
 
 
 
 

Készült az Arlói Polgármesteri Hivatal tanácstermében  
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2017. március 31-én megtartott nyílt üléséről 
 
 
Megjelent önkormányzati képviselők: 
Vámos Istvánné dr. 
Bíró Ferenc 
Balázsné Király Rita 
Balogh Edina 
Dulai Roland 
Papp Zsóka 
Tengely László 

polgármester 
alpolgármester 
képviselő 
képviselő 
képviselő 
képviselő 
képviselő 

 
Távollévő önkormányzati képviselők: 
Nincs   
 
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:       
Varró Lajos 
Dr. Springer József 
Horvát Ernő 
Póczos Andrea 
 
Lukán Istvánné  
Tengely Katalin 
Nagy Tiborné  
 
Schlága István 
Sípos Dénesné 
 
Juhász János 
Berencsi Gergely 
Bari Gergely 
 
Bárdos Krisztián 
Antal István 
 
Klisóczkiné Papp Andrea 
Pozsár Istvánné  
Móráné Nemes Edit 

külső tag 
külső tag 
külső tag 
Arlói Széchenyi István Általános 
Iskola igazgatója  
Arlói Tengerszem Óvoda vezetője 
Tájház és Könyvtár vezetője 
Arlói Közéletért és Kultúráért 
Egyesület elnöke 
Polgárőr Egyesület elnöke 
Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány 
vezetője 
Sportegyesület vezetője 
JOBBIK helyi vezetője 
Arlói Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke 
plébános 
Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 
ügyvezetője 
jegyző 
FTVA képviselője 
jegyzőkönyvvezető 

Nem jelent meg 
Nem jelent meg 
Nem jelent meg 
Nem jelent meg 
 
Nem jelent meg 
Nem jelent meg 
Nem jelent meg 
 
Nem jelent meg 
Nem jelent meg 
 
Nem jelent meg 
Nem jelent meg 
 
Nem jelent meg 
Nem jelent meg 
Nem jelent meg 
 
Jelen van 
Jelen van 
Jelen van 

 
Vámos Istvánné dr.: Köszönti a jelenlévőket, és megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes. Javaslom 10/b) napirendként megtárgyalni a Nádasd-völgyi 
Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetését. 
 
A napirendet a jelenlévő képviselők egyhangúan, 7 igen szavazattal az alábbiak 
szerint fogadják el: 
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Javasolt és elfogadott napirendi pontok: 
 

1) Helyi építési szabályzat felülvizsgálata 
2) Anyakönyvi rendelet megalkotása, bérleti díjak megállapítása 
3) Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ 

a) Szervezeti és Működési Szabályzata 
b) Idősek Nappali Ellátása Szakmai Program 
c) Idősek Klubja Házirend 
d) Térítési díj felülvizsgálata 

4) Szociális rendelet módosítása 
5) A 48/2017. (II.24). és a 49/2017. (II.24.) határozat módosítása 
6) Arlói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat 

módosítása 
7) Energiamegtakarítási intézkedési terv 
8) Szélessávú internet hálózatfejlesztés SZIP tulajdonosi és kezelői 

hozzájárulás 
9)  Gépjárművek vásárlása 
10)  Indítványok, javaslatok, egyebek 

a) Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása és 
tájékoztató az iskolai beiratkozás időpontjáról 

b) Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulás 
2017. évi költségvetése 

 
 

Tárgyalt napirendi pontok:  
 

1. napirendi pont 
 

Helyi építési szabályzat felülvizsgálata 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Papp Zsóka: Az előterjesztést a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
megtárgyalta és 4 igen szavazattal javasolja elfogadását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Az építési szabályzat felülvizsgálatára jogszabályi előírások 
miatt lenne szükséges. Mivel azonban a tervezett 25. számú főút megépítésével az 
egész rendezési tervet módosítani kell, az építési szabályzat módosítása is azzal azonos 
időpontra kerüljön elnapolásra. Csupán a helyi építési szabályzat módosítása is több 
százezer forintos kiadást jelentene az önkormányzatnak, mely kidobott pénz lenne, 
mivel újra hozzá kell majd nyúlni. 
Kérem, szavazzunk a helyi építési szabályzat felülvizsgálatának elhalasztásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
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59/2017. (III. 31.) határozat 
 
Tárgy: A helyi építési szabályzat felülvizsgálatáról szóló 168/2016. (XII.16.) 

határozat módosítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi építési szabályzat 
felülvizsgálatáról szóló 168/2016. (XII. 16.) határozatát a következőre módosítja: 
 
„Tárgy: Helyi építési szabályzat felülvizsgálata 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a B-A-Z. Megyei 
Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály BO/13/52-2/2016. számú, a helyi 
építési szabályzatok felülvizsgálata tárgyában írt levelét megismerte.  
 
A felülvizsgálat szükségességét indokoltnak tartotta, azonban a 23. számú és 25. 
számú főutak Bátonyterenye-Ózd közötti 2x2 sávos fejlesztésével kapcsolatban 
elkezdődött a környezeti hatásvizsgálati eljárás és a tervezett útvonal nem egyezik a 
település rendezési tervében szereplő változatok nyomvonalaival.  
 
A nyomvonal eltérése miatt Arló nagyközség településrendezési tervét is felül kell 
vizsgálni. A költségvetési erőforrás hiányában erre 2017. évben nem kerül sor. A 
Képviselő-testület a helyi építési szabályzat módosítását a rendezési terv 
felülvizsgálatával együtt fogja elvégezni a 25. számú főút végleges nyomvonalának 
ismeretében. 
 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester” 
 
 

2. napirendi pont 
 

Anyakönyvi rendelet megalkotása, bérleti díjak megállapítása 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Balázsné Király Rita: Bizottsági ülésen jegyző asszony elmondta, hogy a környező 
községekben mennyibe kerül ez a szolgáltatás. Egyre többen választják a külső 
helyszínt az esküvőhöz és nem abban az időben, amikor hivatali nyitva tartás van. Az 
Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a rendelet 
elfogadását. 
 
Papp Zsóka: Örömmel vettük, hogy az arlói lakosoknak 50 %-os díjkedvezményt 
tartalmaz a rendelet-tervezet. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen 
szavazattal javasolja a rendelet elfogadását. 
 
Bíró Ferenc: Ezzel az 50 %-os díjkedvezménnyel az önkormányzat közvetlenül 
támogatja ezt a tevékenységet. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az anyakönyvi rendeletről és a bérleti díjak 
megállapításáról. 
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A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal egyhangúan az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 
 

ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

6/2017. (IV.3.) önkormányzati rendelete 
 

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének  
szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak  

mértékéről 
 

Arló Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az anyakönyvi eljárásról 
szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Arló Nagyközség 
Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2016. (X. 31.) 
önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el: 
 

1. § 
 

A rendelet hatálya Arló Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 
közigazgatási területén történő házasságkötésre (továbbiakban: anyakönyvi esemény) 
terjed ki. 
 

2. § 
 
E rendelet alkalmazásában: 

a) hivatali helyiség: Arlói Polgármesteri Hivatal Arló, Ady Endre út 162. szám 
alatti épületének helyiségei és Arló Nagyközség Önkormányzata Faluházában 
Arló, Ady Endre út 160. szám alatt található házasságkötő terem. 

b) hivatali munkaidő: az Arlói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és működési 
szabályzatában meghatározott munkaidő. 

 
3. § 

 
(1) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőben, valamint a 

(2) és (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően hivatali munkaidőn túl lehet 
lebonyolítani. 
 

(2) Hivatali munkaidőn túl anyakönyvi eseményeket pénteken 13,30 és 18,00 óra, 
szombaton 9,00 és 18,00 óra között lehet lebonyolítani. 
 

(3) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során 
figyelemmel kell lenni a hivatali helyiségbe előjegyzett és felvett anyakönyvi 
eseményekre, azok lebonyolítását a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény 
nem veszélyeztetheti. 
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4. § 

 
(1) Az Önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi 

esemény lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget. 
 

(2) Az anyakönyvi esemény lebonyolításakor alapszolgáltatásként térítésmentesen 
biztosításra kerül az eseményhez méltó helyiség, ünnepi beszéd, a gyertya, az 
emléklap, továbbá hivatali helységen belül a gépi zene.  
 

(3) Az alapszolgáltatások közé nem tartozó szükséges kellékek biztosításáról - igény 
szerint – a házasulók gondoskodnak. 
 

(4) Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításának díja 6.000,- Ft 
+ÁFA. 
 

(5) A hivatali helyiségen kívüli hivatali munkaidőben történő anyakönyvi esemény 
lebonyolításának díja 10.000,- Ft +ÁFA. 
 

(6) A hivatali helyiségen kívüli és munkaidőn túl történő anyakönyvi esemény 
lebonyolításának díja 16.000,- Ft + ÁFA. 
 

(7) Azon házasulandók, akik közül legalább az egyik fél arlói állandó lakóhellyel 
rendelkezik, a meghatározott díjakból 50% kedvezményre jogosultak. 
 

(8) Rendkívüli körülmény esetében, különös tekintettel a házasulók, valamelyikének 
közeli halállal fenyegető egészségi állapotára, az egészségügyi és szociális 
intézményben, továbbá a lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes. 
 

5. § 
 

(1) A díjakat az anyakönyvi eseményt megelőző napig be kell fizetni az Arlói 
Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) OTP Bank Nyrt-nél vezetett, 
11734121-15726102-00000000 számú számlájára vagy közvetlenül a 
házipénztárba, melynek tényét az anyakönyvvezető felé igazolni kell. 
 

(2) Anyakönyvi esemény végleges elmaradása esetén az anyakönyvvezető írásos 
jelzése alapján a befizetett díjat a Hivatal visszafizeti. 
 

6. § 
 

(1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés lebonyolításában közreműködő 
anyakönyvvezetőt, amennyiben nem a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvényben meghatározott szabadidőt választja, 
a) a rendelet 4. § (4) bekezdésében meghatározott összegből anyakönyvi 

eseményenként 4.000,- Ft díjazás illeti meg, 
b) a rendelet 4. § (6) bekezdésében meghatározott összegből anyakönyvi 

eseményenként 10.000,- Ft díjazás illeti meg. 
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7. § 
 

(1) Ez a rendelet 2017. április 4-én lép hatályba, a 4. § (7) bekezdés kivételével a 
rendelkezéseit a hatálybalépést követően bejelentett házasságkötési szándék 
anyakönyvi eseményére kell alkalmazni. 
 

(2) Hatályát veszti az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, 
valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 3/2011. (I. 31.) 
önkormányzati rendelet. 
 

 
Vámos Istvánné dr.      Klisóczkiné Papp Andrea  
     polgármester                                                                                   jegyző 
 
 

3. napirendi pont 
 

Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ 
 

a)  Szervezeti és Működési Szabályzata 
c) Idősek Nappali Ellátása Szakmai Program 
d) Idősek Klubja Házirend 
e) Térítési díj felülvizsgálata 

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

a) Szervezeti és Működési Szabályzat 
 
Balázsné Király Rita: A bizottsági ülésen elég sok kérdés merült fel alpolgármester 
úr részéről. Korábban intézményvezető asszony jelezte, hogy nem tud részt venni a 
bizottsági ülésen. Felmerült, hogy az SZMSZ a 7. oldalon tartalmazza a vendéglátás 
feladataival kapcsolatos tevékenységet, de korábban ezt a szolgáltatást megszüntettük.  
Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Szervezeti 
és Működési Szabályzat elfogadását. 
 
Bíró Ferenc: A 7. oldalon az 5.3. pont azt tartalmazza, hogy a szociális segítők 
munkájukat a Napsugár Konyha és Étterem vezetőjének irányítása alatt végzik, ez egy 
új megnevezés?  
 
Papp Zsóka: Ez alatt a konyhavezetőt kell érteni. 
 
Bíró Ferenc: 10. oldal tartalmazza a konyhán dolgozók munkaidejét, mely 8,00-16,00 
óra között van, nekik nincs ebédidő? 
 
Papp Zsóka: Mindenkinek a munkaköri leírásában van pontosan meghatározva a 
munkaideje, de ők pénteken is 16.00 óráig vannak. 
 
Vámos Istvánné dr.: Az a tapasztalat, hogy reggel 6 órakor még nincs nyitva az 
étterem, nem tudják az ételhordót beadni.  
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Papp Zsóka: Csak úgy szabályos, ha délben hozzák az ételhordót és el is viszik benne 
az ebédet. Nem lehet, hogy ott tárolják az élethordókat. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Arlói Szociális Alapszolgáltatási 
Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

60/2017. (III. 31.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Szociális 
Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását 
jóváhagyja. 
 
Határidő: 2017. március 31. 
Felelős: Papp Zsóka intézményvezető 
 
 

b) Idősek Nappali Ellátása Szakmai Program 
 
Balázsné Király Rita: Az idősek klubjába rendszeresen járó 5 főt nagyon kevésnek 
tartjuk. Olyan szakmai programot kellene kitalálni, ami az embereket bevonzza. Nem 
szeretnénk, ha a klub létszám hiány miatt megszűnne.  
 
Papp Zsóka: 3.000 fő fölött kötelező önkormányzati feladat. Ha egyetlen élő 
megállapodással rendelkezünk, nem tudjuk megszüntetni. Sajnos saját szüleinket sem 
tudjuk rávenni, hogy a klubba bemenjenek.  
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság azt 
megfogalmazta meg, hogy minden napra kellene konkrét programot megadni, pl. 
hétfőn egészségüggyel foglalkoznának. Szellemi felfrissülést is szolgálni kellene a 
programoknak, vagy kisebb fizikai feladatokat is. Az előző beszámolóban szerepelt, 
hogy az idősek szeretnek kirándulni. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 
igen szavazattal javasolja a szakmai program elfogadását. 
 
Bíró Ferenc: A 4. oldalon a szociális elemek pont azt tartalmazza, hogy a településen 
élő aktív korú lakosok több min fele nem dolgozik. Ez már nem valós. 
 
Papp Zsóka: 2017. december 31-ig kell átdolgozni a programot, valószínűleg már 
nem így van. Most csak a legfontosabbak kerültek módosításra.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az idősek nappali ellátása szakmai 
programjáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
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61/2017. (III. 31.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ Idősek Nappali Ellátása Szakmai 

Program 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Szociális 
Alapszolgáltatási Központ Idősek Nappali Ellátása Szakmai Programját jóváhagyja. 
 
Határidő: 2017. március 31. 
Felelős: Papp Zsóka intézményvezető 
 
 

c) Idősek Klubja Házirend 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság megvitatta az 
előterjesztést és 3 igen szavazattal javasolja annak elfogadását. Fontosnak tartjuk a 
megfelelő higiéniát, a mosási feltételek biztosítását.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Idősek Klubja házirend elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

62/2017. (III. 31.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ Idősek Klubja Házirend 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Szociális 
Alapszolgáltatási Központ Idősek Klubja Házirendjét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2017. március 31. 
Felelős: Papp Zsóka intézményvezető 
 
 

d) Térítési díj felülvizsgálata 
 
Balázsné Király Rita: A kerekítés szabályaira való tekintettel nem az alapdíjat, 
hanem az ÁFA utáni összeget kellene kerekíteni. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási 
Bizottság 3 igen szavazattal javasolja az előterjesztés elfogadását. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja az előterjesztést 
 
Vámos Istvánné dr.: A jogszabály azt írja elő, mind az intézményi térítési díjat, mind 
a személyi térítési díjat kerekíteni kell, azaz az ÁFÁ-val növelt összeget is kerekíteni 
kell. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság azt javasolta, 
hogy az idősek klubjában az ellátás, és a házi segítségnyújtás térítésmentes legyen. 
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Nagy szükség van rá. Látjuk az adatokból, hogy igencsak öregszik a falu. Sok 
embernek a napi 1-2 óra gondozás nagy segítség.   
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a térítési díjról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

63/2017. (III. 31.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ térítési díj felülvizsgálata 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a következő intézményi térítési 
díjakat javasolja a szociális rendeletben elfogadni: 
 
Szociális étkeztetés: 
 

Az ebéd helyben fogyasztása és elvitele esetén: 541.- Ft/adag  ~  540.- Ft/adag 
Házhoz szállítás esetén:    566.- Ft/adag  ~  565.-Ft/adag 
 

Idősek nappali ellátása: 
 

Bent tartózkodás étkezés igénybe vételével:  948.-Ft/nap  ~  950 Ft/nap 
 

Házi segítségnyújtás:    245.-Ft/óra 
 
Kiszállítás díja:       25.-Ft 
 
Az intézményi térítési díj az ÁFA-t nem tartalmazza. 
 
Személyi térítési díjak megállapítása: 
 
Szociális étkeztetés: 
 
Személyi térítési díj      687.-Ft  ~  685 Ft 
 

 
Személyi térítési díj (ÁFA-s) 

Jövedelem (Ft) 
Kedvezmény  

Ft helyben v. elvitel kiszállítás 
           0 -   31.000  380 305 335 
  31.001 – 100.000  325 360 390 
100.000-től 295 390 420 
 
Kiszállítás díja: 25.-Ft + Áfa =32.-Ft  ~  30.- Ft 
 
Határidő: 2017. március 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
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4. napirendi pont 
 

Szociális rendelet módosítása 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság ülésén nem 
tudtuk eldönteni, hogy az alapdíjat vagy az ÁFÁ-val növelt díjat kell-e kerekíteni. A 
bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a szociális rendelet elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal egyhangúan az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 
 
 

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

7/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete 

 

a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb 
pénzbeli és természetbeni támogatásának rendszeréről, a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi 

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

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

1. § 
 

A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb pénzbeli és 
természetbeni támogatásának rendszeréről, a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
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ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
ellátások intézményi térítési díjáról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„15. § (1) Az önkormányzat a felnőtt szociális alapszolgáltatás keretében az 

intézményi térítési díjakat az alábbiak szerint állapítja meg: 
a) szociális étkeztetés díja helyben fogyasztás vagy elvitel esetén 540,- 

Ft/adag + ÁFA 
b) szociális étkeztetés kiszállítási díja 25 Ft/adag + ÁFA  
c) Idősek Klubjában az ellátás étkeztetés igénybevétele nélkül 

munkanapon 950,- Ft/nap + ÁFA 
d) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 245,- Ft/óra + ÁFA. 

 
(2) A szociális étkeztetésnél az intézményi térítési díjból biztosított kedvezmény 

mértékét az 5. melléklet tartalmazza. 
 

(3) Az Idősek Klubjában az intézményi térítési díjból biztosított kedvezmény 
100%.  

 
(4) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díjából biztosított kedvezmény a 

rászorultak részére 100 %.  
 

2. § 
 
A Rendelet 16. § -a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„16. § (1) A szociális alapszolgáltatást igénybe vevő kritikus élethelyzet kialakulásakor 

írásban kérheti a térítési díj mérséklését vagy elengedését minimum 1 
hónapig terjedő időszakra. 

 
(2) Kritikus élethelyzetnek minősül különösen: 

a) a családban bekövetkezett hirtelen halál, vagy súlyos betegség, 
b) elemi kár, természeti katasztrófa.” 

 
3. § 

 
A Rendelet 5. melléklete helyébe ez a rendelet 1. melléklete lép. 

 
4. § 

 
(1) Ez a rendelet 2017. április 1-jén lép hatályba és 2017. április 2-án hatályát veszti. 
(2) Hatályát veszti a Rendelet 6. melléklete. 

 
 
 

Vámos Istvánné dr.      Klisóczkiné Papp Andrea  
      polgármester        jegyző 
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1. melléklet az 7/2017. (III.31.) önkormányzati rendelethez 
5. melléklet a 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez 

 

Szociális étkeztetés: 

Díjkategória 
(Ft) 

A szociális étkeztetésnél a személyi 
térítési díj számításának kedvezménye  

(Ft) 
0 – 31.000 380.- 

31.001-100.000 325.- 
100.001 fölött 295.- 

 
 
 

5. napirendi pont 
 

A 48/2017. (II.24.) és a 49/2017. (II.24) határozat módosítása 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Vámos Istvánné dr.: A korábban elfogadott határozatok módosításáról kell dönteni, 
az iskola igazgatója kérte a két határozat módosítását, illetve pontosítását. Érdemben 
különösebb módosítás nem történt.  
Kérem, szavazzunk a technika terem visszavételéről. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

64/2017. (III. 31.) határozat 
 
Tárgy: A 48/2017. (II. 24.) határozat módosítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskolaépület 
visszavételéről szóló 48/2017. (II. 24.) határozatát a következőre módosítja: 

 

Tárgy: Iskolaépület visszavétele 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és 2017. július 1. napjától a Kazincbarcikai Tankerületi Központtól az 
Arló, Rákóczi út 3. szám alatti 890/1 hrsz-on lévő, 006 feladat ellátási helyként 
nyilvántartott, jelenleg technika teremként működő épületet visszaveszi. 
 
A Képviselő-testület hozzájárulását adja, hogy az épület funkciója kulturális 
események rendezésére és a civil szervezetek általi hasznosításra kerüljön átalakításra. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az épület átalakításához szükséges 
anyagi források előteremtése érdekében keressen pályázati lehetőségeket. 
 
Határidő:  az épület átvételére: 2017. július 1.  
  az épület átalakítására: 2017. december 31. 
Felelős:  Vámos Istvánné dr. polgármester 



 13 

 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a számítástechnikai terem átalakításáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

65/2017. (III. 31.) határozat 
 
Tárgy: A 49/2017. (II. 24.) határozat módosítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a technika terem 
átalakításáról szóló 49/2017. (II. 24.) határozatát a következőre módosítja: 
 
Tárgy: Számítástechnika terem átalakítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy a 
Kazincbarcikai Tankerületi Központ az Arló, Rákóczi út 3/C. sz. alatt található, 008-as 
feladat ellátási helyként nyilvántartott „B” épületben lévő, 2 db számítástechnika 
teremből 1 db termet alakítson ki. 
 
Határidő: 2017. augusztus 15. 
Felelős: Kazincbarcikai Tankerületi Központ 
 
 

6. napirendi pont 
 

Arlói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és  
Működési Szabályzat módosítása 

 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja. A munkaköri leírások 
átdolgozásra kerültek az Állami Számvevőszék által javasolt módon, bekerültek a 
végzettségre, szakképzettségre, önképzésre vonatkozó adatok. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Arlói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

66/2017. (III. 31.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 141/2016. (IX.18.) 
határozatával elfogadott Arlói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
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Szabályzatának 3. mellékletét 2017. április 1-jétől a melléklet szerinti 3. mellékletre 
módosítja.   
 
Határidő: 2017. április 1. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

7. napirendi pont 
 

Energia megtakarítási intézkedési terv 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Vámos Istvánné dr.: A Kormányrendeletnek megfelelően elkészítjük az intézkedési 
tervet. A tartalommal való kitöltése egyedi, 14 intézményegységnek a tervét 
igyekszünk elkészíteni. Ez az idő nagyon rövid. Azt szeretném kérni, hogy április 15-
ben állapítsuk meg az intézkedési terv beküldési határidejét. Az auditálásokat 2017-
ben el kell végezni, a költségvetésben viszont nem határoztunk meg erre összeget. 
Amennyiben nem találják megfelelőnek az intézkedési tervet, akkor további 
összegeket kell erre fordítani.   
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és 3 igen szavazattal javasolja elfogadását. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság szintén megvitatta az 
előterjesztést és javasolja elfogadását, 5 igen szavazattal. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az energia megtakarítási intézkedési tervről. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

67/2017. (III. 31.) határozat 
 
Tárgy: Energia megtakarítási intézkedési terv 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 
mellékletét képező Energia megtakarítási intézkedési tervet. 
 
Határidő: intézkedési terv megküldésére 2017. április 15. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

8. napirendi pont 
 

Szélessávú internet hálózatfejlesztés  
SZIP tulajdonosi és kezelői hozzájárulás 

 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
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Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja 
az előterjesztés elfogadását.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kiemelt kormányzati tervek között szerepel a legkisebb 
településeken való internet hálózatfejlesztés. Ezért közbeszerzést folytatott le az állam, 
melyet a PR Telekom nyert meg. Ehhez lenne szükségük a kezelői hozzájárulásra, 
továbbá meg kell állapítani azt, van-e olyan hely, ami védett, ahol nem engedjük a 
légkábel vezetését. Én nem tartom jónak ezt a szolgáltatót, mert a kábel tv-vel sok 
problémánk van. Azt javaslom, hogy a 25. főút fölött keresztbe ne menjen a légkábel. 
 
Dulai Roland: Mi a PR Telekommal maximálisan meg vagyunk elégedve.  
 
Bíró Ferenc: Azért, mert digitálisan megy a tv adás, de köteles lett volna a PR 
Telekom átállni az analóg vonalakon is.  
 
Vámos Istvánné dr.: Megkerestem a múlt évben őket, és azt mondták nem az ő 
hibájuk, hogy nem megfelelő minőségű a tv adás.  
Kérem, szavazzunk a hálózatfejlesztéshez szükséges kezelői hozzájárulásról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

68/2017. (III. 31.) határozat 
 
Tárgy: Szélessávú internet hálózatfejlesztés SZIP tulajdonosi és kezelői hozzájárulás 
 

Arló Nagyközség Képviselő-testülete a Kábel 18 Intercom Kft. 1184 Budapest, 
Széchenyi utca 95. alatti vállalkozó,  kérelmére, mint tulajdonos és mint kezelő 
elviekben hozzájárul Arló Nagyközség Önkormányzata tulajdonában és kezelésében 
lévő közutak nem közlekedési célú igénybevételéhez, azokon SZIP szélessávú internet 
elérés építéséhez a mellékelt tervek szerint, a meglévő elektromos oszlopokon. 
 
Ezen elvi hozzájárulás nem mentesít a munka kivitelezéséhez szükséges egyéb 
engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól. 
 
Határidő: 2017. április 7. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

9. napirendi pont 
 

Gépjárművek vásárlása  
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: 7 személyes személyautó és teherautó beszerzéséről lenne szó.  
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a gépjárművek 
beszerzéséhez szükséges 20%-os önerő biztosítását a pályázati önerő 
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átcsoportosításából javasolja megoldani. 5 igen szavazattal támogatja a gépjárművek 
beszerzését.  
 
Vámos Istvánné dr.: A közmunka program keretében, a mezőgazdasági programban 
sikerült pályázati úton, önrész nélkül vásárolni egy Dácia dokker 2 személyes autót. 
Az idei költségvetésben 500.000 Ft lízing díjat tervezetünk be új autó vásárlásának 
esetére. Szeretnénk egy személyautót és egy teherautót vásárolni. Mind a két autónál 
előlegként be kell fizetni a 20%-ot és ezt a 10 millió Ft-os pályázati önrészből meg 
tudnánk oldani. A lízingszerződést 5 éves futamidőre javasolja a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság. Kértünk több helyről is árajánlatot személyautóra és 
teherautóra is. Teherautóra azért van szükség, mert a réginél a plató nagyon tönkre 
ment, ezért a mostani vásárláskor odafigyelünk arra, hogy a plató acélborítású legyen. 
A teherautó ajánlatok között a Renault volt a legkedvezőbb, diesel üzemű, a teljes 
vételára 7.493.762 Ft, a Volkswagen 500.000 Ft-tal drágább lett volna. Kaptunk 
ajánlatot 7 személy személyautóra, Dácia Lodgyra, melynek a teljes bekerülési 
költsége 3.915.000 Ft, ehhez sok kedvezményt harcoltunk ki. Kérném a képviselő-
testület hozzájárulását, hogy a 20% előleget elutalhassuk. Nem szeretnénk a régi 
gépjárműveket eladni. A régi mikrobusz sorsát nem is tudnánk rendezni, mert a BM-
től kaptuk, nem mi vagyunk a forgalmi engedélybe bejegyezve, nem tudjuk eladhatjuk-
e. Az Opelt ma is nagyon szeretem, arra is sok igény van, ha kisebb autóra van 
szükség, akkor használható. Most csináltattuk meg a féket.  
Kérem, szavazzunk először a Dacia Lodgy 7 személyes autó beszerzéséről.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

69/2017. (III. 31.) határozat 
 
Tárgy: Dacia Lodgy személyautó vásárlása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Dacia Lodgy 7 
személyes személygépkocsi vásárlásával, 60 havi futamidőre történő lízingeléssel.  
 
A személygépkocsi vételára 3.915.000 Ft, a megvásárlásához szükséges 20% előleget, 
783.000 Ft-ot a 2017. évi költségvetésbe beépített pályázati önrészből kell befizetni. 
 
Határidő: 2017. április 30., illetve a hitelszerződés végéig 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Renault tehergépkocsi beszerzéséről. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

70/2017. (III. 31.) határozat 
 
Tárgy: Renault tehergépkocsi vásárlása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Renault 
tehergépkocsi vásárlásával, 60 havi futamidőre történő lízingeléssel.  
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A személygépkocsi vételára 7.493.762 Ft, a megvásárlásához szükséges 20% előleget, 
1.498.750 Ft-ot a 2017. évi költségvetésbe beépített pályázati önrészből kell befizetni. 
 
Határidő: 2017. április 30., illetve a hitelszerződés végéig 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

10. napirendi pont 
 

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

a) Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása és tájékoztató az 
iskolai beiratkozás időpontjáról 

 
Balázsné Király Rita: A beiratkozás időpontjának az előterjesztés április 24-28. 
közötti időszakot javasolja. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és 3 igen szavazattal amellett foglalt állást, hogy a törvény által 
meghatározottakat be kell tartani. Javasoljuk, hogy a beiratkozás május 8-12. között 
legyen. 
 
Bíró Ferenc: Az előterjesztésben benne van, hogy 30 nappal korábban kell 
meghirdetni a beiratkozást, amely az előterjesztésben leírtak alapján nem lesz meg.  
 
Balázsné Király Rita: Az iskolai beiratkozás április 20-án és 21-én lesz.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az óvodai beiratkozás időpontjáról, mely az 
Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság javaslatának megfelelően május 8-12. között 
lesz.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

71/2017. (III. 31.) határozat 
 
Tárgy: Óvodai beiratkozás 
 
Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az Arlói Tengerszem Óvodába 
történő óvodai beiratkozás időpontját 

 
2017. május 8-12-ig  

 
állapítja meg.  
 
Utasítja az óvodavezetőt a közlemény közzétételére és az egyéb szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2017. május 20. 
Felelős: Lukán Istvánné vezető óvónő 
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b) Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulás 2017. évi 

költségvetése 
 
Vámos Istvánné dr.: A költségvetés tárgyalásakor nagy harcot kellett vívni 
Borsodnádasd polgármesterével, mert ragaszkodik ahhoz, hogy a gépkocsivezetők 
közalkalmazottak legyenek. Senki nem ért ezzel egyet, mert nagyon sok pénzt, 8 millió 
Ft-ot kell fizetni. Ezek a gépjárművezetők délután 4-től másnap reggel 8-ig dolgoznak. 
Úgy gondolom, a gépkocsivezetők az önkormányzatnál egyéb feladatokat is ellátnak. 
Ezt én nem szeretném finanszírozni. Továbbra is érdeklődöm, hogyan lehetne 
olcsóbban üzemeltetni az ügyeletet. A települések elfogadták ugyan a költségvetést, de 
kérték a polgármestert, hogy nézze meg, hogyan lehetne más formában működtetni az 
ügyeletet. A napokban felhívott polgármester úr és elmondta, hogy a vasárnapi 
ügyeletes orvosnak váratlan esemény jött közbe, és nem tudja vállalni az ügyeletet. 
Megkerestek pár kollegát, hogy helyettesítsék, de nem tudták megoldani. Én 
személyesen kerestem meg a házi gyermekorvost, dr. Molnár Ilonát, aki egyébként 
nem ügyel, vállalja el ezt az egy napot. Sajnos nem vállalta el még ezt sem.  
Kérem, szavazzunk a 2017. évi költségvetésről. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

72/2017. (III. 31.) határozat 
 
Tárgy: Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulás 2017. évi 

költségvetése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Nádasd-völgyi Háziorvosi 
Ügyeleti Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetését. 
 
Határidő: 2017. április 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Tájékoztatások: 
 
Vámos Istvánné dr.: Szeretnék üres állás terhére felvenni valakit, azért, hogy 
egységesen legyenek kezelve az önkormányzatnál lévő autók, és egyéb más feladatot 
is kapna az új ember. Egy GPS figyelő rendszer kiépítését is javasolnám az 
önkormányzatnak, hogy tudjuk, az adott autó merre jár, eltér-e az adott útvonaltól. 
Alpolgármester megígérte, utána néz, mennyibe kerül egy ilyen rendszer.  
 
Bíró Ferenc: Felvettem a céggel a kapcsolatot, kidolgozzák ennek a költségét, több 
változatot is csinálnak. Olyan változata is van, amely a tankolást is figyeli, és figyeli az 
átlagfogyasztást is.  
 
Vámos Istvánné dr.: Mindenki viszi az autót, mert külön sofőr nincs, sérülten hozzák 
vissza, és soha senki nem tudja hogyan sérült meg. Az is lehet, a sérülés nem az ő 
hibája, ez is megállapítható lenne. Fontos lenne tudni, azon a napon ki volt vele.  
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Tengely László: Nálunk is működik, mert sok nagy gép van, és abból eltűnik az 
üzemanyag. Csak a mozgást lehet ellenőrizni, azt, hogy azon a napon az autó hol járt. 
 
Balázsné Király Rita: Amikor visszahozzák a kocsit, mindig körbe kell nézni.  
 
Vámos Istvánné dr.: Beteszi a garázsba, nem is látjuk. 
 
Dulai Roland: A tankolást kell mindenképpen ellenőrizni.  
 
Vámos Istvánné dr.: Koós Gábor lenne, akit szeretnék az említett feladatra felvenni. 
Keres munkahelyet, mert az egészsége a festékektől kezd romlani. 3 hónap próbaidőt 
gondoltam. 
 
Dulai Roland: Jó megoldás lesz, nagyon becsületes, jól ért az autókhoz, egyetértek a 
személyével.  
 
Balogh Edina: Először bizalmatlanságnak tűnt ennyire ellenőrizni a munkatársakat, de 
meggyőztetek, konkrétumok vannak a háttérben. A személy ellen semmi kifogásom.  
 
Vámos Istvánné dr.: A mezőgazdasági kitermelést is ellenőriztetni kell. Szeretném, 
ha minden pénteken elvégezné a benzin elszámolást és a mezőgazdasági termékek 
mérlegelésénél is ott lenne. A földterületről begyűjtött, a konyhának átadott termékek 
ellenőrzéséhez is szükség van a segítségre. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez 
úgy működik, ahogy kellene. A Belügyminisztériummal azért kellett a legtöbbet 
harcolni, mert kevésnek találták a megtermelt mennyiséget. Fontos lenne a termékek 
útjának a követése. Sajnos, ha elmegy Fáklya Sándor szabadságra, szinte megáll az 
élet. A járdaépítést is elkezdték, de nem volt, aki rájuk nézzen, ezért nem csinálták. 
 
Bíró Ferenc: A flottafigyelést nem azért alkalmazzák, mert bizalmatlanok vagyunk, 
hanem ha pl. az egyik új autót ellopták, azonnal tudjuk nyomon követni. A rendszer 
tudja kezelni az üzemanyag elszámolást, és méri az üzemanyag mennyiségét is. 
 
Tengely László: A flotta üzemeltetéssel meg fognak növekedni a költségek, ezzel is 
számolni kell. Koós Gábor alkalmazásával nincs problémám, meg kell oldani az 
embereknek az ellenőrzését. Hétvégén beszélgetek az emberekkel, azt mondják, a 
közfoglalkoztatásban ennyi pénzért mit akarunk? Meg kell beszélni, hogy Koós 
Gábornak mi lesz a feladata.  
 
Vámos Istvánné dr.: Koós Gábor a garantált szakmunkás bért fogja megkapni. 
 

-.-.- 
 

Vámos Istvánné dr.: A Rizikó Rally Team kérelmet nyújtott be az arlói címer 
használatára, 6 országos versenyen szeretnék felhasználni. Kérem, szavazzunk az 
engedély megadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
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73/2017. (III. 31.) határozat 
 
Tárgy: Címer használatának engedélyezése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évben engedélyezi 
Arló nagyközség címerének használatát a Rizikó Rally Team Autósport Egyesület 
(székhelye: 3600 Ózd, Nagy Imre út 43. 2/1.) részére az országos rally 2 versenyeken. 
Az öntapadós matricából 6 db készül, melyből egyszerre 2 db kerül felhelyezésre az 
SP 01-76 forgalmi rendszámú versenyautóra.  
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Nincs több napirendi pont, a polgármester bezárja az ülést. 
 
 

K. m. f. 
 
 
Vámos Istvánné dr.      Klisóczkiné Papp Andrea 
    polgármester                    jegyző 
 
 
Móráné Nemes Edit 
jegyzőkönyvvezető 
 
 
 


