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Vámos Istvánné dr. köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, minden képviselő jelen van.   
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a 7 jelenlévő képviselő 
egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbiak szerint fogad el: 
 
Javasolt és elfogadott napirendi pontok: 
 

1. Szociális szövetkezet megalapítása 
2. Borsodvíz Zrt. jegyzett tőkéjének leszállítása 
3. Polgármester költségátalánya 
4. Tájékoztatások 

 
Tárgyalt napirendi pontok: 
 
Vámos Istvánné dr.: Megnyitja az 1. napirendi pontot. 
 
 

1. Napirendi pont: 
 

Szociális szövetkezet megalapítása 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: Rendelkezésünkre áll minden háttér információ. 
Összejövetelünk célja eldönteni, hogy akarunk-e alapítani szociális 
szövetkezetet, kik közül kérhetünk fel tagokat, mennyi időre kívánjuk 
létrehozni. Vállaljuk-e azt, hogy a támogatás után ugyanannyi ideig tovább 
működtetjük, ekkor 100 %-os a támogatási intenzitás. A szövetkezeti törvény 
szerint eddig a tagok csak magánszemélyek lehettek. A módosítása szerint 
önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, társulások is lehetnek tagok. A 
szövetkezet is jogi személy, tagja lehet jogi személy is. Ezen kívül 
magánszemélyek is lehetnek tagok, akár közcélú foglalkoztatottak, vagy 
vállalkozók is. Tevékenységi kör olyan termék előállítás vagy szolgáltatás 
lehet, ami profitot tud termelni. Megvalósíthatósági tanulmányban kell 
rögzíteni, hogy milyen bevétellel és kiadással tervezünk. A támogatás a 
foglalkoztatottak után jár. Évente 2,25 MFt lehet egy tagnak a bére. Az I. 
ütemben június 6-ig, a II. ütemben szeptember 2-ig lehet benyújtani az igényt. 
A vonatkozó törvényből a legfontosabb paraméterek: a szövetkezeti törvény 
az alapszabályba helyezi, hogy milyen összegű részjegy tőkével alakuljon a 
szövetkezet. Ha pl. 20 eFt-os részjegy tőkével akar beszállni az 
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önkormányzat, akkor mindenkinek annyival kell, - ezt soknak tartom. Viszont 
az induláshoz szükséges tőkét össze kell szedni, fontos tehát eldönteni, hogy 
mivel akarunk foglalkozni. A részjegy tőke 30 %-át 8 napon belül be kell 
fizetni, és legkésőbb egy év alatt az alapító tőkének a számlán kell lennie. Ha 
viszont apport tőkét viszünk be, akkor azt az alapításkor szolgáltatni kell. A 
jogi személynél azt is el lehet képzelni, hogy az általa megtermelt javakat 
odaadja a szövetkezetnek, és az értékesíti. 500 fő taglétszám alatt ügyvezető 
elnököt választ a szövetkezet. Nem feltétlenül kell igazgatóságot létrehozni. 
Alapításkor elnök, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítő szükséges. 
30 napon belül kell bejegyeztetni a cégbíróságnál. A közgyűlés a legfőbb 
szerve mindenben. Lehetnek rendes tagjai és lehetnek befektető tagok, akik 
nem akarnak munkával és termeléssel hozzájárulni, de bíznak az osztalékban. 
Tagsági jogviszony esetén különböző kedvezmények illethetik meg a tagokat. 
Saját tagjai számára kölcsönt nyújthat, beszerezhet alap dolgokat, a 
megtermelt termékeket a piacra juttathatja. Vásárlási visszatérítést is 
kaphatnak a tagok. A megvalósíthatósági tanulmány, a közbeszerzés, 
piackutatás, engedélyek beszerzésére, marketing tevékenységre van benne 
pénz. 18 hónapig 9 fő, 24 hónapig 12 fő foglalkoztatása kötelező. A kormány 
180-340 szövetkezet megalapítására tervezett. Abban kellene dönteni, hogy 
kik legyenek a tagok, milyen tevékenységet szeretnénk folytatni, az 
önkormányzat legyen-e tag. Ezután az összes többi munkát a pályázatírók 
előkészítik. A pályázat írásért előre nem kell fizetni, csak az ügyvédi 
költséget. A kiadás kb. 70-200 eFt lesz. Felkérés alapján lehet tagokat hívni, 
toborozni nem lehet. Érdeklődtem, hogy mi van akkor, ha nem tudjuk tovább 
működtetni? Ha önhibán kívül történik ez, akkor elengedhetik a visszafizetést. 
A támogatás 50 MFt, ennek a 30 %-át lehet felhasználni induláskor dologi 
költségekre. A közgyűlés lesz a szociális szövetkezet legfőbb szerve, a saját 
tagjai közül választja az elnököt vagy elnökséget.  
 
Bíró Ferenc: Akkor tudunk dönteni, ha megvalósíthatósági tanulmányt 
látunk. Most még a tevékenységet nem tudom megfogni. A cél normális, de 
azt fel kellene tölteni adattal, hogy lássuk életképes-e.  
 
Vámos Istvánné dr.: A tevékenységet nekünk kell meghatározni.  
 
Bíró Ferenc: Ötleteket tudunk adni, de konkrét dolgokat nem. 
 
Varró Lajos: Az a problémám, hogy bármit előállítunk, hogyan tudjuk 
megőriztetni? Vannak magántulajdonú területek, ahol nem ültetnek, mert 
ellopják. Nem működött az alapítvány sem. Ha lesz egy személy, aki ezt 
menedzseli, akkor jó. 
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Vámos Istvánné dr.: Nekünk kell dönteni, nekünk kell vinni a többieket. 
Legalább a rövidebb távot próbáljuk meg. 
 
Balázsné Király Rita: Egy vállalkozó nagyon örülne ennek a pénznek. A célt 
nem a mezőgazdaságban látom, hanem az állattenyésztésben. A településen 
több lakos tart kecskét és nyulat. Nem szabad ezt a lehetőséget kihagynunk. 
 
Vámos Istvánné dr.: Állattenyésztés, hús-, bőr-, tej-, tejtermék-feldolgozás, 
értékesítés jó javaslat, de nem biztos, hogy szövetkezeti keretekben 
működtethető. 
 
Varró Lajos: Mi már gondolkoztunk gyógynövénygyűjtésben, de nem 
sikerült. Lehet fekete ribizlit termelni, bodzát gyűjteni. Van egy olyan kútja 
Arlónak, amely vízének magas a vas tartalma, ezt lehetne palackozni. 
 
Bíró Ferenc: Az egyik kút vizét lágyvízként lehetne értékesíteni. 
Napelemmel működtetett szárítóban lehetne szárítani a gyógynövényt, egy 
ismerősöm épített egy ilyet, biztosan segítene. Én azt nem tudom, hogy ez 
fenntartható-e. Az ügyvezető a kulcsfigura. Ez a tevékenység nagyon sok 
munkát kíván az elején.  
 
Varró Lajos: A gyógynövénytermesztést és szárítást javaslom a Vízmű 
telepén. 
 
Balogh Edina: Szabad területen én sem tudom elképzelni az egészet, csak 
egy zárható épületben.  
 
Bíró Ferenc: Gombát is lehetne termeszteni. Nagyon fontos, hogy legyen a 
terméknek piaca. 
 
Csipkés Vilmos: Ezt az utat mi már 10 éve megjártuk, ki volt dolgozva 
minden, de nem sikerült. Juhot és kecskét akartunk tenyészteni, bulgár kertet 
művelni. A piackutatás is megvolt. Ezt még szociális földprogrammal meg 
lehetne spékelni. A megtermelt termék fele a megtermelőt illeti meg. 
 
Berencsi Lajosné: Ezt szerintem ne hagyjuk ki. Az alakuló közgyűlésre 
javaslom meghívni a vállalkozókat, majd ők eldöntik az elnök személyét. 
 
Vámos Andrásné: Az élelmiszer feldolgozást mi annak idejét vállalkozásban 
végeztük. Nagyon magas követelmények vannak ezzel szemben. Itt ilyenben 
nem lehet gondolkozni. Javaslatom a gomba feldolgozás, felvásárlás. Naponta 
elszállítják. Hűtőkamra van, felajánlom a szövetkezetnek. Látom a boltban, 
hogy nagyon sok olcsó ital elfogy. Csak meg kell venni a sűrítményt, víz van 
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helyben. Zsugorfóliázó gép is van. Kecske és bárány feldolgozás is lehet 
Arlóban. 
 
Vámos Istvánné dr.: Bevonhatjuk a vágóhidat is ebbe, itt van helyben a 
vállalkozó. 
 
Vámos Andrásné: A piacot meg kell nézni. Nagyobb fantáziát látok a 
csirkében. Tojás értékesítés, csirke feldolgozás. 
 
Vámos Istvánné dr.: Ha nincs több javaslat, szavazást kérek. Megalakítsuk a 
szövetkezetet? Legyen tag az önkormányzat? 
 
Nincs több hozzászólás, a 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, 
egyhangúlag szavaz, a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 
 
 

79/2013. (V. 8.) sz. határozat: 
   
Tárgy: Szociális szövetkezet alapítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete szociális szövetkezetet 
kíván alapítani, amelyben Arló Nagyközség Önkormányzata tagként vesz 
részt.  
Felkéri a Polgármestert, hogy a szövetkezet alapítására vonatkozó 
intézkedéseket tegye meg, annak folyamatát indítsa el. 
 
Határidő: 2013. szeptember 2. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

2. Napirendi pont: 
 

Borsodvíz Zrt. jegyzett tőkéjének leszállítása 
 

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Bíró Ferenc: A Borsodvíz Zrt. egy olyan vízszolgáltató cég, ami 
tulajdonában van a vízi közmű vagyon. A törvény értelmében ez 2013. január 
1. után nem lehet. Az előterjesztés a vagyon visszaadásáról szól. Ezek a 
vagyonelemek kikerülnek a könyveiből, ezért le kell szállítani a vagyonát. A 
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Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja az előterjesztés 
elfogadását. 
 
Vámos Istvánné: Az önkormányzat hozzájárulása szükséges a tőke 
leszállításához. Kérem a szavazást az előterjesztés szerint. 
 
Nincs több hozzászólás, a 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, 
egyhangúlag szavaz, a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 
 

80/2013. (V. 8.) sz. határozat: 
   
Tárgy: Borsodvíz Zrt. jegyzett tőkéjének leszállítása, Alapszabály 
módosítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – megtárgyalva a 
Borsodvíz Zrt. soron következő közgyűlés anyagának előterjesztését – 
hozzájárul, hogy az Önkormányzat polgármestere és egyben törvényes 
képviselője, mint részvényes a napirendi ponttal kapcsolatban a javasolt 
előterjesztéseket megszavazza, ideértve különösen az alaptőke leszállítását és 
az ezzel kapcsolatos Alapszabály módosítást. 
 
Határidő: 2013. május 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

3. Napirendi pont: 
 

Polgármester költségátalánya 
 

A napirendi pont előterjesztője: Klisóczkiné Papp Andrea jegyző 
 
Vámos Istvánné dr. polgármester bejelenti érintettségét és távozik az 
ülésről. Átadja az ülés vezetését az alpolgármesternek. 
 
Varró Lajos: Átveszem az ülés vezetését. Ezen az ülésen kell erről dönteni. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: A polgármester az április 26-i testületi ülésen 
bejelentette igényét a költségátalány megállapítására. A törvény értelmében a 
képviselő-testület feladata, hogy a következő testületi ülésen állapítsa azt 
meg. 
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Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a 
polgármesteri költségátalány megállapítását 20 %-os mértékben. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság szintén 
20%-os mértékben javasolja a megállapítást. 
 
Varró Lajos: Kérem a szavazást a költségátalányra a polgármester 
illetményének 20 %-os mértékében. 
 
A 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal, egyhangúlag szavaz, a 
képviselő-testület a következő határozatot hozza: 
 
 

81/2013. (V. 8.) sz. határozat: 
   
Tárgy: Polgármesteri költségátalány megállapítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség 
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 
szóló 1994. évi LXIV. törvény 18. § (2) - (3) bekezdése alapján a 
polgármester részére 2013. május 8. napjától 20 % költségátalányt állapít 
meg. 
 
Határidő: 2013. május 31. 
Felelős: Klisóczkiné Papp Andrea jegyző 
 
 

Vámos Istvánné dr. polgármester visszajön az ülésterembe. 
 
Varró Lajos alpolgármester tájékoztatja Őt a testület döntéséről, és átadja 
az ülés vezetését. 
 
 

4. Napirendi pont: 
 

Tájékoztatások 
 

Vámos Istvánné dr.:   
 Projekt megnyitó ünnepségen voltam Járdánházán. Ez egy vákuumos 

prés kemence, melyben a világon a második legkeményebb fémet 
fogják gyártani, emberi kéz érintése nélkül. Egy csarnok építéséhez 
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kezdenek, 60 főt tudnak majd foglalkoztatni. Forgó motorokba, 
repülőbe készítenek majd itt alkatrészeket. Egy év alatt egy kamionnyi 
árut készítenek. Szóbeli megállapodásunk alapján Arlóból 7 embert 
vesznek fel, Borsodszentgyörgyön 10 megfelelő képzettségű személyt 
találtak. 

 A Belügyminisztériumi pályázatot sajnos csak egy intézményre lehetett 
beadni. Így a gyermekétkeztetés és a hozzá kapcsolódó konyha mellett 
döntöttünk. A nyílászárók és padló cseréje, külső hőszigetelés, konyhai 
eszközök vásárlása került be az igénybe. 

 
Balázsné Király Rita: Nem volt lehetőség a konyha bővítésére? 

 
Vámos Istvánné dr.: Nem. 
 
 
5. Napirendi pont: 
 

Közérdekű bejelentések 
 

Balogh Edina: A Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítvány kisállatai mikor 
érkeznek? 
 
Vámos Istvánné dr.: Majd hozzák, még nem tudunk időpontot. 
 
Balogh Edina: Most már beázik a buszmegálló, mert ellopták a tetejét. Az 
Ady Endre úton az árokban döglött tyúkot találtak, ez felháborító. A 
szennyvíz is bűzölög az árokban. A temetőben a ravatalozó teteje nem méltó, 
nem lehetne lecserélni? 
 
Vámos Istvánné dr.: Ez már folyamatban lévő dolog, nyert pályázat. 
 
Csipkés Vilmos: A Gagarin út nagyon sáros még mindig. Itt dolgozok 
közcélúként, nem tudjuk, hogy ki a vezető, nincs névsorolvasás reggel. A 
munkásnak fizetéskor megmondják a többiek előtt, hogy mennyit tiltottak le 
tőle, ez felháborító. 
 
Dr. Springer József: Nyilvános, a NAV is kiírja a tartozók névsorát, meg 
lehet nézni. 
 
Varró Lajos: Működött valamikor, hogy egy munkás járta a falut, felírta, hol 
folyik az árokba a szennyvíz. Most is ezt kellene. Azt is jelezhetné, hogy 
mikor van tele a temetőben a konténer.  
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Vámos Istvánné dr.: Beindítjuk a komposztálót, oda hordjuk a lenyírt füvet.  
 
Dr. Springer József: Az ellenőr viszont jelentsen be mindenkit, cigányokat 
és nem cigányokat egyaránt, ne legyen részrehajló.  
 
Varró Lajos: A tónál lévő szemét tároló köré egy lemez kazettát tervezünk 
csinálni, amely elrejti a tartalmát, de nem jött még össze. 
 
Vámos Istvánné dr.: Elfogadták a meghívásunkat. A közmeghallgatás 
tervezett időpontja május 24-25-26-a. A pontos időpontról mindenki értesítve 
lesz. 
 
Bíró Ferenc: A testületi ülés időpontja május 31-e. Jelezném, hogy ez nem 
lesz jó, mert az Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. beszámolóját le kell adni 
május 31-ig. 
 
Vámos Istvánné dr.: Akkor a testületi ülés várhatóan a közmeghallgatás után 
lesz. 
 

 
Nincs több napirendi pont, a polgármester bezárja az ülést. 
 
 

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

 

jegyzőkönyvvezető  
 

 
 
 


