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Vámos Istvánné dr. köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, tájékoztatja a képviselőket, hogy Balázsné Király Rita és 
Balogh Edina képviselők később fognak érkezni. Köszönti az első 
napirendhez megjelent Ózdi Városi rendőrkapitányt, a BAZ Megyei 
Rendőrfőkapitányt és a rendőrség képviselőit, akik beszámolót készítettek az 
ülésre. 
Javaslatot tesz az ülés napirendjének elfogadására. A javaslatot az 5 jelenlévő 
képviselő egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbiak szerint fogad el: 
 
 

Javasolt és elfogadott napirendi pontok: 
 

1./ Közbiztonsággal kapcsolatos beszámoló 
2./ Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. ügyvezetőjének 
kinevezése, munkabérének megállapítása 
3./ Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. Alapító 
Okiratának módosítása 
4./ Köztisztasági rendelet módosítása 
5./ Települési Értéktár Bizottság megalakítása 
6./ BURSA Hungarica ösztöndíj rendszerhez való 
csatlakozási nyilatkozat 
7./ Szociális rendelet módosítása 
8./ Arlói Tengerszem Óvoda házirendje, pótlékok 
megállapítása 
9./ Egyebek 
 
Vámos Istvánné dr.: Napirend előtt beszámol a lejárt határidejű 
határozatokról: A szociális szövetkezet megalakult, a mai napon benyújtásra 
került a pályázat. 22-én autómentes nap lesz településünkön. 21-én 
kerékpáros túra kerül megrendezésre a tó körül. A felnőtt háziorvosi állásra 
nincs jelentkező. A településrendezési terv felülvizsgálatával kapcsolatos 
munka megrendelése megtörtént. A Stallprofi Kft-vel, Nagy Józseffel és 
Németh Gábor Krisztiánnal megkötöttük az adásvételi szerződést.  
 

Tárgyalt napirendi pontok: 
 
Vámos Istvánné dr. megnyitja az 1. napirendi pontot. 
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1. Napirendi pont: 
 

Közbiztonsággal kapcsolatos beszámoló 
 
A napirendi pont előterjesztője: Tóth Lajos őrsparancsnok 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Dr. Varga László: A beszámolónk a 2012. évről készült, de szót fogunk 
ejteni az idei évről is. Amikor egy település rendőri lefedettségét tervezzük, a 
lakossági visszajelzéseket is számba vesszük. A 29 településünket I – III. 
skálán helyezzük el. Arlót már a korábbi években is az I. kategóriába tettük. 
Minden nap fokozott ellenőrzést hajtunk végre, ebben az ózdiak és a 
készenlétiek is segítenek. A közeljövőben új koncepció készült, állandó 
mértékű rendőri lefedettség lesz. Számos fórumot rendezünk, mert kíváncsiak 
vagyunk az emberek és a képviselők véleményére. Lakossági hírleveleket 
bocsátunk ki. A kollégák rendszeresen bejárnak a hivatalba, információkat 
gyűjtenek. Mindezzel az a célunk, hogy erősítsük az emberek biztonság 
érzetét. Az előző időszakban sok problémával találkoztunk, főleg az uzsora 
miatt. Az uzsorások ellen Arlóban is több akciónk volt, jelenleg két eljárás 
van folyamatban. Kevesebb bűncselekményt regisztráltunk, csökkentek a testi 
sértések, az erőszakos bűncselekmények. Ennek megtartásában segítségünkre 
van a szabálysértési törvény. Egy újabb jogszabályi módosításnak 
köszönhetően a 14 év alatti fiatalt visszaviheti az iskolába a rendőr. A 
lakosságot sértő cselekményeket, jogsértéseket szeretnénk megelőzni, erre 
minden rendőri erőt megmozgatunk, főleg az idősek elleni bűncselekmények 
kapcsán. Nemrég is történt egy ilyen eset, még aznap felderítésre került. A 
közterületen történő alkoholfogyasztásra az önkormányzatnak rendeletet lehet 
alkotni. Mi ezzel a lehetőséggel élni fogunk. 
 

Megérkeznek az ülésre Balázsné Király Rita és Balogh Edina képviselők. 
 
Vámos Istvánné dr.: A bizottságok tárgyalták a beszámolót, kérem a 
véleményüket. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 
megállapította, hogy sok statisztikai adatot tartalmaz, de az nem mindig 
tükrözi az emberek érzetét. A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót. 
 
Bíró Ferenc: Felmerült a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen, 
hogy munkába lehetne állítani a településen egy körzeti megbízottat, akinek 
itt lenne az irodája. Mi már a tárgyalás tényének is örülünk. A jelenléte sokat 
segítene, az állampolgárnak nem kellene utazni. Többször volt már szó a 
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közterület bekamerázásáról, lehetne erről szó? Az uzsorások elleni rendőrségi 
fellépést üdvözli a bizottság. Tapasztaljuk az iskola környékén a rendőri 
jelenlétet, és ennek a pozitív hatását. Az önkormányzatnak is tenni kell a 
biztonságért, a saját értékeinket meg kell védeni. A bizottság elfogadásra 
javasolja a beszámolót. 
 
Varró Lajos:  A rendőrség teszi a dolgát, de az állományukat és a bérüket 
növelni kellene. Nehéz megszoknunk, hogy változott a biztonság, nem így 
nőttünk fel. Meg kell győzni a lakosokat, hogy a legkisebb bűntényt is 
jelenteni kell. Névtelenül lehet-e kezelni a bejelentést? Javaslom a beszámoló 
elfogadását.  
 
Vámos Istvánné dr.: Köszönetemet fejezem ki a rendőrkapitányság 
dolgozóinak. A körzeti megbízottakkal kapcsolatunk példa értékű, 
rendszeresen találkozunk. Az önkormányzattal szemben történt egy 
bűncselekmény, a felderítés megtörtént, visszakaptuk az eltulajdonított 
szerszámokat. Elindult az intézményeink kamerázása. A közterületeken ezt 
hogyan lehetne megoldani? Bűneset során bizonyító erejű-e a kamera 
felvétele? A lakosság nyugalmának javítása érdekében jó lesz, ha a járőrök 
részéről fokozottabb szolgálat lesz. Szíveskedjenek megvizsgálni annak a 
lehetőségét, hogy itt legyen egy körzeti megbízotti iroda. Ehhez felajánljuk az 
irodát és egy számítógépet.  
 
Dr. Varga László: Két körzeti megbízott van. Ez a szándék egybecseng 
azzal, hogy a pihenést itt lehetne nekik tölteni, nem kellene felmenni az Őrsre. 
Itt ügyirat feldolgozást is tudnának végezni. 
 
Dr. Vereckei Csaba: Ennek az előkészítésében szívesen segítenek a 
gazdasági osztályról. Meg kell nézni, hogy a jelenlegi rendszerben üzemeljen 
a rendőrségi program. A jövő héttől lesz állandó rendőri jelenlét. Ez a mi 
szándékainkkal is egybe esik. 
 
Dr. Varga László: A kamerázás felmérése megtörtént 2010-ben. Mi akkor 5 
település vonatkozásában tettünk javaslatot, ebben Arló is szerepelt. 
Időközben kormányváltás történt, megrekedt az ügy. Az elmúlt héten ezzel 
kapcsolatban újabb felmérés történt, várjuk a visszajelzést. 
 
Dr. Vereckei Csaba: A rendőrség sehol nem üzemeltet kamera rendszert, az 
önkormányzatok pályázhatnak erre. Ha törvényesen van beszerelve, akkor 
semmi gond. Tavaly óta már polgárőrök is megnézhetik a felvételeket. A 
szokás az, hogy a bűncselekmény után nézik meg a felvételeket. A 
finanszírozási forrást az önkormányzatnak pályázat útján lehet megszerezni. 
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Vámos Istvánné dr.: Bizonyítékként felhasználható-e? Nem sért-e 
személyiségi jogokat? 
 
Dr. Vereckei Csaba: Számtalan esetet tudok mondani, amikor felhasználható 
volt a felvétel. Megfelelő minőségű kamerát kell venni, ami megfelelő 
minőségű felvételt készít. 
 
Dr. Varga László: Nekem kell kezdeményeznem a képviselő-testület felé a 
rendszer telepítését, az önkormányzat beszerzi, így lehet törvényesen 
működtetni. Segítünk az adatvédelmi törvény megtartásában, hogy milyen 
nyilvántartásokat kell vezetni. A név nélküli bejelentések kérdése. Ha nem 
mondja meg a bejelentő a nevét, akkor is ki kell vonulnia a rendőrségnek. 
Bátorítok arra minden sértettet, hogy tegyék meg a bejelentést. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem a beszámoló elfogadására a szavazást. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi 
határozatot hozzák: 
 

165/2013. (IX. 20.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Közbiztonsággal kapcsolatos beszámoló 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a rendőrség 2012. évi 
munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2014. szeptember 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

A rendőrség képviselői elhagyják az üléstermet. 
 

2. Napirendi pont: 
 

Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. Ügyvezetőjének 
kinevezése, munkabérének megállapítása  

 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
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Vámos Istvánné dr.: A két bizottság megtárgyalta az előterjesztést. 
Megkérdezem Ipacs László ügyvezetőt, hogy mi az elképzelése a bérével 
kapcsolatban? 
 
Ipacs László: Szerencsésebb lett volna, ha már a pályázati kiírásban 
szerepeltetve lett volna a bér. Voltak elképzeléseim, hogy elmegyek a 
városból. Ezt a munkát örömmel végzem, nagy kihívásnak tartom. Kiderülnek 
dolgok, amik nem voltak ismertek. Mérlegelve az előnyöket, hátrányokat 300 
eFt munkabért gondoltam kérni, ezért a munkát tisztelettel és becsülettel 
fogom végezni.  
 
Vámos Istvánné dr.: A pályázati kiírásban nem szerepeltettük a bért, mert ez 
egy profit orientált gazdasági társaság, ahol az ügyvezető bére megállapodás 
kérdése. Az én véleményem a kért összeggel megegyezik. Kérem a 
bizottságok véleményét. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság javaslata 
270 eFt + az adózott nyereségből 10 % részesedés. A szolgálati autó és a 
telefon használatot is javasoljuk. 
 
Bíró Ferenc: A cégvezetőnek együtt kell dolgoznia a polgármesterrel. Akkor 
lehet jól együtt dolgozni, ha nincs harag egyik félben sem. Ügyvezetőről 
beszélünk, akinek a céget is vezetnie kell. Fontosnak tartjuk, hogy nyereséget 
termeljen a cég, mert akkor termeli ki a béreket. Ösztönözni kell a vezetőt 
erre. Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen két javaslat került 
szavazásra. Az első szerint 300 eFt + 10 % osztalék. A második szerint 270 
eFt + 10 – 30 % osztalék. A bizottság az elsőt javasolja 3 igennel és 2 
nemmel.  
 
Balázsné Király Rita: Célszerű lenne majd 1 évet vizsgálni jövőre. Akkor 
semmi akadálya nem lenne a béremelésnek. 
 
Varró Lajos:  Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság javaslatát 
támogatom. A képviselő-testület mindig támogatta a társaságot. Mikor a 
közszférában nem volt béremelés, ott akkor is volt. 
 
Ipacs László: Nem igazán érzem a bizalmat. Ez nem állami cég, ki kell 
termelni a nyereséget. Így is kevesebb lesz a bérem, de ezt én bevállalom. 
 
Vámos Istvánné dr.: Két javaslat van. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási 
Bizottság javaslata 270 eFt + 10 % nyereség. A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság javaslata 300 eFt + 10 % nyereség. Kérem a 
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szavazást az Ügyrendi, Szociális és Oktatási bizottság javaslatára, mely 270 
eFt + 10 % nyereség. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 3 igennel és 4 nemmel szavaz, így ezt a 
javaslatot elutasítják. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást a második javaslatra, mely 300 eFt 
+ 10 % nyereség. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 4 igen és 3 nem szavazattal a következő 
határozatot hozzák: 
 

166/2013. (IX. 20.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. ügyvezetőjének kinevezése és 
munkabére 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Turisztikai és 
Közösségi Kft. ügyvezetőjévé Ipacs Lászlót (sz: 1955. 12. 06. an: Hudik 
Margit) nevezi ki 2013. szeptember 21. napjától 2018. szeptember 20. napjáig 
terjedő időszakra, és munkabérét a következők szerint állapítja meg:  
2013. szeptember 20. napjával megszünteti a megbízási jogviszonyát.  
Részére 2013. szeptember 21. napjától 300 000 Ft bruttó munkabért állapít 
meg. Ezen felül az éves adózott eredmény megállapítását követően a 
nyereségből 10 %-os osztalék (járulékokkal együtt) kifizetését engedélyezi. 
 
Határid ő: 2014. április 30. és 2018. szeptember 20.  
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Ipacs László: Köszönöm szépen. 
 
Balogh Edina: Mi a tapasztalatod a tónál? 
 
Ipacs László: Meglepetésként ért, hogy a tavat télen nem lehet üzemeltetni, 
mert nincs fűtés, elfagy a víz. Az autón nincs műszaki vizsga, és a műszaki 
állapotáról sem tudnak semmit. De segítséget kapok mindenben az 
önkormányzattól.  
 
Varró Lajos: A Felügyelő Bizottság elnökével meg fogunk látogatni, 
rengeteg ötletünk van. 
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Bíró Ferenc: Az autóról minden információt január 1-jéig bezárólag át tudok 
neked küldeni. Az átadás megtörtént, az ágynemű hová lett? 
 
Balázsné Király Rita: A jegyzőkönyvben – gondolom - benne vannak a 
hiányosságok. 
 
  

3. Napirendi pont: 
 

Arlói Turisztikai és Közösségi Kft.  
Alapító Okiratának módosítása 

 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: Szükségszerű módosításról van szó. Az ügyvezető 
személye változik, valamint a székhely is, mely a Suvadás út 1. lesz. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság javasolja 
az előterjesztés elfogadását. 
 
Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is javasolja az 
előterjesztés elfogadását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást a szóbeli előterjesztés szerint az 
Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. Alapító Okiratának módosítására. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 
határozatot hozzák: 
 

167/2013. (IX. 20.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. Alapító Okiratának módosítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Turisztikai és 
Közösségi Kft. Alapító Okiratának 2. és 6. pontját az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
2. A társaság székhelye: 3663 Arló, Suvadás út 1. Suvadás Liget 
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6. 2. A társaság ügyvezetője: Ipacs László (sz: Ózd, 1955. 12. 06. an: Hudik 
Margit, TAJ: 020 089 740, adószám: 8324802517) Tarnalelesz, Ady E. út 1. 
sz. alatti lakos. Az ügyvezető megbízatása 2013. szeptember 21. napjától 
2018. szeptember 20. napjáig szól. 
 
Határid ő: 2013. október 31. és 2018. június 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

4. Napirendi pont: 
 

Köztisztasági rendelet módosítása 
 

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Vámos Istvánné dr.: Mindenki megkapta az előterjesztést, melyeket a 
bizottságok megtárgyaltak. Kérem, fejtsék ki álláspontjukat.  
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta 
az előterjesztést. A járdát mindenkinek tisztítani kell. Sok lakóház lakhatatlan 
a településen. Ezeknél hogyan történik majd a takarítás? Milyen anyaggal 
lehet majd leszórni a járdát, mert az esőben is csúszik. Az volt a javaslat, 
hogy az önkormányzat rakjon majd ki szóróanyagot. Az Ügyrendi, Szociális 
és Oktatási Bizottság javasolja a rendelet módosítását. 
 
Bíró Ferenc: A kérdéseinkre választ kaptunk. Megtudtuk, hogy a fejezet 
címeket arab számokkal kell jelölni. A díjakat nem lehet előírni, de mi eddig 
sem tettük. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja az 
előterjesztés elfogadását. 
 
Balogh Edina: Mennyire tudunk majd segíteni az időseknek a hó 
eltakarításban? 
 
Vámos Istvánné dr.: A szociális szövetkezet 3. fő tevékenységi köre a 
takarítás. A szövetkezet által alkalmazott munkások vállalják ezeknek a 
területeknek a letakarítását. Házi szociális gondozás területén belül is 
megoldható. Ha nincs több hozzászólás, kérem a szavazást a rendelet 
előterjesztés szerinti módosítására. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 
rendeletet alkotja: 
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Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2013. (IX. 23.) 
önkormányzati rendelete 

a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a 
szervezett  köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló  

10/2004. (III. 29.) rendelet módosításáról 
 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 12/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 3. 
mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, 
Szociális és Oktatási Bizottság véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el: 
 

1.§ 
 

A köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett 
köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 10/2004. (III. 
29.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) „I. ÁLTALÁNOS 
RENDELKEZÉSEK”  alcíme helyébe a következő szöveg lép: 
„1. Általános rendelkezések” 
 

2. § 
 

A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4. § Az ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanhasználó köteles 
gondoskodni.” 

 
3. § 

 
A Rendelet 5. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„a) a lakó és emberi tartózkodásra szolgáló más épületek közös használatú 
részének tisztaságáról, rendszeres takarításáról, rovar- és 
rágcsálómentesítéséről az érintettek megállapodásában meghatározott 
személy(ek)nek,” 
 

4. § 
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A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„6. § A település egész területén a szervezett szemétszállításról az 
önkormányzat közszolgáltató útján gondoskodik.” 
 

5. § 
 
A Rendelet „II. AZ INGATLANOK ÉS KÖZTERÜLETEK 
TISZTÁNTARTÁSA ” alcíme helyébe a következő szöveg lép: 
„2. Az ingatlanok és közterületek tisztántartása” 
 

6. § 
 

A Rendelet 10. § (1) – (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„10. § (1) Az ingatlanok előtt lévő járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles 
területsáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes 
terület), valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai 
állandó tisztántartásán kívül a csúszásmentesítéséről, a hó eltakarításáról, 
portalanításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni. 
 
Az úttest középvonalától jobbra és balra lakók – kivéve az országos közutat – 
kötelesek hetente egyszer az úttestet tisztítani. 
A közterülethez csatlakozó járdák tisztántartásáról az Önkormányzat 
gondoskodik. 

 
Az ingatlanhasználó kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása (különösen 
a fű szükség szerinti nyírása, károsítók elleni növényvédelem), a járdára 
kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése. 
 
(2) A gyalogjárdát naponként reggel 800 óráig köteles az ingatlanhasználó 

csúszás mentesíteni és takarítani, hótól, jégtől megtisztítani, szükség 
esetén a nap folyamán többször megismételni. 

  
Csúszásmentesítésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyag 
használható. A szóróanyag beszerzéséről a tisztításra kötelezett köteles 
gondoskodni. 

 
A járda és a közút síkosság mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek 
úgy kell elvégezni, hogy abból ne származzon baleset. 

 
A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell 
elhelyezni, hogy se a gyalogos, se a gépjármű forgalmat ne akadályozza.  
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A tisztítás során ügyelni kell arra, hogy a járda burkolata ne rongálódjék 
meg. 

 
Tilos az összerakott hó elhelyezése: 

- gyalogos közlekedési útvonalon 
- az útkereszteződésben, 
- az úttorkolatban, 
- a kapubejárat elé annak szélességében, 
- a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, a 

jármű megállóhelye és a járda között, 
- a közüzemi szolgáltatási felszerelési tárgyon és annak 

közérdekű létesítményein, 
- az összefüggő zöldnövényzettel borított területen. 

 
(3) A gyalogjáróról a port és szemetet a közútra, a gyalogjáró mellett húzódó 

csapadékárokba, lefolyóba söpörni nem szabad. 
 
Eldugulás vagy rongálódás előidézésére alkalmas anyagot csapadékvíz 
elvezető   árokba, közcsatornába, víznyelő aknájába szórni, önteni vagy 
bevezetni tilos!” 

 
 

7. § 
 

A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„12. § A 8-10. §-ban előírt munkákat a jegyző a rendszeresen mulasztó 
ingatlanhasználó helyett szükség esetén annak költségére elvégeztetheti.” 
 

8. § 
 

A Rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 18. § Közterületen építési, bontási anyagot a polgármester által kiadott 
közterület használati engedélyben meghatározott területen az engedélyben 
megjelölt módon és időtartamig szabad tárolni. Magánterületen hatósági 
engedély nem szükséges, de csak olyan anyagot szabad tárolni, amely 
közegészségügyi szempontból veszélytelen.”  
 

9. § 
 

A Rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„19. § A nagyközség területén tilos:   
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a) szemetet, hulladékot eldobálni, az arra kijelölt helyen kívül lerakni, 
környezetvédelmi vagy esztétikai szempontból kifogásolható módon 
tárolni, 

b) közterületek, kiránduló, táborozó helyek beszennyezése,  
c) a közterületre, tavakba, élő vízfolyásokba, belvízelvezető árkokba 

szennyvizet kivezetni vagy kiönteni, trágyalevet levezetni, 
d) tó, élő vízfolyások, vízelvezető árkok partjait szemét vagy egyéb 

hulladék lerakásával beszennyezni, 
e) olyan anyagot, amely a környék levegőjét szennyezi, az egészséget 

veszélyezteti vagy élősdiek részére táptalajt nyújthat köz- vagy 
magánterületen elhelyezni vagy elhagyni, 

f) állati hullát közterületre kirakni, 
g) közterületen közlekedésből kivont járművet, járműroncsot tárolni, 
h) az elhelyezett szobrokat, padokat, játszó-eszközöket és egyéb tárgyakat 

beszennyezni, rongálni, 
i) köz- vagy magánterületet fekáliával (emberi ürülékkel) beszennyezni, 
j) közterületen a község számára nyitva álló helyiségben köpködni, orrot 

zsebkendő használata nélkül kifújni, közterületet beszennyezni, 
k) közterületre, csapadékelvezető árokba szennyezett, egészségre ártalmas 

folyadékot bevezetni, kiönteni,  
l) közútra, útpadkára (burkolt földre) salakot, építési törmeléket, szemetet 

szállítani, elhelyezni, 
m) gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, 
n) építményeket, kerítéseket bármilyen felirattal megrongálni, 
o) hirdetményt, plakátot nem az erre a célra rendszeresített helyen 

elhelyezni,  
p) állati hullát, valamint olyan anyagot, amely a környék levegőjét 

szennyezi, az egészséget veszélyezteti, vagy élősdiek részére táptalajt 
nyújthat, sem köz- sem magánterületen elhelyezni vagy elhagyni.” 

 
10. § 

 
A Rendelet „III. KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTÁS ” alcíme helyébe a 
következő szöveg lép: 
„3. Közlekedés, szállítás” 

 
11. § 

 
A Rendelet 26. § (3) – (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„26. § (3) Közterületen folytatott és szennyeződést okozó tevékenység után a 

tevékenységet végző köteles a keletkezett szemetet azonnal 
összegyűjteni, elszállítani.  

 



 14 

(4) Az anyagok szállításánál, fel- és lerakásánál ügyelni kell arra, hogy a 
közterületen lévő növények, tárgyak szabadon maradjanak, és meg ne 
rongálódjanak.  

  A rongálódásból keletkezett kárt annak okozója köteles megtéríteni.” 
 

 
12. §  

 
A Rendelet „IV. CSAPADÉKVÍZ, SZENNYVÍZ ” alcíme helyébe a 
következő szöveg lép: 
„4. Csapadékvíz, szennyvíz” 
 

13. §  
 
A Rendelet „V. AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI 
ÉGETÉSE” alcímének helyébe a következő szöveg lép: 
„5. Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése” 
 

14. § 
 
A Rendelet „VI. TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK KEZELÉSE, A 
KÖZTISZTASÁGI SZOLGÁLTATÁS ” alcíme helyébe a következő 
szöveg lép: 
„6. Települési szilárd hulladék kezelése, a köztisztasági szolgáltatás” 
 

15. § 
 

A Rendelet 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„36. § A rendszeres szemétszállításba be nem kapcsolt területeken keletkező 
háztartási szemetet az ingatlanhasználó köteles elszállítani az arra a célra 
kijelölt szeméttelepre.” 
 

16. § 
 
A Rendelet 37. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A nem lakás céljára szolgáló épületekben a keletkező hulladék 
elszállításáról az üzemeltető szerv köteles gondoskodni. 
Az ilyen szemetet úgy kell összegyűjteni és tárolni, hogy az a környezetet ne 
szennyezze és a forgalmat ne akadályozza.” 
 

17. § 
 

A Rendelet 38. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(4) Minden tulajdonos köteles heti egy alkalommal, lehetőség szerint hét 
végén az ingatlana előtti, a 10. § (1) bekezdése alapján meghatározott területet 
megtisztítani.”  

 
18. § 

 
A Rendelet 39. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Szemetet, földet, törmeléket csak a kijelölt szeméttelepen lehet lerakni a 
környezetvédelmi előírásoknak megfelelően.” 
 

19. § 
 

(1) A Rendelet 40. § (1) bekezdése és az azt megelőző alcíme helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„7. Közszolgáltatás 
40. § (1) Arló közigazgatási területén a szilárd hulladékszállítási 
közszolgáltatást (a továbbiakban: Közszolgáltatás) az ÓHG Ózdi 
Hulladékgazdálkodási Kft. (3600 Ózd, Zrínyi út 5.) (továbbiakban: 
Szolgáltató) látja el az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján.” 

 
(2) A Rendelet 40. § (8) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
 A Szolgáltató és az ingatlanhasználó között a közszolgáltatási szerződés a 

szolgáltatás igénybevételével jön létre. A Szolgáltató az 
ingatlanhasználóval szemben a teljesítést csak jogszabályban, valamint e 
rendeletben meghatározott esetben szüneteltetheti, illetőleg korlátozhatja. 
A Szolgáltató egyébként a rendszeres szemétszállításba bevont valamennyi 
ingatlanhasználó tekintetében rendszeresen köteles teljesíteni.” 

 
20. § 

 
A Rendelet 7. alcíme a következő 40/A. §-sal egészül ki: 
„40/A. § (1) A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok 

nyilvántartását és kezelését Arló Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Szolgáltató feladatkörébe utalja. Személyes adatként 
a közszolgáltatást igénybevevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, 
valamint anyja neve vehető figyelembe.  

 
(2) E rendelet alapján elrendelt adatkezelésre és az adatok védelmére a 

személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 
szóló törvény rendelkezései az irányadók.” 

 
21. § 
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A Rendelet „VIII. A KÖZTISZTASÁGI RENDELKEZÉSEK 
BETARTÁSÁNAK ELLEN ŐRZÉSE” alcíme helyébe a következő szöveg 
lép: 
„8. A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése” 

 
22. § 

 
A Rendelet „IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK ” alcíme helyébe a következő 
szöveg lép: 
„9. Záró rendelkezések” 

 
23. § 

 
(1) A Rendelet 9. §-ában az „lévő ingatlanok tényleges használói, 

tulajdonosai” szövegrész helyébe az „az ingatlanhasználók” szöveg lép. 
(2) A Rendelet 12. §-ában a „tényleges használó, tulajdonos” szövegrész 

helyébe az „ingatlanhasználó” szöveg lép. 
(3) A Rendelet 13. §-ában, a „tulajdonos, használó” szövegrész helyébe az 

„ingatlanhasználó” szöveg lép. 
(4) A Rendelet 15. §-ában, az „ingatlan tulajdonosa” szövegrész helyébe az 

„ingatlanhasználó” szöveg lép. 
(5) A Rendelet 24. §-ában, a „tulajdonos” szövegrész helyébe az 

„ingatlanhasználó” szöveg lép. 
(6) A Rendelet 28. § (1) bekezdésében a „tulajdonos, használó” szövegrész 

helyébe az „ingatlanhasználó” szöveg lép. 
(7) A Rendelet 34. § (1) bekezdésében a „tulajdonos, bérlő” szövegrész 

helyébe az „ingatlanhasználó” szöveg lép. 
(8) A Rendelet 34. § (2) bekezdésében a „tulajdonos, használó” szövegrész 

helyébe az „ingatlanhasználó” szöveg lép. 
(9) A Rendelet 37. § (1) bekezdésében az „ingatlan tulajdonosa” szövegrész 

helyébe az „ingatlanhasználó” szöveg lép. 
(10) A Rendelet 38. § (1) bekezdésében a „tulajdonosnak, használónak” 

szövegrész helyébe az „ingatlanhasználónak” szöveg lép. 
(11) A Rendelet 38. § (4) bekezdésében a „tulajdonos” szövegrész helyébe az 

„ingatlanhasználó” szöveg lép. 
 

24. § 
 

(1) Ez a rendelet 2013. szeptember 24-én lép hatályba és 2013. szeptember 
25-én hatályát veszti. 

(2) Hatályát veszti   
a) a Rendelet 7. §-a, 
b) a Rendelet 33. § (1) bekezdése, 
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c) a Rendelet 39. § (1) és (3) bekezdése, 
d) a Rendelet 40. § (3) bekezdése. 

 
 
 
Vámos Istvánné dr.                                                     Klisóczkiné Papp Andrea 
polgármester                                                                                             jegyző 
 

5. napirendi pont: 
 

Települési Értéktár Bizottság megalakítása 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: A kezdeményezés lényege, hogy Arló településen a 
nemzeti kincsek felderítése, összegyűjtése érdekében értéktár bizottságot 
lehetne létrehozni. Be lehetne vonni ebbe a rendszerbe az épületeket, 
természeti kincseket. Ez szép feladat lenne. 
 
Balázsné Király Rita: Nem találtuk azokat a személyeket, akikre ezt rá 
lehetne bízni, és akik elvállalnák. Az a bizottság javaslata, hogy térjünk vissza 
rá akkor, ha találunk ilyen személyeket. 
 
Bíró Ferenc: Akkor kell a bizottságot megalakítani, ha a személyi feltételek 
adottak. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is a halasztás mellett 
van. 
 
Vámos Istvánné dr.: A javaslat az, hogy most ne alakítsuk meg a 
bizottságot, majd a személyi feltételek megléte esetén. Kérem erre a 
szavazást. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 
határozatot hozzák: 
 

168/2013. (IX. 20.) sz. határozat: 
 
Tárgy:  Települési Értéktár Bizottság megalakítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Települési Értéktár 
Bizottságot  jelenleg nem hoz létre. 
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Megbízza a polgármestert a Bizottság létrehozásának előkészítésével, az arra 
alkalmas személyek megkeresésével. 
 
Határid ő: 2013. október 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

6. Napirendi pont: 
 

BURSA Hungarica ösztöndíj rendszerhez 
csatlakozásról nyilatkozat  

 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: Eddig minden évben részt vett az önkormányzat a 
rendszerben. A bizottságok tárgyalták a csatlakozásról a szándékot. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság javasolja 
a csatlakozást a BURSA rendszerhez. 
 
Bíró Ferenc: Fontosnak tartjuk a tehetségek támogatását. A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság is támogatja a csatlakozást. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást a BURSA rendszerhez történő 
csatlakozásra. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 
határozatot hozzák: 
 
 

169/2013. (IX. 20.) sz. határozat: 
 
Tárgy: BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete csatlakozni kíván a 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott BURSA Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához. 
 
Határid ő: 2013. október 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 



 19 

7. Napirendi pont: 
 

Szociális rendelet módosítása 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Vámos Istvánné dr.: Egyetlen szó módosítására kerül sor. Intézményi térítési 
díj megnevezés a 14. §-ban, nem személyi térítési díj.  
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság javasolja 
a rendelet módosítását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem a rendelet módosítására a szavazást. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi 
rendeletet alkotja: 

 
 

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2013. (IX. 23.) 
önkormányzati rendelete 

 
a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról,  

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó  

szociális és gyermekjóléti ellátások  
intézményi térítési díjáról szóló  

6/2011. (II. 28.)  
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) 
bekezdésében, a 26. §-ában, a 92. § (1) bekezdés a) pontjában, a 115. § (3) 
bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 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 
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szabályzatáról szóló 12/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 3. 
mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, 
Szociális és Oktatási Bizottság véleményének kikérésével a 6/2011. (II. 28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 
 

1. §.  
 

A szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési 
díjáról szóló 6/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 14. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1a) A szociális étkeztetésnél az intézményi térítési díjból biztosított 
kedvezmény mértékét az 5. melléklet tartalmazza.” 
  

2. §.  
 

 
Ez a rendelet 2013. szeptember 24-én lép hatályba és 2013. szeptember 25-én 
hatályát veszti. 
 
 
Vámos Istvánné dr.                                                    Klisóczkiné Papp Andrea                      
 polgármester                                                                                            jegyző 
 
 

8. Napirendi pont: 
 

Arlói Tengerszem Óvoda házirendje,  
pótlékok megállapítása 

 
 
A napirendi pont előterjesztője: Lukán Istvánné óvodavezető 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Vámos Istvánné dr.: Az előterjesztést az Ügyrendi, Szociális és Oktatási 
Bizottság megtárgyalta. 
 
Lukán Istvánné: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság kérte az 
előterjesztés kiegészítését, elkészítettem. 
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Balázsné Király Rita: Köszönjük a kiegészítést. Az Ügyrendi, Szociális és 
Oktatási Bizottság javasolja a házirend elfogadását. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 
határozatot hozzák: 
 
 

170/2013. (IX. 20.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Arlói Tengerszem Óvoda házirendje 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Tengerszem 
Óvoda házirendjét a javasolt módosításokkal a melléklet szerint elfogadja.  
 
Határid ő: 2013. október 15. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Lukán Istvánné: Két pótlékra adtam be igényt, a magaméra nem. Középutat 
választottam a pótlékok mértékében. Szeptember 1-jétől 2 pedagógiai 
asszisztens segíti a munkánkat, viszont teljes egészében a csoportban töltik az 
idejüket. Számukra is igényeltem 10 %-os pótlékot.  
 
Klisóczkiné Papp Andrea: A különbséget is kiszámítottam. A finanszírozás 
a bérüket nem fedezi teljesen. Pótigényt lehet majd benyújtani, törvényi 
javaslat van erre. Az I. variáció szerint 6 106 eFt hiányzott. Ha megkapjuk a 
támogatást, akkor ez 3 000 eFt-ra csökken.  
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság javasolja 
megállapítani a pótlékokat az előterjesztés szerint, valamint az intézmény 
vezetőjének a vezetői pótlékát 60%-nak megfelelő összegben. Tudjuk, hogy 
megalázóak a bérek az intézményekben. 
 
Bíró Ferenc: Az a kérdés, hogy miből. A normatív támogatással a jelenlegi 
rendszer mínuszos, a normatíva rendezéssel sem lesz még rendben. Az 
önkormányzatnak más intézményei is vannak. A konyhán is minimál bérért 
dolgoznak. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a pótlékok 
törvény szerinti minimum összegben történő megállapítását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság javaslatára. 
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A 7 jelenlévő képviselők 5 igen és 2 nem szavazattal, a következő 
határozatot hozták: 
 
 

171/2013. (IX. 20.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Arlói Tengerszem Óvoda alkalmazottai pótlékának megállapítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Tengerszem 
Óvoda intézményvezetőjének 40% vezetői pótlékot, intézményvezető-
helyettesének 20 %-os vezetői pótlékot, az óvodai pedagógusoknak a nehéz 
körülmények között végzett munkáért járó 10 %-os pótlékot állapít meg 2013. 
szeptember 1-jétől. 
 
Határid ő: 2013. október 15. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

 
9. Napirendi pont: 

 
Egyebek 

 
a.) Sajó- Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodása 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem a képviselő-testület felhatalmazását a Sajó- 
Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 
Alapító Okirat módosításának aláírására. A módosító javaslatok korrigálásra 
kerültek, a 8. pont még nem. Szerdán lesz társulási ülés, mely nekem 
egyszerre két programmal ütközik, valakinek helyettesítenie kellene. Varró 
Lajos alpolgármester úr el tud menni? 
 
Varró Lajos:  Igen, el tudok. 
 
Vámos Istvánné dr.: Akkor kérek szavazást a felhatalmazásra, és Varró 
Lajos helyettesítő személy kijelölésére. 
 
A 7 jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozták: 
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172/2013. (IX. 20.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Sajó- Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 
Társulás társulási megállapodás módosítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajó- Bódva Völgye és 
Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodás 
módosításának aláírására felhatalmazást ad Vámos Istvánné dr. 
polgármesternek. A 2013. szeptember 25-i tárgyaláson a polgármester 
helyettesítésére felhatalmazást ad Varró Lajos alpolgármesternek.  
 
Határid ő: 2013. szeptember 25. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

b.) Műfüves pálya 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Vámos Istvánné dr.: A műfüves pálya építését megszavaztuk. Nem 
önrészként, hanem támogatásként kell a 10 %-ot, vagyis 2,5 MFt-ot odaadni. 
Ezt ki kell fizetnünk a megállapodás aláírását követő 8 napon belül, azonban 
ebben az évben nem tudjuk kifizetni. Ilyen feltételekkel nem javaslom a 
megállapodás aláírását. Minden kár az üzemeltetőt terhelné, a műfüves pályát 
15 évig kellene változatlan körülmények között fenntartani. Évente két 
karbantartást kellene végezni, amihez mi nem rendelkezünk megfelelő 
gépekkel. Megtérülne a költség, ha bérbe tudnánk adni a pályát, de erre nem 
látok lehetőséget. Javaslom, hogy ilyen szigorú feltételek mellett ne vállaljuk 
be a pálya építését. 
 
Balázsné Király Rita: Méltatlannak tartom ezt a helyzetet. Felajánlották a 
lehetőséget, de a szerződést nem mutatták meg előtte. Sok ígéretet kaptunk 
már a tornateremmel kapcsolatosan, de mind ígéret maradt. 
 
Bíró Ferenc: A szerződés tervezetben elfogadhatatlan dolgok vannak. A 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság sem javasolja az építést. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást a korábbi határozat hatályon kívül 
helyezésére. 
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A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 
határozatot hozzák:  
 

173/2013. (IX. 20.) sz. határozat: 
 
Tárgy:  Műfüves pálya 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyar Labdarúgó 
Szövetség pályaépítési program keretében kiírt műfüves grund pályát nem 
kívánja megépíteni, a 142/2013. (VIII.7.) számú határozatát hatályon kívül 
helyezi. 
 
Határid ő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

c.) Országos Egyesület a Mosolyért Alapítvány támogatási kérelme 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: A gyermekklinika koraszülött osztályára szükség lenne 
egy kékfény lámpára, mely 600 eFt + ÁFA. Nagyon sok önkormányzatnak 
megküldték a kérelmet, támogatásként önkormányzatonként 5 – 15 eFt-ot 
kérnek. 
 
Bíró Ferenc: Nem javasolja a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, 
mert a helyi szervezet kérését is elutasítottuk fedezet hiányában. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást a támogatási kérelem elutasítására. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 5 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással a 
következő határozatot hozzák:  
 
 

174/2013. (IX. 20.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Országos Egyesület a Mosolyért Alapítvány támogatási kérelme 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Egyesület a 
Mosolyért Alapítvány támogatási kérelmét forráshiány miatt elutasítja. 
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Határid ő: 2013. október 15. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

d.) Suvadás Horgász Egyesület kérelme 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: A tó bérleti díj elengedését vagy mérséklését kérik. 
Arra hivatkoznak, hogy korábban nem volt bérleti díj, valamint bevételük 
csak a tagdíjból van. A bérleti díj elengedése vagy mérséklése fejében 
gyakrabban telepítenének halat a tóba, vállalnák az út karbantartását, 
önkormányzati rendezvényeken halászlevet főznének.  
 
Bíró Ferenc: Amikor a horgász egyesület megkapta a jogot, egy pályázatot 
nyert meg. Azért nyert, mert ilyen bérleti díjat ajánlott fel. Ebben az esetben a 
pályázat lényege szűnne meg. A pályázati rendszer tisztasága miatt nem 
javasolja a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a bérleti díj elengedését 
vagy mérséklését. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást a kérelem elutasítására. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú szavazattal a következő 
határozatot hozzák:  
 

175/2013. (IX. 20.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Suvadás Horgász Egyesület kérelme 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Suvadás Horgász 
Egyesület tó bérleti díj elengedésre vagy mérséklésre vonatkozó kérelmét 
elutasítja. 
 
Határid ő: 2013. október 15. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

e.) Ellenőrzésről tájékoztatás 
 
Vámos Istvánné dr.: A Suvadás Ligetben zajló ellenőrzésről tájékoztatom a 
testületet. Az ellenőrzés augusztus 10-én lezajlott, az azzal megbízott 
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személyek elvégezték. Minden iratot a rendelkezésükre bocsátottak, 
szabálytalanságot nem találtak. 
 
 

f.) Lakossági bejelentés 
 
Vámos Istvánné dr.: A Mátyás király út 29. elé fekvő rendőrt szeretnének az 
ott lakók, mert a kanyar miatt nagyon veszélyes az úton átmenni, és nem 
lassítanak az autósok. 
 
Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság nem javasolja, 
pénzügyi fedezet nincs rá. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást a kérelem elutasítására. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú szavazattal a következő 
határozatot hozzák:  
 
 

176/2013. (IX. 20.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Lakossági bejelentés  
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Mátyás király út 29. 
sz. elé sebességcsökkentő küszöb építését pénzügyi fedezet hiányában 
elutasítja. 
  
Határid ő: 2013. október 15. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

g.) Európai Mobilitási Hét 
 
Vámos Istvánné dr.: Csatlakozott az önkormányzat az akcióhoz. Ezzel 
kapcsolatban megépültek a járdák és a vízelvezető árkok. A kerékpár út 
karbantartását rendszeresen elvégezzük. A holnapi napon kerékpár túra lesz a 
tóhoz.  
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h.) Közérdekű bejelentések 
 
Balázsné Király Rita: A Napsugárral szembeni árok nincs szintezve, áll 
benne a víz, patkányok előfordulnak benne. 
 
Vámos Istvánné dr.: A Ságvári téren lerakott beton elemeket be kellene oda 
építeni.  
 
Balázsné Király Rita: A szentgyörgyi elágazónál a kereszt áthelyezését kéri 
a kert tulajdonosa. Eredeti helye ennek a gyógyszertár kertjében volt. 
Fáklyáné Mariska néni is szívesen helyet ad neki a kertjében.  
 
Vámos Istvánné dr.: Visszategyük a gyógyszertár kertjébe? Kérek erre 
szavazást. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú szavazattal a következő 
határozatot hozzák:  
 
 

177/2013. (IX. 20.) sz. határozat: 
 
Tárgy:  Kereszt áthelyezése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arló, Ady E. út 198. 
sz. ház előtti kertben lévő keresztet áthelyezteti az Arló, Ady E. út 133. sz. 
alatt lévő Idősek Otthona kertjébe. 
 
Határid ő: 2013. október 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Balázsné Király Rita: Felrobbant egy ház Arlóban. Részleteket 
megtudhatnánk? 
 
Vámos Istvánné dr.: A tulajdonos a gázpalackot akarta kicserélni, akkor 
robbant fel. Három gyermek van, két gyerek megsérült. Minden elégett a 
házban. Gyűjtöttünk össze nekik élelmiszert, takarókat, elhelyeztük a 
családot. Az önkormányzat a ház újjáépítéséhez hozzájárult 1 autó sóderral, 
mésszel, cementtel, homokkal. Borsodszentgyörgyről kaptunk két ablakot, a 
Máltai Szeretetszolgálat ágyakat, bútorokat adott. Kaptak már tetőcserepet és 
bejárati ajtót is. Váradi Attila vállalkozó biztosítja a fa építő anyagot.  
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Balogh Edina: Előfordulhat, hogy házaspár együtt dolgozhat az 
önkormányzatnál? 
 
Vámos Istvánné dr.: Igen, de sok esetben nem tudunk a választékból 
szakmunkásokat, vagy csoportvezetőket találni. 
 
Bíró Ferenc: Az arlói piac nem működik, de vannak árusok. Hová járnak 
WC-re? Mit fizetnek? 
 
Vámos Istvánné dr.: Közterület használati díjat fizetnek az alkalmi árusok. 
WC-re a rendelőbe járnak. 
 
Feledi Józsefné: Utoljára voltam itt, mert már nem csináljuk tovább a 
Nőklubot, megöregedtünk. Lemondok a tisztségemről. Szombaton tudom a 
programot, de a vasárnapit nem. Jön az országos TV? 
 
Vámos Istvánné dr.: Nem lesz itt a TV. Programot adunk Marika néninek. 
Nem kell még lemondani, működnie kell a Nőklubnak. 
 
Dr. Springer József: Májusban betörtek a rendelőbe, az ajtó még nincs 
megjavítva.  
 
Vámos Istvánné dr.: Megnézetjük. 
 
Nincs több napirendi pont, a polgármester bezárja az ülést. 
 
 

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

 

jegyzőkönyvvezető  
 
 
 
 


