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Vámos Istvánné dr.: Köszöntöm a jelenlévőket, és megállapítom, hogy az ülés 
határozatképes, mert 7 képviselő van jelen. Köszöntöm a napirendhez érkezett 
vendégeket. Javaslom, hogy 4. napirendként tárgyaljuk meg a kitüntetések 
adományozását, zárt ülésen. Az Indítványok, javaslatok, egyebek napirenden belül meg 
kell tárgyalnunk a „Helyi identitás és kohézió erősítése a Nádasd és Hangony völgyi 
településeken pályázat projektmenedzsmenti szerződését, az Arlói Turisztikai és 
Közösségi Kft. szállásbővítésének pályázatát, az Egyetemes Emlékmű megvalósítását, 
dr. Németh Csilla háziorvos helyettesítését és kérelmét a rendelő bérbeadására 
vonatkozóan. Tájékoztatást szeretnék adni a Falu TV helyzetéről, az Arló, Halász utca 
2. sz. ingatlan elbontásáról, települési térképposzter rendelésének lehetőségéről, a 
szennyvíz beruházásról. 
Kérem, az elhangzottak figyelembevételével szavazzunk a napirend elfogadásáról. 
 
A napirendet a jelenlévő képviselők egyhangúan, 7 igen szavazattal az alábbiak 
szerint fogadják el:  
 
Javasolt és elfogadott napirendi pontok: 
 

1) Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetői állására beérkezett 
pályázatok elbírálása 

2) Arlói Tengerszem Óvoda beszámolója 
3) Indítványok, javaslatok, egyebek 

a) Helyi identitás és kohézió erősítése a Nádasd és Hangony völgyi 
településeken pályázat 

b) Pályázat benyújtása szálláshely bővítésre  
c) Emlékmű megvalósítása 
d) Dr. Németh Csilla háziorvos helyettesítése 

Háziorvosi rendelő bérbeadása magánrendelés céljára 
e)  Tájékoztató a Falu TV helyzetéről 
f)  Tájékoztató az Arló, Halász utca 2. ingatlan elbontásáról 
g)  Települési térképposzter megrendelése 
h)  Tájékoztató a szennyvízberuházásról 
i) Roma Nemzetiségi Önkormányzat rendezvény tartásával 

kapcsolatos felvetése 
4) Kitüntetések adományozása 

 
 

Tárgyalt napirendi pontok:  
 

1) napirendi pont 
 

Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetői állására  
beérkezett pályázatok elbírálása 

 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
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Vámos Istvánné dr.: Megkérdezem Nagy Tibor pályázót, kíván-e a pályázattal 
kapcsolatban kiegészítést tenni? 
 
Nagy Tibor: Nem kívánok. 
 
Balázsné Király Rita: Az intézményvezetői állásra két pályázat érkezett, Hargitai Imre 
és Nagy Tibor nyújtotta be pályázatát. Mind a két pályázó megjelent a bizottsági ülésen, 
külön-külön, nyilvános ülésen hallgattuk meg őket. Hargitai Imre pár mondattal 
elmondta a mostani feladatait, azt követően a bizottsági tagok kérdéseket tettek fel. 
Nagy Tibor pályázatához motivációs levelet is csatolt, továbbá vezetői programot, leírta 
a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztéseket. Hargitai Imre pályázatából ez 
hiányzott. Nagy előnynek számít, hogy Nagy Tibor pályázó több éve ebben az 
intézményben dolgozik, január 1-től a konyha vezetésére kapott megbízást. Megfelelő 
szakmai végzettsége és képzettsége van. Jónak találtuk a vezetői programot, tervei 
között szerepel, hogy időbeosztását úgy szeretné megvalósítani, hogy minden nap 
tartózkodjon minden területi egységben. Hargitai Imre pályázatában sokszor elírás volt, 
volt olyan szövegrész, ami egy másik pályázatból maradt benne. Sok törvényi előírást és 
törvényt írt le az ASZAK-kal kapcsolatban, hogy az intézménynek milyen törvényi 
kötelezettségei vannak, azonban sok már hatályát vesztette. Nagy Tibor a törvényi 
kötelezettségeket mellőzte, de az a lényeg, hol tud utána nézni és megfelelően 
alkalmazni. Szavazás előtt polgármester asszony felolvasta a szakértői véleményt. Az 
Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság tagjaitól Hargitai Imre pályázatára 3 nem 
szavazatot, Nagy Tibor pályázatára 3 igen szavazatot adott.  
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén is hasonló 
vélemények hangzottak el. Hargitai Imre pályázatából nem derült ki, hogy tudja-e mit 
akar megpályázni, milyen munkaterületet kíván ellátni. Nagy Tibor pályázatában a 
lényegi kérdések benne vannak, benne van, mit akar fejleszteni, mely szakmai egységet 
érdemes fejleszteni. Régi tervünk az idősek átmeneti gondozása, ez nagyon hiányzik a 
településről és ebben gondolná a klub tevékenységet. Pályázata tartalmazza, mit kell 
fejleszteni, egyes szolgáltatásból mennyit kell nyújtani, honnan lehet forrásokat 
biztosítani. A Bizottság 5 igen szavazattal Nagy Tibor pályázatát támogatja. 
 
Bíró Ferenc: Hasonló véleményem alakult ki. Hargitai Imre pályázatánál a több helyre 
benyújtott pályázatból maradtak részletek. Nem vonom kétségbe lelkesedését és 
felkészültségét arról, amit most is végez. Nem tartom alkalmasnak a vezetői állás 
betöltésére. Nagy Tibor pályázatában egy dolog fogott meg, az, hogy az őszinteséget 
helyezi a legmagasabbra, bárkinek segít, ha őszinte hozzá és nem próbálja meg 
becsapni. Elmondta azon hibáit, amin változtatni akar és szeretne. A két pályázó közül ő 
az alkalmasabb pályázó.  
 
Tengely László: Hargitai Imre pályázatával kapcsolatban megfogalmazódott bennem, 
hogy egy ilyen korú embernek nagyon sok munkahelye volt, a munkaviszonya 2-4 év 
volt egy helyen, ez rossz érzéssel tölt el. Nem tudjuk miért alakult így. Nagy Tibor 
pályázatáról most egy kritikát fogalmazok meg. Ha megválasztanak vezetőnek, a 
kommunikáción alakítani kell, sok helyen hallottam, drasztikusan bánsz az emberekkel, 
ez nem szerencsés dolog. A mai helyzetben az intézményben szükség van arra, hogy 
kiállj a dolgok mellett, és ha szükséges, a vezetőnek ütközni kell. A szakmai részben 
különösebben nem tudok belemenni, ami most nincs meg, azt pótolni tudod.  
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Balázsné Király Rita: A bizottsági ülésen megkérdeztem, nem okoz-e problémát, hogy 
egy házaspár egy helyen dolgozik, hiszen kerülhetsz olyan helyzetbe, hogy felül kell 
írnia a szakmaiságnak a családi köteléket. Azt a választ kaptuk, hogy ezt helyén tudod 
kezelni. Ez tegnap a bizottsági ülésen felmerült. 
 
Dulai Roland: Hargitai Imre pályázatában azt tartottam furcsának, hogy 55 évesen 9 
munkahelye volt. Nagy Tibor pályázata tetszett, ezt részesítem előnybe. Meri a vitákat, 
problémákat felvállalni, konfrontálódni mer. Kitartást, erőt kívánok, olyan csapatot 
kovácsolj össze, hogy a felmerülő problémák elsimítása hatékony legyen.  
 
Vámos Istvánné dr.: Hargitai Imre, maga az ember nekem szimpatikus volt. A 
meghallgatás során sok mindenről tudott volna beszélni. A pályázatával sem vagyok 
annyira kritikus, benne maradtak nem ide való dolgok, ez mással is előfordul. Nem 
nézte át valójában az aktuális jogszabályokat. Aggályos volt a pályázatában az egy-egy 
munkahelyen eltöltött rövid idő. Nem tudom ezért elítélni, hogy többször változtatott 
munkahelyet, a ma világban ez is érték, többször próbálkozik valaki, akar nagyobb 
beosztásra törekedni. Egy helyen volt kb. 4 évig, alapító tagja volt az egyik 
intézménynek. 2002-ben összeférhetetlenség merült fel, mert politikai pályára akart 
lépni. Ha a vezetői funkció elérése a cél, akkor a három korábbi munkahely közül 
valahol ott ragadhatott volna, ezért voltak kétségeim. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási 
Bizottság ülésén elhangzott, hogy milyen ismeretei vannak Arlóról, súlyos hibának 
tartottam, hogy nem nézett utána. Egy idegennek nem fontos, de aki ide pályázik, illett 
volna a környezettel tisztába lennie. Ebből nem tartottam elég alaposnak és talpra 
esettnek. A mi intézményünknek a legnehezebben kezelhető része a konyha, és ebben 
nincs tapasztalata, engem ez győzött meg arról, hogy alkalmatlannak tartom. Nagy 
Tibornak tudnia kell, elkötelezett híve vagyok és támogatom ebben az ügyben. Annak 
idején a jelenlegi intézményvezető asszony megbízatását megelőzően is tárgyaltunk, az 
élet úgy hozta, hogy Papp Zsókát választottuk. Úgy érzem, mind a két ember 
alkalmasnak tartja magát, ez az idő elegendő volt ennek a megállapítására. Nem 
jellemző, hogy a bizottsági ülésen teszem fel a kérdéseket, de a másik pályázó ma nincs 
itt, ezért tegnap feltettem néhány kérdést. Szeretném egy hiányosságra felhívni a 
figyelmet, Hargitai Imre túl sok jogszabályt jelölt meg, amiből 3 nem volt jó, Nagy 
Tibor viszont nem jelölt meg jogszabályokat. Figyelmébe kell ajánlatom, hogy 
elkerülhetetlen a jogszabályokban való nagyobb elmélyülés. Intézményvezetőként nem 
ő fog kérdéseket feltenni, hanem a munkatársak tőle fognak kérdezni. Még sok 
segítséget kaphat és kérhet a jelenlegi intézményvezetőtől. Ezzel a munkakörében 
többet kell foglalkoznia. Tetszik, hogy mindenhol részt akar venni, minden 
munkaterületen, de a vezetői feladatokat is el kell látnia, nem lesz annyi idő az 
intézményi egységekre. Van egy kialakult stílusod, megkapod az egész csapatot, az 
eszednek nagyon a helyén kell lenni, hogy úgy tudd irányítani, hogy te is ember 
maradjál és a munkatársak úgy éljék meg, hogy segítő szándékból teszed. Ha a jelenlegi 
személyi állományt meg kívánod tartani, rendet kell rakni, az egymás iránti tiszteletet 
meg kell adni, nem lehet a munkahelyen haragszom rádot játszani, igazságosan kell a 
munkaterheket elosztani. Ha olyan döntés helyzetbe kerülsz, hogy a feleségeddel 
szemben intézkedést kell hozni, meghozhatod azt a döntést, amit kell, vagy a 
mindenkori helyettesednek átadhatod elfogultság miatt, és így törvényes és 
működőképes. Bízom abban, olyan vezető leszel, amilyet megálmodtunk, szigorúbban, 
de következetesen és nagyon szakmai jelleggel ítéled meg a munkatársakat, ne engedjél 
széthúzást. A te pályázatod a szimpatikusabb, lesznek elvárásaink, sok szerencsét 
kívánok. 
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Nagy Tibor: Köszönöm. 
 
Vámos Istvánné dr.: Felolvassa a szakértői véleményt: „Szakértői vélemény az Arlói 
Szociális Szolgáltató Központ Intézményvezetői pályázatokról. 
Két pályázati dokumentumot kaptam, melyet áttanulmányozva az alábbi megállapítást 
teszem: 
Nagy Tibor 
Végzettsége megfelel az I/2000(I.7.)SZCSM rendeletben leírtaknak. Tudását 
folyamatosan tudatosan fejlesztette annak érdekében, hogy hatékony munkát tudjon 
végezni a segítő szakmában. 
Konkrét vezetői programot fogalmaz meg, olyan idő beosztással, hogy minden egység 
azt érezze, hogy fontos része a szervezetnek. 
Különösen kiemelem, hogy helyzetértékelése nem a jogszabályi szövegrészt 
tartalmazza, hanem a valós fejlesztéseket foglalja össze. Nagyon jól megfogalmazódik a 
pályázóban, hogy szükséglet felmérés nélkül nincs szervezet fejlesztés. 
A pályázat terjedelmét tekintve nem hosszú, ám lényegre törő. 
Javaslatot teszek a Tisztelt Képviselő Testületnek az Intézményvezetői állás betöltésére 
Nagy Tibor személyében. 
Hargitai Imre 
A Pályázat nem tartalmaz helyzetértékelésre épülő vezetői programot. A pályázó 
általánosságokról ír. Jogszabályi megfogalmazásokat tartalmaz a szolgáltatásokra 
vonatkozóan, de azok sem a jelenleg hatályosak. 
Nem javaslom az állás betöltésére. 
Miskolc,2018.06.18. Jónyer Lajosné” 
 
Kérem a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, hogy mondja el véleményüket a 
pályázatokkal kapcsolatban.  
 
 
Bari Gergely: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta az intézményvezetői 
állásra beadott pályázatokat és Nagy Tibor kinevezését javasoljuk. Ő ismeri a falu 
lakosait, tudja a konfliktust kezelni, ismeri a helyi problémákat.  
 
Balogh Edina: Örülök annak, hogy 17 évvel ezelőtt lehetőség volt arra, hogy Nagy 
Tibor a munkatársam lehetett.  
 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ 
intézményvezetői állására benyújtott pályázatokról, aki egyetért  
 - Hargitai Imre intézményvezetői megbízásával:  7 nem szavazat 
 - Nagy Tibor intézményvezetői megbízásával:  7 igen szavazat 
 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
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122/2018. (VI.21.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetőjének kinevezése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arlói Szociális 
Alapszolgáltatási Központ vezetőjének 2018. szeptember 1-jei hatállyal Nagy Tibort 
(szül: Ózd, 1969. 02. 03., an.: Koós Jolán) 3663 Arló, Zombori út 27. fsz. 3. bízza meg. 
 
A vezetői megbízás 5 évre, 2023. augusztus 31-ig szól. 
Besorolása G-8 + a törvény szerinti szociális ágazati pótlék és vezetői pótlék. 
 
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a további szükséges intézkedés megtételére. 
 
Határidő: 2018. szeptember 1. és 2023. március 1. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

2) napirendi pont 
 

Arlói Tengerszem Óvoda beszámolója 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Némethné Balázs Gabriella óvodavezető 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Balázsné Király Rita: Nem lehet könnyű beszámolót írni egy új intézményvezetőnek. 
Az előző évi beszámolóban is az szerepelt, hogy az alapító okirat szerint 150 gyerek 
számára biztosított a férőhely, de ezt a létszámot 20 %-kal, 180 főre megemelte a 
képviselő-testület. Jelenleg 165 felvett gyerek van, ha lejjebb megyünk a beszámolóban 
látjuk havi lebontásban átlagosan legkevesebb 45, legtöbb 56 gyerek volt az 
intézményben. Ezt rossz eredménynek tartom. Akkor mutatna teljes képet, ha ebben 
benne lenne május-augusztus hónap is, nagyon elkeserítő adatok jönnének ki. Újdonság, 
és tetszett a beszámoló szerkezete. Javaslom a következő évekre havi lebontásban 
szerepeltetni, hogy milyen méréseket végeznek a gyerekekkel. A 4-5 tanítás nélküli 
munkanap helyett egyet használtak ki szakmai továbbképzésre. A gyerekek vizsgálatai 
mikor történnek, időben megtörténik-e? Nagy feladat vár az intézményre, hiszen nyáron 
minden alapdokumentum átdolgozásra kerül. Felvetődött bizottsági ülésen, ez az idő 
elég lesz-e ehhez, hogy a következő évet el tudják kezdeni? A vezető elmondta, hogy 
mindent megtesznek, hogy elkészüljenek a dokumentumokkal. Az Ügyrendi, Szociális 
és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Megköszönöm az óvodavezető munkáját a beszámoló 
összeállításában. Szakmailag semmi kifogás nem lehet, mindenre kiterjedő. Látszik az 
új koncepció. Egyetlen kérdésem van, a hiányzások csökkentésével kapcsolatos munka 
hol tart? Tudjuk, az óvodának egész éven át üzemelni kell. Ahhoz képest, hogy mennyi 
a beiratkozott gyerek és a ténylegesen járó gyerek, nagy különbség van. Most 10-20 
gyerek jelenik meg az óvodában, a jövőben erőteljesebben kell abba az irányba menni, 
hogy járjanak a beiratkozott gyerekek. Örültem a tegnapi közlésnek, hogy megpróbálják 
szükség szerint csoportosítani az óvodai csoportokat, ezzel maximálisan egyetértek. Az 
intézményen belül legyen olyan csoport, ahol olyan gyerekek vannak, akikkel alapvető 
dolgokat kell megtanítani, egy csoportban kellene velük foglalkozni. Azokat a 
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gyerekeket lehet vegyes csoportba tenni, akikkel nagyobb eredményt tudnának elérni. A 
testvéreknek nem kell egy csoportba lenni, mert az egyik 3 éves, a másik 6 éves. Ha ezt 
egy szülőnek megengedik, akkor a többinek is meg kell engedni. Külön köszönöm a 
tájékoztatást a vizsgálati eredményről. 
 
Balázsné Király Rita: Az iskolában működik egy pályázat, amibe az óvodát is 
bevonták, ez a lemorzsolódásról szól. Községünkben is, és országos szinten is az 
óvodából az iskolába való átmenet a legnagyobb probléma. A nyáron már el is kezdődik 
a közös munka.  
 
Némethné Balázs Gabriella: Remélem, tudunk fejlődni az elvárt irányba. 
 
Tengely László: Hiányzással kapcsolatban van-e már valami koncepció?  
 
Némethné Balázs Gabriella: Módosítani kell a házirendet, a törvény erre nem enged 
nagy szabályozást, mégis konkrétabban kell leszabályozni, hogy milyen esetekben lehet 
igazolt hiányzást elfogadni. Erre kell odafigyelni, a szülő kérheti az óvodából való 
távolmaradást, de előre, és írásban. Akkor már eredményt tudunk elérni. Minden szülői 
értekezleten elhangzik a házirend, fel is hívjuk a figyelmet, de sajnos kevés szülő jön el 
a szülői értekezletre. Fontos tennivalónk lesz, mert minden szülő számára kivonatot 
készítünk, aminek az átvételét aláírásukkal fogják ellátni, és amennyiben nem tartják be, 
ennek a későbbiekben súlyosabb következményei lehetnek. Az összefogást az ASZAK 
munkatársainak fogom ajánlani.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Arlói Tengerszem Óvoda beszámolójának 
elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 
123/2018. (VI.21.) határozat 
 
Tárgy:  Arlói Tengerszem Óvoda beszámolója  
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arlói Tengerszem Óvoda 
2017/2018. évről készült beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2019. június 30. 
Felelős: Némethné Balázs Gabriella óvodavezető 
 
 

3) napirendi pont 
 

Indítványok, javaslatok, egyebek 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
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a) Helyi identitás és kohézió erősítése a Nádasd és Hangony völgyi 
településeken pályázat 

 
Vámos Istvánné dr.: Kérem a képviselő-testület felhatalmazását, hogy a 
projektmenedzsmenti tevékenység elvégzéséről szóló szerződést aláírhassam. A 
rendőrséggel is kötünk együttműködési megállapodást ebben a témában, az itteni 
rendezvények biztosítása érdekében. A projekt keretében tervezett rendezvényeket, 
szakmai programokat tartalmazó naptárat minden képviselő megkapta.  
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal 
javasolja polgármester asszony részére a felhatalmazás megadását. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a projektmenedzsmenti 
szerződés és a rendőrséggel kötött együttműködési megállapodás aláírására 5 igen 
szavazattal javasolja a felhatalmazás megadását.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 
124/2018. (VI.21.) határozat 
 
Tárgy: Helyi identitás és kohézió erősítése a Nádasd és Hangony völgyi településeken 

pályázat projektmenedzsmenti szerződésének aláírása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
a TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00030 azonosító számú pályázat a „Helyi identitás és 
kohézió erősítése a Nádasd és Hangony völgyi településeken” megnevezésű projekt 
projektmenedzsmenti tevékenység elvégzésére vonatkozó szerződést, valamint az 
együttműködő szervezetekkel az együttműködési megállapodásokat aláírja.  
 
Határidő: 2018. június 21. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

b) Pályázat benyújtása szálláshelybővítésre  
 
Vámos Istvánné dr.: Korábban döntés született arról, hogy vagy az Arlói Turisztikai és 
Közösségi Kft., vagy az önkormányzat pályázatot nyújt be a Leader Unióhoz 
szállásbővítésre. Időközben utánanéztem, hogy milyen arányban nyertek a gazdasági 
társaságok, és milyen arányban az önkormányzatok. Úgy tűnik, az önkormányzatnak 
van nagyobb esélye a pályázat megnyerésére. Javaslom, hogy az önkormányzat nyújtsa 
be a pályázatot, és kérem a képviselő-testület felhatalmazását a pályázat megírásával 
kapcsolatos szerződés aláírására, továbbá, mivel a pályázat 75 %-ban támogatott, 
szükséges, hogy a hiányzó összegre nyilatkozatot tegyek, hogy ez az összeg az 
önkormányzatnál rendelkezésre áll. A tervek elkészültek, közreadom, hogy mindenki 
meg tudja nézni.  
 
Balázsné Király Rita: 8,5 millió Ft önrészre van szükség, ez a beruházás valószínűleg 
a jövő évben fog megvalósulni, ezért a 2019. évi költségvetésben kell szerepeltetni. Az 
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Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a pályázat 
benyújtását és polgármester asszony felhatalmazását a szerződések aláírására. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta, 
hogy a pályázatot az önkormányzat adja be, és hatalmazzuk fel a polgármestert a 
szerződések aláírására. Örültünk, hogy ez a pályázat előfinanszírozott pályázat, az 
összeg kb. 40 %-a előzetesen rendelkezésre fog állni.  
 
Vámos Istvánné dr.: A pályázat benyújtási határideje július 2. A pályázat megírásával 
az Atinvest Kft-t szeretném megbízni. Én a holnapi naptól 6 nap szabadságon leszek, 
ezért kérem, hogy a képviselő-testület járuljon hozzá, hogy a pályázati anyagot 
alpolgármester úr adhassa be. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 
125/2018. (VI.21.) határozat 
 
Tárgy: Pályázat benyújtása szálláshelybővítésre 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az Észak-
Borsodi Leader Unióhoz ”A térség idegenforgalmi sajátosságaira épülő turisztikai 
szolgáltatásfejlesztés” témakörében.   
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, távollétében pedig az 
alpolgármestert a pályázattal kapcsolatos előkészületi anyagok, dokumentumok, 
szerződés, továbbá azon nyilatkozat aláírására, hogy az önrész a 2019. évi 
költségvetésben biztosításra kerül.  
 
A megvalósítás az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 3663 Arló, Suvadás 
Ligetben a 2385 hrsz-on valósul meg.  
 
Határidő: 2018. július 2. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

c) Emlékmű megvalósítása 
 
Vámos Istvánné dr.: Az emlékmű állításával kapcsolatos pályázati kiírás az I. 
világháborús emlékművek felújítására, új emlékmű állítására vonatkozott, nálunk 
egyetemes emlékmű van, az I. és II. világháborúban, valamint 1956-ban elesett emberek 
nevei vannak felsorolva. Ezért a 2,5 millió Ft-ra benyújtott pályázatból csak 1,5 millió 
Ft-tal támogatta az emlékmű elkészítését a Közalapítvány. 830.653 Ft önrészt kellene 
biztosítani az emlékmű elkészítéséhez a pályázati önerő alapból. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal 
javasolja az önrész biztosítását. 
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Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal támogatja 
az önrész biztosítását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy az új emlékmű megvalósításához 
830.653 Ft-ot a pályázati önerő alapból biztosítunk. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

126/2018. (VI.21.) határozat 
 
Tárgy: Emlékmű megvalósítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép- és Kelet-Európai 
Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány által kiírt pályázaton új Emlékmű 
megvalósításához szükséges 830.653 Ft-ot a pályázati önerő alapból biztosítja. 
 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

d) dr. Németh Csilla háziorvos helyettesítése 
 
Vámos Istvánné dr.: dr. Németh Csilla bejelentette, hogy várhatóan 2 évig távol lesz, 
szeptember 1-től 2020. szeptember 30-ig. Kéri, a képviselő-testület járuljon hozzá, hogy 
a háziorvosi rendelőben dr. Schuller Péter helyettesítse, napi 2 órában. Másik kérése, 
hogy augusztus 1-től szeretne neurológiai magánrendelést folytatni a rendelőben, ehhez 
szeretné bérbe venni.  
 
Balázsné Király Rita: Örülünk neki, hogy meg tudja oldani a helyettesítését, dr. 
Schuller Péter Borsodszentgyörgyön háziorvosi feladatokat lát el. 2 órán túl is biztos, 
hogy megvizsgálja a betegeket. Ezzel az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 
igen szavazattal egyetért. A rendelő igénybevételéhez magánrendelés céljára a Bizottság 
1000 Ft/óra díjat javasol. Ilyen rendelés a környékünkön kevés van, ilyen módon 
szeretne az önkormányzat segíteni a vizsgálatokhoz való hozzájutáshoz. Az Ügyrendi, 
Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal támogatja a rendelő bérbe adását. 
 
Papp Zsóka: Örülünk, hogy a helyettesítést meg tudják oldani. Az 1000 Ft/óra bérleti 
díjat méltányosnak tartjuk. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen 
szavazattal egyetért a helyettesítéssel és a rendelő bérbeadásával is. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy dr. Németh Csilla háziorvost 
2018. szeptember 1-től 2020. szeptember 30-ig dr. Schuller Péter háziorvos helyettesíti. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
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127/2018. (VI.21.) határozat 
 
Tárgy: dr. Németh Csilla háziorvos helyettesítése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy dr. 
Németh Csilla háziorvost 2018. szeptember 1-től 2020 szeptember 31-ig terjedő 
időszakban dr. Schuller Péter háziorvos helyettesítse. A rendelési idő napi 2 óra. 
 
Határidő: 2018. szeptember 1. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy 2018. augusztus 1-től a háziorvosi 
rendelőt dr. Németh Csilla háziorvos részére neurológiai magánrendelés céljából 1000 
Ft/óra bérleti díjért bérbe adjuk.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 
128/2018. (VI.21.) határozat 
 
Tárgy: Háziorvosi rendelő bérbeadása magánrendelés céljára 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Németh Csilla háziorvos 
részére 2018. augusztus 1-től a háziorvosi rendelőt neurológiai magánrendelés céljára 
1000 Ft/óra bérleti díjért bérbe adja.  
 
Határidő: 2018. augusztus 1. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

e) Tájékoztatás a Falu TV helyzetéről 
 
Vámos Istvánné dr.: Porkoláb Lilla bejelentette, hogy a hónap végével távozik a TV-
től, feltehetően az Alapítványnak is bejelentette. Szeretne családot alapítani és a  
megkapott fizetése erre nem nyújt elég alapot. Ha valakinek van javaslata operatőr 
személyére, akkor kérem, jelezze.  
 
Balázsné Király Rita: Sajnálattal vesszük tudomásul. Mindenképpen folytatni kell a 
falu TV-t, 26 évvel ezelőtt indult el, minden rendezvényről tudósított.  
 
Papp Zsóka: Ennyi pénzért nem fogja senki elvállalni. Lilla nem tudná-e a főállása 
mellett mellékállásba végezni ezt a munkát? 
 
Porkoláb Lilla: Tengely László próbált segíteni megújítani a berendezéseket. Nagyon 
régi eszközzel kell dolgozni. Ha leáll a rögzítő gép, nem tudok adást adni. Volt már 
olyan, hogy vihar idején nem volt szolgáltatás, a Médiahatóságot ez nem érdekli, azt 
mondták oldjam meg. Ezekhez a gépekhez már nem lehet alkatrészt vásárolni, ezekkel 
az eszközökkel nem lehet dolgozni. Erre nincs pénz, sajnos kevés pályázati keret van 
erre. Tapasztalták az itt lakók, hogy voltak problémák. Amit lehetett kicseréltünk, de ez 
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a fő problémát nem oldja meg. Sajnos alacsony a nézettség is, semmi visszajelzést nem 
kapok, nem szólnak, ha bármi hiba jelentkezik. 
 
Vámos Istvánné dr.: Hány háztartás nézi az adásokat? 
 
Porkoláb Lilla: Arlóban kb. 50 háztartás nézi, de még nézik Borsodszentgyörgyön és 
Járdánházán is. A legutóbbi adást kb. 300 fő nézte meg. Továbbra is lehetne ezt 
működtetni, csak nem ilyen formában, mint most. Ezt minimum 2 embernek kellene 
csinálni, mert sok a rendezvény, az esemény. Nincs helyettesítés. Fáj ez a döntés, mert 
szeretem csinálni, de ilyen körülmények között már nem szeretném.  
 
Dulai Roland: A havi pénzed kevés, ha találnánk valamilyen forrást, akkor maradnál? 
Úgy látom nemcsak családi a problémád, hanem technikai jellegű is.  
 
Vámos Istvánné dr.: Ma járt itt egy vendég, aki képes újságot hozott, ami a falujában 
jelenik meg. Borsodszentgyörgyön negyedévente jelenik meg újság. Amennyiben 50 fős 
létszám tekinti meg a falu TV-t, nem tudjuk van-e erre igény, lehet, több helyre eljutna 
az újság. De ehhez ugyanúgy 2 ember kell, egy szerkesztő és a másik, aki megírja, aki 
koordinálja a falu híreit és a környékről összeszedi az infót. Ma már elvárás minden 
önkormányzattól, hogy legyen önkormányzati híradó, amiből a passzív lakosság 
tájékozódhat, mert nem jönnek el a közmeghallgatásra sem. Pedig egy évben csak 
egyszer van. A szennyvízcsatorna beruházásról hangzott el tájékoztató a 
közmeghallgatás keretein belül, maximum 30 ember volt jelen. Nem érdekli az 
embereket, ha eljöttek volna a fórumokra, hallhatták volna milyen kellemetlenségekkel 
fog járni.  
 
Tengely László: Felmerült bennem, hogy szórólap formájában lenne a legolcsóbb, 
leghatékonyabb a tájékoztatás. A lakossággal meg kell osztani a falu híreit, ezt ki 
lehetne vinni minden háztartásba.  
 
Vámos Istvánné dr.: Rendezvényekről, kulturális eseményekről lehetne írni. 
 
Pozsár Istvánné: Nem mindegy, hogy a híreket, vagy híranyagot, eseményt hogyan 
tálaljuk. Ennek a költsége jóval több, mint a falu TV-s kiadás. Szórólap formájában való 
tudósítást nem is fogják megnézni, mert a hirdető újságokkal együtt elteszik, lehet nem 
olvassák el annyian, mint a TV-t nézik. A kiadvány nagyon szép, több település is 
szokott egy évben egyszer kiadványt csináltatni.  
 
Dulai Roland: A TV jobban visszaadja a valós rendezvényeket. 
 
Balázsné Király Rita: Az interneten sokan megnézik a TV-t. Vissza lehet nézni, ennek 
van létjogosultsága. Az én környezetemben sokan így nézik meg, sokkal többen, mint 
50. Meg tudják nézni azok is, akik innen elszármaztak. Az ilyen módon történő 
szórakoztatásnak nagyobb jövője van. 
 
Pozsár Istvánné: Jelenleg az idősebb emberek nézik meg, amikor adás van. 
 

f) Tájékoztatás az Arló, Halász utca 2. számú ingatlan elbontásáról 
 
Vámos Istvánné dr.: A tói pályázatban szerepel a tó rehabilitációjának megvalósítása 
és a tó partjára nem illő tákolmányokat le szeretném bontatni. Két építményt már 
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sikerült úgy lebontani, hogy a tulajdonosok megértették, nem illik oda. A TAK 
lehetőséget ad a tájba nem illő épületek elbontására. Őszi Tibor örökösei hozzájárultak 
ahhoz, hogy kiürítik a tóparti ingatlant és az épületet elbonthatjuk, a jövőben sem 
fognak igényt támasztani az önkormányzattal szemben. A holnapi napra kértek 
segítséget a ház kiürítéséhez, saját költségükön fogják elszállíttatni a benne lévő 
dolgokat, mi csak segítünk kipakolni.  
 

g) Települési térképposzter megrendelése 
 
Vámos Istvánné dr.: E-mailben keresett meg egy térképészettel foglalkozó vállalkozó, 
hogy a településről térképposztert készít. Ez a térképposzter nagyfelbontású műholdas 
térképen ábrázolja a települést, időjárásálló, vízálló. A térkép mérete 1 m2, a szélesség-
hosszúság a település méreteihez igazodik. A díja 18.000 Ft plusz postaköltség.  
 
Balázsné Király Rita: Jó lenne a térképposztert a településen több helyre is kihelyezni. 
Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság ülésén elhangzott, hogy rendeljünk meg 
egyet, és meglátjuk, hogy milyen, és attól tesszük függővé a további rendelést.  
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal egy db 
megrendelésével ért egyet, melyet javaslunk a tóhoz kihelyezni.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk egy db térképposzter megrendeléséről. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 
129/2018. (VI.21.) határozat 
 
Tárgy: Települési térképposzter megrendelése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Bonnyai Péter vállalkozótól 1 
db települési térképposztert megrendel 18.000 Ft + postaköltség összegben. 
 
Határidő: 2018. augusztus 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

h) Tájékoztató a szennyvízberuházásról 
 
Vámos Istvánné dr.: Kéthetente van koordinációs megbeszélés a beruházásról, ott 
vannak a műszaki vezetők, illetve az építésvezetők és az önkormányzatok. Tőlünk 
várják a tisztítómű ügyében a HÉSZ módosítását, mely ott szorul módosításra, hogy a 
gázátadó, gázcsere telepnél volt létesítmény tervezve, amit likvidálni kellene, mert oda 
megy a szennyvíztisztító, és kivitelezésre alkalmas övezetté kellene nyilvánítani. Az 
áram kivitelezése megtörtént. Helyileg az Arló, Ady Endre út 77-79 közötti területről 
van szó. Jelenleg a harmadik ütem megy a megvalósítási szakaszból. Kértem a műszaki 
menedzsmentet küldjön nekem az alvállalkozói által összeállított térképet, milyen 
szakasszal, milyen ütemben, hol fognak munkálatokat végezni. Bejelentkezett hozzám 
Kelemen Károly, aki a Penta Kft-nél vállalt munkát, ellenőri feladatokat lát el. Érezhető 
a nyomás, mindenegyes helyreállítást úgy oldanak meg, hogy napi kibontás után napi 
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betakarások legyenek. Készen van a Fácános és a Bányász utca. Az út helyreállítása is 
folyamatos. A Kohász utca rossz állapotban van az esőzés idején, fel kellett törni a 
csatorna miatt, a helyreállítása megkezdődött, ma jelentették, hogy az utca teljes 
szakaszon járható, bár nem két nyomvonalon. Annyira nem rossz a helyzet. A 
következő csapat a Petőfi telepen dolgozik, egy utca már készen van, két utcában a 
munkálatok a végéhez közelednek, és az óvoda felé kanyarodnak a Gagarin útra. 
Kértük, hogy az óvodánál a leágazó szennyvíz a derítőhöz kerüljön, hogy belső 
munkálatok miatt ne kelljen az óvoda vízvezeték rendszerét átalakítani. Aggályosnak 
látjuk, hogy a homokágy hiányosságot szenved, ezt Kelemen Károly ellenőrizni fogja. 
Sem a fővállalkozónak, sem az álvállalkozónak nem érdeke, hogy olyan munkát 
végezzen, hogy a műszaki átadás után visszarendeljük garanciális javításokra. Több 
helyen, ahol a Penta Kft. dolgozott, nem voltak panaszok a minőségre. Szigorúan veszik 
a pályázatot, a minőséget igyekeznek betartani. Megkérdeztem az utólagos rákötés 
lehetőségét, aki még nem rendelkezik ivóvíz bekötéssel, de szeretne rákötni, milyen 
lehetősége van. Az alapszerződésben az van, minden lakott ingatlanhoz kötelesek a 
leágazót bekötni, viszont a rácsatlakozási leálló rendszert nem fogják kiépíteni, nem 
tesznek tisztító idomot, ahol nincs bevezetve ivóvíz. Az ivóvíz bekötés 112.000 Ft. Az 
önkormányzat vállalt 172 db rákötést, ez majdnem lefedi a teljes település lakosságát. 
 
 

i) Roma Nemzetiségi Önkormányzat rendezvény megtartásával 
kapcsolatos felvetése 

 
Bari Gergely: A kisebbségi iroda önkormányzati fenntartású, elég rossz állapotban van. 
Tisztasági festés kellene, a vakolat mállik, meg kellene csinálni, ez szégyellni való 
dolog. Ebben szeretnénk az önkormányzattól segítséget kérni, mert a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatnak nincs rá pénze, nem is a miénk az épület. A rendezvényeinkre az 
önkormányzat nem biztosít nekünk megfelelő helyszínt, hogy normálisan le tudjuk 
bonyolítani, mindig valami akadályba ütközünk. Június 9-én egy rendezvény két 
különböző helyszínen volt, azért, mert a Suvadás Liget strand részén csak 10 órától 1/2 
2-ig tartózkodhattunk, utána menni kellett. A vendégeknek belépő jegyet kellett venni. 
A rendezvényünkön pl. zenés előadást nem lehet tartani a Suvadás Ligetben. A 
rendezvényen ott voltak Borsodnádasd, Járdánháza és Ózd kisebbségi önkormányzati 
képviselői is. Negatívumokat kaptunk, nem voltak megelégedve a fogadtatással. A 
söröző udvarán kellett a másik felét megtartani, azért kaptam az őrsparancsnokságtól 
figyelmeztetést, hogy lekorlátozhatják a söröző nyitva tartását, ami nem lenne jogos. Az 
önkormányzat nem biztosított olyan lehetőséget, hogy a kisebbségi önkormányzat meg 
tudja tartani a rendezvényét. Kérem a testületet, hogy segítsenek ebben. Korlátozzák a 
mozgásteret, megmondják mettől meddig lehetünk, hol nem lehetünk. A focipálya 
nekünk megfelelő lenne, de az ott lévő épületben karácsonyi díszek vannak, azt kérem, 
szabadítsák fel nekünk ezt az épületet, és a rendezvényeket oda tudnánk tenni. Legyen 
víz és WC.  
 
Vámos Istvánné dr.: Javaslom az önkormányzati irodát úgy kifesteni, hogy mi 
megvesszük a festéket és a Polgármesteri Hivatal felújítása után az egyik kőműves 
segítségével az önkormányzat tagjai kifestik.  
 
Bari Gergely: Az a baj, hogy erre nincs időm. 
 
Vámos Istvánné dr.: Szakembereket magatok közül nem ismertek? Amint a hivatal 
felújítása befejeződik, lefestetjük az irodát. A rendezvényről: többször felajánlottam a 
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futballpályát és a közösségi házat rendezvény tartására. Nem tudunk beleszólni az 
ügyvezető munkájába, ha időkorlátot vagy területi korlátot szab meg. Mindenkor 
ingyenes a közösségi ház, bármikor a rendelkezésre áll, ezt már felajánlottam, és a 
futballpályát is sokszor felajánlottam. A karácsonyi díszeket nem tudjuk hová tenni, a 
rendezvénysátrat is kölcsön adjuk ilyen alkalmakra, mobil mosdót lehet letelepíteni a 
futballpályához. 1 évben 2 ilyen nagy rendezvény van. 
 
Bari Gergely: A mobil mosdó 40.000 Ft.  
 
Vámos Istvánné dr.: A karácsonyi díszkivilágítás olyan értéket képvisel, hogy nem 
tudjuk máshová rakni. Az elmúlt évben, amikor felraktuk a díszeket, akkor vettük észre, 
hogy el volt vágva a vezeték. Nem tudjuk kiüríteni azt az épületet. 
 
Bari Gergely: Nagy értékű a karácsonyi dísz, de még nagyobb érték, ha 2000 emberről 
van szó. A közösségi házba ennyi ember nem mehet be, ezért ott nem tudjuk megoldani. 
Focipálya vagy Suvadás Liget lenne a megfelelő helyszín. Június 9-én a Suvadás 
Ligetben 10 fős születésnapi rendezvény volt, e miatt kellett eljönni, hogy ne zavarjuk 
meg. 
 
Vámos Istvánné dr.: Az ügyvezetővel előre kell egyeztetni időpontot, hogy ne 
ütközzön a rendezvényeibe. 
 
Bari Gergely: A karácsonyi díszeknek kell helyet keresni, azt javaslom. Nem tudjuk 
másképp megcsinálni a rendezvényt. Augusztus közepére tervezünk egy rendezvényt. 
Sajnos a Roma Nemzetiségi Önkormányzat így nem tudja a rendezvényeit 
lebonyolítani. 
 
Vámos Istvánné dr.: Mondj egy fix időpontot, és leegyeztetjük az ügyvezetővel. 
 
Bari Gergely: Az a lényeg, hogy a focipályán legyen víz és WC. A tóhoz nem 
mehetünk, mert így nem kérünk belőle. 
 
Vámos Istvánné dr.: A futballpálya rendelkezésre áll. 
 
Bíró Ferenc: A Suvadás Liget egy nyereségorientált cég, az önkormányzat 
tulajdonában. Tudomásul kell venni, hogy az ügyvezető úgy vezeti, hogy neki 
nyeresége legyen. Ha lekötött programja van, neki az bevételt hoz. Van egy lekötött 
programja, a programon belül ki mit zavar meg, neki kell végiggondolni és válaszolni, 
abban nekünk, mint tulajdonosnak nincs beleszólásunk. A településen a legnagyobb 
külső tér a focipálya, a vízvétel lehetőségét meg lehet oldani, vízórája van az épületnek. 
Ki lehet vinni a vizet, ez közegészségügyi problémát nem okoz. Amikor ott voltak a 
búcsú rendezvények, akkor is meg tudtuk oldani a vízvételi lehetőséget. A nagyszabású 
rendezvényt mindig hallom, hogy mikor van, ezt úgy kellene időben ütemezni, hogy 
időben vége is legyen. A lakosok nagy részénél a hanggal vannak problémák, úgy kell 
összehozni, hogy ne nyúljon bele a pihenő órákba. Amikor a közösségi házban a 
gyerekek táncoltak, az nagyon jó rendezvény volt, nekem nagyon tetszett, mint 
magánembernek az tényleg felemelő volt. A focipályát meg lehet úgy csinálni, hogy 
alkalmas legyen rendezvény tartására. 
 
Horvát Ernő: El vagyunk keseredve, ilyen megaláztatásban még nem voltam. A 
borsodnádasdi elnök felhívta a járdánházi és az ózdi elnököt, hogy soha ne jöjjenek 
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Arlóba. Felszólítottak, hogy ½ 2-ig hagyjuk el a helyiséget. Kisebbségi elnököket 
hívtunk meg, bográcsost főztek, ami 50.000 Ft-ba került, és süteményes tányérból 
kellett a bográcsost enni. 2000 romát képviselünk, minket is tekintsenek embernek. Ne 
függjünk senkitől. 
 
Vámos Istvánné dr.: A futballpálya alkalmas lesz. 
 
Tengely László: Ezzel foglalkozni kell. A rendezvényt a futballpályán meg lehet 
oldani. Kellene olyan helyiség, amit néha igénybe tudnánk venni. A jövőre vonatkozóan 
át kell gondolni, és meg kell találni a lehetőséget, hogy a futballpályánál lévő épület 
felszabaduljon. 
 
Vámos Istvánné dr.: Ha nem lesz tornaterem, helyi piacot szeretnénk kialakítani, ami 
alkalmas lesz rendezvények céljára. Az elmúlt néhány év alatt erőlködtünk, hogy mi 
valósuljon meg. Örültem a közösségi háznak, becsüljük meg azt, ami van. 
Lehetőségeinkhez képest tudunk továbblépni, sok minden hiányzik még a faluból. 
 
Bari Gergely: A törvény nem írja elő a helyiségek biztosítását? 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: A törvény szerint a nemzetiségi önkormányzatok számára 
az önkormányzatnak helyiséget kell biztosítania munkája végzéséhez, heti 32 órában. 
 
Vámos Istvánné dr.: Igyekszünk segíteni, abban megállapodhatunk, hogy a 
futballpályát és a sátrakat bármikor odaadjuk, a vízvételi lehetőségre is volt javaslat.  
 
Horvát Ernő: Zárt helyiség is kell, mert oda kell berakni az üdítőket, hangfalakat. 
 
Vámos Istvánné dr.: Vehetnénk jövőre egy konténert, ami szendvicspanelből épül és le 
lehet tenni bárhová. A jövő évi költségvetés összeállításánál kell az igényt bejelenteni.  
 
Papp Zsóka: A civil szervezetek programjainak az összeállításánál kell előre 
bejelenteni az igényeket.   
 
Bari Gergely: Mi megkérdeztük az ügyvezetőt azt mondta októberre, novemberre 
tervezzük. A konténer megfelelő lenne.  
 
 
Egyebek: 
 
Tengely László: Csipkés Vilmos megkérdezte tőlem, miért volt arra szükség, hogy a 
volt játszótéren kivágták a kerítést, és most vissza kell hegeszteni. Mi az igazság, miért 
kellett kivágni?   
 
Vámos Istvánné dr.: Ott egy parkolót szeretnénk kialakítani, Fáklya Sándor volt a 
megtervezője. Zárt parkolót szerettem volna építtetni, a kerítés beton részét 
megerősíttetni, szépen rendbe tenni, a kerítést pedig lefesteni. Azért építjük a parkolót, 
hogy az önkormányzathoz érkező ügyfelek, vendégek, a gyerekorvosnál és az iskolában 
dolgozók tudjanak hol parkolni. A kerítést nem kellett volna levágni, ezt soha nem 
mondtuk. Le kellene festeni és szépen vissza kellene rakni. 15-16 autó parkolására 
alkalmas területet szeretnénk, járdalappal fogjuk lerakni. Néhány fát kivágattunk 
középről, a többit meghagytuk. A kerítéstől 5-6 méter zöld felületet szeretnénk 
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meghagyni. Ferde beállóra gondoltam, mert könnyebb beállni. Előbb a kerítés alapot 
kell rendbe tenni. 
 
Papp Sándor: Ez nem úgy működött, Fáklya Sándor megtervezte, és az hangzott el, 
hogy fából lesz megoldva a kerítés. A jelenlegi kerítés elemeket másképp nem tudtuk 
volna leszedni, csak úgy, hogy levágtuk. A földmunka meg van csinálva. 
 
Tengely László: A munkaszervezés különös dolog, láttam, hogy egy ember hegeszt, 8 
ember pedig ácsorog. Nincsen munkairányító.  
 

 
 
Tengely László: Miért nem lehet a csatornát kitisztítani? Az óvodánál az ereszbe kinőtt 
a gaz, miért nem tudják rendbe tenni?  
 
Vámos Istvánné dr.: Nemcsak az óvodánál, hanem a polgármesteri hivatalnál is ki 
kellene a csatornát tisztítani. Sajnos a közfoglalkoztatottak között nincs olyan, aki 
felmenne és kiszedné a gazt, mert mindenki szédül. Reméljük, hamarosan megoldódik a 
helyzet, már keresünk olyan embert, aki elvégezné ezt a munkát.  
 

-.-.- 
 
 
Dulai Roland: A polgármesteri hivatalban új ablakok vannak betéve, a téza szalag itt 
van benn, nem rakták fel az ablakra. 
 

-.-.- 
 
Bíró Ferenc: Az Ady Endre úton szépek a virágok, viszont a központi helyen a tartók 
hiányoznak és nincs virág a Polgármesteri Hivataltól a Mátyás király útig. Át kellene 
nézni és a hiányzó virágtartókat pótolni. 
 
A képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készül. 

 
 
Vámos Istvánné dr.      Klisóczkiné Papp Andrea 
    polgármester        jegyző 
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