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Varró Lajos alpolgármester köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes, minden képviselő jelen van.  
Napirend előtt beszámol a lejárt határidejű határozatokról. Minden határozat 
végre lett hajtva, az érintetteknek megküldésre került. Javaslatot tesz az ülés 
napirendjére, melyet a képviselők egyhangúlag, 6 igen szavazattal az 
alábbiak szerint fogadnak el: 
 
Javasolt és elfogadott napirendi pontok: 
 

1. 2012. évi zárszámadás, könyvvizsgálói jelentés 
2. Indítványok, javaslatok 

 
 
Tárgyalt napirendi pontok: 
 
Varró Lajos: Megnyitja az 1. napirendi pontot. 
 
 

1. Napirendi pont: 
 

2012. évi zárszámadás, könyvvizsgálói jelentés 
 
A napirendi pont előterjesztője: Varró Lajos alpolgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Varró Lajos: Elkészült a könyvvizsgálói jelentés. Köszöntöm körünkben 
Győrffi Dezső könyvvizsgálót.  
 
Győrffi Dezső: Ebben az évben utoljára felül kellett vizsgálni az 
önkormányzat zárszámadását. Idén voltak változások a gazdálkodás terén, de 
2014-ben is lesznek változások. A mi feladatunk megvizsgálni, hogy a 
gazdálkodás szabályszerűsége megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. Kiemelt 
területe a kontrollvizsgálat, ez alapvetően működött. A szabályzatok 
elkészültek, hatályosak. Figyelem felhívásként jeleztem, hogy a 
számlarendnél változások lesznek a jövőben. A zárszámadás két nagy részből 
áll: rendelet tervezet és a kimutatások. Minden jogszabályhoz hatásvizsgálatot 
kell végeznie a jegyzőnek, ennek is eleget tettek. Azt állapítottuk meg, hogy 
valós képet ad, színvonalában mindig a kiemelkedő színvonalú beszámolók 
közé tartozik. Megszűnik a kötelező könyvvizsgálat az önkormányzati 
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törvény módosítása szerint. Viszont van egy EU-s irányelv, ami ezt előírja, 
egyenlőre várunk. 
 
Varró Lajos: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést. Kérem a véleményüket. 
 
Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjainak 
ismertették a könyvvizsgálói jelentést. A szabályzatokat újra kell írni, ennek 
mindig szerepelni kell benne, mert minden évben változnak a jogszabályok. A 
bizottság elfogadásra javasolja a jelentést. 
 
Varró Lajos: Köszönjük szépen a könyvvizsgáló munkáját, nagyon 
áttekinthető az anyag. Kérem, a 2012. évi zárszámadási rendeletnek és 
egyszerűsített beszámolónak a felülvizsgálatáról szóló könyvvizsgálói jelentés 
elfogadását. 
 
Nincs több hozzászólás, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag 
a következő határozatot hozza: 
 

 54/2013. (III. 29.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Könyvvizsgálói jelentés 
 
Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a könyvvizsgálói 
jelentést, értékelést az önkormányzat 2012. évi zárszámadási rendeletének és 
egyszerűsített beszámolójának felülvizsgálatáról elfogadja. 
 
Határidő: 2013. április 30. 
Felelős: Varró Lajos alpolgármester 
 
 

Győrffi Dezső könyvvizsgáló távozik az ülésről. 
 

Varró Lajos: A 2012. évet nagyon borúlátóan kezdtük. A költségvetési 
hiányt 82 MFt-ra terveztük. Nagy a kintlévősége az önkormányzatnak, ami az 
adókból és a közkifolyó vízdíjból származik. A legtöbb tartozást a cigány 
lakosság halmozta fel. Év végére megkaptuk az ÖNHIKI összegét, valamint 
az adósság konszolidáció is megtörtént. Így történhetett, hogy nagyon szép 
évet zártunk. Örülhetnénk, de ebben az évben a működésünket ez a 76 MFt 
pénzmaradvány biztosítja. A spórolós önkormányzatok megérdemelnék a 
nagyobb támogatást. A bizottságok tárgyalták a beszámolót. 
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Balázsné Király Rita: Meddig mehet még a megtakarítás? Meddig lehet még 
takarékoskodni az intézményeken? Ha az állam nem biztosítja a minimális 
működést, akkor félő, hogy ugyanabba a helyzetbe foguk kerülni. Az 
Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja az 
előterjesztést. 
 
Bíró Ferenc: Elhangzottak kérdések a bizottsági ülésen, de ezekre választ 
kaptunk. Egy olyan költségvetéssel indultunk tavaly, hogy „majd lesz 
valami”. Ennek ellenére pénzmaradvánnyal zártuk az évet. A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
Varró Lajos: Kérem az előterjesztés szerinti 2012. évi költségvetési 
zárszámadásról szóló rendelet elfogadását. 
 
Nincs több hozzászólás, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag 
a következő rendeletet alkotja: 
 

ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 
8/2013. (IV.2.) 

 önkormányzati rendelete 
a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról 

 

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: 
Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  91. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) 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 és Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
véleményének kikérésével, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság 
írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 2012. évi 
költségvetési zárszámadásáról (a továbbiakban: zárszámadás) a következőket 
rendeli el. 

 
1. § 

(1) A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
zárszámadást  
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995 198 E Ft Költségvetési bevétellel 
915 279 E Ft Költségvetési kiadással 

 
76 319 E Ft helyesbített pénzmaradvánnyal 

hagyja jóvá. 
(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit 

önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 
fogadja el.  

(3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek 
és kiadások mérlegét az 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 

 
2. § 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi zárszámadását részletesen a 
következők szerint fogadja el: 

a) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 3. és az 4. 
melléklet szerint hagyja jóvá.  

b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az 
önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás 
pénzügyi elszámolását nemlegesen az 5. melléklet szerint fogadja el. 

c) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási 
előirányzatának teljesítését a 6., 7.,  melléklet szerint fogadja el. 

d) Az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási 
előirányzatainak teljesítését a 8., 9., 10., melléklet szerint fogadja el. 

 
e) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, 

egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-
kimutatását, valamint az egyszerűsített vállalkozási maradvány 
kimutatását a 11.1., 11.2., 11.3., 11.4. mellékletekben foglaltak szerint 
hagyja jóvá. 

f) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak                                     
felhasználását a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve 
engedélyezi. 

 
3. § 

a) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványt érintő fizetési       
kötelezettségek teljesítését biztosítja, illetve figyelemmel kíséri.  
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b) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a 
pénzmaradványnak a 2013. évi előirányzatokon történő átvezetéséről 
gondoskodni kötelesek. 

 
4. § 

Az önkormányzat jegyzője a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a 
költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési 
szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíti. 

 
5. § 

 
(1) Ez a rendelet 2013. április 3-án lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti az 5/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelet az 

önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról. 
 

 
Varró Lajos                   Klisóczkiné Papp Andrea  
alpolgármester                                                 jegyző 

 
 

2. Napirendi pont: 
 

Indítványok, javaslatok 
 

a.) Éves ellenőrzési jelentés 
 
A napirendi pont előterjesztője: Varró Lajos alpolgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Az önkormányzati törvény írta elő a belső 
ellenőrzésekkel kapcsolatos beszámolási kötelezettséget a képviselő-testület 
felé. Az önkormányzati törvény változása miatt ez már nem kötelező, de 
megítélésem szerint a tájékoztatás fontos.  
 
Bíró Ferenc: A tervben nem szereplő ellenőrzés negatív megállapítása mit 
takar? Hogyan történt pl. a selejtezési anomália elintézése? 
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Klisóczkiné Papp Andrea: Rendezésre került, a számlák javítása megtörtént, 
hirdetmények már nem készültek, figyelem felhívással zárult. 
 
Bíró Ferenc: A kistérségi társulás által működtetett belső ellenőrzés 
megmarad? 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: A kistérségi társulás fél évig működhet még. 
Várható, hogy a képviselő-testületek össze fognak és más társulást hoznak 
létre az orvosi ügyelet és a szociális intézmények fenntartás végett. A belső 
ellenőrzés fél évre előre beosztotta az ellenőrzéseket, minket januárban 
ellenőriztek. Tehát nálunk már ebben az évben megtörtént.  
 
Balázsné Király Rita: Nagyon magas a lakások és bérlemények bérleti díj 
tartozása. Adminisztratív hiányosságokra hívták fel a figyelmet, ezeket a 
problémákat meg lehet oldani. A civil szervezetekkel végzett egyeztetésről 
majd a végén szeretnék szólni. 
 
Csipkés Vilmos: Kistérségi ellenőrzés volt, minek kell ezt túlbonyolítani? Ez 
engem felháborított. Folyamatosan kontroll alatt van a kisebbségi 
önkormányzat a jegyző által, ha valami baj van, őt kell „cseszegetni”, 
felelősségre vonni. Volt egy számlánk, ami nem volt megfelelő, leíratták 
velem, hogy mire költöttük a pénzt. Ezt jeleztem is Koczkánénak. A 
kisebbségi önkormányzat is megnézné, hogy mire ment el a Suvadáskor 2 
MFt.  
 
Varró Lajos: Mindenkinek megvan a kötelessége. 
 
Bíró Ferenc: A törvényeket nem mi hozzuk, de minden törvényt betartunk. 
Akiket ellenőriznek, azt pozitívan kell fogadni, mert aki dolgozik, az elsiklik 
dolgok fölött, így hasznos az ellenőrzés. A bizottság javasolja az előterjesztés 
elfogadását. 
 
Varró Lajos: Kérem, hogy az előterjesztett 2012. évről készült éves 
ellenőrzési jelentést a képviselő-testület elfogadni szíveskedjen. 
 
Nincs több hozzászólás, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag 
a következő határozatot hozza: 
 

55/2013. (III. 29.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés 
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Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. éves ellenőrzési 
jelentést elfogadja. 
 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: Klisóczkiné Papp Andrea jegyző 
 
 

b.) Szociális rendelet módosítása 
 
A napirendi pont előterjesztője: Varró Lajos alpolgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Nagyné Simon Katalin: Szükséges felülvizsgálni a szociális térítési díjakat. 
A költségvetési kiadások és az állam által meghatározott állami normatíva 
különbözete a térítési díj. Javaslatot tettünk különböző kedvezményekre is, 
mert jelentősen megemelkedett a térítési díj.  
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság szerint 
szükség van erre. Reálisak ezek az emelések. 
 
Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is örömmel vette, 
hogy próbálunk kedvezményeket adni a rászorulóknak. Elfogadásra 
javasoljuk az előterjesztést. 
 
Varró Lajos: Kérem, hogy az előterjesztett szociális rendelet módosítást a 
képviselő-testület elfogadni szíveskedjen. 
 
Nincs több hozzászólás, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag 
a következő rendeletet alkotja: 
 

 
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2013. (IV. 2.) 
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 
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Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) 
bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pont ba)-bd) alpontjában, a 26. §-ában, 
a 32. § (3) bekezdésében, a 37/A. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) 
bekezdésében, a 46. § (1) bekezdésében, az 50. § (3) bekezdésében, a 92. § 
(1) bekezdés a) pontjában, a 115. § (3) bekezdésében, valamint a 132. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében 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 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. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„14. § (1) Az önkormányzat a felnőtt szociális alapszolgáltatás keretében az 

intézményi térítési díjakat a Sztv. 116. § (2), (3) bekezdései alapján 
számítottan, ÁFA nélkül az alábbiak szerint állapítja meg: 
a) szociális étkeztetés díja helyben fogyasztás vagy elvitel esetén 

312,- Ft/adag 
b) szociális étkeztetés térítési díja kiszállítással 358,- Ft/adag. 

 
(2) Az önkormányzat a szociális ellátás keretében az intézményi térítési 

díjakat az Sztv. 115. § (1) bekezdése alapján számítottan, ÁFA nélkül 
az alábbiak szerint állapítja meg: 
a) Idősek Klubjában munkanapon 883,- Ft/nap 
b) Étkeztetés igénybevétele nélkül az Idősek Klubjában az ellátás 

térítésmentes. 
 

(3) A házi segítségnyújtás térítésmentes.” 
 

2. § 
 

A rendelet 2. melléklete helyébe ez a rendelet 1. melléklete lép. 
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3. § 
 

Ez a rendelet 2013. április 3-án lép hatályba és 2013. április 4-én hatályát 
veszti. 
 
 
 Varró Lajos                                                        Klisóczkiné Papp Andrea                       
 alpolgármester                                                                     jegyző 
 
 
 

1. melléklet a 9/2013. (IV.2.) önkormányzati rendelethez 
2. melléklet a 6/2011. (II. 28.) rendelethez 

 
 

Díjkategória 
(Ft) 

Az Idősek Klubjában biztosított 
ellátás személyi térítési díj 

számításának kedvezménye  
(%) 

0 – 57.000 50 
57.001 – 85.500 40 

85.501 – 120.000 30 
120.001 fölött - 

 
Díjkategória 

(Ft) 
A szociális étkeztetésnél a 

személyi térítési díj számításának 
kedvezménye  

(%) 
0 – 28.000 20 

28.001 – 85.500 10 
85.501 fölött - 

 
 

 
c.) Intézményi igény cafetéria juttatásra 

 
A napirendi pont előterjesztője: Varró Lajos alpolgármester 
 
Varró Lajos: Az Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője 
kérelemmel fordult a testülethez, hogy az intézménynél dolgozó 
közalkalmazottak részére cafetéria juttatást állapítson meg. Kérte továbbá a 
többi közalkalmazott részére is a juttatás megállapítását. 
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Bíró Ferenc: Egységesen kezeljük ezt minden közalkalmazottra 
vonatkoztatva. Elkészítették a pénzügyi vonatkozását, ami több mint 8 MFt-ot 
jelent. A forrását nem lehet megtalálni a költségvetésben. Egy lezárt 
költségvetés után és polgármester választás előtt vagyunk. Egy lezárt 
költségvetésen módosítani nem etikus. Az a véleménye a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottságnak, hogy a választás előtt térjünk vissza erre a 
kérdésre, teljes évre vonatkoztatva.  
 
Balázsné Király Rita: Jogosnak tartom a kérést, mert mindig egyformán 
kapott az egész önkormányzat. Nem gondolom, hogy másképp döntök, ha 
polgármester lesz. Támogatom az előterjesztést. 
 
Varró Lajos: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata az, hogy 
két hónap múlva térjünk vissza az előterjesztésre. Erre kérem a szavazást. 
 
Nincs több hozzászólás, a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 
tartózkodással a következő határozatot hozza: 
 

56/2013. (III. 29.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Intézményi igény cafetéria juttatásra 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Szociális 
Alapszolgáltatási Központ cafetéria juttatásra vonatkozó igényét a 
polgármester választás után, a májusi testületi ülésen kívánja tárgyalni. 
 
Határidő: 2013. május 31. 
Felelős: Varró Lajos alpolgármester 
 

d.) Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 
 
A napirendi pont előterjesztője: Varró Lajos alpolgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Az önkormányzati törvény előírja a 
polgármesteri hivatal nevének módosítását. Nem szerepelhet benne a 
nagyközségi jelző. A hivatal új neve Arlói Polgármesteri Hivatal kell, hogy 
legyen. A törzskönyvi átvezetést 8 napon belül kell benyújtani, és a bejegyzés 
napjával lép hatályba. Ezért javaslom május 1-től módosítani, mert akkor már 
remélhetőleg bejegyzésre kerül. A pecséteket is le kell cserélni. A járási 
hivatalhoz átkerülő feladatokat ki kell venni a szakfeladatok közül. A 
jogszabályi hivatkozások miatt több pontot érint még a módosítás. 
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Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság az 
Alapító Okirat módosításával egyetért. 
 
Varró Lajos: Kérem, hogy az előterjesztett Alapító Okirat módosítást és a 
módosításokkal egységes szerkezetben lévő Alapító Okiratot a képviselő-
testület elfogadni szíveskedjen. 
 
Nincs több hozzászólás, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag 
a következő határozatot hozza: 
 

57/2013. (III. 29.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Arló Nagyközség Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának 
módosítása és módosításokkal egységes szerkezetben való elfogadása 
 

Módosító Okirat 
 

Arló Nagyközség Polgármesteri Hivatala Arló Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete által 2012. VI. 29-én kiadott, 67/2012. (VI. 29.) számú 
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-
(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. Az Alapító Okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„Arlói Polgármesteri Hivatal” 
 

2. Az Alapító Okirat 4. pont „1990. évi LXV. a helyi önkormányzatokról” 
helyébe az alábbi szöveg lép:  
„2011. évi CLXXXIX. Magyarország helyi önkormányzatairól” 
 

3. Az Alapító Okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„A hivatal ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
törvényben és egyéb jogszabályokban a számára meghatározott 
feladatokat, az önkormányzatok és intézményei működésével, 
gazdálkodásával, az önkormányzati és államigazgatási ügyek döntésre 
való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos, valamint a 
nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat. 
Ellátja a képviselő-testületek, a bizottságok és a települési képviselők 
működésével kapcsolatos igazgatási feladatokat, a polgármester és a 
jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 



 13 

előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. Feladata az 
országgyűlési képviselői, önkormányzati képviselői, települési 
nemzetiségi önkormányzati választásokhoz, európai parlamenti 
képviselő-választáshoz, országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó 
tevékenység ellátása. 
 

Alaptevékenység Szakfeladat 
Munkahelyi étkeztetés 562917 
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 692000 
Önkormányzati jogalkotás 841112 
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841114 

Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841115 

Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati 
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

 
841116 

Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841117 

Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841118 

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó 
igazgatási tevékenysége 

 
841126 

Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 841133 
Statisztikai tevékenység 841173 
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési 
szerveikkel 

841907 

Aktív korúak ellátása 882111 
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 882113 
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 882117 
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 882118 
Óvodáztatási támogatás 882119 
Közgyógyellátás 882202 

„ 
4. Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„A jegyző kinevezése a 2011. évi CLXXXIX. Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény 82. §-a alapján, a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek 
megfelelően határozatlan időre történik.” 

 
Arló Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Arló 
Nagyközség Polgármesteri Hivatala módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratát a melléklet szerint. 
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Határidő: 2013. május 1. 
Felelős: Varró Lajos alpolgármester 
 
 

1. számú melléklet 
 
 
 
 

1. Költségvetési szerv 
neve: 
 

Arlói Polgármesteri Hivatal 
 

2. Költségvetési szerv 
székhelye: 
 

 
3663 Arló, Ady Endre út 162. 

3. Szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
igazgatási tevékenysége 
 

4. 
 
 
 
5. 

Jogszabályban 
meghatározott 
közfeladata: 
 
Alaptevékenysége: 

Gondoskodik a 2011. évi CLXXXIX. Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény és más törvények által hatáskörébe 
utalt helyi önkormányzati és közigazgatási feladatok ellátásáról 
 
A hivatal ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
törvényben és egyéb jogszabályokban a számára meghatározott 
feladatokat, az önkormányzatok és intézményei működésével, 
gazdálkodásával, az önkormányzati és államigazgatási ügyek döntésre 
való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos, valamint a 
nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat. 
Ellátja a képviselő-testületek, a bizottságok és a települési képviselők 
működésével kapcsolatos igazgatási feladatokat, a polgármester és a 
jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. Feladata az 
országgyűlési képviselői, önkormányzati képviselői, települési 
nemzetiségi önkormányzati választásokhoz, európai parlamenti 
képviselő-választáshoz, országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó 
tevékenység ellátása. 

 
Alaptevékenység Szakfeladat 

Munkahelyi étkeztetés 562917 
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 692000 
Önkormányzati jogalkotás 841112 
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841114 

Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841115 

Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati 
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

 
841116 
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Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841117 

Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841118 

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó 
igazgatási tevékenysége 

 
841126 

Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 841133 
Statisztikai tevékenység 841173 
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési 
szerveikkel 

841907 

Aktív korúak ellátása 882111 
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 882113 
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 882117 
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 882118 
Óvodáztatási támogatás 882119 
Közgyógyellátás 882202  

 
6. 

 
Vállalkozási 
tevékenysége és 
arányának felső 
határa a szerv 
kiadásaiban: 
 

 
 
 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

7. Illetékessége: 
 

Arló nagyközség közigazgatási területe 
  

8. Alapítói jogokkal 
felruházott irányító 
szerv neve, székhelye: 
 

 
Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete 
3663 Arló, Ady Endre út 162. 
 

9. Gazdálkodási 
besorolás: 
 

önállóan működő és gazdálkodó szerv 

10. Vezetőjének 
kinevezési, 
megbízásai, választási 
rendje: 

 
A jegyző kinevezése a 2011. évi CLXXXIX. Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény 82. §-a alapján, a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek 
megfelelően határozatlan időre történik. 
 

11. Foglalkoztatottjaira 
vonatkozó 
foglalkoztatási 
jogviszony 
megjelölése: 
 

2011. évi CXCIX. a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 
törvény, 
az 2012. évi I. a munka törvénykönyvéről szóló törvény és  
az 1959. évi IV. a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény 
 

12. Alapító, illetve a 
fenntartó neve és 
címe: 
 

Arló Nagyközség Önkormányzata 
3663 Arló, Ady E. út 162. 
 

13. A feladatellátást 
szolgáló vagyon: 

863. hrsz-ú  2296 m2 összterületű, 2 épületből álló ingatlan, 
további eszközök, felszerelések leltár szerint átadva 
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14. A vagyon feletti 

rendelkezési joga: 
 

Köteles az önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal a vonatkozó 
jogszabályok alapján gazdálkodni, az alaptevékenysége ellátásához a 
hatékony működtetésben részt venni. 
 

 
 
Varró Lajos sk.  Klisóczkiné Papp Andrea sk. 
alpolgármester                            jegyző 
 
 
Záradék:  
Jelen alapító okirat 2013. május 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg az Arló Nagyközség 
Polgármesteri Hivatala 67/2012. (VI. 29.) számú, 2012. június 29-én kelt egységes 
szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
 
Az alapító okiratot Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 57/2013. (III. 
29.) számú határozatával hagyta jóvá. 
 
Arló, 2013. április 3. 
 
 

e.) Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 
 
A napirendi pont előterjesztője: Varró Lajos alpolgármester 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: A múlt hónapban módosították az SZMSZ-t, de a 
hivatal névváltozása, valamint a szakfeladathoz tartozó elnevezések  és a 
feladat, illetve teljesítménymutatók kivezetése miatt most újra szükséges 
módosítani.  
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság javasolja 
a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását. 
 
Varró Lajos: Kérem, hogy a képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 
SZMSZ-ét az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjen. 
 
Nincs több hozzászólás, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag 
a következő határozatot hozza: 
 
 

58/2013. (III. 29.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása 
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Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatát 2013. május 1-jétől a melléklet szerinti 
Szervezeti és Működési Szabályzatra módosítja. A Szabályzat 1-5. mellékletei 
a korábbiakban elfogadott tartalommal változatlan marad.  
 
Határidő: 2013. április 10. 
Felelős: Varró Lajos alpolgármester 
 
 

f.) Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

 
A napirendi pont előterjesztője: Varró Lajos alpolgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Az új önkormányzati törvény több helyen 
módosította az önkormányzati működést. Az SZMSZ-ben szerepel a hivatal 
elnevezése, amit itt is módosítani kell. A személyes érintettségre vonatkozó 
bejelentés eddig is benne volt, de most már a jogkövetkezményre is ki kell 
térni. Hozzá lehetett járulni a nyílt ülésen való tárgyaláshoz. Most 
megváltozott, kérni kell az érintettnek, hogy ha zárt ülésen szeretné az ügye 
tárgyalását kérni. A kihirdetés módját is szabályoztuk eddig is, de a falu-
tévében való megjelenés okafogyottá vált. Olyan kevés az előfizető, hogy ezt 
javasoljuk kivenni. A jegyzőkönyv tartalmi követelményeit is módosítjuk. A 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság vagyonnyilatkozattal kapcsolatos 
kötelességeit is javaslom módosítani. A jegyzői tisztség betöltetlensége esetén 
a helyettesítés szabályait szintén tartalmazza a rendelet tervezet. Javaslom a 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat nevének helyesbítését. Van még egy 
dolog, amire kérnék javaslatot a testülettől. Ha nem hoz döntést a testület 
határozat képtelenség miatt, akkor a polgármester dönthet. Ezen ügyeket 
határozza meg a testület, ha van javaslat, beépítjük a rendeletbe. Továbbá meg 
lehetne olyan ügyeket határozni, amikben a polgármester döntést hozhat a két 
ülés között. Nem volt eddig ilyen meghatározva, nálunk ilyenkor rendkívüli 
ülés van.  
 
Bíró Ferenc: A nemzetiségi elnevezésben lehet a nagyközségi szó? 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Igen. 
 
Balogh Edina: Erre sem adnak pénzt, csak módosítják a jogszabályt. 
Kalkuláció történt, hogy mennyibe fog kerülni? 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Nem. 
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Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság javasolja 
az SZMSZ módosítását. 
 
Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is javasolja a 
módosítását. 
 
Varró Lajos: A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés szerint kéri 
elfogadni. 
 
Nincs több hozzászólás, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag 
a következő rendeletet alkotja: 
 
 

Arló Nagyközség Önkormányzata  
Képviselő-testületének 
10/2013. (IV. 2.) 

 önkormányzati rendelete  
 

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
12/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
d) 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 képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. 
(IV. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (4) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4) A Képviselő-testület hivatalának elnevezése: 

ARLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 



 19 

(továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) 
Székhelye: Arló, Ady Endre út 162.” 

 
 

2. § 
 
A Rendelet a következő 11/A. §-sal egészül ki: 
 
„11/A. § (1) A 11. § e) pontjának megszegése esetén az ülés vezetője – ha 

tudomása van róla – felszólítja a képviselőt, hogy jelentse be 
érintettségét. 

 
(2) Ha a képviselő úgy nyilatkozik, hogy személyesen nem érintett az 

ügyben, de a testület tagjainak megítélése alapján a személyes 
érintettség fennáll, a polgármester javaslatára a Képviselő-testület 
dönt a képviselő kizárásáról.” 

 
 

3. § 
 

A Rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Ha az érintett beleegyezésétől függ a nyilvános vagy zárt ülés tartása: 

a) az érintett a testületi ülésen személyesen kérheti a zárt ülés tartását, 
b) az érintett nyilatkozatot tehet írásban, ha kéri a zárt ülés tartását. 

 
  (2) Az írásbeli kérelmet a testületi ülést megelőző időpontig a 

polgármesternek vagy a jegyzőnek kell eljuttatni.” 
 
 

4. § 
 

A Rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A kihirdetés helyben szokásos módja: 

az Önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés.” 
 
 

5. § 
 

(1) A Rendelet 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(2) A Képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek 
tartalmaznia kell az Mötv. 52.§ (1) bekezdés a)-m) pontjaiban 
foglaltakat, továbbá  

a) az ülésről távol maradt képviselők nevét, a távollét okát,  
b) napirendi pontonként az előterjesztők nevét, 
c) szóbeli előterjesztések rövid tartalmát, 
d) az elhangzott bejelentéseket, interpellációkat és kérdéseket, 

valamint az azokkal kapcsolatos válaszokat, határozatokat, 
e) a képviselő kérésére véleményének rögzítését.” 

 
(2) A Rendelet 26. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(4) A jegyzőkönyv eredeti példányához csatolni kell: 

a) a meghívót,  
b) a jelenléti ívet, 
c) a képviselő kérésére az írásban benyújtott hozzászólást.” 
 
 

6. § 
 

(1) A Rendelet 32. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

 
„j) előkészíti a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntést, 

nyilvántartja, kezeli, és ellenőrzi a vagyonnyilatkozatokat, 
gondoskodik azok őrzéséről” 

 
 

7. § 
 
A Rendelet 36. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(4) A jegyzői tisztség betöltetlensége vagy tartós akadályoztatása esetén a 

jegyzői feladatokat a polgármester által legfeljebb hat hónapra 
megbízott, megfelelő képesítéssel rendelkező közszolgálati tisztviselő 
látja el.” 

 
8. § 

 
A Rendelet 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„38. § Az Önkormányzat Arló Nagyközség Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat működéséhez biztosítja a nemzetiségek jogairól szóló 
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2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott személyi és tárgyi 
feltételeket a roma nemzetiségi önkormányzattal kötött 
együttműködési megállapodásban szabályozott módon.” 

 
9. § 

 
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2013. április 3-án lép 

hatályba és 2013. április 4-én hatályát veszti. 
 
(2) Az 1. § 2013. május 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
Varró Lajos                                                                 Klisóczkiné Papp Andrea 
alpolgármester                                                                                         jegyző   
 
 
 

g.) Óvodai beiratkozás 
 
A napirendi pont előterjesztője: Varró Lajos alpolgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Korábban az iskolai beiratkozás időpontját kellett 
meghatároznia a képviselő-testületnek, az már a Klebersberg 
Intézményfenntartó Központ feladata lett. Most az óvodai beiratkozás 
időpontját kell jóváhagynia a testületnek, mint fenntartónak. Az óvodával 
egyeztetett időpont 2013. május 6-10. közötti időszak. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság javasolja 
az időpont elfogadását. 
 
Varró Lajos: Kérem, hogy az óvodai beiratkozás időpontját 2013. május 6-
10. közötti napokban határozza meg a képviselő-testület. 
 
Nincs több hozzászólás, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag 
a következő határozatot hozza: 
 

59/2013. (III. 29.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Óvodai beiratkozás 
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Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai beiratkozás 
időpontját 2013. május 6-10-ig állapítja meg. 
 
Utasítja az óvodavezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013. május 10. 
Felelős: Lukán Istvánné vezető óvónő 

 
 
h.) Könyvvizsgálói szerződés 

 
A napirendi pont előterjesztője: Varró Lajos alpolgármester 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Öt évre szóló szerződés volt a könyvvizsgálóval. 
Az új önkormányzati törvény nem írja elő a könyvvizsgáló alkalmazását, 
viszont nekem az a kérésem, hogy a képviselő-testület támogassa a szerződés 
ismételt megkötését. A költségvetési évre vonatkozóan nagyobb biztonságot 
jelent, a pénzügyi dolgozóknak is nagyobb biztonságot nyújt. Mi örülünk az 
ellenőrzésnek. Győrffi Úr év elején a pénzügyminisztériummal kapcsolatban 
van, ellát minket információkkal, tanácsokkal. 300 eFt az éves nettó díja, 
változatlan összegért vállalja.  
 
Bíró Ferenc: Bizottsági ülésen kértük, hogy próbáljunk egyezkedni vele a 
megbízási díjban. Nem kívánja emelni a díját, ezért a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság egyetért a hivatal vezetésével. Egy szakmai 
ellenőrzés mindenképpen szükséges. Javasoljuk a szerződés megkötését. 
 
Varró Lajos: Kérem, hogy a képviselő-testület Győrffi György 
könyvvizsgálót 2013-2017-ig terjedő időszakra megbízza az éves költségvetés 
és a költségvetési beszámoló felülvizsgálatával kapcsolatos könyvvizsgálói 
feladatok elvégzésével. 
 
Nincs több hozzászólás, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag 
a következő határozatot hozza: 
 

60/2013. (III. 29.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Könyvvizsgáló megbízása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Győrffi György 
könyvvizsgálót 2013-2017-ig terjedő időszakra megbízza az éves költségvetés 
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és a költségvetési beszámoló felülvizsgálatával kapcsolatos könyvvizsgálói 
feladatok elvégzésével. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Varró Lajos alpolgármester 
 
 

i.) Kezelői hozzájárulás vezetékjog alapításhoz 
 
A napirendi pont előterjesztője: Varró Lajos alpolgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Varró Lajos: Villanyvezetékekről és villanyoszlopokról van szó. A tervek 
alapján a megrongálódott vezetékeket és oszlopokat cserélik, érintenek 
önkormányzati ingatlanokat is. Tulajdonosi és kezelői hozzájárulást kér az 
ÉMÁSZ vezetékjog alapításhoz az Arló 3. Tr. 4. rekonstrukcióra. Ennek 
megadására kérem a szavazást. 
 
Nincs hozzászólás, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a 
következő határozatot hozza:  
 

61/2013. (III. 29.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Vezetékjog alapításhoz tulajdonosi, illetve kezelői hozzájárulás 
megadás ÉMÁSZ vezetékhez (Arló 3. Tr. 4. rekonstrukció) 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az ÉMÁSZ 
Hálózati Kft. (Miskolc, Dózsa Gy. út 13.), mint a villamos energia elosztói 
engedélyes részére a közcélú hálózati elemek elhelyezéséhez, vezetékjog 
alapításához, annak ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez. 
 
Önkormányzati tulajdonban lévő érintett ingatlanok hrsza: 890/1, 965,1039/1, 
1015, 1078, 1332, 1337. 
 
Utasítja a polgármestert a további szükséges intézkedés megtételére. 
 
Határidő: 2013. április 10. 
Felelős: Varró Lajos alpolgármester 
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j.) Tói faházak beszerzése 
 
A napirendi pont előterjesztője: Varró Lajos alpolgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Janiczak Dávid: Szükségessé vált a szálláshelyek bővítése a Suvadás 
ligetben. Több árajánlatot kértem. Anyagi helyzetünk miatt csak 4 db-ot 
szeretnék egyelőre vásárolni. A faházak egyszerűen összecsavarozhatóak.  
 
Bíró Ferenc: Az igazgató döntési jogát 100 eFt-ban korlátoztuk, most mint 
tulajdonosok fogunk dönteni. Ez nem az önkormányzati költségvetést érinti. 
Pozitív, hogy ilyen jellegű beruházásban is gondolkodik. A szezont ki kell 
nyújtsa, hogy a céget rentábilisan tudja működtetni. A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság javasolja az előterjesztés támogatását. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Felhatalmazta a képviselő-testület az 
alpolgármestert a döntésre, de a nagy érték és a beruházás miatt kérte 
alpolgármester úr a testületi döntést. 
 
Balázsné Király Rita: Hová lesznek téve a házak? 
 
Janiczak Dávid: Beton tuskókra lesznek téve a kőházaktól balra. De ha lesz 
rá mód, akkor szétszórva szeretném elhelyezni. 
 
Bíró Ferenc: Úgy tudom nem szükséges építési engedély hozzá. Ha nem elég 
sík a terület, állunk rendelkezésre a munkálatokban. 
 
Janiczak Dávid: Köszönöm. 
 
Varró Lajos: Kérem, hogy a testület, mint tulajdonos járuljon hozzá a 
Suvadás Liget területére 4 db AT típusú faház Kft. által történő 
megvásárlásához. 
 
Nincs több hozzászólás, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag 
a következő határozatot hozza: 
 

62/2013. (III. 29.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Tói faházak beszerzése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete - mint tulajdonos - 
hozzájárul ahhoz, hogy a Suvadás Liget területére 4 db AT típusú faházat 
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vásároljon (egyenként 387.838,- Ft összegben) és állíttasson fel az Arlói 
Turisztikai és Közösségi Kft. ügyvezetője. 
 
Megbízza az ügyvezető igazgatót a további szükséges intézkedés megtételére. 
 
Határidő: 2013. május 31. 
Felelős: Janiczak Dávid ügyvezető 
 
 

k.) Szavazatszámláló Bizottsági tagok választása 
 
A napirendi pont előterjesztője: Klisóczkiné Papp Andrea jegyző 
 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Három szavazókör került kialakításra. A 
bizottságok tagjait a képviselő-testület már megválasztotta. Arra az esetre, ha 
nem delegálnak a jelöltek a bizottságokba, kérek még 1-1 póttagot 
megválasztani.  
 
Varró Lajos: A jegyzőnő javaslatával egyetértek, kérem a testületi tagokat, 
hogy a megnevezett három fővel a Szavazat Számláló Bizottság póttagjainak 
számát növelje meg és egészítse ki a bizottságot a 48/2013. (III. 1.) sz. 
határozat kiegészítésével. 
 
Nincs hozzászólás, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a 
következő határozatot hozza: 
 

63/2013. (III.29.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete 
szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáról szóló 48/2013. (III.1.) sz. 
határozatának kiegészítése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete által meghozott 
48/2013. (III. 1.) sz. határozatban megválasztott Szavazatszámláló 
Bizottságok tagjai az alábbi személyekkel, mint póttagokkal egészülnek ki: 
 
1. szavazókör 

 Szarka Józsefné                          póttag 
      
2.  szavazókör 

  Vámos Elemérné                        póttag                          
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3.  szavazókör 

  Balázs Réka                                póttag 
 
 
Határidő: 2013. április 21. 
Felelős: Klisóczkiné Papp Andrea jegyző 
 
 

l.) Vízmű Kft. 2012. évi árszámítása 
 
Varró Lajos: Zárt ülés tartását javaslom, mert üzleti érdeket sért a nyílt 
tárgyalás. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag dönt arról, hogy a 
napirendi pontot zárt ülésen kívánja tárgyalni, az ülés végén. 
 
 

m.)Közérdekű bejelentések 
 
 
Csipkés Vilmos: A nagy hó idején nem voltak letakarítva az arlói utak, pedig 
8 MFt-os géppel rendelkezünk. Ha nincs rá megfelelő munkás, akkor bérleti 
szerződést kell kötni. A Gagarin úton az autósok szidták az önkormányzatot, 
nem volt elhányva a hó. A tó felé sem volt letakarítva, kézi erővel toltuk a 
havat, hogy ki tudjon menni egy Hajdúszoboszlói tulajdonos a lakásához. 50 
m-t lapátoltunk kézi erővel. Ez az erőgép még nem dolgozott, miért? 
 
Varró Lajos: Nagy problémák voltak az országban az időjárás miatt, 
szerencsére Arlóban csak ennyi történt. Éltünk már meg nagyobb havat is.  
 
Klisóczkiné Papp Andrea: A nagy hó idején be volt állítva a kistraktor 
munkára. 5 cm havat az úton hagy az út egyenetlensége miatt. Nem igazán 
alkalmas hótúrásra, ezért le is állt, de településünkön nagy fennakadások nem 
voltak. 
 
Nagyné Simon Katalin: Az ASZAK a településen nehéz helyzetben élő 
embereknek különböző támogatásokat próbál juttatni. Kaptunk fát, nem kis 
mennyiségben. Olyanoknak osztottuk zsákokkal, aki nem kap jövedelmet és 
nehéz helyzetben van. A múlt héttől kb. 50 embernek adtunk fát. A tegnapi 
napon kb. 100-150 ember jött. Az osztás során lökdösődés, tülekedés, 
ordítozás alakult ki. Ellökték a kolléganőket. Egymást ütötték a fáért, 
magukra borították a farakásokat, kezelhetetlenné vált a dolog. Egy 
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kisebbségi képviselő (Papp Sándor) segített az osztásban, de Ő sem tudott mit 
tenni. Minimális mennyiségű fa még van, kérem a segítséget a kiosztásban.  
 
dr. Springer József: Ki kellett volna hívni a rendőrséget rögtön. Nem jó, 
hogy egy intézmény területén ilyen tömeg van. Fel kell őket jelenteni utólag. 
 
Nagyné Simon Katalin: Ebben az évben az összes ajtón legalább ötször 
cseréltünk lakatot. 
 
Varró Lajos: Meg kell tenni a feljelentést. Így nem szabad osztani, csak 
rendőr jelenlétében. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: A hivataltól kért adatot a Minden Gyerek Lakjon 
Jól Alapítvány. Vetőmagot és kiscsirkét osztanak majd a rászorulóknak, ezt 
ígérték. Azt is, hogy a jövő héten kezdik osztani. Választani lehetett, hogy 
milyen állatot hozzanak. Csipkés Vilmos véleményét kikérve napos csirkét és 
vetőmagot kértünk. Több információnk nincs.  
 
Csipkés Vilmos: Borzasztónak tartom az egészet. Nem fogom ezt annyiban 
hagyni. Fel fogja jelenteni a kisebbségi önkormányzat azokat az embereket, 
akiket Papp Sándor megnevez. Mert ez minősíti a cigányokat. Kérdezték 
tőlem is, hogy mikor osszuk a csirkét? Nem tudom, hogy honnan tudják az 
emberek, én nem mondtam senkinek sem. 
 
Balázsné Király Rita: Innen tovább már nem lehet engedni. Azokkal az 
emberekkel teszik ezt meg, akik az egész életüket a segítésre teszik fel. 
Hivatalos feljelentést kell tenni.  
 
Bíró Ferenc: Nem szabad engedni, közfeladatot ellátó személy ellen történt. 
Köszönjük a kisebbségi önkormányzat segítségét. Így példát mutattok. 
Mindenkinek be kell tartani a törvényt.  
 
Varró Lajos: Mindenképpen meg kell tenni a feljelentést. Az osztáskor a 
rendőrség legyen jelen. 
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Ezután az alpolgármester zárt ülést rendel el. 
 

K. m. f. 
 
 
 
Varró Lajos              Klisóczkiné Papp Andrea 
alpolgármester jegyző 
 
 
Solymosi Katalin 

 

jegyzőkönyvvezető  
 


