosítani. 
 
A pályázat eredményéről – a döntést követő 15 napon belül – a pályázók írásban értesítést kapnak. 
Amennyiben a pályázó támogatásban részesülhet, a döntéssel egyidejűleg tájékoztatást kap a támogatás 
szerződés megkötésének tervezett időpontjáról és feltételeiről.  
 
A pályázati támogatás igénybevétele: 
 
A támogatásban részesített szervezettel az Önkormányzat támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés 
tartalmi elemeit jelen pályázati felhívás 2.sz. melléklete rögzíti, melynek keretében többek közt a Pályázók 
vállalják, hogy Arló Nagyközség   társadalmi életében a támogatási időszak alatt aktív szerepet vállalnak, és a 
települési, önkormányzati rendezvényeken részt vesznek. 
 
A támogatás folyósítása:  

A támogatási összeg átutalására a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követő 15 napon belül kerül 
sor.  
 
A támogatási szerződés megkötését követően a támogatás kedvezményezettjének neve, a támogatás összege és 
a támogatási cél Arló Nagyközség Önkormányzata hivatalos internetes honlapján közzétételre kerül a 
támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül.  
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A pályázattal kapcsolatban konzultációs lehetőséget az Arlói Polgármesteri Hivatal  Jegyzője   biztosít 
ügyfélfogadási időben személyesen, vagy az  544-000   telefonszámon.  
 
A pályázati támogatás felhasználásának, elszámolásának rendje: 
 
A támogatás kifizetésére, elszámolására a támogatási szerződésben meghatározottak az irányadók. A 
támogatás terhére a támogatási időszakban felmerült, valamint az elszámolási határidő végéig pénzügyileg is 
teljesült költségek számolhatók el a civil szervezet működésével összefüggésben. 

A támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót köteles 
benyújtani a támogató által rendszeresített nyomtatványon, a támogatott tevékenység megvalósulását követő 
30 napon belül, ill. a támogatási szerződésben megjelölt határidőig és módon.  

Az elszámolási csomagot az Arlói Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. A benyújtott elszámolást és 
szakmai beszámolót a Polgármesteri Hivatal pénzügyi előadója formai szempontból ellenőrzi, és amennyiben 
szükséges, hiánypótlásra hívja fel a kedvezményezettet. 

Az elszámolás tartalmi szempontból a jogszabályi előírások alapján kerül ellenőrzésre, melyet szintén a 
Pénzügyi előadó végez. Az ellenőrzés eredményéről a támogatott szervezet írásban értesítést kap.  

Amennyiben Kedvezményezett a beszámoló benyújtására vagy a hiánypótlásra vonatkozó kötelezettségét 
elmulasztja, a támogatást jogszerűtlenül használta fel, Támogató kötelezi Kedvezményezettet a támogatás 30 
napon belüli visszafizetésére. Az elszámolási kötelezettségek Kedvezményezett által történő megsértése súlyos 
szerződésszegésnek minősül és Kedvezményezett kizárja magát a további támogatási lehetőségekből. 
 
 
Pályázati felhívás mellékletei: 
 
1.sz. melléklet: Pályázati adatlap 
2.sz. melléklet: Támogatási Szerződés tervezet 
 
Arló, 2018. január 20. 
 
        
 Arló Nagyközség Önkormányzatának  
 Képviselő-testülete 
Záradék: 
 
Jóváhagyta Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2018. (I.26.)  határozatával. 
 
Arló,  2018. január … 
 
              Vámos Istvánné dr. Klisóczkiné Papp Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

A civil szervezetek 2018. évi önkormányzati költségvetési támogatáshoz 

 
1. A pályázat címe 

...................................................................................................................................................................  
 
2. A pályázó szervezet 

Neve: ........................................................................................................................................................  

Címe: ........................................................................................................................................................  
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Képviselője: ..............................................................................................................................................  

Értesítési címe: .........................................................................................................................................  

E-mail címe: .............................................................................................................................................  
 
3. A pályázó szervezet működési formája 

        egyesület        alapítvány       egyéb:   
3. a) Jogi személy esetén a pályázó 

Adószáma: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _  

Bírósági bejegyzés száma: ...................................................................................................................  

Bankszámlaszáma: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _  

Számlavezető pénzintézet neve:  ........................................................................................................ 

3. b) Nem jogi személy esetén, a kötelezettséget vállaló szervezet 

Neve: ..................................................................................................................................................  

Címe: .................................................................................................................................................. 

Képviselője: ........................................................................................................................................  

Adószáma: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _  

Bírósági bejegyzés száma: .................................................................................................................. 

Bankszámlaszáma: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _  

Számlavezető pénzintézet neve: .........................................................................................................  

(Nem jogi személy esetén együttműködési megállapodás benyújtása kötelező.) 

 
4. A pályázatért felelős személy 

Neve: ........................................................................................................................................................  

Címe: ........................................................................................................................................................  

Telefonszáma: ..........................................................................................................................................  

E-mail címe: .............................................................................................................................................  

 

5. A pályázó szervezet rövid bemutatása 

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

 
6. A pályázatban tervezett programok, tevékenységek részletes bemutatása, ütemezése 

(Sorok száma tetszés szerint bővíthető.) 

Támogatás célja, felhasználásának módja:................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  
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...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................   

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

Támogatás felhasználásának célcsoportja: ................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

Támogatás felhasználásának elvárt számszerűsíthető eredményei (indikátorok): 

Kötelező indikátor: 

Támogatásból közvetlenül részesülők száma: ......................  fő 

Támogatott rendezvényen résztvevők száma: ......................   fő 

 

Egyéb indikátorok: 

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

7. A tervezett programok, tevékenységek költségvetése 

(100.000 Ft-t meghaladó támogatási összeg igénylése esetén részletes költségvetési terv benyújtása 
kötelező!) 
 

Költség tételek, programok 
megnevezése 

Teljes költség 
(ezer Ft) 

Saját forrás 
(ezer Ft) 

Egyéb forrás 
(ezer Ft) 

Igényelt 
támogatás 
(ezer Ft) 

A) Működési költségek     

………………….     

………………….     

B) Szakmai tevékenység 
költségei: 

    

………………….     

………………….     

Összesen (A+B):     

(Sorok száma tetszés szerint bővíthető.) 
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Az igényelt támogatás összege összesen: ........................................................................... Ft 

 
 
8. Egyéb adatszolgáltatás 
 
Az előző évben elnyert Önkormányzati támogatás összege: ..........................................  Ft 
Elnyert támogatás esetén az elszámolás:         megtörtént      nem történt meg  
 
9. Nyilatkozattétel 
 
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

- a pályázati adatlapon szereplő információk teljes körűek, a valóságnak megfelelnek, azok hitelességét az 
Önkormányzat, vagy annak képviseletében eljáró szerv ellenőrizheti. 

- kijelentem, hogy a támogatási kérelemmel azonos tárgyban pályázatot/igénylést: 

benyújtottam   nem nyújtottam be   (kérjük X-szel jelölni) 

a következő szervezetekhez nyújtottam be támogatási igényt: 

Szervezet neve 
Támogatási igény 

benyújtásának 
időpontja 

Támogatási igény 
összege 

Elnyert támogatás 
összege 

    

    

 

- a pályázó szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs, a pályázó szervezet nem áll 
jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás 
vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban. 

- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6.§ (1) szerinti 
kizáró ok3, személyemmel és szervezetemmel szemben  

                                                 
3 a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. § (1) bekezdése 

alapján nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban: 

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, 

b) a kizárt közjogi tisztségviselő, 

c) az a)–b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 

d) az a)–c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 

e)8 olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel 
rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)–c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, 
szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének 
tagja, 

f)9 az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi 
jogi személy, 

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett 
párttal (a továbbiakban: párt), 

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati 
választáson, 
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 fenn áll   nem áll fenn,  (kérjük X-szel jelölni) 

- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) 
bekezdésében foglalt érintettség4 személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben 
 fenn áll   nem áll fenn  (kérjük X-szel jelölni) 
Amennyiben az érintettség „fennáll”, úgy a pályázat benyújtásával egyidejűleg e körülmény közzétételét 
kezdeményeztem. 

- a pályázó szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) 1.c) bekezdése 
értelmében átlátható szervezetnek minősül. 

- a pályázó szervezet megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek; 
Szervezetemre nem releváns:   (kérjük X-szel jelölni) 

- a pályázó szervezetnek nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a 
költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja. 

- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§ és 75.§-a értelmében a 2017. évi beszámolómat 2018.05.31-ig az 
Országos Bírósági Hivatalnak megküldöm és az erről szóló igazolást a támogatási összeg folyósítása előtt 
az Önkormányzatnak bemutatom. (jogi személyiséggel rendelkező szervezet esetén) 
Szervezetemre nem releváns:   (kérjük X-szel jelölni) 

- ÁFA nyilatkozat a költségvetési támogatás tekintetében: (kérjük X-szel jelölni) 

 Nem vagyok alanya az ÁFÁ-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül 
figyelembevételre. Kijelentem, hogy a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésben az 
általános forgalmi adót tartalmazó összeget szerepeltetem és az elszámolásnál az áfával növelt (bruttó) 
összeg kerül figyelembevételre. 

 Alanya vagyok az ÁFA-nak, de a támogatásból finanszírozott projektem kapcsán ÁFA levonási jog 
nem illet meg (tárgyi mentes tevékenységet vagy adólevonási joggal nem járó tevékenységet végzek). 
Kijelentem, hogy a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésben az általános forgalmi 
adót tartalmazó összeget szerepeltetem és az elszámolásnál az áfával növelt (bruttó) összeg kerül 
figyelembevételre. 

 Alanya vagyok az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült 
költségeimhez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozóan adólevonási jog illet meg. Kijelentem, hogy a 
támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésben az általános forgalmi adót nem tartalmazó 
összeget szerepeltetem és az elszámolásnál az áfa nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre. 

                                                                                                                                                                     
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették. 

4 8. § (1) alapján az érintettség akkor áll fenn, ha a pályázó 

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, 

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő, 

c) az a)–b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 

d) az a)–c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)–c) pont alá tartozó személy 
vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti 
szervének tagja, 

köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg. 
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 Alanya vagyok az ÁFA-nak, de a jelen szerződéshez kapcsolódóan nem élhetek az ÁFA-ra vonatkozó 
adólevonási jogommal. Vállalom, hogy a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült 
költségeit tételesen elkülönítem és az ezekhez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozó adólevonási jogommal 
nem élek, sem a tevékenység megkezdésekor, sem a szerződés érvényességi időtartamán belül. 
Kijelentem, hogy a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésben az általános forgalmi 
adót tartalmazó összeget szerepeltetem és az elszámolásnál az áfával növelt (bruttó) összeg kerül 
figyelembevételre. 

 Alanya vagyok az ÁFÁ-nak és jelen támogatási szerződéshez kapcsolódóan arányosítással állapítom 
meg a levonható és a le nem vonható ÁFA összegét. Kijelentem, hogy elszámolásnál az arányosítás 
számítását mellékelem. Kijelentem, hogy a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésben 
az általános forgalmi adót tartalmazó összeget arányosítottan szerepeltetem és az elszámolásnál a 
költségek ez esetben az arányosítással korrigált értékben kerülnek figyelembevételre. 

- ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, a pályázó szervezet annak megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik. 
Szervezetemre nem releváns:   (kérjük X-szel jelölni) 

- más, állami vagy európai uniós pénzalapokból finanszírozott szerződésükkel kapcsolatban kötelezettségei 
teljesítésének körében nem követett el olyan súlyos szerződésszegést kötelezettségei teljesítésének 
elmulasztása miatt, amelyet jogerős bírósági ítéletben állapítottak meg. 

- hozzájárulok ahhoz, hogy a Arló Nagyközség Önkormányzata és a pályázat kezelő szerv a pályázatban 
foglalt adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelje és az Önkormányzat hivatalos honlapján 
közzétegye. 

- vállalom, hogy szervezetem Arló nagyközség   társadalmi életében a támogatási időszak alatt aktív 
szerepet vállal, és a helyi és önkormányzati rendezvényeken részt vesz. 

 

Arló, 2018.. ………………………… 

  …...................................................... 
  pályázó cégszerű aláírása 
 
 
  …...................................................... 
  Kötelezettség vállaló cégszerű aláírása 
 
 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
(jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek támogatására) 

 
amely létrejött egyrészről  

Név: Arló Nagyközség Önkormányzata 
Cím:  3663 Arló, Ady Endre út 162. 
Adószám:  15726133-2-05 
Képviseli: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 mint Támogató, (továbbiakban: Támogató) 

másrészről  

Név: ……………………………………………………………………………………… 
Cím:  …………………………………………………………………………………….. 
Adószám:  …………………………………………………………………………… 
Képviseli: ………………………………………………………………………… 
 mint Támogatott (a továbbiakban: Kedvezményezett)  

között (továbbiakban együttesen: Felek) az alábbiak szerint: 
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1. A támogatás nyújtásának előzményei, körülményei 
 

Támogató Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete …/2018. (…..) számú határozata 
alapján Kedvezményezettet 

……………………..……… Ft azaz 
……………………………………..………………… forint 

összegű vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 
 

2. A támogatás célja 
 

A támogatás összegét a Kedvezményezett a pályázatában megjelölt szakmai feladatokra fordítja.  
 

3. A támogatás folyósítása 
 

 3.1 Kedvezményezett  kijelenti, hogy  
- a Támogató által a pályázati felhívás vagy a szerződés feltételeként előírt adatszolgáltatás során 

valótlan információkat nem közölt, 
- az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg más szerv felé nem nyújtott be, 
- a civil szervezet alapító okirata / alapszabálya hatályban van, nem áll csődeljárás, felszámolási 

eljárás, végelszámolás alatt, tevékenysége nem áll felfüggesztés alatt, azt nem szünetelteti, egyéb, 
a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, 

- nincs 60 napot meghaladó lejárt adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása az 
állam vagy az önkormányzatok felé, ideértve az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulékot 
is, 

- a szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) 1. c) bekezdése 
értelmében átlátható szervezetnek minősül. 

- a Támogató által nyújtott költségvetési támogatást a pályázati célra használja fel. 
- a támogatási összeget elkülönítetten kezeli az érvényes számviteli, pénzügyi, adó és egyéb 

gazdálkodási szabályok betartásával kezeli. 
- a szervezet 2017. évi beszámolóját 2018.05.31-ig az Országos Bírósági Hivatalnak megküldi és az 

erről szóló igazolást az Önkormányzatnak bemutatja. 
- más, állami vagy európai uniós pénzalapokból finanszírozott szerződésükkel kapcsolatban 

kötelezettségeik teljesítésének körében nem követett el olyan súlyos szerződésszegést 
kötelezettségei teljesítésének elmulasztása miatt, amelyet jogerős bírósági ítéletben állapítottak 
meg. 

 
3.2 Támogató az 1. pontban meghatározott összeget a szerződés aláírását követő 15 napon belül, a 
Kedvezményezett ………………………. pénzintézetnél vezetett ………………………. számú 
számlájára utalja.  

 
4. A támogatás felhasználásának beszámolási kötelezettsége  

 
4.1 Kedvezményezett a támogatás összegéről pénzügyi elszámolást és szakmai záró beszámolót készít, 
melyet a támogatott tevékenység megvalósulását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2018. január 15-ig 
kell megküldeni Támogató számára. 
 

A beszámoló részei: 
a) A pénzügyi elszámolás a támogatás céljára fordított összegről szóló 2018. évi – a számviteli 

előírásoknak megfelelő – hiteles számlamásolatokkal, illetve kifizetést igazoló 
bizonylatmásolatokkal a Támogató által rendszeresített formanyomtatványon és tartalommal 
történik, melyekre hitelesítés előtt záradékot kell rávezetni a következő szöveggel: „A 2018. évi  
önkormányzati támogatás terhére”.  

b) A szakmai záró beszámoló: szakmai értékelés a támogatás céljának megvalósulásáról, 
fotódokumentációval. 
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 4.2 Amennyiben a beszámoló hiányos, illetve egyéb okokból nem alkalmas a támogatás szerződésszerű 
felhasználásának ellenőrzésére, úgy Támogató 8 (nyolc) napos határidő kitűzésével Kedvezményezettet 
hiánypótlásra hívja fel.  
Amennyiben Kedvezményezett a beszámoló benyújtására vagy a hiánypótlásra vonatkozó kötelezettségét 
elmulasztja, Támogató kötelezi Kedvezményezettet a támogatás visszafizetésére. 
 
A jelen pontban foglalt kötelezettségek Kedvezményezett által történő megsértése súlyos 
szerződésszegésnek minősül és Kedvezményezett kizárja magát a további támogatási lehetőségekből.  

 
5. Kedvezményezett adatszolgáltatási és egyéb kötelezettsége 

 
5.1 Amennyiben Kedvezményezettnek a jelen szerződésben megjelölt adataiban változás következik be, 
azt köteles 5 munkanapon belül, írásban bejelenteni Támogató részére. A bejelentés megtételéig a jelen 
szerződésben feltüntetett adatokat kell hatályosnak tekinteni, ez esetben Támogató és Kedvezményezett 
részére továbbítandó küldeményeit a jelen szerződésben megjelölt címre jogosult megküldeni.  
 
5.2 Amennyiben Kedvezményezett a szerződés 3.2 pontjában megjelölt bankszámlájára vonatkozó 
adataiban bármilyen változás következik be köteles azt Támogató felé haladéktalanul bejelenteni.  

 
 5.3 A felek a jelen szerződés teljesítése érdekében kapcsolattartó személyeket neveznek  
 meg:  

Támogató részéről: 
- Név:  ………………………. 
- Telefon: 06-48-544-003 
- e-mail:  postmaster@onkormarlo.t-online.hu 
-  

Kedvezményezett részéről:  
- Név:  ………………………. 
- Telefon: ………………………. 
- e-mail: ………………………. 

 
5.4. Kedvezményezett kijelenti, hogy Arló Nagyközség társadalmi életében a támogatási időszak alatt 
aktív szerepet vállal, és a városi és önkormányzati rendezvényeken részt vesz. 

 
6. Adatkezelés  

Jelen szerződés aláírásával Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy neve, a támogatás tárgya, az elnyert 
támogatás összege, felhasználás célja és az esetleges érintettség nyilvánosságra hozható.  
 
 

7. Egyéb rendelkezések 
 

7.1 Jelen támogatási szerződés annak mindkét fél által történő aláírásával a keltezésben megjelölt 
időpontban lép hatályba és határozott – a 4.1 pont szerinti elszámolásra biztosított határidőig terjedő – 
időtartamra jön létre.  

 
7.2 A Felek megállapodnak, hogy jelen támogatási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik a 

Pályázati felhívás, a Kedvezményezett által benyújtott pályázat és mellékletei, valamint a 
szerződéskötés és elszámolás során benyújtott dokumentumok. Értelmezési vita, vagy bármely egyéb 
dokumentációs igény esetén a Felek a Támogató birtokában lévő – a felsorolt mellékletekkel 
összefűzött – eredeti példányt tekintik irányadónak.  

 
7.3 A szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közpénzekből nyújtott támogatások 
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, valamint az államháztartáson kívüli forrás 
átadásáról-átvételéről szóló a 2/2014.(II.7.) sz. Önk. rendelettel elfogadott eljárás rendelkezései az 
irányadóak.  
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7.4 A Felek jelen szerződést elolvasták, megértették, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag írták alá.  

 
Arló, 2018. ……………………….. 
 
 ……………………………… ……………………………… 
 Támogató  Kedvezményezett  
 
Ellenjegyezte: 
 
 ………………………………………  
  Jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          2. melléklet 
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Munkamegosztási megállapodás 

A gazdasági szervezettel nem rendelkező Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ és a kijelölt Arlói 

Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 

 
1. Általános szempontok 

 
A munkamegosztási megállapodás megkötésére az államháztartásról szóló törvény (továbbiakban: 
Áht.) 10. § (4a) bekezdése, valamint a végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Ávr.) 9. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján került sor, 
figyelembe véve az Ávr. 9. § (1) bekezdéseiben előírt szempontokat. 
A munkamegosztási megállapodás az Arlói Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: hivatal) és az 
Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ (a továbbiakban: ASZAK) a gazdasági szervezettel nem 
rendelkező költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére terjed ki.  
A munkamegosztási megállapodás célja, hogy a munkamegosztás és a felelősségvállalás szakszerű 
rendjének szabályozása mellett a hatékony, takarékos és ésszerű intézményi gazdálkodás kereteit 
megteremtse. 
A hivatal azonosító adatai: 
Arlói Polgármesteri Hivatal  3663 Arló, Ady Endre út 162.  
 adószám:15349208-2-05 
 PIR törzsszám: 349206 
A gazdásági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv azonosító adatai: 
Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ 3663 Arló, Rákóczi út 5. 
 adószám: 16675621-2-05 
 PIR törzsszám: 635989 
 
Az ASZAK helyett a gazdasági szervezetre az Ávr.ben rögzítettek szerinti feladatokat a hivatal az 
állományába tartozó alkalmazottakkal, a munkamegosztási megállapodásban rögzített helyen és 
módon látja el. 
A munkamegosztási megállapodás nem sértheti az ASZAK szakmai döntéshozó szerepét. 
A hivatal és az ASZAK együttműködnek a munkamegosztás megszervezésében és végrehajtásában, 
az éves költségvetésben és annak módosításaiban meghatározott előirányzatok figyelemmel 
kísérésében és betartásában, továbbá a belső kontrollrendszer kialakításában és működtetésében, 
melyért az ASZAK vezetője felelős. 
 
Az ASZAK a számviteli politikája keretében elkészített – a hivatal vezetője által jóváhagyott – 
szabályzatok (eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata, az eszközök és források 
értékelési szabályzata, a pénzkezelési szabályzat, önköltség számítási szabályzat, a felesleges 
vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata) és a számlarend előírásait alkalmazza.   
 
A hatályos jogszabályt adottnak tekintve: a szabályzatok kidolgozásában együttműködnek, az 
érintkezési pontokon összehangolják a hivatal szabályzatában foglaltakat a gazdasági szervezettel 
nem rendelkező költségvetési szerv érdekeivel és azokat kötelező érvénnyel mindkét fél betartja.  
A hivatal vezetője gondoskodik arról, hogy az általa vezetett számviteli (főkönyvi) könyvelésben 
elkülönítetten szerepeljenek az ASZAK gazdasági eseményei. 
A hivatal ellátja azokat a feladatokat, melynek személyi és tárgyi feltételei az ASZAK-nál nem 
adottak, így (például): 
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 könyvvezetés, 
 leltározás, 
 elektronikus úton történő utalások, 
 adatszolgáltatás. 
 

2. Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság 
3.  

Az ASZAK a képviselő-testület által a költségvetési rendeletben az alapfeladatai ellátásához 
jóváhagyott költségvetése felett önállóan rendelkezik. 
Az ASZAK számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért felel, ezen 
felül köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodni, hogy 
az biztosítsa az önkormányzat költségvetésében a részére megállapított előirányzatok takarékos 
felhasználását. 
 

3. Tervezés 
 
A hivatal és az ASZAK egymás és az önkormányzat részére a költségvetési tervezéshez adatokat 
szolgáltat, azok megalapozására és alátámasztására. 

Az ASZAK számára a feladatok fedezetéül a hivatal nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok 
szolgálnak, amelyet az ASZAK érdekében használ fel. 
A hivatal feladatai a költségvetés tervezésének időszakában:  

– az ASZAK-kal együttműködve adatot szolgáltat az önkormányzat költségvetési 
koncepciójához; 

– számításokat végez a költségvetési előirányzatok megalapozásához; 

– az ASZAK-kal közösen figyelemmel kíséri a költségvetési előirányzatok alakulását; 

– előkészíti a költségvetési egyeztető tárgyalásra a rendelkezésre álló információk alapján a 
tervezés megalapozását szolgáló számításokat, adatokat, információkat; 

– előkészíti az önkormányzat bizottsági üléseire, illetve a képviselő-testület üléseire az 
intézményt érintő előterjesztéseket, azokhoz információt szolgáltat; 

– a költségvetési rendelet elfogadását követően gondoskodik az előirányzatok elkülönített 
(szakfeladat, főkönyvi számla alábontás) nyilvántartásáról, erről az ASZAK vezetőjét 
tájékoztatja; 

– gondoskodik az analitikus nyilvántartások év eleji megnyitásáról, egyeztetéséről és 
további vezetéséről. 

 
4. Előirányzat módosítás  

 
Az előirányzatok módosításával kapcsolatos mindenkori eljárási rendet az önkormányzat 
költségvetési rendelete tartalmazza. 
Az ASZAK előirányzat módosítási igényét a hivatal felé – az első negyedév kivételével – 
negyedévente jelzi.  
Az ASZAK vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításról köteles az 
önkormányzat jegyzőjét tájékoztatni. Az előirányzat módosítását az ASZAK egyidejű 
tájékoztatásával a hivatal is kezdeményezheti, melyben megjelöli annak fedezetét (átvett pénzeszköz, 
bevételi többlet, stb.) és a kiadási előirányzatot, melyre a felhasználás történik. 
Az ASZAK a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat 
végre. 
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Amennyiben az előirányzatok módosítására az Országgyűlés vagy a Kormány döntésének 
következtében kerül sor, a hivatal a költségvetési rendelet módosítását követően a végrehajtott 
módosításról tájékoztatja az ASZAK-ot. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv 
tájékoztatása a hivatal feladata. 

A hivatal és az ASZAK a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat 
saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a képviselő-testület döntését követően. 
A képviselő-testület által elrendelt előirányzat módosítások költségvetésen történő átvezetéséért a 
hivatal vezetője által felhatalmazott dolgozó a felelős. 
 

5. Pénzkezelés 

 

Az ASZAK-nál házipénztár nem működik. A készpénzforgalom lebonyolítása a hivatal 
házipénztárában történik.  
Az ASZAK által beszedett bevételeket a pénzkezelési szabályzatban ezzel megbízott dolgozó a 
hivatalnál kezelt házipénztárába a beszedést követő a Pénzkezelési Szabályzatban előírtaknak 
megfelelően befizeti. 

Az ASZAK kifizetést a képviselő-testület által a költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzatok 
mértékéig teljesíthet. 

Az ASZAK-nál a pénzkezeléssel kapcsolatos feladatokat, térítési díjak beszedését a költségvetési 
szerv állományába tartozó pénzbeszedéssel megbízott dolgozók látják el a fent részletezett módon. 

 

6. Előirányzat felhasználás 
 
6.1. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás szabályai 
 
A munkamegosztási megállapodásban rögzített a képviselő-testület által jóváhagyott előirányzaton és 
létszám előirányzaton belül a munkáltatói jogok gyakorlása az ASZAK vezetőjének feladat- és 
hatásköre, aki a jogkört a 2. pontban meghatározottak szerint gyakorolja. 
A közalkalmazotti jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos ügyintézés (kinevezési 
okirat, átsorolás, munkaszerződés, megbízási díj, jogviszony megszüntetése, elszámoló-lap 
elkészítése aláírásra), valamint az aláírt okiratok a Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságához 
történő továbbítása a hivatal feladata. 

Az ASZAK: 

 önálló bérgazdálkodói jogkört gyakorol, a költségvetési évben keletkezett bérmegtakarítást 
és bérmaradványt szabadon felhasználhatja, ez azonban a későbbiekben többlettámogatási 
igénnyel nem járhat; 

 a számfejtéséhez szükséges adatokról, a munkából való távolmaradásról, a betegszabadság 
igénybevételéről havi jelentés készít, amit tárgyhónap 25-ig a hivatal részére eljuttat; 

 ellenőrzi a Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságától érkező bérjegyzék 
adattartalmának valódiságát, eltérés esetén a feltárt hibát jelzi a hivatal felé;  

 a képviselő-testület által jóváhagyott maradvány, illetve a tárgyévi bérmegtakarítás terhére 
jogszabály és a költségvetési rendeletben előírtak szerint jutalmazásra fordítható keret 
felosztására hozott döntés továbbítása a hivatal részére; 

 egyéb munkáltatói intézkedésekről és döntésekről tájékoztatja a hivatalt.  

 
A hivatal: 
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 az ASZAK által teljesített adatszolgáltatást feldolgozza és továbbítja a Magyar 
Államkincstár Igazgatósága felé. 

6.2. A dologi kiadásokkal való gazdálkodás szabályai 
– Az ASZAK a képviselő-testület által a költségvetésben elfogadott előirányzatokon belül 

önállóan gazdálkodik a működéshez szükséges dologi kiadásokkal. 

6.3. Beruházási, felújítási kiadások 
Az ASZAK beruházási, felújítási tevékenységet csak a munkamegosztási megállapodásban 
rögzítettek szerint a képviselő testület által a költségvetési rendeletében meghatározott esetben és 
mértékben végezhet. Amennyiben a beruházás, felújítás forrása pályázati pénzeszköz, abban az 
esetben is szükséges a képviselő-testület jóváhagyása a felhasználásra. 
 

7. Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás 
 

A gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök gyakorlására vonatkozó – vertikális folyamatokat magukban 
foglaló – általános szabályokat magában foglaló kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi 
ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás megnevezésű szabályzatot az ASZAK a hivatallal 
együttműködve készíti el, és az abban foglalt előírásokat mind a két fél köteles betartani.  

Kötelezettséget az ASZAK saját nevében a képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok 
mértékéig vállal. A kötelezettségvállalás során a megrendelő a számlát az ASZAK részére kéri 
kiállítani.  

A kötelezettségvállalásokról a hivatal – költségvetési szervenként – analitikus nyilvántartást vezet. 

Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét 
megelőzően, írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad 
előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a 
kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 
Pénzügyi ellenjegyzést az ASZAK esetén a hivatal gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt 
személy, Klisóczkiné Papp Andrea és Benőcs Józsefné végezhet. 
 
Az ASZAK-nál a teljesítés igazolás elvégzésére a költségvetési szerv vezetője és az általa írásban 
kijelölt, a költségvetési szerv állományába tartozó intézményvezető helyettes és a pénzkezeléssel 
megbízott dolgozó jogosultak. A teljesítés igazolást a teljesítés igazolás dátumának és a teljesítés 
tényére történő utalásnak a megjelölésével, és az arra jogosult személyek aláírásával kell igazolni. 
Érvényesítést az ASZAK esetén Bíróné Molnár Márta és Balázs Mihályné végezhet. 
Utalványozásra az ASZAK nevében a költségvetési szerv vezetője és az általa felhatalmazott 
intézményvezető helyettes írásban jogosult. Az utalványozás minden esetben írásban, 
utalványrendeleten történik.  
 
A gazdálkodási jogosítványok betartása mellett az Ávr.-ben előírt összeférhetetlenségi 
követelményeket figyelembe kell venni.  

Az ellenőrzési és gazdálkodási jogkörök gyakorlása során a gazdálkodási szabályzatban 
meghatározott eljárásrendet kell alkalmazni, az abban foglaltak a jogkörök gyakorlására 
felhatalmazottak részére kötelező érvényűek. 
 

8. Főkönyvi könyvelés és analitikus nyilvántartás 
 
A főkönyvi könyvelést, az előirányzatok és azok módosításának nyilvántartását, továbbá az eszközök 
analitikus nyilvántartásának vezetését a hivatal végzi.  
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A hivatal vezetője az ASZAK vezetőjét kérésére bármikor, de legalább havonta tájékoztatja az 
intézményt érintő bevételi és kiadási előirányzatok felhasználásáról. A képviselő-testület 
költségvetést érintő döntéseiről, intézkedéséről a hivatal vezetője azonnal tájékoztatást nyújt. 
Az általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások elszámolásához szükséges 
alapadatokat az ASZAK szolgáltatja a hivatal felé.  
 

9. Információáramlás, adatszolgáltatás 

A hivatal és az ASZAK vezetője az információáramlás zavartalan és az adatszolgáltatás 
valódiságának biztosítása érdekében szükség szerint személyes megbeszélést tart. 

 

10. Beszámolás 
 
Az ASZAK vagyoni és pénzügyi helyzetével kapcsolatos könyvvezetési, nyilvántartási kötelezettség 
teljesítése a hivatal feladata.  

A könyvviteli mérleg alátámasztását szolgáló leltározás (mennyiségben vagy egyeztetéssel) 
elvégzésének időpontját, felelőseit és helyszíneit a leltárkészítési és leltározási szabályzat tartalmazza.  

Az éves költségvetési beszámolóért a költségvetési szerv vezetője felelős. 

11. Működtetés, tárgyi eszközök karbantartása, felújítás, beruházás, vagyonkezelés 
 
Az ASZAK felelős az intézmény működtetéséért és a feladatellátás biztosításáért. A személyi és 
tárgyi feltételek biztosításáról az intézményvezető gondoskodik. 

Az ASZAK a karbantartási, kisjavítási, érintés- és villámvédelmi, feladatai elvégeztetéséről maga 
gondoskodik.  

Az ASZAK egyes karbantartási feladatok elvégzését az önkormányzat által foglalkoztatott dolgozók 
igénybevételével oldhatja meg, melyet a polgármester engedélyez.  

Az ASZAK karbantartási munkáinak megrendelése tárgyában az egyszerűsített közbeszerzési eljárás 
lefolytatásához – a közbeszerzési szabályzatban megfogalmazottakkal összhangban – árajánlatokat 
kér be. A felújítási és pályáztatható feladatok pályázati kiírását a hivatal végzi. 

A hivatal a közbeszerzési értékhatárt elérő vagy meghaladó beruházások, felújítások lebonyolítása 
során az önkormányzat közbeszerzési eljárásokról szóló szabályzatában előírtak figyelembe vételével 
kezdeményezi, illetve jelzi a szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatását. 

A felújítások és építési jellegű beruházások előkészítése, a kivitelezés végrehajtásának folyamatos 
ellenőrzése, az elvégzett munka megrendelés alapján történő átvétele az ASZAK vezetője, megbízás 
esetén a hivatal műszaki feladatokkal megbízott dolgozójának vagy műszaki ellenőrnek a feladata. 

Az ASZAK vezetője felel az általa vezetett intézmény rendelkezésére bocsátott önkormányzati 
vagyon rendeltetésszerű használatáért és állagának megőrzéséért. 

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyon hasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásának szabályairól szóló 9/2012. (VII.2.) önkormányzati rendeletében, továbbá a 
felesleges vagyontárgyak selejtezéséről szóló szabályzatában és a leltározási és leltárkészítési 
szabályzatban meghatározott előírásokat betartani kötelesek. Az ASZAK a jogszabályokban és az 
önkormányzat vagyonrendeletében előírt módon az önkormányzat tulajdonában lévő vagyont 
önállóan használhatják. 

 
12. A belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés 
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A hivatal és az ASZAK vezetője az általa vezetett intézmény vonatkozásában köteles a belső 
kontrollrendszer keretében kialakítani, működtetni és fejleszteni a kontrollkörnyezetet, a 
kockázatkezelési rendszert, a kontrolltevékenységeket, az információ és kommunikációs rendszert, 
továbbá a nyomon követési rendszert. 
A belső kontrollrendszer kialakításánál figyelembe kell venni a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásait, 
továbbá az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatókban leírtakat. 
Az ASZAK vezetője a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározottakkal összhangban köteles 
írásban értékelni a kialakított kontrollrendszer minőségét, melyről a hivatalt is tájékoztatja.  
A hivatal és az ASZAK belső ellenőrzését a „GY  GY” Perfekt Audit Kft. belső ellenőrei végzik. 
Belső ellenőrzésre a kockázatelemzéssel alátámasztott éves belső ellenőrzési tervben meghatározottak 
szerint kerül sor. A belső ellenőrzés lefolytatásának rendjét a belső ellenőrzési vezető által 
jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza. 
 

13. Záró rendelkezések 
 
A megállapodás 2018. február 1. napjától lép hatályba és az ebben foglaltakat e naptól kezdve kell 
alkalmazni. 
A 2012. február 20-án megkötött megállapodás 2018. február 1-től hatályát veszti. 
Kelt Arló, 2018. január 19.  
 

……………………………………………………… 
kijelölt szerv 

vezetője 

…………………………………………………………… 
gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési 

szerv vezetője 
 
 

Záradék: A hivatal és az ASZAK közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló 
megállapodást a képviselő-testület a 14/2018. (I.26.) határozatával jóváhagyta. 
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Munkamegosztási megállapodás 
 

A gazdasági szervezettel nem rendelkező Arlói Tengerszem Óvoda és a kijelölt Arlói 

Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 

 
1. Általános szempontok 

 
A munkamegosztási megállapodás megkötésére az államháztartásról szóló törvény (továbbiakban: 
Áht.) 10. § (4a) bekezdése, valamint a végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Ávr.) 9. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján került sor, 
figyelembe véve az Ávr. 9. § (1) bekezdéseiben előírt szempontokat. 
A munkamegosztási megállapodás az Arlói Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: hivatal) és az 
Arlói Tengerszem Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) a gazdasági szervezettel nem rendelkező 
költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére terjed ki.  
A munkamegosztási megállapodás célja, hogy a munkamegosztás és a felelősségvállalás szakszerű 
rendjének szabályozása mellett a hatékony, takarékos és ésszerű intézményi gazdálkodás kereteit 
megteremtse. 
A hivatal azonosító adatai: 
Arlói Polgármesteri Hivatal  3663 Arló, Ady Endre út 162.  
 adószám:15349208-2-05 
 PIR törzsszám: 349206 
A gazdásági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv azonosító adatai: 
Arlói Tengerszem Óvoda 3663 Arló, Ady Endre út 164. 
 adószám: 16675614-1-05 
 PIR törzsszám: 635978 
 
Az Óvoda helyett a gazdasági szervezetre az Ávr.ben rögzítettek szerinti feladatokat a hivatal az 
állományába tartozó alkalmazottakkal, a munkamegosztási megállapodásban rögzített helyen és 
módon látja el. 
A munkamegosztási megállapodás nem sértheti az Óvoda szakmai döntéshozó szerepét. 
A hivatal és az Óvoda együttműködnek a munkamegosztás megszervezésében és végrehajtásában, az 
éves költségvetésben és annak módosításaiban meghatározott előirányzatok figyelemmel kísérésében 
és betartásában, továbbá a belső kontrollrendszer kialakításában és működtetésében, melyért az 
Óvoda vezetője felelős. 
 
Az Óvoda a számviteli politikája keretében elkészített – a hivatal vezetője által jóváhagyott – 
szabályzatok (eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata, az eszközök és források 
értékelési szabályzata, a pénzkezelési szabályzat, önköltség számítási szabályzat) a felesleges 
vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata és a számlarend előírásait alkalmazza.   
 
A hatályos jogszabályt adottnak tekintve: a szabályzatok kidolgozásában együttműködnek, az 
érintkezési pontokon összehangolják a hivatal szabályzatában foglaltakat a gazdasági szervezettel 
nem rendelkező költségvetési szerv érdekeivel és azokat kötelező érvénnyel mindkét fél betartja.  
A hivatal vezetője gondoskodik arról, hogy az általa vezetett számviteli (főkönyvi) könyvelésben 
elkülönítetten szerepeljenek az Óvoda gazdasági eseményei. 
A hivatal ellátja azokat a feladatokat, melynek személyi és tárgyi feltételei az Óvodánál nem adottak, 
így (például): 

 könyvvezetés, 
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 leltározás, 
 elektronikus úton történő utalások, 
 adatszolgáltatás. 
 

2. Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság 
 
Az Óvoda a képviselő-testület által a költségvetési rendeletben az alapfeladatai ellátásához 
jóváhagyott költségvetése felett önállóan rendelkezik. 
Az Óvoda számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért felel, ezen 
felül köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodni, hogy 
az biztosítsa az önkormányzat költségvetésében a részére megállapított előirányzatok takarékos 
felhasználását. 
 

3. Tervezés 
 

A hivatal és az Óvoda egymás és az önkormányzat részére a költségvetési tervezéshez adatokat 
szolgáltat, azok megalapozására és alátámasztására. 

Az Óvoda számára a feladatok fedezetéül a hivatal nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok 
szolgálnak, amelyet az Óvoda érdekében használ fel. 
A hivatal feladatai a költségvetés tervezésének időszakában:  

– az Óvodával együttműködve adatot szolgáltat az önkormányzat költségvetési 
koncepciójához; 

– számításokat végez a költségvetési előirányzatok megalapozásához; 

– az Óvodával közösen figyelemmel kíséri a költségvetési előirányzatok alakulását; 

– előkészíti a költségvetési egyeztető tárgyalásra a rendelkezésre álló információk alapján a 
tervezés megalapozását szolgáló számításokat, adatokat, információkat; 

– előkészíti az önkormányzat bizottsági üléseire, illetve a képviselő-testület üléseire az 
intézményt érintő előterjesztéseket, azokhoz információt szolgáltat; 

– a költségvetési rendelet elfogadását követően gondoskodik az előirányzatok elkülönített 
(szakfeladat, főkönyvi számla alábontás) nyilvántartásáról, erről az Óvoda vezetőjét 
tájékoztatja; 

– gondoskodik az analitikus nyilvántartások év eleji megnyitásáról, egyeztetéséről és 
további vezetéséről. 

 
4. Előirányzat módosítás  

 
Az előirányzatok módosításával kapcsolatos mindenkori eljárási rendet az önkormányzat 
költségvetési rendelete tartalmazza. 
Az Óvoda előirányzat módosítási igényét a hivatal felé – az első negyedév kivételével – 
negyedévente jelzi.  
Az Óvoda vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításról köteles az 
önkormányzat jegyzőjét tájékoztatni. Az előirányzat módosítását az Óvoda egyidejű tájékoztatásával 
a hivatal is kezdeményezheti, melyben megjelöli annak fedezetét (átvett pénzeszköz, bevételi többlet, 
stb.) és a kiadási előirányzatot, melyre a felhasználás történik. 
Az Óvoda a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre. 
Amennyiben az előirányzatok módosítására az Országgyűlés vagy a Kormány döntésének 
következtében kerül sor, a hivatal a költségvetési rendelet módosítását követően a végrehajtott 
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módosításról tájékoztatja az Óvodát. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv 
tájékoztatása a hivatal feladata. 

A hivatal és az Óvoda a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját 
hatáskörben nem emelhetik fel, csak a képviselő-testület döntését követően. 
A képviselő-testület által elrendelt előirányzat módosítások költségvetésen történő átvezetéséért a 
hivatal vezetője által felhatalmazott dolgozó a felelős. 
 

5. Pénzkezelés 

Az Óvodánál házipénztár nem működik. A készpénzforgalom lebonyolítása a hivatal házipénztárában 
történik.  
Kifizetés a képviselő-testület által a költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzatok mértékéig 
teljesíthető. 

 

6. Előirányzat felhasználás 
 
6.1. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás szabályai 
 
A munkamegosztási megállapodásban rögzített a képviselő-testület által jóváhagyott előirányzaton és 
létszám előirányzaton belül a munkáltatói jogok gyakorlása az Óvoda vezetőjének feladat- és 
hatásköre, aki a jogkört a 2. pontban meghatározottak szerint gyakorolja. 
A közalkalmazotti jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos ügyintézés (kinevezési 
okirat, átsorolás, munkaszerződés, megbízási díj, jogviszony megszüntetése, elszámoló-lap 
elkészítése aláírásra), valamint az aláírt okiratok a Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságához 
történő továbbítása a hivatal feladata. 

Az Óvoda: 

 önálló bérgazdálkodói jogkört gyakorol, a költségvetési évben keletkezett bérmegtakarítást 
és bérmaradványt szabadon felhasználhatja, ez azonban a későbbiekben többlettámogatási 
igénnyel nem járhat; 

 a számfejtéséhez szükséges adatokról, a munkából való távolmaradásról, a betegszabadság 
igénybevételéről havi jelentés készít, amit tárgyhónap 25-ig a hivatal részére eljuttat; 

 ellenőrzi a Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságától érkező bérjegyzék 
adattartalmának valódiságát, eltérés esetén a feltárt hibát jelzi a hivatal felé;  

 a képviselő-testület által jóváhagyott maradvány, illetve a tárgyévi bérmegtakarítás terhére 
jogszabály és a költségvetési rendeletben előírtak szerint jutalmazásra fordítható keret 
felosztására hozott döntés továbbítása a hivatal részére; 

 egyéb munkáltatói intézkedésekről és döntésekről tájékoztatja a hivatalt.  

A hivatal: 

 az Óvoda által teljesített adatszolgáltatást feldolgozza és továbbítja a Magyar 
Államkincstár Igazgatósága felé. 

6.2. A dologi kiadásokkal való gazdálkodás szabályai 
– Az Óvoda a képviselő-testület által a költségvetésben elfogadott előirányzatokon belül 

önállóan gazdálkodik a működéshez szükséges dologi kiadásokkal. 

6.3. Beruházási, felújítási kiadások 
Az Óvoda beruházási, felújítási tevékenységet csak a munkamegosztási megállapodásban rögzítettek 
szerint a képviselő testület által a költségvetési rendeletében meghatározott esetben és mértékben 
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végezhet. Amennyiben a beruházás, felújítás forrása pályázati pénzeszköz, abban az esetben is 
szükséges a képviselő-testület jóváhagyása a felhasználásra. 
 

7. Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás 

 

A gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök gyakorlására vonatkozó – vertikális folyamatokat magukban 
foglaló – általános szabályokat magában foglaló kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi 
ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás megnevezésű szabályzatot az Óvoda a hivatallal 
együttműködve készíti el, és az abban foglalt előírásokat mind a két fél köteles betartani.  

Kötelezettséget az Óvoda saját nevében a képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok mértékéig 
vállal. A kötelezettségvállalás során a megrendelő a számlát az Óvoda részére kéri kiállítani.  

A kötelezettségvállalásokról a hivatal – költségvetési szervenként – analitikus nyilvántartást vezet. 

Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét 
megelőzően, írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad 
előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a 
kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 
Pénzügyi ellenjegyzést az Óvoda esetén a hivatal gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt 
személy, Klisóczkiné Papp Andrea és Benőcs Józsefné végezhet. 
 
Az Óvodánál a teljesítés igazolás elvégzésére a költségvetési szerv vezetője és az általa írásban 
kijelölt, a költségvetési szerv állományába tartozó intézményvezető helyettes jogosult. A teljesítés 
igazolást a teljesítés igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalásnak a megjelölésével, és 
az arra jogosult személyek aláírásával kell igazolni. 
Érvényesítést az Óvoda esetén Bíróné Molnár Márta és Balázs Mihályné végezhet. 
Utalványozásra az Óvoda nevében a költségvetési szerv vezetője és az általa felhatalmazott 
intézményvezető helyettes írásban jogosult. Az utalványozás minden esetben írásban, 
utalványrendeleten történik.  
A gazdálkodási jogosítványok betartása mellett az Ávr.-ben előírt összeférhetetlenségi 
követelményeket figyelembe kell venni.  

Az ellenőrzési és gazdálkodási jogkörök gyakorlása során a gazdálkodási szabályzatban 
meghatározott eljárásrendet kell alkalmazni, az abban foglaltak a jogkörök gyakorlására 
felhatalmazottak részére kötelező érvényűek. 
 

8. Főkönyvi könyvelés és analitikus nyilvántartás 
 
A főkönyvi könyvelést, az előirányzatok és azok módosításának nyilvántartását, továbbá az eszközök 
analitikus nyilvántartásának vezetését a hivatal végzi.  
A hivatal vezetője az Óvoda vezetőjét kérésére bármikor, de legalább havonta tájékoztatja az 
intézményt érintő bevételi és kiadási előirányzatok felhasználásáról. A képviselő-testület 
költségvetést érintő döntéseiről, intézkedéséről a hivatal vezetője azonnal tájékoztatást nyújt. 
Az általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások elszámolásához szükséges 
alapadatokat az Óvoda szolgáltatja a hivatal felé.  
 

9. Információáramlás, adatszolgáltatás 

 

A hivatal és az Óvoda vezetője az információáramlás zavartalan és az adatszolgáltatás valódiságának 
biztosítása érdekében szükség szerint személyes megbeszélést tart. 
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10. Beszámolás 
 

Az Óvoda vagyoni és pénzügyi helyzetével kapcsolatos könyvvezetési, nyilvántartási kötelezettség 
teljesítése a hivatal feladata.  

A könyvviteli mérleg alátámasztását szolgáló leltározás (mennyiségben vagy egyeztetéssel) 
elvégzésének időpontját, felelőseit és helyszíneit a leltárkészítési és leltározási szabályzat tartalmazza.  

Az éves költségvetési beszámolóért a költségvetési szerv vezetője felelős. 

 

11. Működtetés, tárgyi eszközök karbantartása, felújítás, beruházás, vagyonkezelés 
 
Az Óvoda felelős az intézmény működtetéséért és a feladatellátás biztosításáért. A személyi és tárgyi 
feltételek biztosításáról az intézményvezető gondoskodik. 

Az Óvoda a karbantartási, kisjavítási, érintés- és villámvédelmi, feladatai elvégeztetéséről maga 
gondoskodik.  

Az Óvoda egyes karbantartási feladatok elvégzését az önkormányzat által foglalkoztatott dolgozók 
igénybevételével oldhatja meg, melyet a polgármester engedélyez.  

Az Óvoda karbantartási munkáinak megrendelése tárgyában az egyszerűsített közbeszerzési eljárás 
lefolytatásához – a közbeszerzési szabályzatban megfogalmazottakkal összhangban – árajánlatokat 
kér be. A felújítási és pályáztatható feladatok pályázati kiírását a hivatal végzi. 

A hivatal a közbeszerzési értékhatárt elérő vagy meghaladó beruházások, felújítások lebonyolítása 
során az önkormányzat közbeszerzési eljárásokról szóló szabályzatában előírtak figyelembe vételével 
kezdeményezi, illetve jelzi a szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatását. 

A felújítások és építési jellegű beruházások előkészítése, a kivitelezés végrehajtásának folyamatos 
ellenőrzése, az elvégzett munka megrendelés alapján történő átvétele az Óvoda vezetője, megbízás 
esetén a hivatal műszaki feladatokkal megbízott dolgozójának vagy műszaki ellenőrnek a feladata. 

Az Óvoda vezetője felel az általa vezetett intézmény rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyon 
rendeltetésszerű használatáért és állagának megőrzéséért. 

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyon hasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásának szabályairól szóló 9/2012. (VII.2.) önkormányzati rendeletében, továbbá a 
felesleges vagyontárgyak selejtezéséről szóló szabályzatában és a leltározási és leltárkészítési 
szabályzatban meghatározott előírásokat betartani kötelesek. Az Óvoda a jogszabályokban és az 
önkormányzat vagyonrendeletében előírt módon az önkormányzat tulajdonában lévő vagyont 
önállóan használhatják. 

 
12. A belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés 

 
Az Óvoda vezetője az általa vezetett intézmény vonatkozásában köteles a belső kontrollrendszer 
keretében kialakítani, működtetni és fejleszteni a kontrollkörnyezetet, a kockázatkezelési rendszert, a 
kontrolltevékenységeket, az információ és kommunikációs rendszert, továbbá a nyomon követési 
rendszert. 
A belső kontrollrendszer kialakításánál figyelembe kell venni a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásait, 
továbbá az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatókban leírtakat. 
Az Óvoda vezetője a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározottakkal összhangban köteles 
írásban értékelni a kialakított kontrollrendszer minőségét, melyről a hivatalt is tájékoztatja.  
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A hivatal és az Óvoda belső ellenőrzését a „GY  GY” Perfekt Audit Kft. belső ellenőrei végzik. 
Belső ellenőrzésre a kockázatelemzéssel alátámasztott éves belső ellenőrzési tervben meghatározottak 
szerint kerül sor. A belső ellenőrzés lefolytatásának rendjét a belső ellenőrzési vezető által 
jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza. 

 
13. Záró rendelkezések 

 
A megállapodás 2018. február 1. napjától lép hatályba és az ebben foglaltakat e naptól kezdve kell 
alkalmazni. 
A 2012. február 20-án megkötött megállapodás 2018. február 1-től hatályát veszti. 
Kelt Arló, 2018. január 19.  
 

……………………………………………………… 
kijelölt szerv 

vezetője 

…………………………………………………………… 
gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési 

szerv vezetője 
 
 
 
 

Záradék: A hivatal és az Óvoda közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló 
megállapodást a képviselő-testület a 15/2018. (I.26.) határozatával jóváhagyta. 
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          3. melléklet 
 

1. melléklet az 1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelethez 
 

1. sz. melléklet a 9/2012. (VII. 2.) rendelethez 
 
Arló Nagyközség Önkormányzata         
3663 Arló, Ady Endre út 162.                
 

 
Forgalomképtelen törvény alapján 

                                       
 
Helyr.szám       Megnevezés                                    V.jell.     
---------------- --------------------------------------------- ------- 
    43/   / /    Dózsa györgy út                               Törzsvagyon 
 
    56/  1/ /    Dózsa György út /részterület/                 Törzsvagyon 
 
    68/  2/ /    Névtelen út a Tamás völgybe                   Törzsvagyon 
 
    84/  1 /     Névtelen út                                   Törzsvagyon 
 
   101/   / /    Dózsa György út                               Törzsvagyon 
 
   204/   / /    Névtelen út                                   Törzsvagyon 
 
   209/   / /    Dankó út                                      Törzsvagyon 
 
   289   / /     Árok                                          Törzsvagyon 
 
   399   / /     Árok                                          Törzsvagyon 
 
   604/  1/ /    Vasút út + Kerékpárút részterülete            Törzsvagyon 
 
   607/   / /    Ady Endre úti járda                           Törzsvagyon 
 
   659/  3/ /    Vízmosás                                      Törzsvagyon 
 
   661/   / /    Vázsó árok                                    Törzsvagyon 
 
   674/   / /    Névtelen út a Kerékpárútig                    Törzsvagyon 
 
   693/  3/ /    Vasút út "Gázcseretelep" előtt                Törzsvagyon 
 
   788   / /     Közterület / Névtelen tér                     Törzsvagyon 
 
   789/   / /    Ady Endre út                                  Törzsvagyon 
 
   813/   / /    Benéte árok                                   Törzsvagyon 
 
   814/   / /    Benéte út                                     Törzsvagyon 
 
   830/   / /    Árok                                          Törzsvagyon 
 
   831/   / /    Benéte út                                     Törzsvagyon 
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   837/   / /    Közterület /Vásár tér utca és Árok közötti    Törzsvagyon 
                 zöldterület 
 
   838/   / /    Vásártér utca                                 Törzsvagyon 
 
   855/   / /    Zombori út                                    Törzsvagyon 
 
   861/   / /    Zombori út                                    Törzsvagyon 
 

878/   / /    Kossuth utca                                 Törzsvagyon 
 
   889/   / /    Széchenyi utca                               Törzsvagyon 
 
   946/  1/ /    Névtelen árok                                 Törzsvagyon 
 
   965/   / /    Közterület                                    Törzsvagyon 
 
  1015/   / /    Hunyadi út                                    Törzsvagyon 
 
  1019/   / /    Csahó-patak                                   Törzsvagyon 
 
  1022/   / /    Vízmosás                                      Törzsvagyon 
 
  1039/  1/ /    Vízmosás                                      Törzsvagyon 
 
  1053/   / /    Közterület / Hunyadi út                       Törzsvagyon 
 
  1078/   / /    Temető felé vezető út                         Törzsvagyon 
 
  1192/   / /    Közút (Mátyásról temetőhöz)                   Törzsvagyon 
 
  1222/  2/ /    Vízmosás                                      Törzsvagyon 
 
  1223/   / /    Mátyás király út                              Törzsvagyon 
 
  1237/   / /    Szohony-patak                                 Törzsvagyon 
 
  1302/   / /    Kassai út                                     Törzsvagyon 
 
  1308/   / /    Árok                                          Törzsvagyon 
 
  1325/   / /    Névtelen árok                                 Törzsvagyon 
 
  1332/   / /    Ady Endre út                                  Törzsvagyon 
 
  1337/   / /    Árok                                          Törzsvagyon 
 
  1352/   / /    Vasút út                                      Törzsvagyon 
 
  1353/  4/ /    Vasút út + Kerékpárút részterülete            Törzsvagyon 
 
  1354/   / /    Névtelen tér (Piac)                           Törzsvagyon 
 
  1363/   / /    Árok                                          Törzsvagyon 
 
  1386/  / /     Patak                                         Törzsvagyon 
 
  1389/   / /    Ady Endre út leágazása a Sportpályához        Törzsvagyon 
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  1442/  1/ /    Névtelen árok                                 Törzsvagyon 
 
  1493/   / /    Névtelen út                                   Törzsvagyon 
 
  1494/   / /    Ady Endre úti járda a Hódos patakig           Törzsvagyon 
 
  1517/ 14/ /   Gagarin út (park)                              Törzsvagyon 
 
  1517/ 19/ /    Gagarin út                                    Törzsvagyon 
 
  1517/ 21/ /    Névtelen út Ady 225-höz vezető út a           Törzsvagyon 
                 Gagarin útról 
 
  1518/   / /    Gagarin út                                    Törzsvagyon 
 
  1584/   / /    Petőfi telep                                  Törzsvagyon 
 
  1594/   / /    Petőfi telep                                  Törzsvagyon 
 
  1604/   / /    Petőfi telep                                  Törzsvagyon 
 
  1614/   / /    Petőfi telep                                  Törzsvagyon 
 
  1616/   / /    Névtelen árok                                 Törzsvagyon 
 
  1648/  1/ /    Pozsonyi út                                   Törzsvagyon 
 
  1648/  2/ /    Táncsics telep                                Törzsvagyon 
 
  1650/   / /    Rákóczi úti járda                             Törzsvagyon 
 
  1670/   / /    Névtelen árok                                 Törzsvagyon 
 
  1712/   / /    Névtelen út                                   Törzsvagyon 
 
  1726/   / /    Táncsics telep 33 melletti út                 Törzsvagyon 
 
  1731/   / /    Táncsics telep 33 melletti út                 Törzsvagyon 
 
  1765/   / /    Táncsics telep                                Törzsvagyon 
 
  1772/   / /    Táncsics telep                                Törzsvagyon 
 
  1774/   / /    Arany János út                                Törzsvagyon 
 
  1799/   / /    Névtelen árok                                 Törzsvagyon 
 
  1802/   / /    Jókai út                                      Törzsvagyon 
 
  1832/   / /    Névtelen út a Palina patakhoz                 Törzsvagyon 
 
  1840/   / /    Buszváró                                      Törzsvagyon 
 
  1841/   / /    Névtelen út a Palina patakig                  Törzsvagyon 
 
  1842/   / /    Buszváró                                      Törzsvagyon 
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  1846/   / /    Vízmosás                                      Törzsvagyon 
 
  1853/   / /    Vízmosás                                      Törzsvagyon 
 
  1882/   / /    Névtelen út a két temető között               Törzsvagyon 
 
  1903/  1/ /    Brassói út                                    Törzsvagyon 
 
  1903/  2/ /    Csobánkai árok                                Törzsvagyon 
 
  1933/   / /    Telek árok, vízmosás                          Törzsvagyon 
 
  1934/   / /    Névtelen út a Hagymáshoz                      Törzsvagyon 
 
  2106/   / /    Akácos út                                     Törzsvagyon 
 
  2117/   / /    Várhegy-Kohász-Kiserdő út                     Törzsvagyon 
 
  2118/ 10/ /    Névtelen út a 2120 hrsz-hoz                   Törzsvagyon 
 
  2118/ 11/ /    Lejtő út                                      Törzsvagyon 
 
  2171/   / /    Akácos út                                     Törzsvagyon 
 
  2173/   / /    Névtelen út                                   Törzsvagyon 
 
  2182/   / /    Bányász út                                    Törzsvagyon 
 
  2201/   / /    Névtelen út (összekötő út)                    Törzsvagyon 
 
  2299/   / /    Fácános-Fenyő-Virágos-Halász út               Törzsvagyon 
 
  2306/   / /    Névtelen út                                   Törzsvagyon 
 
  2320/   / /    Névtelen út                                   Törzsvagyon 
 
  2328/   / /    Gombás út                                     Törzsvagyon 
 
  2381/   / /    Arlói-tó                                      Törzsvagyon 
 
  2383/   / /    Suvadás út                                    Törzsvagyon 
 
    02/ 26/ /    Névtelen út                                   Törzsvagyon 
 
    07/  1/ /    Névtelen út                                   Törzsvagyon 
 
   010/  9/ /    Névtelen út a Pócos tanya előtt               Törzsvagyon 
 
   011/  2/ /    Névtelen árok a Razajba vezető út mellett     Törzsvagyon 
 
   014/   / /    Névtelen út                                   Törzsvagyon 
 
   015/   / /    Névtelen út                                   Törzsvagyon 
 
   017/  3/ /    Névtelen út                                   Törzsvagyon 
 
   022/   / /    Névtelen út                                   Törzsvagyon 
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   023/   / /    Névtelen árok                                 Törzsvagyon 
 
   027/   / /    Névtelen út                                   Törzsvagyon 
 
   029/   / /    Névtelen út                                   Törzsvagyon 
 
   031/   / /    Kerékpárút /belterületi határtól Ózdig/       Törzsvagyon 
 
   035/   / /    Névtelen árok                                 Törzsvagyon 
 
   050/   / /    Névtelen út                                   Törzsvagyon 
 
   053/   / /    Névtelen út Csahófőbe                         Törzsvagyon 
 
   065/   / /    Névtelen út Szohonyig a tó bal oldalán        Törzsvagyon 
 
   067/   / /    Névtelen út a Tó körül                        Törzsvagyon 
 
   070/   / /    Névtelen út a Konya völgyhöz                  Törzsvagyon 
 
   079/   / /    Névtelen út                                   Törzsvagyon 
 
   082/   / /    Névtelen út Csernelybe                        Törzsvagyon 
 
   086/   / /    Névtelen út Izrában                           Törzsvagyon 
 
   093/   / /    Névtelen patak                                Törzsvagyon 
 
   094/   / /    Névtelen út (Lőrincz árnyékába vezető út)     Törzsvagyon 
 
   098/   / /    Névtelen patak                                Törzsvagyon 
 
  0102/   / /    Névtelen út Csernelybe                        Törzsvagyon 
 
  0107/  1/ /    Névtelen út                                   Törzsvagyon 
 
  0112/  2/ /    Kerékpárút/Járdánháza határától Arló belterül Törzsvagyon 
 
  0114/   / /    Névtelen árok                                 Törzsvagyon 
 
  0116/  1/ /    Névtelen út                                   Törzsvagyon 
 
  0116/  3/ /    Névtelen út                                   Törzsvagyon 
 
  0117/  6/ /    Névtelen út a Gagarin útról a Vízműhöz        Törzsvagyon 
 
  0123/  9/ /    Névtelen út                                   Törzsvagyon 
 
  0124/  3/ /    Névtelen út                                   Törzsvagyon 
 
  0125/   / /    Névtelen út                                   Törzsvagyon 
 
  0126/   / /    Névtelen árok                                 Törzsvagyon 
 
  0135/   / /    Névtelen út a Keresztenyik völgybe            Törzsvagyon 
 
  0139/   / /    Névtelen út Dobronyába                        Törzsvagyon 
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  0146/   / /    Névtelen út                                   Törzsvagyon 
 
  0158/   / /    Névtelen út Dobronyába                        Törzsvagyon 
 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
                                                                           
Összesen (139 darab) 
 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————--               

 
 
 
 
 
 
 

Forgalomképtelen helyi döntés alapján 
                                       
 
Helyr.szám       Megnevezés                                    V.jell.     
---------------- --------------------------------------------- ----------- 
   877/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
   890/  2/ /    Közkert Millecentenáriumi Emlékművel          Törzsvagyon 
 
  1619/  1/ /    Kivett közterület                             Törzsvagyon 
 
  1619/  2/ /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
  1881/   / /    Egyházi temető, Ravatalozó                    Törzsvagyon 
 
  2376/   / /    Beépített terület (hétvégi ház udvar)         Törzsvagyon 
 
  2377/  1/ /    Közpark                                       Törzsvagyon 
 
    02/ 27/ /    Temető                                        Törzsvagyon 
 
   055/   / /    Egyházi temető                                Törzsvagyon 
 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
                                                                           
Összesen (9 darab) 
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2. melléklet az 1/2018. (I.29.)  önkormányzati rendelethez 
 

2. melléklet a 9/2012. (VII. 2.) rendelethez 
 
Arló Nagyközség Önkormányzata                         
3663 Arló, Ady Endre út 162.                

 
 
 

Korlátozottan forgalomképes törvény alapján 
                                       
 
Helyr.szám       Megnevezés                                    V.jell.     
---------------- --------------------------------------------- ----------- 
   862/   / /    I.sz.Napközi Otthonos Óvoda                   Törzsvagyon 
 
   863/   / /    Polgármesteri Hivatal,C.K.Ö.,Vegyesbolt       Törzsvagyon 
 
   890/  1/ /    Ált.Isk.Konyha,Gyógyszertár,ÖNO,Védőnő,Gyerek Törzsvagyon 
 
  1552/ 22/ /    Napköziotthonos Óvoda                         Törzsvagyon 
 
  1646/   / /    Általános Iskola „D” épület                   Törzsvagyon 
 
  0117/  5/ /    Víztároló medence 2x500m3-es                  Törzsvagyon 
 
                                                                           
Összesen (6 darab)  
 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
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Arló Nagyközség Önkormányzata                         
3663 Arló, Ady Endre út 162. 
              
 

 Korlátozottan forgalomképes helyi döntés alapján 
                                       
 
Helyr.szám       Megnevezés                                    V.jell.     
---------------- --------------------------------------------- ----------- 
     1/  1/ /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
     1/  2/ /    Beépítetlen terűlet                           Törzsvagyon 
 
    47/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
    52/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
    54/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
    67/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
    68/  1/ /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
   221/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
   226/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
   235/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
   251/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
   252/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
   264/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
   290/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
   304/  1/ /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
   354/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
   356/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
   362/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
   364/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
   365/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
   369/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
   382/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
   384/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
   388/   / /    Orvosi rendelők,Fogászat,Gondozási Központ    Törzsvagyon 
 
   409/ 10/ /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
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   604/  3/ /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
   670/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
   693/  1/ /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
   693/  2/ /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
   714/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
   720/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
   721/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
   818/  1/ /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
   818/  2/ /    Idegen épülettel beépített terület            Törzsvagyon 
 
   818/  3/ /    Saját használatú út                           Törzsvagyon 
 
   829/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
   860/  5/ /    Garázs építési telek                          Törzsvagyon 
 
   860/  6/ /    Garázs építési telek                          Törzsvagyon 
 
   860/  7/ /    Garázs építési telek                          Törzsvagyon 
 
   860/  8/ /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
   860/  9/ /    Társasház szolgálati lakásokkal               Törzsvagyon 
 
   860/ 10/ /    Szolgálati lakások                            Törzsvagyon 
 
   874/   / /    Tájház                                        Törzsvagyon 
 
   875/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
   876/   / /    Saját használatú út                           Törzsvagyon 
 
   879/   / /    Beépítetlen terület /építési telek/           Törzsvagyon 
 
   888/   / /    Beépítetlen terület /építési telek/           Törzsvagyon 
 
   946/  2/ /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
   989/   / /    Lakóház, udvar                                Törzsvagyon 
 
  1016/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
  1017/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
  1034/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
  1044/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
  1046/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
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  1054/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
  1161/  1/ /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
  1161/  3/ /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
  1163/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
  1169/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
  1211/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
  
  1225/   / /    Beépített terület /idegen ingatlannal/        Törzsvagyon 
 
  1229/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
  1306/  7/ /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
  1319/  1/ /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
  1345/  2/ /    Irodaház                                      Törzsvagyon 
 
  1351/  1/ /    Tűzoltószertár                                Törzsvagyon 
 
  1413/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
  1419/  4/ /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
  1429/  2/ /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
  1446/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
  1447/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
  1454/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
  1471/  2/ /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
  1516/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
  1517/  3/ /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
  1517/  4/ /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
  1532/ 23/ /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
  1532/ 24/ /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
  1532/ 25/ /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
  1552/ 19/ /    Lakóház, udvar (Szolg. Lakás)                 Törzsvagyon 
 
  1552/ 27/ /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
  1615/   / /    Legelő                                        Törzsvagyon 
 
  1673/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
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  1695/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
  1696/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
  1697/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
  1717/   / /    „Iker” szolgálati lakás                       Törzsvagyon 
 
  1746/   / /    Beépített terület (Lakóház, udvar)            Törzsvagyon 
 
  1751/   / /    Beépített terület (Lakóház)                   Törzsvagyon 
 
  1761/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
  1767/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
  1824/  3/ /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
  1824/  4/ /    Termőföld (gyep)                              Törzsvagyon 
 
  1889/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
  1937/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
  1941/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
  1963/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
  1966/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
  2114/   / /    Üdülőövezeti vízellátási rendszer             Törzsvagyon 
 
  2124/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
  2181/  2/ /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
  2226/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
  2327/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
  2377/  3/ /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
  2377/  4/ /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
  2377/  5/ /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
  2384/   / /    Hétvégi ház, udvar                            Törzsvagyon 
 
  2387/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
  2388/   / /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
  2391/  1/ /    Beépítetlen terület                           Törzsvagyon 
 
    02/ 15/ /    Termőföld (szántó)                            Törzsvagyon 
 
    02/ 24/ /    Termőföld (szántó)                            Törzsvagyon 
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    02/ 28/ /    Beépítetlen terület /Parkoló/                 Törzsvagyon 
 
    02/ 32/ /    Termőföld (szántó)                            Törzsvagyon 
 
    03/  4/ /    Szilárd és folyékony hulladéklerakó telep     Törzsvagyon 
 
   026/  2/ /    Termőföld (szántó)                            Törzsvagyon 
 
   032/  4/ /    Termőföld (szántó)                            Törzsvagyon 
 
   040/  8/ /    Beépítetlen terület /ipari ter./ Ady út melle Törzsvagyon 
 
   042/ 13/ /    Beépítetlen terület /ipari ter./ Ady út melle Törzsvagyon 
 
   056/  2/ /    Termőföld (gyep)                              Törzsvagyon 
 
  0111/   / /    Termőföld (gyep)                              Törzsvagyon 
 
 
                                                                           
Összesen (121 darab) 
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3. melléklet az 1/2018.(I.29.) önkormányzati rendelethez 
 

3. melléklet a 9/2012. (VII. 2.) rendelethez 
 
Arló Nagyközség Önkormányzata          
3663 Arló, Ady Endre út 162.                

 
 

Forgalomképes 
                                       
 
Helyr.szám       Megnevezés                                    V.jell.     
---------------- --------------------------------------------- ----------- 
   865/   / /    FALUHÁZ/Fodrász,Kozmetika,Könyvtár,Házasságkö Üzleti vagy 
 
  1312/   / /    Beépítetlen terület                           Üzleti vagy 
 
  1388/  1/ /    Sportpálya                                    Üzleti vagy 
 
  1388/  3/ /    Beépítetlen terület (tornaterem helye)        Üzleti vagy 
 
  1442/  2/ /    Beépítetlen terület                           Üzleti vagy 
 
  1517/ 11/ /    Beépítetlen terület                           Üzleti vagy 
 
  1517/ 20/ /    Lakótelek                                     Üzleti vagy 
 
  1552/ 16/ /    Beépítetlen terület                           Üzleti vagy 
 
  1552/ 26/ /    Beépítetlen terület                           Üzleti vagy 
 
  1877/   / /    Szövetkezeti épület                           Üzleti vagy 
 
  1926/   / /    Beépítetlen terület                           Üzleti vagy 
 
  2118/ 13/ /    Beépítetlen terület (üdülőtelek)              Üzleti vagy 
 
  2118/ 14/ /    Beépítetlen terület (üdülőtelek)              Üzleti vagy 
 
  2139/   / /    Beépítetlen terület (hétvégi ház, udvar)      Üzleti vagy 
 
  2139/   / /    Beépítetlen terület (hétvégi ház, udvar)      Üzleti vagy 
 
  2141/   / /    Beépített terület (Hétvégi ház, udvar)        Üzleti vagy 
  
  2270/   / /    Hétvégi ház és udvar                          Törzsvagyon 
 
  2380/  3/ /    Strandfürdő és Camping                        Üzleti vagy 
 
  2385/   / /    Strandfürdő és Camping                        Üzleti vagy 
 
   987/   / /    Gyermektábor                                  Üzleti vagy 
 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
                                                                         
Összesen (18 darab)
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          5. melléklet 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
 

ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, valamint  
ARLÓ NAGYKÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA között  

 
1. Általános szempontok 
 
Arló Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete, valamint az 
Arló Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) 
Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1)-(4) 
bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján együttműködési megállapodást (továbbiakban: 
megállapodás) kötnek. 
A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – megállapodás alapján – az 
önkormányzat költségvetési szerveként működő Arlói Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: 
hivatal).  
A megállapodás részletesen tartalmazza azokat a feladatokat és együttműködési lehetőségeket, 
amelyek eredményesen segítik a jogszabályokból adódó kötelezettségek teljesítését és a közösen 
megfogalmazott célok megvalósítását. 
 
2. Az együttműködési lehetőségek területei és formái 
 
Az önkormányzat a nemzetiségi ügyek ellátása körében biztosítja a nemzetiségi jogok érvényesülését, 
ellátja a településen a kulturális szolgáltatással, nyilvános könyvtári ellátással, muzeális intézmények 
fenntartásával, közművelődéssel, tájékoztatással, a nemzetiség szellemi, épített és tárgyi örökségével, 
írott és elektronikus sajtójával, a szociális alapellátással, a helyi közfoglalkoztatással kapcsolatos 
települési önkormányzati feladatokat. 
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szabályozza az önkormányzat képviselő-
testülete feladatait a településen működő települési nemzetiségi önkormányzattal. 
Az önkormányzat képviselő-testülete a nemzetiségek ügyeivel foglalkozó bizottságban a települési 
nemzetiségi önkormányzat képviselteti magát. 
A nemzetiségi önkormányzat pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és egyéb alapvető feladatai egységes 
szabályok szerinti elvégzése, átláthatósága érdekében kapcsolódik az önkormányzat hivatala által 
működtetetett – az állami informatikai rendszerrel összekapcsolható – informatikai rendszerhez, 
amely a folyamatos pénzügyi állami ellenőrzés eszközeként is szolgál.  
A hivatal a nemzetiségi önkormányzat részére – annak székhelyén – biztosítja az önkormányzati 
működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási 
feladatok ellátásáról. A végrehajtásról a hivatal gondoskodik.  
Az önkormányzat a lehetőségei és költségvetési helyzetének figyelembe vétele mellett a nemzetiségi 
önkormányzattal történő előzetes egyeztetést követően az adott évi költségvetési rendeletében – egyes 
feladatellátáshoz – pénzügyi támogatást biztosíthat.  
A hivatal segíti a nemzetiségi önkormányzat pályázati lehetőségeinek a feltárását és azok elkészítését. 
A hivatal jegyzője az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat közötti kapcsolattartásra Bíróné 
Molnár Márta vezető főtanácsost jelöli ki. 
Az önkormányzat megbízásából és képviseletében a jegyző, vagy jegyzővel azonos képesítési 
előírásoknak megfelelő – megbízottja részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, 
amennyiben törvénysértést észlel. 
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Az oktatás területén kiemelt figyelemmel kísérik a roma nemzetiségű gyerekek továbbtanulásának 
lehetőségeit, annak segítése érdekében a tehetséges tanulók az önkormányzat és a nemzetiségi 
önkormányzat döntése alapján ösztöndíj támogatásban részesülhetnek.  
A hivatal a nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább harminckettő 
órában, az önkormányzati feladat ellátásához, működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői 
feladatok ellátásához) szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes 
használatát biztosítja. A helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási 
költségeket az önkormányzat viseli. A hivatal a nemzetiségi önkormányzat feladatellátásához – 
térítésmentesen – külön helyiséget biztosít az önkormányzat Arló, Ady Endre út 137. számú 
ingatlanában. 
A hivatal biztosítja a postai levelezési, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását, 
jegyzőkönyvek elkészítését és az ezzel járó költségek viselését. 
Az önkormányzat gazdálkodásával összefüggő sajátos feladatokat a számviteli politika keretében 
elkészített - eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata, az eszközök és források 
értékelési szabályzata, a pénzkezelési szabályzat - továbbá a felesleges vagyontárgyak 
hasznosításának és selejtezésének szabályzata és a számlarend tartalmazza. A szabályzatok hatálya a 
nemzetiségi önkormányzatra is kiterjednek. 
 
3. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje 
 
A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozat tervezetét a jegyző készíti elő, amelyet a 
nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszt a nemzetiségi önkormányzat testülete elé.  
A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése során a jegyző a nemzetiségi 
önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat – a költségvetési 
törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állást követően – közli a nemzetiségi 
önkormányzat elnökével. 
A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére az Áht. 23.-25. § 
rendelkezéseit az Áht. 26. § (1) bekezdése szerinti eltérésekkel, továbbá az Ávr. 24. §-t, a 27. §-t és a 
28. §-t kell alkalmazni az Ávr. 29.§ (1) bekezdésében foglalt eltérésekkel.  
Az önkormányzat képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat részére meghatározott támogatás 
mértékéről a döntést követő 15 napon belül tájékoztatja a nemzetiségi önkormányzatot.  
A jegyző által elkészített költségvetési határozat tervezetet az elnök február 15-éig, ha a központi 
költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi 
költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig benyújtja a nemzetiségi 
önkormányzat képviselő-testületének.  
 
A nemzetiségi önkormányzat a képviselő-testület által jóváhagyott éves költségvetésről az 
államháztartás pénzügyi információs rendszere keretében adatszolgáltatást teljesít. 
A hivatal a nemzetiségi önkormányzat jóváhagyott elemi költségvetéséről a határozat-tervezet 
képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő harminc napon belül adatot szolgáltat a 
Kincstár területileg illetékes szervéhez. 
A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséért, az elfogadást követő 
adatszolgáltatások határidőben történő teljesítéséért Benőcs Józsefné pénzügyi főelőadó a felelős.  
Az önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan döntési jogosultsággal 
nem rendelkezik. 
Az önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozata törvényességéért, bevételi és 
kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, továbbá egymás kötelezettségvállalásiért és 
tartozásaiért nem felelős. 
 
4. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje 
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A nemzetiségi önkormányzat előirányzatai kizárólag a nemzetiségi önkormányzat költségvetési 
határozata alapján módosíthatók. 
Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatai felett többletbevételt ér el, bevétel 
kiesése keletkezik, vagy kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, abban az esetben 
módosítania kell költségvetési határozatát, melyről a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete 
dönthet. 
A nemzetiségi önkormányzat által végrehajtott előirányzat változásának határozat-tervezetét a jegyző 
készíti elő. Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, a saját hatáskörben 
végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési határozat módosításáról a jegyző által 
történő előkészítése után, az elnök előterjesztése alapján a nemzetiségi önkormányzat képviselő-
testülete dönt.  
A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete – az első negyedév kivételével – negyedévenként, 
de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (február 28-ig), december 
31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés – a nemzetiségi 
önkormányzatot érintő módon – meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, 
azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell 
terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.  
A nemzetiségi önkormányzat előirányzat módosításainak képviselő-testületi előterjesztésének 
előkészítéséért a jegyző a felelős.  
A nemzetiségi önkormányzat előirányzatairól és az abban bekövetkezett változásairól a hivatalban 
Benőcs Józsefné pénzügyi főelőadó naprakész nyilvántartást vezet. 
 
5. Beszámolási kötelezettség 
 
A nemzetiségi önkormányzat zárszámadási határozat tervezetét a jegyző készíti elő, amelyet a 
nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszt a nemzetiségi önkormányzat testülete elé.  
A nemzetiségi önkormányzat az éves gazdálkodásáról szóló zárszámadását – a költségvetéshez 
hasonlóan – határozatban köteles elfogadni. 
 
6. A költségvetési gazdálkodás szabályai 
 
A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve a hivatal, ahol Benőcs 
Józsefné pénzügyi főelőadó, Balázs Mihályné pénzügyi főmunkatárs, Molnárné Plesovszki Judit 
pénzügyi előadó a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási szabályok betartása mellett végzik 
feladataikat. 
A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásával összefüggő döntési hatáskörök és ellenőrzési 
jogkörök gyakorlásának rendjét, felelőseinek és a helyettesítés rendjének a meghatározását a hivatal 
gazdálkodási szabályzata tartalmazza. 
 
6.1. Kötelezettségvállalás  
A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában szereplő előirányzatai terhére kizárólag a 
nemzetiségi önkormányzat elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzat 
elnökhelyettese vállalhat kötelezettséget. A felhatalmazás, illetve a felhatalmazás visszavonása 
minden esetben csak írásban történhet.  
A nemzetiségi önkormányzat nevében kötelezettséget vállalni az Ávr-ben foglalt kivételekkel csak 
pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet. A 
pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a 
tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a 
gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 
A nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásainak nyilvántartásáról a hivatalban Balázs 
Mihályné pénzügyi főmunkatárs gondoskodik. 
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6.2. Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése 
A nemzetiségi önkormányzat nevében vállalt kötelezettség pénzügyi ellenjegyzésére a jegyző által 
írásban kijelölt, a hivatal állományába tartozó Benőcs Józsefné pénzügyi főelőadó, vagy Klisóczkiné 
Papp Andrea jegyző köztisztviselők jogosultak. 
A nemzetiségi önkormányzatnál felhatalmazott pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést 
megelőzően meg kell győződnie arról, hogy a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet 
biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 
Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg az előző bekezdésében előírtaknak, a pénzügyi 
ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót, a kötelezettséget vállaló szerv 
vezetőjét és a jegyzőt. 
A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának 
és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával 
kell igazolni. 
 
6.3. Teljesítésigazolás 
A teljesítés igazolására a nemzetiségi önkormányzat nevében az elnök, vagy megbízása alapján az 
elnökhelyettes, vagy Benőcs Józsefné pénzügyi főelőadó írásban jogosult.  
A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, az arra 
jogosult személy aláírásával kell igazolni. 
 
6.4. Érvényesítés  
Érvényesítésre a nemzetiségi önkormányzat nevében a jegyző megbízása alapján Balázs Mihályné 
pénzügyi főmunkatárs, vagy Bíróné Molnár Márta pénzügyi főtanácsos írásban jogosult.  
Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést, a megállapított összeget, az 
érvényesítés dátumát és az érvényesítő aláírását. 
Az érvényesítőnek a nemzetiségi önkormányzat gazdasági eseményeinek vonatkozásában 
ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az 
Áht., az államháztartási számviteli kormányrendelet és e rendelet előírásait, továbbá a gazdálkodási 
szabályzatban foglaltakat megtartották-e. 
 
6.5. Utalványozás  
Utalványozásra a nemzetiségi önkormányzat elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott 
nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. A felhatalmazás, illetve a felhatalmazás visszavonása 
minden esetben csak írásban történhet.  
Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra rávezetett, más 
esetben külön írásbeli rendelkezéssel lehet. Utalványozásra a teljesítésigazolást követően kerülhet 
sor. 
Nem kell utalványozni az Ávr. 59. § (5) bekezdésében nevesített esetekben. 
 
6.6. Összeférhetetlenségi követelmények 
A nemzetiségi önkormányzat tekintetében a kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző 
ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon 
gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult 
és a teljesítést igazoló személlyel. A kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, 
utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a 
tevékenységét a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el. A 
hivatalban Benőcs Józsefné pénzügyi főelőadó a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, 
teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról a 
gazdálkodási szabályzatban foglaltak szerint naprakész nyilvántartást vezet. 
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7. Pénzellátás 
 
A nemzetiségi önkormányzat az önkormányzat számlavezetőjénél, az OTP Bank Nyrt. Ózdi Fiókjánál 
vezeti 11734121-15781761 számú pénzforgalmi számláját. A számla feletti rendelkezési jogosultakat 
a pénzkezelési szabályzat melléklete tartalmazza. 
A nemzetiségi önkormányzat pénzforgalmi számlát,– a meghatározott kivételekkel – egy belföldi 
hitelintézetnél vagy a Kincstárban nyithat, és csak egy pénzforgalmi számlával rendelkezhet. 
Költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással kapcsolatos minden pénzforgalmát e számlán 
köteles lebonyolítani. 
A nemzetiségi önkormányzat döntése alapján és forrásai terhére 
a) fizetési számlájához kapcsolódóan alcímű számlákat (a központi költségvetésből folyósított 
hozzájárulások, támogatások jogszabályban meghatározott esetben; rövid lejáratú betétei 
elkülönítésére szolgáló alszámla; egyéb, meghatározott célú pénzeszközök elkülönítésére szolgáló 
alszámla és programonként az európai uniós forrásból finanszírozott programok lebonyolítására 
szolgáló alszámla.) 

b) letéti pénzeszközök kezelésére letéti számlát, 
c) devizabetét számlát vezethet. 
A nemzetiségi önkormányzat önálló pénztárat működtet. A hivatalban a nemzetiségi önkormányzat 
házipénztárából a készpénzben történő kiadások teljesítésére a pénztári órák figyelembe vételével 
kerülhet sor.  
A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével 
kapcsolatos feladatokat a hivatal pénzügyi ügyintézője (Benőcs Józsefné pénzügyi főelőadó) látja el. 
 

8. Vagyongazdálkodás 
 
A nemzetiségi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről a hivatal elkülönített nyilvántartást 
vezet, melyért Balázs Mihályné főmunkatárs a felelős. 
A nemzetiségi önkormányzat vagyona, – az abban bekövetkezett növekedés vagy csökkenés – 
elkülönítetten a könyvviteli mérleg szerkezete szerinti tagolásban, a zárszámadási határozatban kerül 
bemutatásra.  
A vagyon leltározása az önkormányzat leltározási és leltárkészítési szabályzatában előírtak szerinti 
rendszerességgel és módon történik. A nemzetiségi önkormányzat vagyonának leltározásában az 
elnök, és az általa írásban kijelölt képviselő közreműködik. 
A vagyontárgyak selejtezésével összefüggő szabályokat a hivatal felesleges vagyontárgyak 
hasznosításának és selejtezésének a szabályzatában előírtak szerint kell elvégezni. A nemzetiségi 
önkormányzat a selejtezésre javasolt eszközeire az elnök – a nemzetiségi önkormányzat képviselő-
testületének véleményét kikérve – tesz javaslatot a jegyző felé. 
 
9. A belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés 
 
A hivatal a nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában köteles a belső kontrollrendszer keretében 
kialakítani, működtetni és fejleszteni a kontrollkörnyezetet, a kockázatkezelési rendszert, a 
kontrolltevékenységeket, az információ és kommunikációs rendszert, továbbá a nyomon követési 
rendszert. A nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó belső kontrollrendszer kialakításáért a jegyző a 
felelős. 
A belső kontrollrendszer kialakításánál figyelembe kell venni a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásait, 
továbbá az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatókban leírtakat. 
A nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzését „GY & GY” Perfekt Audit Kft. belső ellenőrei 
végzik. Belső ellenőrzésre a kockázatelemzéssel alátámasztott éves belső ellenőrzési tervben 
meghatározottak szerint kerül sor. A belső ellenőrzés lefolytatásának rendjét a belső ellenőrzési 
vezető által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza. 
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A nemzetiségi önkormányzat részt vesz a belső ellenőrzés értékeléséről készülő éves beszámoló – rá 
vonatkozó részének - elkészítésében, amit a hivatal készít el. 
 
10. Gazdálkodáshoz kapcsolódó szabályzatok 
 
Az önkormányzat gazdálkodó szervénél, azaz a hivatalnál található és a gazdálkodás vitelét 
szabályozó valamennyi szabályzat rögzíti a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának szabályait is. 
A belső szabályzatokban előírtak a nemzetiségi önkormányzatra is kötelező érvénnyel vonatkoznak. 
 
11. Záró rendelkezések 
 
A megállapodás 2018. február 1. napjától lép hatályba és az ebben foglaltakat e naptól kezdve kell 
alkalmazni. 
A korábban megkötött és 2018. január 26-án felülvizsgált megállapodás hatályát veszti. 
A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló 
ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.  
 
Arló, 2018. január 19. 
 
 
 

……………………..………….. 
Polgármester 

……….………………………….. 
elnök 

 
 
Záradék: Az együttműködési megállapodást Arló Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete a 
20/2018. (I.26.) határozatával, az Arló Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-
testülete a 4/2018. (I.25.) határozatával jóváhagyta.  
 
Arló, 2018. január 19. 

 
 
                                                                                              

  Klisóczkiné Papp Andrea 
jegyző 

 
 
 


