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Vámos Istvánné dr.: Köszönti a jelenlévőket, és megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, Balogh Edina később érkezik a képviselő-testület ülésére. Köszöntöm 
a civil szervezetek képviselőit, és az egészségügyi beszámolóhoz megjelenteket. A 
napirenddel kapcsolatban az alábbi módosítást szeretném tenni: a 7. napirendi pontnál 
az ASZAK térítési díj felülvizsgálatát vegyük le napirendről, a 9. napirenddel 
kapcsolatban nem tudunk rendeletet elfogadni, helyette egy tájékoztatást szeretnék 
adni, a 11. napirend címe a következőképpen változna: Nádasd-völgyi Háziorvosi 
Ügyeleti Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetéséről tájékoztató és adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása. A 12. 
napirend kiegészítését kérem, d) a Szövetkezeti ház helyiségének bérbeadása, e) 
Anyakönyvi rendelet módosításáról tájékoztató, f) Bérleti díjjal kapcsolatos kérelem, 
g) Önkormányzat tulajdonát érintő földtulajdon terület nagyságának módosítása, h) 
25 főút ügyében tartott közmeghallgatásról tájékoztatás, i) Tájékoztatás a közmunka 
program elfogadásáról, j) Szennyvíz csatornával kapcsolatos tájékoztatás. Kérem, az 
elhangzott módosításokkal együtt szavazzunk a napirend elfogadásáról. 
 
A napirendet a jelenlévő képviselők egyhangúan, 6 igen szavazattal az alábbiak 
szerint fogadják el: 
 
Javasolt és elfogadott napirendi pontok: 
 

1) Civil szervezetek támogatása 
2) Egészségügy beszámolója 
3) Köztisztviselői illetményeltérítés fedezete 
4) Fogászati kezelőegység fedezetének kiegészítése 
5) 2017. évi költségvetés elfogadása 
6) 2016. évi költségvetés módosítása 
7)  ASZAK nyersanyagnorma megállapítása 
8) Szociális rendelet módosítása 
9) Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati 

rendelet megalkotásáról tájékoztató 
10) Iskolaépület visszavétele 
11) Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulás 2017. 

évi költségvetéséről tájékoztató és adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása 

12) Indítványok, javaslatok, egyebek 
a) Tói villanyszámla átvállalásáról döntés 
b) Közkút leszereléséről döntés 
c) Tájékoztató az ÉRV Zrt határozat elfogadásáról 
d) Szövetkezeti ház helyiségének bérbeadása 
e) Anyakönyvi rendelet módosításáról tájékoztató 
f) Bérleti díjjal kapcsolatos kérelem 
g) Önkormányzat tulajdonát érintő földtulajdon terület 

nagyságának módosítása 
h) 25 főút ügyében tartott közmeghallgatásról tájékoztatás 
i) Tájékoztatás a közmunka program elfogadásáról 
j) Szennyvíz csatornával kapcsolatos tájékoztatás 
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(Balogh Edina képviselő megérkezett az ülésre) 
 
Vámos Istvánné dr.: A február hónapban lejárt határidejű határozatokról tájékoztatta 
a képviselő-testületet, melyet a képviselő-testület tudomásul vett.  
 

Tárgyalt napirendi pontok:  
 

1. napirendi pont 
 

Civil szervezetek támogatása 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Vámos Istvánné dr.: Ha szigorúan vesszük a pályázati kiírást, nagy része nem felel 
meg a kiírásnak, egyrészt azért, mert 20.000-300.000 Ft-ra lehet pályázni, több 
szervezet ettől jóval magasabb összegre pályázott. Nem tudjuk eldönteni 500.000 Ft-
hoz képest a 300.000 Ft-ot mire szeretné költeni a civil szervezet. A bizottságok úgy 
foglaltak állást, értesítsük ki a civil szervezeteket és a mai képviselő-testületi ülésre 
módosítsák a költségvetésüket. Egy olyan civil szervezet is beadta a pályázatát, aki 
nem arlói székhellyel rendelkezik. Felhívom a figyelmet, hogy a pályázati 
lehetőségünk anyagi forrása 3 millió Ft, ennek a 80 %-át lehet kiosztani. Ismét 
költségvetési elvonások vannak, évről-évre kevesebb normatívából kell működtetni 
az önkormányzatot. Az önkormányzat számára fontosak és nagyra értékeljük a civil 
szervezeteket. Felhívom a figyelmet, hogy akinek a pályázatát nem tudjuk befogadni, 
nem tudjuk a kérelmüket teljesíteni, a pályázat benyújtására két alkalommal van 
lehetőség.  
 
Polgárőr Egyesület: 
 
Balázsné Király Rita: Az egyesület a tavalyi támogatásával elszámolt, azt 
elfogadtuk. Ebben az évben 300.000 Ft-os támogatásra nyújtottak be kérelmet, az 
Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja ennek 
elfogadását. Az előző képviselő-testületi ülésen kapott előleget a támogatás 
összegéből le kell vonni. A nagy hidegben sokat segítettek az idősebbeknek, sokszor 
ők fűtöttek be. A falu lakosságának a közbiztonságát növelik megjelenésükkel.  
 
Papp Zsóka: Pályázatuk mind alakilag, mind formailag megfelel a pályázati 
kiírásnak. A pályázatban a működéshez szükséges költségeket írták be. Sokat 
dolgoztak, a nagy hideg miatt az ASZAK-nak sokat segítettek, a faluért, közért 
dolgoznak. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a 
kért támogatás megadását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Polgárőr Egyesület 300.000 Ft-os 
támogatásáról azzal, hogy a támogatás kifizetésekor a korábban kapott 30.000 Ft-os 
előleg összegét le kell vonni. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
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32/2017. (II. 24.) határozat 
 
Tárgy: Polgárőr Egyesület támogatása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arló Nagyközség 
Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére az Arlói Polgárőr Egyesületet 
300.000 Ft összeggel támogatja. 
 
A támogatás kifizetésekor annak összegéből az előlegként átutalt 30.000 Ft-ot le kell 
vonni. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Csillagfürt Néptánccsoport: 
 
Balázsné Király Rita: 120.000 Ft-os támogatást kértek, melyet a felszerelésük 
kiegészítésére fordítanának. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen 
szavazattal egyetért a támogatással. 
 
Papp Zsóka: Munkájukat megköszönve a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
5 igen szavazattal javasolja a kért támogatás odaítélését. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Csillagfürt Néptánccsoport 120.000 Ft-os 
támogatásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

33/2017. (II. 24.) határozat 
 
Tárgy: Csillagfürt Néptánccsoport támogatása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arló Nagyközség 
Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére a Csillagfürt Néptánccsoportot 
120.000 Ft összeggel támogatja. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány: 
 
Balázsné Király Rita: Örülünk, hogy újra működik a falu tv szolgáltatás. A 300.000 
Ft-os támogatást a működési feltételek biztosítására igényelték. Az Ügyrendi, 
Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja támogatásukat. 
 
Papp Zsóka: A költségelemeket átnéztük, a beadott kérelmük minden megfelel a 
pályázati kiírásnak. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal 
javasolja a kért összeg megadását. 
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Vámos Istvánné dr.: A közalapítvány a támogatást sugárzási díjakra, főszerkesztő 
megbízói díjára és járulékaira, a könyvelői díjra, banki költségekre szeretné fordítani. 
Szükség van a tönkrement alkatrészek pótlására is. Az adó 1 %-át is lehet a 
közalapítványnak utalni, mert a tv fenntartása jelentős költségeket emészt fel. A mai 
napon megkaptuk a NAV jegyzőkönyvét az ellenőrzésről, mindössze annyi hibát 
találtak, hogy a szigorú számadású nyomtatványra nem volt ráírva a beszerzés kelte 
és sorszáma. Ebből is látszik, nagyon precíz munka folyik a közalapítványnál.  
Kérem, szavazzunk az Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány 300.000 Ft-os 
támogatásáról.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

34/2017. (II. 24.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány támogatása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arló Nagyközség 
Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére az Arlói Jóléti Szolgálat 
Közalapítványt 300.000 Ft összeggel támogatja. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Arlói Rk. Plébánia: 
 
Vámos Istvánné dr.: A támogatást a közvilágítás korszerűsítésére és futószőnyeg 
vásárlására szeretnék felhasználni. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen 
szavazattal javasolja a 300.000 Ft-os támogatást. 
 
Papp Zsóka: A pályázati kiírásnak megfelelően nyújtották be a kérelmüket, a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a 300.000 Ft-
os támogatást. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Arlói Római Katolikus Plébánia 
300.000 Ft-os támogatásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

35/2017. (II. 24.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Római Katolikus Plébánia támogatása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arló Nagyközség 
Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére az Arlói Római Katolikus Plébániát 
300.000 Ft összeggel támogatja. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
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Vámos Istvánné dr.: A múlt évi támogatásból a kórusra vezető lépcső felújítását 
valósították meg, ez több mint 2 millió Ft-ba került. Önkormányzatunk most is 
elkötelezett a település egyedülálló épületének támogatására, nagyszámú lakosság jár 
a templomba, mely műemlék, ezért önkormányzatunknak kötelessége megóvni. Ez az 
összeg a világítás korszerűsítésére nem lesz elegendő, további adományokat várnak a 
hívektől. 3 db ólomüveg ablak kicserélését tervezik, mert műemlékbe nem illő 
ablakok lettek korábban beépítve. 
 
Rizikó Rally Team Autósport Egyesület: 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság megtárgyalta a 
beadott pályázatot. Az Egyesület székhelye Ózdra van bejelentve, és a pályázati 
kiírásban az szerepel, hogy csak arlói székhellyel rendelkező egyesületet lehet 
támogatni. A telephely van Arlóban. Örülünk, hogy arlói lakos ilyen eredményeket ér 
el, és gratulálunk neki, de a székhely miatt a bizottság 3 szavazattal nem javasolja 
támogatásukat. Amennyiben ez az egyesület az Arlói Sportegyesülethez lenne 
bejegyezve, akkor már nem lenne probléma a támogatással. Ha azt látja a bizottság, 
hogy ezek a problémák megoldódnak és Arló hírnevét egy felirattal is jeleznék, akkor 
pozitívan tudnánk elbírálni. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság nem javasolja az 
egyesület támogatását, 5 igen szavazattal. 
 
Vámos Istvánné dr.: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén az egyik 
külső tag örömmel fogadta, mert szerinte a fiatalok nagy részét érdekli ez a sport. 
Sajnos Arlóban nem tudnak ilyen versenyt lebonyolítani. Most nem lehetséges a 
támogatásuk, de a feltételek teljesítése esetén a II. félévben újra be lehet adni a 
pályázatot.  
 
Riskó László: Arló hírnevének terjesztését országos versenyeken tudjuk biztosítani.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy a Rizikó Rally Team Autósport 
Egyesületet nem tudjuk támogatni, mert kérelmük nem felel meg a pályázati kiírás 
feltételeinek. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

36/2017. (II. 24.) határozat 
 
Tárgy: Rizikó Rally Team Autósport Egyesület támogatása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Rizikó Rally Team Autósport 
Egyesületet nem tudja támogatni, mert kérelmük nem felel meg a pályázati kiírás 
feltételeinek.  
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
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Arlói Sportegyesület: 
 
Papp Zsóka: Ebben az évben 285.000 Ft-os támogatási igényt nyújtottak be. Az 
előző képviselő-testületi ülésen kértük, hogy mutassa be annak a pályázatnak az 
elszámolását, amire tavaly is kérte a támogatást és nem a mi támogatásunkból vette 
meg pl. a mezeket, íjvesszőket. Kértük azt is, hogy a vásárolt eszközöket vetesse 
leltárba és átvételi elismervénnyel adják ki annak, akinél ezek az eszközök 
megtalálhatóak. Ismételten pályáznak terembérleti díjra, utazási költségekre, 
sportfelszerelésre, ügyviteli költségekre. Nem tudunk, nem hallunk a 
sporteseményekről.  
 
Vámos Istvánné dr.: A korábbi támogatás nem teljesen azokra lett felhasználva, 
amire kérték. A beszerzett eszközök leltárba vétele nem történt meg. Nem tudunk a 
sporteseményekről, most megkaptuk ugyan a túratervet, de abban 2014 és 2016 évi 
dátumok is szerepelnek. Most ugyanarra pályáznak, amire tavaly. A máshová beadott 
pályázatukban szintén ugyan ezek szerepelnek. Tavaly a túra szakosztály részesült 
támogatásba. Az a vélemény alakult ki a bizottsági ülésen, ami kézzel fogható és a 
működéshez szükséges, az az asztalitenisz szakosztály terembérleti díja. Ezt javaslom 
megadni, 60.000 Ft összegben. Ősszel ismét benyújthatja a pályázatot arra, amire 
konkrétan fel tudja használni.  
 
Balázsné Király Rita: Kértük azt is, hogy legalább a hirdetőtáblán helyezzék el az 
eseményeket, az éves ütemtervet, illetve a túrák időpontját tegyék ki. Az Ügyrendi, 
Szociális és Oktatási Bizottság a 60.000 Ft-os terembérleti díj odaítélését fogadta el 3 
igen szavazattal.  
 
Bíró Ferenc: A Sportegyesület működése és támogatottsága más, mint az előadó 
művészi tevékenység. Vannak versenysportok, és amit mi hiányoltunk, a tömegsport 
rendezvény, ezzel nem foglalkozik a sportegyesület. A versenysportot két 
szakosztály, az íjász és az asztalitenisz képviseli. Erről egy fényképet, egy hírt, egy 
internetes bejegyzést nem láttam és nem láttam azt sem, hogy a mezre rá van írva, 
hogy Arlói Sportegyesület. Ugyanez elmondható a verseny túrázásról is. A 
támogatást azért adjuk, hogy a települést népszerűsítsék. Erősíteni kellene a 
tömegsport rendezvényt, amiben több ember is részt tudna venni. A 60.000 Ft 
terembérleti díj támogatással egyetértek. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Sportegyesület 60.000 Ft-os terembérleti 
díj támogatásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

37/2017. (II. 24.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Sportegyesület támogatása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arló Nagyközség 
Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére az Arlói Sportegyesületet 60.000 Ft 
összeggel támogatja. 
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A támogatást az asztalitenisz szakosztály terembérleti díjának rendezésére kell 
fordítania. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Arlói Gyermek Néptánccsoport: 
 
Balázsné Király Rita: A tavalyi évben 150.000 Ft támogatást kaptak, az idén 
295.000 Ft támogatást kértek. Vannak eszközök, amiket a leltárba be kellene venni, 
pl. lap-top. Azt látja a bizottságunk, hogy nem igazán működik ez a néptánccsoport, 
nincs olyan táncoktató, aki a gyerekekkel foglalkozna. Amikor fellépnek, 2 pár 
táncol. Felmerült a bizottsági ülésen, hogy nem tudnának-e a másik néptánccsoportba 
beolvadni. Ezen problémák miatt a bizottság elutasította a kérést. A II. félévben újra 
beadhatják a pályázatot, amennyiben tudnak szerezni olyan oktatót, akiben látjuk a 
lehetőséget, illetve heti rendszerességgel készülnek fel, akkor tudjuk támogatni. Az 
Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 2 igen és 1 tartózkodás mellett nem 
javasolja a néptánccsoport támogatását. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság szintén nem javasolja a 
támogatást, mert nincs oktatójuk, nincs új műsoruk és így ruhát sem kell vásárolni. A 
bizottság egyhangúan az elutasítás mellett döntött.  
 
Vámos Istvánné dr.: A pályázati feltételben az van megnevezve, hogy a támogatást 
oktatói díjra, költségre lehet elszámolni. Ha a csoportnak lesz oktatója, a II. félévben 
ismét beadhatják a pályázatot. Felmerült, hogy Sipos Dénesné is lehetne az oktató. 
Most a nagyobb gyerekek tanítják a kisebbeket, de nem rendelkeznek olyan tudással, 
hogy taníthatnák őket. Felhívom a figyelmet, hogy a lap-topot leltárba kell venni. 
 
Sipos Dénesné: Nem egyszerű dolog gyerekeket tanítani, teljesen másképpen kell 
velük foglalkozni. A mi csoportunk pl. a mezőségi táncot egy évig tanulta. Volt 
megkeresés ezzel kapcsolatban. A nagyobb lányok eljöhetnének hozzánk próbára, azt 
tanulnák, amit mi. A fiúkhoz férfioktató kellene.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy az Arlói Gyermek 
Néptánccsoportot nem tudjuk támogatni. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozza: 
 

38/2017. (II. 24.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Gyermek Néptánccsoport támogatása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arló Nagyközség 
Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére az Arlói Gyermek Néptánccsoportot 
nem tudja támogatni. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 



 9 

Vegyes kar: 
 
Vámos Istvánné dr.: Ők is túlterjeszkedtek az anyagi lehetőségeken, felajánlottuk a 
javítási lehetőséget, hiszen 462.000 Ft támogatásra nyújtottak be kérelmet. A 
költségvetésüket kijavították. A támogatást a kórusvezető díjára, könyvelői díjra, 
nevezési díjra, utazási költségekre szeretnék felhasználni.  
 
Balázsné Király Rita: A tavalyi évben 150.000 Ft támogatást kaptak. Az egyik olyan 
civil szervezet, akik máshová is nyújtottak be pályázatot. Az Ügyrendi, Szociális és 
Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal 200.000 Ft-ot javasolt. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság szintén 200.000 Ft-os 
támogatást javasol, 5 igen szavazattal. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Vegyes kar 200.000 Ft-os támogatásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

39/2017. (II. 24.) határozat 
 
Tárgy: Vegyes kar támogatása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arló Nagyközség 
Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére a Vegyes kart 200.000 Ft összeggel 
támogatja. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Színjátszó csoport: 
 
Vámos Istvánné dr.: Eredetileg 450.000 Ft-ra nyújtottak be támogatást, ezt most 
kijavították és a támogatási igényük 300.000 Ft.  
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 100.000 Ft 
támogatást javasol, 3 igen szavazattal. 
 
Papp Zsóka: Vannak olyan civil szervezetek, akik minden rendezvényen részt 
vesznek és vannak, akik a megszervezésében is szerepet vállalnak. Itt tudtunk 
különbséget tenni a civil szervezetek között. A Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság 100.000 Ft támogatást javasol. 
 
Vámos Istvánné dr.: Jelentősen lecsökkentettük a költségüket, javaslom, hogy plusz 
50.000 Ft-tal még támogassuk a színpadi hangtechnika beszerzését, melyből 
puskamikrofonokat tudnának vásárolni. Erre valóban nagy szükségük lenne. 
 
Bíró Ferenc: A költségvetésükben nem szerepel a könyvelési díj, pedig az egyesület 
minden művészeti ágánál be van írva a 12.000 Ft. Ez is része a működésnek, amit ki 
kell fizetni.  
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Tengely Katalin: Ezt lehúztuk a költségvetésből. A hangtechnikára 150.000 Ft-ot 
kértünk, mert utána érdeklődtünk és ehhez ennyi pénzre lenne szükségünk.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Színjátszó csoport 150.000 Ft-os 
támogatásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

40/2017. (II. 24.) határozat 
 
Tárgy: Színjátszó csoport támogatása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arló Nagyközség 
Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére a Színjátszó csoportot 150.000 Ft 
összeggel támogatja. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Nőklub – Rozmaring Népdalkör: 
 
Balázsné Király Rita: A tavalyi elszámolásuknál volt 1-2 tétel, aminek az elfogadása 
kérdéses volt. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal erre a 
félévre 120.000 Ft támogatást javasol a szüreti felvonulás megrendezésére. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság támogatási javaslata 4 
igen szavazattal és 1 nem szavazattal 100.000 Ft, szigorú elszámolás mellett. A 
támogatási összeget a szüreti felvonulás megszervezésére kell fordítaniuk. A tavalyi 
évben sem tudtak megfelelően elszámolni a támogatással.  
 
Bíró Ferenc: Tudomásul kell venni, hogy nem önmagunk szórakoztatására lehet 
felhasználására a támogatást. Most azt a tevékenységet tudjuk támogatni, amit a 
település lakosságának a szórakoztatására megszerveznek. Az énekkar előadását több 
rendezvényen meg tudtuk hallgatni, nagyon színvonalas műsort adtak. 120.000 Ft 
támogatást javaslok. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Nőklub-Rozmaring Népdalkör 120.000 
Ft-os támogatásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 4 igen szavazattal és 3 nem szavazattal az 
alábbi határozatot hozza: 
 

41/2017. (II. 24.) határozat 
 
Tárgy: Nőklub – Rozmaring Népdalkör támogatása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arló Nagyközség 
Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére a Nőklub – Rozmaring Népdalkört 
120.000 Ft összeggel támogatja. 
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A támogatást a szüreti felvonulás megszervezésére kell fordítani. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Nagy Tiborné: A Nőklub-Rozmaring Népdalkör az Arlói Közéletért és Kultúráért 
Egyesület egyik művészeti ága, akik azért csatlakoztak hozzánk, hogy nekik ne 
kelljen a cégbíróságra bejelenteni az egyesületet és ne kelljen külön bankszámlát 
fenntartani. Ha elszámolási probléma van, akkor az egyesület elnöke a felelős. Ha 
csak a megjelölt célra lehet felhasználni a támogatást, akkor nem fogom elvenni azt a 
számlát, ami nem megfelelő.  
 
Vámos Istvánné dr.: Szép rendezvényük volt a tavalyi évben a szüreti felvonulás és 
nem magukat szórakoztatták, hanem az egész települést érintette. A Népdalkör 
tevékenységét is elismerem. Az ezzel kapcsolatos számlákat lehet befogadni. 
 
Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület: 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 300.000 Ft 
támogatást javasol, 3 igen szavazattal. 
 
Papp Zsóka: Az Egyesület 550.000 Ft támogatást kért, ezért nem feleltek meg a 
pályázati kiírásnak, de az óta módosították. A támogatást a kisbusz üzemeltetésére, a 
kézműves ház biztosítására, LEADER tagdíjra, könyvelési és banki költségekre 
kérték.  
 
Vámos Istvánné dr.: A módosított pályázati adatlap alapján minden költséget 
megpályáztak, csak csökkentett mértékben.  
 
Nagy Tiborné: Amit szeptemberig kell kifizetni, azokat most pályáztuk meg.  
 
Vámos Istvánné dr.: Mindenki megpályázta a Szent Iván éjszakai rendezvényt.  
 
Nagy Tiborné: Közös ünnep lesz, mi tudunk erre pályázni. Az énekkarral együtt 
szeretnénk pályázni máshová, ezért megpróbáltuk a településen működő civil 
szervezeteket is felléptetni. Ha ez a pályázatunk nyert, akkor az önkormányzati 
támogatást erre nem használjuk fel. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: A költségvetési táblázat pontos kitöltésére hívnám fel a 
figyelmet. Az első oszlopnak a teljes költséget kell tartalmaznia, amennyiben van 
saját forrás, azt a második oszlopba kell beírni, az egyéb forrást pedig a harmadik 
oszlopba. Egyéb forrás pl. egy másik pályázatban igényelt támogatás. Az 
önkormányzattól igényelt támogatást a negyedik oszlopba kell írni. Mindig az egyes 
oszlopban szerepel a legnagyobb összeg, mert az a teljes költségvetést mutatja.  
 
Papp Zsóka: A Szent Iván éjszakáját egész napos rendezvényre tervezik, ugyanakkor 
lenne a Népdalkórusok találkozója is. A két rendezvény teljesen más rendezést kíván.  
 
Balogh Edina: Lehetne összeállítani egy kulturális naptárt, így előre látnánk a 
programokat. 
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Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület 
300.000 Ft-os támogatásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

42/2017. (II. 24.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület támogatása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arló Nagyközség 
Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére az Arlói Közéletért és Kultúráért 
Egyesületet 300.000 Ft összeggel támogatja. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: 2016-ban 10.000 Ft-os támogatást szavazott meg a képviselő-
testület a Medicopter Alapítvány részére, mivel a légi mentést a település már 
igénybe vette. Az elszámolás megérkezett, több mint 4 millió Ft-ba került a 
megvásárolt eszköz. 
 

2. napirendi pont 
 

Egészségügy beszámolója 
 
A napirendi pont előterjesztője:     Dr. Elmi Ali háziorvos 
 Dr. Németh Csilla háziorvos 
 Dr. Molnár Ilona házi gyermekorvos 
 Dr. Springer József fogorvos 
 Csépányi-Barcziné Sipos Julianna védőnő 
 Vinczéné Kisgergely Noémi védőnő 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Balázsné Király Rita: Háziorvosi I. körzetbe 1600 a leadott kártya száma, a tavalyi 
évben a rendelésen megjelentek közül 768 fő került további vizsgálatokra, illetve 
szakellátásra továbbutalásra. Sajnos a krónikus tüdő és daganatos betegségek 
emelkedtek. Különbséget látnak a betegek dr. Németh Csilla rendelési ideje és dr. Ali 
rendelési ideje között. A doktornő a rendelési időt betartva, szigorúbban veszi az 
érkezést. Ez lakossági jelzés volt. A háziorvosi II. körzetben kevesebb a kártyaszám, 
mint az I. körzetben. 10.863 esetet látott el a doktornő és 1275 esetben történt további 
szakvizsgálatra utalás. Megemlítette a beszámolóban doktornő a hepatitis 
megjelenését a településen. Pozitívum, hogy nagyon alaposan vizsgál, az érkezési és a 
vizsgálati idő nagyon szigorúan be van tartva. Védőnői szolgálat: Nagyon alapos, 
mindenre kiterjedő, részletes a beszámoló. A terhesek száma 88 volt a tavalyi évben, 
szint mindenki veszélyeztett terhes volt. Tapasztaltak mozgásszervi elváltozásokat a 
gyerekeknél. Sajnos az iskolában az SNI, BTM tanulókat a szülők nem viszik el a 
vizsgálatra. Ennek következtében megáll a gyerekek továbbhaladása. Ebben az évben 
15 tanulónak a szülei lettek kiértesítve, egyetlen eredményt sem láttunk. Szerepelt a 
beszámolóban a tetvesség, ami a személyi higiéniával van összefüggésben. Itt nagy 
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gondot látok. Gyermekorvos: A praxisba 988 fő tartozik, 7240 fő a tavalyi évben 
rendelésen megjelentek száma, ebből 410 fő került szakvizsgálatra, illetve 80 fő 
kórházba. Előjegyzéssel lehet részt venni a rendelésen, ez jól működik. Sajnos 
sokszor a gyerekek magukban mennek a vizsgálatra, a szülők nem kísérik el őket. 
Fogorvosi ellátás: A tavalyi évben 910 beteg jelent meg a rendelésen. Főorvos úr 3 
település lakosait látja el rendelési időben. Magánemberként úgy gondolom, nagy 
feladat hárul az egészségügyi dolgozókra községünkben, elkeserítő a lakosság 
egészségi állapota.  Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal 
javasolja a beszámoló elfogadását.  
 
Vámos Istvánné dr.: Településünkön, a becslésünk szerint, 50 % lehet a roma 
lakosság aránya. A szociális intézménynek, az egészségügynek, az önkormányzatnak 
nagyon nehéz körülmények között kell dolgozni. A lakosság rossz egészségi 
állapotban van, rossz a gyerekek iskolai teljesítménye és elhanyagolt a személyi 
megjelenésük, nem tisztálkodnak, a tanulást felületesen veszik, nem tanulnak ezek a 
gyerekek. Március 1-jétől a közfoglalkoztatásban jelentős szigorítás lesz. A korábbi 
300-500 fő foglalkoztatás helyett maximum 200-300 fő lesz felvéve. Csak azokat 
szeretném felvenni, akik szorgalmasan jönnek dolgozni, a munkájuk látható. A 25 év 
alattiakat nem kívánom előnyben részesíteni, mert sok tanfolyamot, továbbképzést 
indítottunk, ezeket próbálják meg hasznosítani. Ettől változhatnának az egészségügyi 
és lakáskörülmények. Nem ad lehetőséget a költségvetés az élelmiszer segélyre. A 
gyerekek napi 3-szori étkezésével nem lehet éhezni. A sok hiányzás miatt a 
doktornővel össze kell ebben fogni, az a gyerek sem maradhat büntetlenül otthon, aki 
elalszik.  
 
Dr. Molnár Ilona: Az a szülő, aki elhozza a rendelésre a gyereket, és tanfolyamra 
jár, erre a napra kér igazolást.  
 
Bíró Ferenc: A tavalyi évben mennyi 18 év alatti terhes nő volt? 
 
Csépányi-Barcziné Sipos Julianna: Csökkent ez a szám a tavalyelőttihez képest, 3-
4 18 év alatti volt, 14 év alatti nem volt.   
 
Tengely László: Veszélyeztetett terhesek miért vannak olyan nagy számban? 
 
Csépányi-Barcziné Sipos Julianna: Az egészségügyi veszélyeztetettség sok 
mindenből adódik. A szociális veszélyeztetettség a több, 1-2 esetben fordult elő, 
amikor nem roma családból származott a terhes. Minden 37 év fölötti nő 
veszélyeztetett. Magyar családoknál egészségügyi problémák miatt van 
veszélyeztetettség. 
 
Dr. Molnár Ilona: Egyre többen vannak, akik később szülnek, 25-28 éves korig 
célszerű szülni. Egyre több jól ellátott nő is később vállal gyereket, mert vagy 
tanulnak, vagy nincs munkájuk. Ezért már veszélyeztetetteknek számítanak. Ez a 
szám növekedni fog.  
 
Dulai Roland: Az egészségügyben dolgozóknak a további munkájukhoz kitartást és 
jó egészséget kívánok. 
 
Vámos Istvánné dr.: A családalapítási szokások megváltoztak, régebben hamarabb 
volt családalapítási szándék. Megköszönöm valamennyi egészségügyi dolgozónak a 
munkáját, a továbbiakhoz jó egészséget kívánok.  
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Balogh Edina: Megtiszteltetek bennünket azzal, hogy a képviselő-testületi ülésen 
jelen voltatok. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal 
javasolja az egészségügyi beszámolók elfogadását. 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az egészségügyi beszámolók elfogadásáról.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

43/2017. (II. 24.) határozat 
 
Tárgy: Egészségügy beszámolója 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az I-II. Háziorvosi körzet, a 
Gyermekorvosi körzet, a Fogorvosi Szolgálat, és a Védőnői Szolgálat beszámolóját 
elfogadja. 
 
Határidő: 2018. február 28.  
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

3. napirendi pont 
 

Köztisztviselői illetményeltérítés fedezete 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és 5 igen szavazattal javasolja a kért összeg 2017. évre való biztosítását. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen 
szavazattal javasolja erre az évre a fedezet biztosítását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a köztisztviselők illetményeltérítésének 
erre az évre vonatkozó fedezet biztosításáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

44/2017. (II. 24.) határozat 
 
Tárgy: Köztisztviselői illetményeltérítés fedezete 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fedezetet biztosít a 2017. évi 
garantált bérminimum és a garantált bérminimumot el nem érő dolgozók 
illetményének a különbségeként meghatározott összegre, az Arlói Polgármesteri 
Hivatalban dolgozó 5 köztisztviselő részére.  
Ez az összeg 2017-ben 2.492 eFt. 
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Utasítja a polgármestert, hogy az illetmény különbség fedezetét építse be a 2017. évi 
költségvetésébe. 
 
Határidő: 2017. február 28.  
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 

 
4. napirendi pont 

 
Fogászati kezelőegység fedezetének kiegészítése 

 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Papp Zsóka: A kezelőegység fedezetére a 2,2 millió Ft-ot már korábban elfogadtuk, 
most a 2 db alkatrészre, a pneumatikus depurátorra és a pneumatikus mikromotorra 
vonatkozó fedezet biztosítását is javasolja a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság, 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen 
szavazattal javasolja az elfogadást. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a fogászati kezelőegységhez szükséges 2 
db alkatrész beszerzésére a fedezet biztosításáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

45/2017. (II. 24.) határozat 
 
Tárgy: Fogászati kezelőegység fedezetének kiegészítése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogászati kezelőegység 
működéséhez szükséges 2 db alkatrész - pneumatikus depurátor és a pneumatikus 
mikromotor – beszerzéséhez a pénzügyi fedezetet biztosítja 129.420 Ft összegben a 
2017. évi költségvetéséből. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

5. napirendi pont 
 

2017. évi költségvetés elfogadása 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetet. 
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Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen 
szavazattal javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Az előterjesztés 8. oldalán az évszám el van írva, nem 
2007, hanem 2017. január 1-től az „önkormányzat kivonulhatott a közoktatásból”, a 
3. oldalon az utolsó előtti bekezdés kiegészítését kérném a következőképpen: „Az 
állami támogatásból származó bevételek csökkenése ellenére az önkormányzat a 
kötelező feladatok körében színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani.” 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a 2017. évi költségvetés elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3/2017. (II.27.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2017. 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 2017. 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 2017. évi pénzügyi tervét (a továbbiakban: 
költségvetés) 

 
 

736 982 000 Ft Költségvetési bevétellel 
846 247 000 Ft Költségvetési kiadással 
109 265 000 Ft 

83 837000 Ft 
 25 428 000 Ft 

Költségvetési hiánnyal 
-ebből működési  
           felhalmozási hiánnyal  
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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 2017. évi költségvetését részletesen a 

következők szerint állapítja meg: 
a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és 

kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. 
b) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető 

ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. 
melléklet tartalmazza.      

c) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. 
melléklet részletezi.       

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

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

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

g) 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. 

 
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.  
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 (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. 

 
6. §  

 
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 
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 
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. 
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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 46/2012 (V.25.) számú 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 „GY§GY” Perfekt Audit KFT.  
útján gondoskodik. 
 

8. §  
 

Záró és vegyes rendelkezések 
 
(1) Ez a rendelet 2017. február 28-án lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I. 25.) 

önkormányzati rendelet. 
 
 
Vámos Istvánné dr. Klisóczkiné Papp Andrea  

polgármester jegyző 

 
6. napirendi pont 

 
2016. évi költségvetés módosítása 

 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
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Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal 
javasolja a módosítás elfogadását. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen 
szavazattal javasolja a rendelet módosításának elfogadását.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a 2016. évi költségvetési rendelet 
módosításának elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 
 

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

4/2017. (II.27.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 

1/2016. (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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 
13/2014. (X.30.) 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 és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést 
a 2016. évi pénzügyi tervéről a következőket rendeli el. 

 
1. § 

 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló 1/2016. (I.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

„2. § (1) Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: 
Képviselő-testület) az Önkormányzat 2016. évi pénzügyi tervét (a továbbiakban: 
költségvetés) 

858 282  E Ft    Költségvetési bevétellel 
 951 616  E Ft    Költségvetési kiadással 

93 334  E Ft 
 

74 959  E Ft 
18 375  E Ft 

   Költségvetési hiánnyal     
   (pénzmaradvány) 
   -ebből működési 
   felhalmozási hiánnyal    
   (pénzmaradvány) 

állapítja meg.” 
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2. § 
 

A Rendelet  1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 6., 7., 9.1., 9.1.1.,  9.2., 9.2.1. 9.3., 9.3.1., 9.4., 9.4.1., 
melléklete helyébe az 1-14. melléklet lép. 
 

3. § 
 

Ez a rendelet 2017. február 28-án lép hatályba és 2017. március 1-jén hatályát veszti. 
 
 
Vámos Istvánné dr.                                                               Klisóczkiné Papp Andrea  
   polgármester                                                                                      jegyző 
 

7. napirendi pont 
 

ASZAK nyersanyagnorma megállapítása 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal 
javasolja az előterjesztés elfogadását. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen 
szavazattal javasolja a nyersanyagnorma megállapítására vonatkozó javaslat 
elfogadását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az ASZAK-nál alkalmazott iskolai tízórai 
és uzsonna nyersanyagnorma megállapításáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

46/2017. (II. 24.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ iskolai tízórai és uzsonna 

nyersanyag normájának meghatározása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Szociális 
Alapszolgáltatási Központ iskolai gyermekétkeztetéséhez kapcsolódó 
 
 - tízórai nyersanyagnormát   102 Ft/adagban, 
 - uzsonna nyersanyagnormát     41 Ft/ adagban 
 
állapítja meg 2017. március 1-jétől. 
 
Felelős: intézményvezető 
Határidő: 2017. február 28. 
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8. napirendi pont 
 

Szociális rendelet módosítása 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Papp Zsóka: A szűkös anyagi forrás és az elvonások indokolják a módosítást. A 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a rendelet-
tervezet elfogadását. 
 
Balázsné Király Rita: Az előző évben 22 millió Ft-tal, az idén 6 millió Ft-tal 
csökkent az állami támogatás, ezért kerül sor a rendelet módosítására. Sajnos nem 
lesz lehetőség élelmiszerre segélyt adni, rendkívüli segélyt is csak súlyos betegség, 
elemi csapás esetében. Ezt az elvonást a lakosság meg fogja érezni. Az Ügyrendi, 
Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a rendelet módosítását.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a szociális rendelet módosításáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

5/2017. (II.27.) önkormányzati rendelete 

a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb 

pénzbeli és természetbeni támogatásának rendszeréről, a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi 

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

módosításáról 

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

A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb pénzbeli és 
természetbeni támogatásának rendszeréről, a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
ellátások intézményi térítési díjáról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3. § Arló Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a szociális 
és gyermekvédelmi ellátások helyben biztosított formáit az alábbiakban állapítja meg: 
 

a) Szociális alapszolgáltatások: 
aa) szociális étkeztetés 
ab) házi segítségnyújtás 
ac) családsegítés 
ad) nappali ellátás keretében nyújtott idősek klubjába történő felvétel 
 

b) Személyes gondoskodás keretében nyújtott alapellátások: 
ba) gyermekjóléti szolgáltatás 
bb) gyermekek napközbeni ellátása, bölcsődei, óvodai ellátás, iskolaotthonos 
foglalkozás keretében.” 
 

2. § 
 

A Rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ 4. § (5) Köteles továbbá a települési támogatás igénylése esetén mellékelni: 

a) A táborozási-nyaralási támogatásnál érvényes iskolalátogatási 
igazolást, 

b) Táborozási-nyaralási támogatásnál a tábori díjról szóló igazolást, 
c) 60 napnál nem régebben történt elemi kárról a katasztrófavédelem által 

kiadott „Műszaki/mentési jelentés” másolatát, 
d) Diagnosztizált súlyos betegségről kórházi zárójelentést, vagy ambuláns 

leletet, 
e) Egy hónapot meghaladó keresőképtelenséget alátámasztó orvosi vagy 

kórházi igazolást, 
f) Az orvos által felírt gyógyszerek költségéről szóló igazolást, 
g) Az igényelt egészségügyi segédeszköz költségéről szóló igazolást, 
h) A temetés költségeiről szóló eredeti számlát és a halotti anyakönyvi 

kivonat másolatát.” 
3. § 

 
A Rendelet 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„6. § (6) A pénzben nyújtott települési támogatás felhasználása ellenőrzése érdekében 

segélyezettnek a kifizetést követő 5 napon belül a nevére kiállított számlákat 
kell benyújtani a 13. § (9b) bekezdésben meghatározott települési támogatás 
kivételével, melyről a segélyt megállapító ügyintéző másolatot készít és 
megvizsgálja a felhasználás jogszerűségét.” 
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4. § 
 
A Rendelet 8. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„8. § (1) Az Önkormányzat az őt megillető önkormányzati hatósági jogkör 

gyakorlását e rendeletben meghatározott támogatásokra az alábbiak szerint 
ruházza át: 

 
a) Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság átruházott hatásköre: 

 
aa) gyermek és fiatal felnőttek települési támogatása 
ab) szociális alapszolgáltatások térítési díjának méltányossági 

mérséklése 
ac) jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátások tekintetében 

részletfizetés engedélyezése, részbeni vagy teljes elengedése 
ad) köztemetés esetén a köztemetés költségeinek megtérítési 

kötelezettség alóli részben vagy egészben történő elengedése 
 

b) Polgármester átruházott hatáskörei: 
 

ba) lakásfenntartási támogatás 
bb) rendkívüli települési támogatás. 

 
(2) A képviselő-testület a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) meghatározott 
gyermekjóléti alapellátásokat az alábbi intézményei útján biztosítja: 

a) ASZAK 
b) Arlói Széchenyi István Általános Iskola (a továbbiakban: Iskola) 
c) Arlói Tengerszem Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) 
d) Ózdi Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás)” 

 
5. § 

 
A Rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„17. § (1) Az Önkormányzat ezt az alapellátáshoz tartozó gyermekjóléti ellátási 
formát a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyelete, 
gondozása, nevelése, foglalkoztatása és étkeztetése céljából oktatási intézményei, az 
ASZAK és a Társulás útján biztosítja.” 
 
 

6. § 
 
A Rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„18. § Az önkormányzat a gyermekjóléti alapellátások keretében az intézményi 
térítési díjakat a Gyvt. 151. §. (3) bekezdése alapján számítottan, ÁFA nélkül az 
alábbiak szerint állapítja meg: 
 
  Iskolai menza     363,- Ft/nap 

- tízórai     102,- Ft/nap 
- ebéd    220,- Ft/nap 
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- uzsonna      41,- Ft/nap 
  Óvoda      327,- Ft/nap 
   - tízórai      75,- Ft/nap 
   - ebéd     177,- Ft/nap 
   - uzsonna      75,- Ft/nap. 
 

7. § 
 
A Rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„19. § A gyermekjóléti alapellátás személyi térítési díjait a Gyvt. 151. §. (4)-(4a) 
bekezdése figyelembevételével az ASZAK élelmezésvezetője állapítja meg és 
számlázza.” 
 

8. § 
 
(1) Ez a rendelet 2017. február 28-án lép hatályba és 2017. március 1-jén hatályát 

veszti. 
 
(2) Hatályát veszti   

a) a Rendelet 11. §-a, 
b) a Rendelet 13. § (1a) és (9a) bekezdése. 

 

 

Vámos Istvánné dr.                                                               Klisóczkiné Papp Andrea  
   polgármester                                                                                      jegyző 
 

9. napirendi pont 
 

Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 
önkormányzati rendelet módosításáról tájékoztató 

 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Vámos Istvánné dr.: A rendeletünknek az a hiányossága, hogy a fogorvosi ügyeletet 
nem szabályoztuk benne. Megkérdeztem Ózd véleményét is ezzel kapcsolatban, 
jelenleg foglalkoznak ezzel a kérdéssel, de még nem tudják, hogy önkormányzati 
vagy társulási működtetésben oldják-e meg. Arra kérek meghatalmazást, amint az 
első jelzés beérkezik, hogy megkezdhessem az erre vonatkozó tárgyalásokat, de csak 
Arló ellátási kötelezettsége vonatkozásában. Az ügyeleti ellátás feladatát minden 
településnek saját magának kell megoldani. A 3 település lakosságát a főorvosnak el 
kell látnia, de rendelési időn kívül nem vállal ügyeletet, vele ez az ellátás nem oldható 
meg. Ezért kérek felhatalmazást, hogy a fogászati ügyeleti ellátásra vonatkozóan 
tárgyalásokat folytathassak. Amennyiben Ózdhoz nem tudunk csatlakozni, akkor 
Miskolc Közgyűlése felé kell megtenni a lépéseket.  
 
Balázsné Király Rita: Jó lenne, ha Ózdhoz csatlakozhatnánk, az Ügyrendi, Szociális 
és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a felhatalmazás megadását. 
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Papp Zsóka: Főorvos úr tájékoztatása szerint Budapesten, a Mária utcába lehet 
menni fogászati ügyeletre. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság szintén 
javasolja a felhatalmazás megadását, 5 igen szavazattal.  
 
Vámos Istvánné dr.: Ott sem látnak el mindenkit, mert a településnek nincs velük 
ellátási szerződése. Kérem, szavazzunk a felhatalmazásról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

47/2017. (II. 24.) határozat 
 
Tárgy: A fogászati ügyeleti ellátás megszervezése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a fogászati ügyeleti ellátással kapcsolatban tárgyalásokat folytasson Ózd Város 
Önkormányzatával, illetve a Megyei Közgyűlés Elnökével. 
 
Határidő: 2017. március 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

10. napirendi pont 
 

Iskolaépület visszavétele 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Balázsné Király Rita: A „D” épületet az iskola a KLIK javaslatára vissza akarja adni 
az önkormányzatnak. Az önkormányzat beleegyezését kell kérnünk abba, hogy a 
informatika termet összenyithassák. 16 főtől lehet csoportot bontani, most a két 
csoportot egy csoporttá kell alakítani. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 
igen szavazattal javasolja az előterjesztés elfogadását.  
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal 
javasolja elfogadását. 
 
Balogh Edina: Az is egy visszalépés, hogy egybe kell nyitni az informatika termeket, 
eddig két tanár tudta tanítani, most egy nevelőnek kell. A régi nevelőit alakították át a 
„B” épületben.  
 
Balázsné Király Rita: A tanév végéig még marad. 
 
Vámos Istvánné dr.: A tanévet még szeretnék így befejezni, az önkormányzat nem 
tiltakozik az épület visszavétele ellen. Bejelentettem, és a munkaügyi központ 
elfogadta, hogy a közmunka program keretében, az év második felében hozzálátnánk 
a terem felújításához. Ezt igénybe lehet majd venni kulturális célra, egyesületek általi 
használatra és végre megfelelő módon kerülnek elhelyezésre a civil szervezetek. 
Bálokat is lehet ott rendezni. Igazgatónő kérte azt is, hogy nem lehetne-e megoldani, 
hogy az iskola egy házszám alatt működjön. A kormányrendelet alapján nem lehet 
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másként házszámozni az egy ingatlanon lévő épületeket csak úgy, hogy az ABC 
nagybetűivel különböztetjük meg azokat.  
Kérem, szavazzunk az iskolaépület visszavételéről. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

48/2017. (II. 24.) határozat 
 
Tárgy: Iskolaépület visszavétele 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és 2017. július 1. napjától a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Kazincbarcikai Tankerületétől az arlói Rákóczi út 3. szám alatti 890/1 hrsz-on lévő 
épületet visszaveszi. 
 
A Képviselő-testület hozzájárulását adja, hogy az épület funkciója kulturális 
események rendezésére és a civil szervezetek általi hasznosításra kerüljön 
átalakításra. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az épület 
átalakításához szükséges anyagi források előteremtése érdekében keressen pályázati 
lehetőségeket. 
 
Határidő:  az épület átvételére:    2017. július 1.  
  az épület átalakítására: 2017. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a 2 db technika terem összenyitásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

49/2017. (II. 24.) határozat 
 
Tárgy: Technika terem átalakítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kazincbarcikai Tankerülete az arlói 
Rákóczi út 3. sz. alatt a B épületben lévő 2 db technika teremből 1 db termet alakítson 
ki. 
 
Határidő: 2016. június 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

11. napirendi pont 
 

Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulás  
2017. évi költségvetéséről tájékoztató és adósságot keletkezető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
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Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megvitatta az 
előterjesztést és 5 nem szavazattal nem javasolja a Nádasd-völgyi Háziorvosi 
Ügyeleti Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetésének elfogadását. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 nem 
szavazattal szintén nem javasolja a költségvetés elfogadását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti 
Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetéséről. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 nem szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

50/2017. (II. 24.) határozat 
 
Tárgy: Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulás 2017. évi 

költségvetése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádasd-völgyi Háziorvosi 
Ügyeleti Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetését nem fogadta el. 
 
Határidő: 2017. március 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal 
javasolja a Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulás adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 
előterjesztés elfogadását. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen 
szavazattal javasolja elfogadását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti 
Önkormányzati Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek megállapításáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

51/2017. (II. 24.) határozat 
 
Tárgy: Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulás adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség megállapítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádasd-völgyi Háziorvosi 
Ügyeleti Önkormányzati Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettség 2017. évben nem keletkezik. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
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12. napirendi pont 
 

Indítványok, javaslatok, egyebek 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

a) Tói villanyszámla átvállalásáról döntés 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen 
szavazattal javasolja, hogy a nagy hideg miatt megnövekedett gáz- és villanyszámla 
kifizetéséhez szükséges összeget támogatás formájában adjuk oda a Kft-nek. 
 
Papp Zsóka: Már korábban is jelezte az ügyvezető, hogy magas lesz a gáz- és 
villanyszámla a fűtés miatt. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen 
szavazattal javasolja az összesen 489.414 Ft-ot támogatásként a kft-nek odaadni, 
melyet a költségvetésben szereplő balatoni táborra biztosított összegből kell 
rendelkezésre bocsátani.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 
részére 489.414 Ft támogatás biztosításáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

52/2017. (II. 24.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. részére támogatás  
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Turisztikai és 
Közösségi Kft. részére 489.414 Ft támogatást biztosít gáz- és villanyszámla 
kifizetésére. 
 
A támogatást a 2017. évi költségvetésben a balatoni táborra biztosított összegből kell 
biztosítani. 
 
Határidő: 2017. március 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

b) Közkút leszereléséről döntés 
 
Papp Zsóka: A Rákóczi út 16. szám előtt lévő közkifolyó leszerelésére lehetőség 
nyílik, mert a Rákóczi út 5. szám előtt lévő közkifolyó távolsága megfelel annak az 
előírásnak, hogy lakóépületek esetén legfeljebb 150 m távolságon belül helyezkedik 
el, így a vízvételezési lehetőség biztosított. A Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság 5 igen szavazattal a közkifolyó leszerelését javasolja. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen 
szavazattal javasolja a közkifolyó leszerelését. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Rákóczi út 16. szám előtt lévő közkifolyó 
leszereléséről. 
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A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

53/2017. (II. 24.) határozat 
 
Tárgy: Rákóczi út 16. szám előtt lévő közkút leszerelése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arló, Rákóczi út 16. szám 
előtt lévő közkifolyó leszerelésével egyetért.  
 
Az Arló, Rákóczi út 5. szám alatt lévő közkifolyó távolsága megfelel annak a 
jogszabályi előírásnak, hogy lakóépületek esetén legfeljebb 150 m távolságon belül 
az egészséges ivóvíz vízvételezési lehetősége biztosított legyen. 
 
Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

c) Tájékoztató az ÉRV Zrt. határozat elfogadásáról 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal 
tudomásul vette, hogy polgármester asszony egyetértett az ÉRV Zrt. alapszabály 
módosításával. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen 
szavazattal tudomásul vette, hogy az ÉRV Zrt. alapszabály módosításával 
polgármester asszony egyetértett, így az ügyvezető hatásköre bővülni fog. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az ÉRV Zrt. határozatának tudomásul 
vételéről. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

54/2017. (II. 24.) határozat 
 
Tárgy: ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. határozatainak 

jóváhagyása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az ÉRV 
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. az alapszabály módosítása tárgyában 
a polgármester – ülés nélküli határozat aláírásával – egyetértett.  
 
Határidő: 2016. február 24. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

d) Szövetkezeti ház helyiségének bérbeadása 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal egyetért 
a szövetkezeti ház helyiségének bérbeadásával. 
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Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen 
szavazattal hozzájárul a szövetkezeti ház helyiségének bérbeadásához. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a szövetkezeti ház helyiségének, illetve a 
nagy értékű gépek, konyhai felszerelések bérbeadásáról. A helyiséget tanfolyam 
céljára is célszerű kiadni 3000 Ft/nap összegben.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

55/2017. (II. 24.) határozat 
 
Tárgy: Szövetkezeti ház helyiségének bérbeadása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 
Arló, Zrínyi út 19. szám alatti szövetkezeti épületben lévő helyiségeket, illetve szabad 
kapacitás esetén a konyhai helyiségeket az ARLÓCIUM Szolgáltató Szociális 
Szövetkezet bérbe adja. 
A rezsi költségek fedezésére jelenleg napi 3000 Ft-ért lehet bérbe adni tanfolyam 
céljára. 
 
Határidő: 2017. április 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

e) Anyakönyvi rendelet módosításáról tájékoztató 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megvitatta az 
előterjesztést és 5 igen szavazattal úgy foglalt állást, hogy az anyakönyvi rendeletet a 
képviselő-testület márciusi ülésén tárgyaljuk meg. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen 
szavazattal szintén egyetértett azzal, hogy a rendelet megalkotására a márciusi 
képviselő-testületi ülésen kerüljön sor. 
 
Vámos Istvánné dr.: Ki kell dolgozni a rendeletben azt is, hogy pl. a székszoknyák 
bérbeadása hogyan történjen. Kérem, szavazzunk az anyakönyvi rendelet március 
havi képviselő-testületi megtárgyalásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

56/2017. (II. 24.) határozat 
 
Tárgy: Anyakönyvi rendelet módosítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes anyakönyvi  
események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak 
mértékéről szóló önkormányzati rendeletét felülvizsgálja és új anyakönyvi rendeletet 
alkot a márciusi ülésén. 
 
Határidő: 2017. március 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 



 32 

f) Bérleti díjjal kapcsolatos kérelem 
 
Vámos Istvánné dr.: Nagy Ágnes azzal a kéréssel fordult a képviselő-testület felé, 
hogy tartós bérleti jogviszonyt létesítsen vele, arra hivatkozással, hogy nagymértékű 
korszerűsítést akar végrehajtani az Arló, Ady Endre út 162/A épületen. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a kérelmet 
és 5 igen szavazattal azt javasolja a képviselő-testületnek, hogy a pályázati feltételek 
és költség elemek megismerése után döntsünk erről.  
 
Balázsné Király Rita: Nem ismerjük a pályázatot, a pályázati feltételeket, hány évre 
szeretné ezt a tartós bérleti szerződést kötni, ezért az Ügyrendi, Szociális és Oktatási 
Bizottság 3 igen szavazattal nem javasolja a kérelem teljesítését. A pályázat 
megismerése után hozzunk erről döntést. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérjük a vállalkozótól, hogy hiánypótlás keretében nevezze 
meg milyen pályázatot és hová kívánja benyújtani, és nekünk, mint tulajdonosnak 
milyen kötelezettségvállalásunk van. Kérem, erről szavazzunk. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

57/2017. (II. 24.) határozat 
 
Tárgy: Bérleti díjjal kapcsolatos kérelem 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Nagy Ágnes 
kérelmét, mely az Arló, Ady Endre út 162/A épület tartós bérbe adására és a 
felújításra vonatkozik.  
 
A képviselő-testület kéri, hogy Nagy Ágnes nevezze meg milyen pályázatot, milyen 
pályázati feltételekkel kíván benyújtani az épület felújítására vonatkozóan. 
 
Határidő: 2017. március 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

g) Önkormányzat tulajdonát érintő földtulajdon terület nagyságának 
módosítása 

 
Papp Zsóka: A Vasút utcában, a volt szeméttelep területe 216 m2-rel csökkent, ezért 
kellett a területszámítási hibát kijavítani. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
5 igen szavazattal javasolja elfogadását. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen 
szavazattal javasolja elfogadását. 
 
Vámos Istvánné dr.: A régi számításokkal ellentétben, modern eszközökkel 
vizsgálták meg a területet és kisebb területet számított ki a Földhivatal, melyet a 
képviselő-testület elfogad. Kérem, erről szavazzunk. 
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A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

58/2017. (II. 24.) határozat 
 
Tárgy: Önkormányzat tulajdonát érintő földtulajdon terület nagyságának módosítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal Ózdi Járási Hivatala határozatát, mely az Arló 
belterület 693/1 hrsz-ú (Vasút utca) ingatlan területét 13435 m2 –ről 13219 m2-re 
csökkenti.  
 
Határidő: 2017. február 24. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

h) 25 főút ügyében tartott közmeghallgatásról tájékoztatás 
 
Vámos Istvánné dr.: A 25-ös útnak a múlt héten volt társadalmi vitája, aktívak 
voltak az arlói lakosok, a Vasút utcából voltak többen is, mi is képviseltük a 
települést. Továbbra is ragaszkodunk a települést elkerülő nyomvonal megépítéséhez. 
Nem tudjuk, a tervező bizottság miért azt a változatot fogadta el, ami az iskola és az 
egészségügyi intézmény között épülne meg. Az a bizottság, amely ezt elfogadta, nem 
értesített minket erről. A projekt a mai napig úgy szól, hogy a települést elkerülő 2 x 2 
sávos útról beszélünk. A közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet rendelkezésre 
bocsátották, feltöltjük az önkormányzat honlapjára, hogy lássa az egész település, 
milyen álláspontot képviseltünk.  
 

i) Tájékoztatás a közmunka program elfogadásáról 
 
Vámos Istvánné dr.: 2017-ben beadott START munkaprogramok, illetve a helyi 
sajátosságú programok a BM által teljes mértékben támogatásra kerültek. Még a 
tegnapi napon korrigálásra került a hosszú távú program, 40 fővel csökkenteni kellett 
a létszámot. Március 1-jétől sokkal szigorúbban fogjuk foglalkoztatni a 
közmunkásokat, próbáljuk elkerülni azoknak a foglalkoztatását, akik nem becsülik 
meg a munkahelyet, bízom benne, hogy értékteremtő munkát tudunk végezni. A 
Járási Hivatal erkölcsi támogatását megköszönöm. Úgy sikerült ebben részt venni, 
hogy a környéken egyedül Arlónak nem kellett továbbfoglalkoztatási kötelezettséget 
vállalni, a teljes időszakra megkaptuk a pályázati összeget.  
 

j) Szennyvíz csatornával kapcsolatos tájékoztatás 
 
Vámos Istvánné dr.: A szennyvízelvezetéssel kapcsolatban ma érkezett tájékoztatás.  
Arról értesítenek, hogy 2017. február 9-én tudott hatályba lépni a konzorciumi 
szerződés. Korábban gond merült fel Sárospatak önkormányzata részéről, nem írták 
alá időben a konzorciumi szerződést. A Nemzeti Fejlesztési Programiroda közben 
kiírta a közbeszerzési eljárást, innentől kezdve intenzívebben fog folyni a munka. 
Nyár vége felé felvonulnak a gépek és megkezdődhet a beruházás. 
 
Balázsné Király Rita: Mennyivel kell hozzájárulni a lakosoknak? 
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Vámos Istvánné dr.: Első körben az a cél, hogy a szennyvíz bekötés minden 
háztartásban megvalósuljon. 2017-ben fogunk arról dönteni, hogy az ÉRV Zrt. mire 
használhatja fel azt a rendszerhasználati díjat, amit az önkormányzatnak fizetne. Azt 
szeretném kérni, mivel az ivóvíz csatlakozásokat meg kell csinálni, hogy a használati 
díjat ebbe forgassuk bele. Az önkormányzat szeretne a lakossági önrészre is pályázni. 
Az ingatlan határáig mindenkinek be lesz kötve, utána mennyibe kerül, attól függ, 
hogy a lakos kivel és hogyan tud megállapodni.  
 
Bíró Ferenc: A csatorna bekötéssel minden telken 1 m-en belül tisztító idom kerül 
elhelyezésre. Erre pályáztunk, erre nyertünk. A lakásból kijövő szennyvíz a legtöbb 
helyen hátra ment és azt az irányt meg kell fordítani, és azt ezzel a tisztító idommal 
kell összekötni. Ez telekre szabott. Ennek a költsége változni fog, ez a lakost terheli, 
előre nem lehet megmondani mennyibe fog kerülni. Nem kell külön tervet készíttetni. 
A telekhatáron belül hogyan köti össze a tisztító idomot a saját rendszerével, azt a 
lakónak kell megcsináltatni. Az ÉRV Zrt nem fog ilyen jellegű munkát kivitelezni.  
 
Vámos Istvánné dr.: A lakosságot arról kell tájékoztatni, hogy kötelező az 
igénybevétel, hiszen eddig is az lett volna. Ahol voltak a derítők, nem illegálisan 
kellett volna kibocsátani a szennyvizet. Aki nem köt rá, annak talajterhelési díjat kell 
fizetni. Ez környezetszennyezési bírság, lehet több lesz, mint a havi szippantási díj 
volt.  
A lakosságnak olyan bejelentési kötelezettsége van, ahol ásott kutak, saját 
üzemeltetésű víznyerő üregek vannak, hogy azt be kell jelenteni. További 
következményekkel jár, ha úgy jelentik be az ásott kutakat, hogy ivóvíznek 
használják. Azt labori eredményekkel kell bizonyítani, hogy erre alkalmas, be kell 
vizsgáltatni, hogy ténylegesen ivóvíz minőségű, de akkor is, ha mezőgazdasági 
locsolás céljára használják. Ezeket fogják ellenőrizni. Ha ezek 2018 végéig nem 
rendeződnek, meg kell szüntetni a kutat.  
 
Bíró Ferenc: Talajterhelési díjat akkor kell fizetni, ha csatornarendszer van az 
utcában és nem kötnek rá, ez 110-120.000 Ft/év. A szennyvízcsatorna díja ettől 
alacsonyabb, és be kell bizonyítani, hogy szippantást végeznek. A törvényben benne 
van, hogy egy éven belül kötelező rákötni, külön lehet szankcionálni.  
 
Tájékoztatások: 
 
Vámos Istvánné dr.: Hamburgból egy alapítvány megkereste a Nemzetgazdasági 
Minisztériumot és azt kérte, az ország összes településére jutassa el ennek az 
alapítványnak a felhívását. Ez a felhívás összefogná a nemzetközi testvér települési 
kapcsolatokkal rendelkező településeket. Az alapítvány igyekszik ezeket a 
kapcsolatokat elősegíteni. A legjobban működő külföldi kapcsolatokat bemutatják. 
Olyan önkormányzatokat keresnek, akik erről bizonyítékot tudnak szolgáltatni. A 
kérelmet minden települési tagnak be kell adni. Erre díjat is alapítottak, 15.000 EU-t. 
Március 31-ig lehet jelentkezni, a díj átadó szeptember 27-én lesz. Vannak élő 
testvérvárosi kapcsolataink, de nem hiszem, hogy jó eséllyel pályázhatnánk. 
Hnustával nem is élő a kapcsolat, erről jó lenne döntést hozni.  
 

-.-.- 
 
Vámos Istvánné dr.: 2017-re a Zöld Völgy útvonal és szállítási napok naptárát fog 
készíteni minden településre, figyelembe véve az ünnepeket is, és ezt felteszik a 
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honlapra. 2017-ben a tavaszi lomtalanítás április 11-én lesz, reggel 7 óráig a lomokat 
ki kell tenni és az kérés, hogy a nagy terjedelmű lomokat darabokra szedve tegyék ki.   
 

-.-.- 
 
Dulai Roland: Mátyás király úti lakosoktól érkezett bejelentés, hogy a Kézműves 
háztól lefelé az ároktisztítás megtörtént, a többi részen viszont nem. A Hunyadi úti 
lakosok arról panaszkodtak, hogy ahol véget ér a műút, ott valaki a trágyát a pataknál 
tárolja. Nyugdíjas kérdezte nyugdíjasként vállalhat-e közmunkát. 
 
Vámos Istvánné dr.: Nyugdíjas csak akkor vállalhat munkát, ha rehabilitációs 
ellátásban részesül. Nem akarok olyat foglalkoztatni, akinek jövedelme van. A 
Mátyás király úton folyamatosan tisztítjuk az árkot, a programban benne van a 
kikövezése. A Hunyadi úti lakos teljesen szabálytalanul tárolja ott a trágyát. Azt kérte 
építsünk oda utat, de a közigazgatási térképen oda nem vezet út. Bírságot kell 
kiszabni a trágya tárolásáért. Továbbítjuk az illetékes ügyintézőnek. 
 

-.-.- 
 
Bíró Ferenc: A Vasút utcában a csapadékvíz elvezetése, az árok építése folytatódik. 
A Pozsonyi úti önkormányzati földterületről a traktor folyamatosan kijár, nagyon 
összesározza az utat, ez balesetveszélyes.  
 
Vámos Istvánné dr.: Az utat meg kell tisztítani a Vázsó hídnál is. 
 
Tengely László: A Vázsó hídnál nagy volt a balesetveszély, amikor ráfagyott az útra 
a lefolyó csapadékvíz. Át kellene vágni ezt az utat. 
 
Vámos Istvánné dr.: Télen nem lehet megcsinálni, az időjárás nem alkalmas rá. 
Magánterületről van szó, csak az út önkormányzati tulajdon, az erdő és a földek 
magántulajdon. Sajnos egy vadásztársaság a terepjáróval és vadak etetésére szolgáló 
takarmány szállításával rongálja az utat. Írok levelet, állítsa helyre az utat. Az is a 
közútkezelőnek lenne a dolga, hogy a 25 főút minőségét óvja meg. Minket lehajtottak 
az árokbetonozásról, pedig ha az rendben lenne, lefolyna a víz. 
 

-.-.- 
 
Balogh Edina: Mezőgazdasági szakember foglalkoztatása megoldódott-e már? A 
Pilot program folytatódott-e, mert nagyon szép dolgokat állítanak elő. Amennyiben 
van rá lehetőség, az iskola mögötti részen ki lehetne-e alakítani egy parkolót? Az 
étterem mellett az áruszállítás miatt nem célszerű parkolni. 3 intézmény van egy 
helyen és néha nehéz parkolót találni.  
 
Vámos Istvánné dr.: Sajnos továbbra sincs megfelelő mezőgazdászunk, olyan 
kertészeti szakembert szeretnék, aki a zöldségkertészeti termeléshez ért. A jelenlegi 
irányítással nem vagyok megelégedve. Még nagyobb eredménynek kellene lenni és 
több produktumnak. Megpályáztunk egy 3,5 millió Ft-os sátrat, 1 millió Ft-ba kerül 
bele a fűtés. Szeretnék olyan mezőgazdászt alkalmazni, akinek gyakorlata is van és 
ért is hozzá. A Pilot program, mint sajátosság megszűnt, beolvadt az egyéb 
közfoglalkoztatásba. Parkoló kialakításáról már beszéltünk, tervben van. 
 

-.-.- 
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Balázsné Király Rita: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat ígérte, hogy a pályán 
építenek padot. Megoldható lenne-e, hogy az önkormányzat által létrehozott árok 
elemeket megfordítanák, és úgy leraknák, hogy a gyerekek a táskájukat le tudnák 
tenni, most a sárba rakják a cuccukat. A díszkivilágítás díszei abban a raktárban 
vannak elhelyezve, ahol elfagyott az a rendszer. Onnan el kellene hozni, nehogy 
sérüljön. 
 
Vámos Istvánné dr.: A díszkivilágító elemeket a volt pizzériában tároljuk. MHSZ 
eszközök vannak a raktárban, ott rendet kellene rakni, a fegyvereket el kellene onnan 
vinni. 
 

-.-.- 
 
Dulai Roland: Sok embernek van földterülete, az önkormányzatnak van-e lehetősége 
valami terület használati díjat vagy földadót kivetni? Az önkormányzatnak ebből 
származna bevétele. 
 
Vámos Istvánné dr.: Úthasználatért nem lehet díjat követelni, viszont szigorítani 
lehet, ha kárt okoz, akkor állítsa helyre. A jövőben bírságot kell kiszabni vagy 
feljelentést tenni.  
 
Nincs több napirendi pont, a polgármester bezárja az ülést. 
 
 

K. m. f. 
 
 
Vámos Istvánné dr.      Klisóczkiné Papp Andrea 
    polgármester                    jegyző 
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