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Vámos Istvánné dr.: köszönti a jelenlévőket, és megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mert 6 képviselő van jelen. Javaslom, hogy 1. napirendként tárgyaljuk
meg az Ózd Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosítását, azt
követően pedig a meghívóban feltüntetett sorrend szerinti napirendeket, kiegészítve a 3.
napirend után a rendkívüli szociális támogatási pályázatról történő döntéssel. Kérem,
szavazzunk erről.

A napirendet a jelenlévő képviselők egyhangúan, 6 igen szavazattal az alábbiak szerint
fogadják el:
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Javasolt és elfogadott napirendi pontok:

1) Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítása
2) 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
3) Szociális rendelet módosítása
4) Pályázat benyújtása rendkívüli szociális támogatásra
5) Szünidei étkeztetés nyersanyagnormájának módosítása
6) Medicopter Alapítvány támogatási kérelme

Tárgyalt napirendi pontok:

1. napirendi pont

Ózd Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodás módosítása

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal
javasolja a társulási megállapodás módosítását.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztés
és 3 igen szavazattal javasolja elfogadását.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Megállapodás módosításáról.

A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozza:

108/2016. (VII.5.) határozat
Tárgy: Ózd Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodása módosításának

jóváhagyása

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az Ózd Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosító okiratát a határozat 1.
melléklete, míg az egységes szerkezetű Társulási Megállapodást a határozat 2. melléklete
szerinti tartalommal.

Határidő: döntést követően azonnal
Felelős: okiratok aláírásáért: Vámos Istvánné dr. polgármester

2. napirendi pont

2016. évi költségvetési rendelet módosítása



3

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve

Vámos Istvánné dr.: Az év elején lecsökkent a szociális feladatokra kapott támogatás
összege, most viszont lehetőség van rendkívüli önkormányzati támogatási kérelem
benyújtására. Ezzel tudnánk az időseket és az egyetemre járó fiatalokat az év végén
támogatni, hasonlóan az elmúlt évi támogatáshoz. A társulási pénzek befizetése mellett
szeretnénk pályázni a segélyezésre is. E miatt szükséges a költségvetési és a szociális
rendelet módosítása.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság megvitatta a rendelet
módosítását, és 3 igen szavazattal támogatja elfogadását.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a
rendelet módosítását.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a 2016. évi költségvetési rendelet
módosításáról.

A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
rendeletet alkotja:

ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének

9/2016. (VII.6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló

1/2016. (I.25.) önkormányzati rendeletmódosításáról

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)
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663 018  E Ft Költségvetési bevétellel
730 627  E Ft Költségvetési kiadással
67 609  E Ft

49 234  E Ft
18 375  E Ft

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

állapítja meg.”
2. §

A Rendelet  1.1., 1.2.,  2.1.,  9.1.,  9.1.1., melléklete helyébe az 1-5 melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2016.július 7-én lép hatályba és 2016. július 8-án hatályát veszti.

Vámos Istvánné dr. Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester                                                                               jegyző

3. napirendi pont

Szociális rendelet módosítása

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal
javasolja a szociális rendelet módosítását.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a
szociális rendelet módosítását.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a szociális rendelet módosításáról.

A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
rendeletet alkotja:

Arló Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének

10/2016. (VII.6.) 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)



5

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 a) és g) pontjában, 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 134/E §-ában, a
148. § (5) bekezdésében és a 151. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Arló Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és működési szabályzatáról szóló
13/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:

1. §

A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb pénzbeli és természetbeni
támogatásának rendszeréről, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások
intézményi térítési díjáról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 13. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Hivatalból indított eljárás keretében jövedelem vizsgálata nélkül rendkívüli települési
támogatásként egyszeri pénzbeli támogatás kerül megállapításra minden év
decemberében

a) 25.000,- Ft összegben azoknak, akik adott év december 31-ig betöltik a 70.
életévüket,

b) 10.000,- Ft összegben azoknak, akik adott év december 31-ig betöltik a 65.
életévüket, de a 70. életévüket nem érik el,

c) 20.000,- Ft összegben azoknak a fiatal felnőtteknek, akik az adott év
szeptember 1-jén BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati
ösztöndíjban részesülnek.

2. §

Ez a rendelet 2016. július 7-én lép hatályba és 2016. július 8-án hatályát veszti.

Vámos Istvánné dr. Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester jegyző

4. napirendi pont

Pályázat benyújtása rendkívüli szociális támogatásra

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: A korábban részletezett indokok alapján a rendkívüli szociális
támogatásra szeretnénk benyújtani június 15-ig a pályázatot.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal
javasolja a pályázat benyújtását.
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Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a
pályázat benyújtását.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a pályázat benyújtásáról.

A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozza:

109/2016. (VII.5.) határozat
Tárgy: Pályázat benyújtása rendkívüli szociális támogatásra

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és egyetért a 2015. évi C törvény 3 melléklet I.7. pont és a III. 1. pont
szerinti a Megyei Önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására (ennek keretében a rendkívüli
szociális támogatásra) pályázat benyújtásával.

Határidő: 2016. július 15.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

5. napirendi pont

Szünidei étkeztetés nyersanyagnormájának módosítása

A napirendi pont előterjesztője: Papp Zsóka intézményvezető

Papp Zsóka: A szünidei étkeztetés nyersanyagnormáját elfogadta a testület 300 Ft/adag
összegben, de nem lesz elegendő a támogatás azzal az összeggel év végéig. Kérném a
nyersanyagnorma összegének módosítását a holnapi naptól 250,- Ft/adagra.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal
javasolja az előterjesztés elfogadását.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a
módosítást.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a szünidei étkeztetés nyersanyag normájának
módosításáról.

A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozza:

110/2016. (VII.5.) határozat
Tárgy: Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ szünidei étkeztetés nyersanyagnorma

módosítása
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Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Szociális Alapszolgáltatási
Központban a szünidei gyermekétkeztetésének nyersanyagnormáját 2016. július 6-tól
250,-Ft/adag összegben jóváhagyja.

Határidő: 2016. július 6.
Felelős: Papp Zsóka intézményvezető

6. napirendi pont

Medicopter Alapítvány támogatási kérelme

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság megvitatta a
támogatási kérelmet és 3 igen szavazattal javasolja a Medicopter Alapítvány 10.000 Ft-os
támogatását.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 3 igen és 1 nem szavazattal
javasolja a 10.000 Ft-os támogatás jóváhagyását.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Medicopter Alapítvány 10.000 Ft-os
támogatásáról.

A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal és 1 nem szavazattal az
alábbi határozatot hozza:

111/2016. (VII.5.) határozat
Tárgy: Medicopter Alapítvány támogatása

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Medicopter Alapítványt 10.000 Ft-
tal támogatja.

Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

Tájékoztatások:

Vámos Istvánné dr.: A Borsodszentgyörgyi Önkormányzat meghívta a képviselő-
testületet július 9-én tartandó ünnepségükre, amennyiben szeretnénk a közös főzésben
részt venni, előre kérik jelezni.

-.-.-

Dulai Roland: Puzsik Gyula panaszkodott, hogy az előttük lévő árokban bűzlik a víz,
tarthatatlan állapotok vannak, mert a szennyvíz megáll az árokban. Próbálja tisztítani,
takarítani, de hiába.

Balogh Edina: Nekem is szólt erről, úgy néz ki, pang az árokban a víz. Közcélú munkába
ki lehetne-e tisztítani az árkot?
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Vámos Istvánné dr.: Sajnos több helyről odafolyik a víz és onnan nem megy tovább.
Honnan van a szennyezés, ez a legfőbb kérdés, azt kellene kideríteni, milyen víz folyik
oda. Pl. a hentes által használt víz, hová folyik?

Balogh Edina: Sokszor látszódik, hogy az útra folyik a hentestől a víz.

Vámos Istvánné dr.: Jó lenne megoldani ezt a problémát, figyelni kellene, hogy melyik
napszakban folyik oda a víz.

Bíró Ferenc: Amikor a Napsugár Éttermet építették és kiásták az alapokat szinte egy tó
keletkezett, mert itt a talajvíz 10-20 cm-re van a földfelszín alatt. Ezen a területen nem
lehet a vizet eltüntetni.

Nincs több napirendi pont, a polgármester bezárja az ülést.

K. m. f.

Vámos Istvánné dr. Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester jegyző

Móráné Nemes Edit
jegyzőkönyvvezető


