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Vámos Istvánné dr. köszönti a jelenlévőket, és megállapítja, hogy az ülés határozatképes,
minden képviselő jelen van. Köszöntöm az Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület
elnökét és alelnökét. Szeretnék napirend előtt tájékoztatást adni a falvak, kistelepülések
részére kisbusz vásárlásával kapcsolatban megjelent pályázatról. Kérem, szavazzunk arról,
hogy egyetért-e ezzel a képviselő-testület.
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A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért azzal,
hogy tájékoztatást kapjanak a falvak, kistelepülések részére kisbusz vásárlásával
kapcsolatos pályázatról.

Vámos Istvánné dr.: Lehetőség lenne pályázni 8 személyes mikrobuszra 100 %-os
támogatással, ez 8 millió Ft vissza nem térítendő támogatást jelentene. Önkormányzatok is
pályázhatnak, ha tanyagondnoki szolgálatot működtetnek, vagy ha a külterületen a lakások
száma megfelelő arányú. Falugondnok nem működik nálunk. Az önkormányzat
pályázhatna kistérségi közösségi közlekedés fejlesztésére, mivel tagjai vagyunk egy
kistérségnek, de az a gond, hogy a 8 millió Ft ÁFÁ-ját az önkormányzatnak kell
megfizetnie. Ezért kértem az egyesület elnökét, hogy jöjjön el a testületi ülésre. Az
egyesület megpályázza-e a mikrobusz beszerzését az egyesület használatára és
megállapodást kötne az önkormányzattal vagy más civil szervezettel bérbeadásra? ÁFÁ-t
az egyesületnek nem kell fizetnie. Ez a pályázat MVH pályázat, ami nagyon nehéz eset. Az
Opel megállapodást kötött a Merkantil Bankkal arra, hogy a 8 millió Ft-ot megelőlegezik,
így tájékoztattak.

Balázsné Király Rita: Ezt a lehetőséget nem kellene kihagyni, de egyesületi döntés kell
hozzá. A civil szervezetek tagjainak szállítására, a különböző programokra megállapodást
kötnének az önkormányzattal is, benzin használattal bérbe lehetne adni. Jó lenne, ha az
egyesület tagjai ezt megszavaznák. Az iskola is használhatná.

Vámos Istvánné dr.: Sportolók is kérik a mikrobuszunkat és nagyon drágán tudjuk
üzemeltetni.

Bíró Ferenc: Egyetértek Balázsné Király Ritával. Az önkormányzat mikrobusza 9
személyes, de nem alkalmas 9 személy szállítására, öreg is. Mindenképpen szüksége van
újabb járműre az önkormányzatnak. 100 %-os támogatottságú a pályázat, ha ilyen
lehetőség van, ki kell használni. A megfelelő működési rendszert ki tudjuk dolgozni. Az
MVH pályázattal az a probléma, hogy utófinanszírozott.

Vámos Istvánné dr.: A Kézműves háznál megtapasztaltuk az utófinanszírozott pályázatok
hátrányait, de nem kellett 6 hónapnak eltelni ahhoz, hogy a 19 millió Ft megtérüljön. Át
kell gondolni, ha az egyesület úgy dönt, nem pályáznak, mi találunk-e fedezetet erre?
További problémát jelent, hogy az Idősek Klubjába járókat is fuvarozni kell. Ezt is
gondoljuk át. Az 1,7 millió Ft-ot az ÁFÁ-ra meg kell találni, ha az önkormányzat pályázik.

Nagy Tibor: Látjuk, hogy a falunak is szüksége van a mikrobuszra. A Ford egyre rosszabb
állapotban van, működtetése egyre több pénzbe kerül. Az egyesület szívesen megpályázná,
de az üzemeltetéssel kapcsolatban lehetnek problémák. Az egyesület támogatásból
működik, és nem mindig van pénzünk, az önkormányzat tudna-e segítséget nyújtani a
fenntartásához?

Vámos Istvánné dr.: Ezt csak vissza nem térítendő támogatás formájában tudjuk adni. A
jövő évtől szeretnénk bevezetni, hogy minden civil szervezet pályázzon az önkormányzati
támogatásra, ezzel meg tudnánk oldani az üzemeltetést.

Bíró Ferenc: A települési célokat szeretnénk ezzel kielégíteni. Az üzemeltetési
költségekhez, mint a kötelező biztosítás, súlyadó hozzájárulunk.
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Nagy Tibor: Az egyesületnek, ha van pénze, akkor nem probléma, de előfordul, hogy
nincs.

Vámos Istvánné dr.: 1,7 millió Ft-ot ki kellene fizetni ÁFÁ-ra, ha ezt elosztom 10 évvel,
akkor már jól járt mindenki.

Papp Zsóka: Sok mindenkinek jó lenne, ha sikerülne beszerezni ezt a gépjárművet, akár
gyerekek, akár idősek szállítására.

Klisóczkiné Papp Andrea: Először a fedezeten kell gondolkodni, mert felhalmozási
bevétel kell, és már most tudjuk, több a kiadásunk. A pályázat nagyon fontos lenne. 1,7
millió Ft ÁFÁ-t az önkormányzat nem tud kifizetni. Ha nem az önkormányzat pályázik,
akkor is gondolnia kell a biztosítási díjra, a súlyadóra. Ha az egyesület pályázna, mindenki
jól járna vele, és megállapodások kötésével mindenki igénybe tudná venni a mikrobuszt.
Az új mikrobusz üzemeltetése még mindig olcsóbb lenne, mint a régi fenntartása.
Felhalmozási célra átadott pénzeszköznek az évvégéig vissza kell folynia.

Vámos Istvánné dr.: Határozati javaslat: A képviselő-testület döntsön arról, hogy felkéri
az Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület elnökét egy rendkívüli egyesületi ülés
összehívására és kéri, hozzanak határozatot, hogy a falvak kistelepülések számára kiírt 8
személyes mikrobuszra benyújtanak-e pályázatot. A határozatról értesítsék a képviselő-
testület. Amennyiben az egyesület nem tudja megpályázni, akkor lemondunk a pályázatról.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:

60/2015. (IV. 24.) határozat:
Tárgy: Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület felkérése pályázat benyújtására

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri az Arlói Közéletért és
Kultúráért Egyesület elnökét rendkívüli egyesületi ülés összehívására. Kéri, a közgyűlésen
szülessen döntés arról, hogy a falvak, kistelepülések számára kiírt 100 %-os
támogatottságú - 8 személyes mikrobusz beszerzésére vonatkozó – pályázatot beadják-e. A
határozatról értesítsék a képviselő-testületet.

Határidő: 2015. május31.
Felelős: Nagy Tiborné Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület elnöke

-.-.-

Vámos Istvánné dr.: Kérem, hogy a kiküldött meghívó 1. napirendjeként szereplő Arlói
Turisztikai és Közösségi Kft. 2014. évi beszámolója és 2015. évi üzleti terve c.
előterjesztést vegyük le a képviselő-testület napirendjéről, mert nem készültek el az
anyaggal. Az előterjesztést a Felügyelő Bizottságnak is meg kellett volna tárgyalnia.
Javaslom, hogy a májusi képviselő-testületi ülésen tárgyaljuk meg úgy, hogy az ülést a 3.
hét pénteki napjára hívjuk össze. Kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról az
elhangzott módosítással együtt.



4

A napirendet a jelenlévő képviselők egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbiak szerint
fogadják el:

Javasolt és elfogadott napirendi pontok:
1.) Arlói Polgármesteri Hivatal beszámolója
2.) Szociális rendelet módosítása
3.) 2014. évi elemi beszámolók elfogadása
4.) Kóbor kutyák befogásával kapcsolatos intézkedések
5.) Polgármester illetménye és költségtérítés módosítása
6.) Egyebek, indítványok, javaslatok

a) Közterületek elnevezéséről szóló rendelet módosítása
b) Csatlakozás a TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért!

mozgalomhoz

Vámos Istvánné dr.: Beszámol a lejárt határidejű határozatokról.

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

1. Napirendi pont
Arlói Polgármesteri Hivatal beszámolója

A napirendi pont előterjesztője: Klisóczkiné Papp Andrea jegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.

Klisóczkiné Papp Andrea: Az előterjesztést mindkét bizottság megtárgyalta,
megpróbáltam bemutatni a Hivatal mindennapjait. Azokról a feladatokról írtam, amik
gyakrabban előfordulnak, amik ritkábban arról nem ejtettem szót.

Balázsné Király Rita: Nagyon alapos, részletes beszámoló arról, milyen munkát végeznek
a hivatali dolgozók. Feltűnt, annak ellenére, hogy sok terület átkerült a járási hivatalhoz, az
esetszámokban ez nem jelenik meg. Ebben az évben még növekedni is fog az ügyiratok
száma az elfogadott szociális rendelet következtében. Több ezer feladattal kell
foglalkozniuk. A bizottság munkáját nagyon megkönnyítik azok a segítségek, amit a
dolgozóktól kapunk, ezért a bizottság megköszöni a jegyző és a hivatal munkatársainak ezt
a munkát. Az előterjesztések pontosan vannak előkészítve, soha nem érkezett kifogás
egyetlen ellenőrzési szervtől sem, nem emeltek kifogást egyetlen rendelet vagy határozat
esetében sem. A mi munkánkat ez nagyban segíti, nem is tudnánk ilyen alaposan
foglalkozni a feladatokkal, ha ezek szakmailag nem lennének alátámasztva. A bizottság 3
igen szavazattal javasolja a beszámoló elfogadását és megköszönik a munkát.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést szakszerűnek,
részletesnek, követhetőnek találta. A beszámolóban az összes hatáskör nincs felsorolva, de
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így is rengeteg a hivatal és a jegyző feladata. Ez az előterjesztés részletesebb rálátást
biztosít a hivatali munkára, mint ami a köztudatban van. A jegyző és a hivatal dolgozói a
beszámoló elkészítéséért dicséretet érdemelnek. A dolgozók szakszerűen végzik a
munkájukat, annak ellenére, hogy nagyon leterheltek. Sajnos az anyagi megbecsülés ezzel
párhuzamosan nem jelenik meg. Az illetményalap sok éve nem változott, csak a soros
előrelépések vannak. Olyan dolgozó is van, akinek a minimálbér emelkedésekor kell
hozzáigazítani a fizetését. A bizottságnak az a tapasztalata, hogy bármit kérnek, mindent
szakszerűen teljesítenek, pontosan megkapják az anyagokat. A Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság megköszöni a munkájukat és 5 igen szavazattal javasolják
elfogadását.

Vámos Istvánné dr.: Mindkét bizottsági ülésen kifejeztem elismerésemet, azért a
munkáért, amit a munkatársak végeznek, tudják a kötelességüket. Határidőre, precízen
igyekeznek ellátni a munkát. Nagyon szakszerű munkavégzés folyik, minden dolgozó
magasan kvalifikált, az állás betöltéséhez szükséges végzettséggel rendelkeznek, rálátásuk
van a munkafolyamatokra és egymást is tudják helyettesíteni. A kormányhivatal
ügyfélfogadása is nálunk bonyolódik le, a kormányhivatal a mi áramunkat, eszközeinket,
papírjainkat használja ügyfélfogadáskor. A hivatali munka igen sokrétű, különösen a
jegyző szerepe kimagasló, önállóan vezeti a hivatalt és felel a hatósági munkáért és
gazdálkodásért. Az önkormányzati munka pontos végzéséhez jól fogja össze a
munkatársakat minden előterjesztés szakszerűen meg van fogalmazva, előkészítve. Sajnos
nincsenek megfizetve a dolgozók, 8 éve nem változott az illetményalap. A közhasznú
munkás ugyanannyit keres, mint a köztisztviselő, mert a köztisztviselő bérét a
minimálbérhez kell igazítani. A törvény alapján nem kapná meg a minimálbért sem. Sok
konfliktus helyzet adódik az ügyfélfogadáskor, nehéz ebben a társadalmi környezetben, és
nehéz annak megfelelni, hogy mindenki elégedett legyen. Ha a tv erről hírt adna, a
lakosság se érezné úgy, hogy a hivatal dolgozói túl vannak fizetve. Ez nem rajtunk múlik,
ilyenek a törvények.

Tengely László: Jó lenne, ha a falu is többet tudna erről a munkáról, az emberek nem
tájékozottak arról, milyen munkát végeznek a hivatalban. Ezért a hétköznapi emberek
nagyobb tájékoztatása szükséges lenne.

Solymosi János: Két alkalommal mutattuk be a hivatalt.

Vámos Istvánné dr.: Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy nyilvános az anyag.

Bíró Ferenc: Azok az emberek, akik így nyilatkoznak nem fognak utánanézni, mert meg
vannak győződve arról, hogy itt nem csinálnak semmit, főleg olyan esetekben, ha az ő
ügyét nem úgy intézik el, ahogy szeretné. Sokszor ez probléma, ütköző pont a képviselők
és a lakosság között. Ez az anyag is nyilvános, akit érdekel, utána tud nézni. Ifjúsági
fórumon az ott részvevő fiatalok elmondták, hogy nem tudták elképzelni milyen munka
folyik a hivatalban, csak amikor napi kapcsolatba kerültek a hivatallal.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Polgármesteri Hivatal beszámolójának az
elfogadásáról.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
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61/2015. (IV. 24.) határozat:
Tárgy: Arlói Polgármesteri Hivatal beszámolója

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Arlói Polgármesteri Hivatal
beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

2. 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 megtárgyalta az
előterjesztést és 3 igen szavazattal javasolja annak elfogadását. Március 1-jével kerültek át
támogatások a járási hivatalhoz, illetve maradtak az önkormányzatnál. Bizonyos
módosításokra szükség van. A lakásfenntartási támogatásnál az egy négyzetméterre jutó
elismert havi költsége 450 Ft–ról 600 Ft-ra emelkedne. Új elem a táboroztatási támogatás,
mely évente legfeljebb 6.000 Ft lehet, továbbá a létfenntartási gondokkal küzdő személyek
4 havonta kérhetnek támogatást 4.000 Ft, illetve gyermekeket nevelő családban 5.000 Ft
összegben. Bekerült a rendeletbe a 85. és 95. életévüket betöltött lakosok támogatása is, és
minden 70. életévét betöltött idősnek egyszeri természetbeni támogatást nyújtanánk.

Papp Zsóka: Nagyon dicséretes, hogy már most felülvizsgálták a szociális rendeletet, és
hogy némely segély összegét meg lehet emelni, illetve új bevezetésére is sor kerül, a
táboroztatási támogatás és az időskorúaknál a 85. és 95. életévüket betöltött idősek
támogatása rendkívüli önkormányzati támogatás formájában. A segélyek összegét emeljük
meg, nehogy az év végén vissza kelljen fizetni. A lakásfenntartási támogatás egy
négyzetméterre jutó elismert havi költsége szintén emelkedne 450 Ft-tól, 600 Ft-ra. A
létfenntartással küzdő személyek – főleg, akiknek segély a jövedelmük – 4 havonta fix
összegben kaphatnak támogatást. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen
szavazattal javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a rendelet-tervezet elfogadásáról.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotja:

Arló Nagyközség Önkormányzata
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Képviselő-testületének

6/2015.(IV. 27.)
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 a) és g) pontjában, 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 134/E §-ában, 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 ellátásokról,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi
térítési díjáról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1.
§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § A rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1) bekezdésében meghatározott személyekre terjed
ki.”

2. §

(1) A Rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A vagyoni helyzet igazolásához csatolni szükséges az arról szóló irat másolatát.
Vagyon alatt a Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat kell érteni.”

(2) A Rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(5) Köteles továbbá a települési támogatás igénylése esetén mellékelni:
a) A beiskolázási és táborozási-nyaralási támogatásnál érvényes iskolalátogatási

igazolást,
b) Táborozási-nyaralási támogatásnál a tábori díjról szóló igazolást,
c) 60 napnál nem régebben történt elemi kárról a katasztrófavédelem által kiadott

„Műszaki/mentési jelentés” másolatát,
d) Diagnosztizált súlyos betegségről kórházi zárójelentést, vagy ambuláns leletet,
e) Egy hónapot meghaladó keresőképtelenséget alátámasztó orvosi vagy kórházi

igazolást,
f) Az orvos által felírt gyógyszerek költségéről szóló igazolást,
g) Az igényelt egészségügyi segédeszköz költségéről szóló igazolást,
h) A temetés költségeiről szóló eredeti számlát és a halotti anyakönyvi kivonat

másolatát.”

(3) A Rendelet 4. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) Annak igazolására, hogy a kérelmező egyedül él vagy a szülő gyermekét egyedül
neveli, illetve gyermektartásdíjban részesül, bontóperi vagy gyermekelhelyezésről szóló
ítélet, képzelt apát megállapító határozat, gyermektartásdíjat megállapító bírói ítélet vagy
ez irányú bírósági eljárás megindításáról szóló irat szolgálhat.”

3. §

(1) A Rendelet 6. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A pénzben nyújtott települési támogatás felhasználása ellenőrzése érdekében
segélyezettnek a kifizetést követő 5 napon belül a nevére kiállított számlákat kell
benyújtani a 13. § (9a) bekezdésben meghatározott települési támogatás kivételével,
melyről a segélyt megállapító ügyintéző másolatot készít és megvizsgálja a felhasználás
jogszerűségét.”

(2) A Rendelet 6. §-a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Nem állapítható meg települési támogatás annak az aktív korú személynek, aki
álláskeresőként, illetve akinek a családjában élő személy munkanélküliként a munkahely
keresés céljából nem működik együtt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Ózdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével.”

4. §

A Rendelet 9. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az
elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy
négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 600,- Ft.”

5. §

(1) A Rendelet a következő 12/A §-sal egészül ki:
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„12/A §
(1) Táborozási-nyaralási támogatásban részesíthető - jövedelmi helyzetre tekintet nélkül -
az a nappali tagozaton tanulmányokat folytató diák, hallgató, aki térítési díj befizetéséhez
kötött nyári táborban vesz részt, évente legfeljebb 6.000,- Ft összeg határig.

(2) A táborozási-nyaralási támogatás nem haladhatja meg a tábori térítési díj összegét.

(3) A táborozási díj a tábor szervezőjének kerül átutalásra számla vagy nyugta ellenében.”

6. §

(1) A Rendelet 13. §-a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A létfenntartási gondokkal küzdő személynek időszakosan vagy tartósan fennálló
létfenntartási gondja enyhítésére, ismétlődően, tárgyévben a kérelem benyújtásától
számított 4 havonta 4.000,- Ft, gyermeket nevelő családban 5.000,- Ft rendkívüli települési
támogatás állapítható meg, ha a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg a nyugdíjminimum összegének 80 %-át.”

(2) A Rendelet 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Alkalmanként legfeljebb 50.000,- Ft rendkívüli települési támogatásban részesíthető
az, akinek lakásában elemi kár bekövetkezése miatt súlyos kár keletkezett és a családjában
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 300%-át. Adott
lakásra ugyanazon kár esetén csak egyszer állapítható meg támogatás, feltéve, ha a
tulajdonos nyilatkozata alapján érvényes vagyonbiztosítással nem rendelkezik és a lakás
tulajdonjogát a tulajdoni lappal igazolja.”

(3) A Rendelet 13. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Hivatalból indított eljárás keretében jövedelem vizsgálata nélkül rendkívüli települési
támogatásként 5.000,- Ft egyszeri természetbeni támogatás kerül megállapításra minden év
novemberében azoknak, akik betöltötték a 70. életévüket.”

(4) A Rendelet 13. §-a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:

„(9a) Hivatalból indított eljárás keretében jövedelem vizsgálata nélkül, minden hónap első
napján megállapításra kerül egyszeri rendkívüli települési támogatásként

a) 50.000,- Ft azoknak, akik az adott hónapban betöltik a 85. életévüket,
b) 100.000,- Ft azoknak, akik betöltik a 95. életévüket.”

7. §

A Rendelet 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 493,- Ft/óra + ÁFA.”

8. §
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A rendelet 2. melléklete helyébe ez a rendelet 1. melléklete lép.

9. §

Ez a rendelet 2015. május 1-jén lép hatályba és 2015. május 2-án hatályát veszti.

Vámos Istvánné dr. sk.                                           Klisóczkiné Papp Andrea sk.
polgármester                                                                     jegyző

1. melléklet a ……./2015. (……) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
gyermekek és fiatal felnőttek települési támogatásához

Alulírott

Név.: …………………………………………………………………………………

Leánykori név : ……………………………………………………………………...

Szül. helye: ………………………………………………………………………….

Szül. ideje: …………………………………………………………………………..

Anyja neve: ………………………………………………………………………….

TAJ száma: ………………………………………………………………..................

Lakcíme: Arló, ……………………………………………………………………….

A támogatást az alábbi indokok alapján kérem: (a megfelelő aláhúzandó!)

a) Kollégiumi térítési díj kiegyenlítése, kollégium adatai, elérhetősége:

...............................................................................................................................

b) Beiskolázási támogatás

- középiskolás gyermekre, akinek adatai

...............................................................................................................................

- főiskolás/egyetemista gyermekre, akinek adatai:

……………………………………………………………………………………

c) Táborozási-nyaralási támogatás

- nappali tagozaton tanulmányokat folytató diák, hallgató adatai, a táborozás

szervezőjének adatai, elérhetősége:

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………

A kérelmezővel azonos lakcímen élő családtagokra vonatkozó adatok:

A B C D E F

Név
(ha eltérő, születési neve is)

Anyja neve Születés helye, ideje
(év, hó, nap)

Társadalom-
biztosítási

Azonosító Jele

18. életévét betöltött személy esetén azon
oktatási intézmény megnevezése, ahol

tanul

Megjeg
yzés*

A kérelmező, valamint házastársa (élettársa) és a velük egy háztartásban élő gyermekeik
havi jövedelme, forintban:

A B C D

A jövedelem típusa
Kérelmező Házastárs,

élettárs Gyermekek

havi jövedelme (forint)
Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

Egyéb jövedelem

Összes jövedelem

Egy főre jutó jövedelem (ügyintéző tölti ki!)

A kérelemhez mellékelem a saját és velem közös háztartásban élők jövedelméről szóló
nyilatkozatot, a kereseti igazolásokat, és az iskolalátogatási igazolást, táborozási-nyaralási
támogatási kérelem esetén a táborozási díjról szóló igazolást.
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Alulírott  hozzájárulok, hogy személyes adataimat (gyermekem személyes adatait)  a
támogatásra  való  jogosultság  megállapítása  és  teljesítése céljából kezeljék.
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.

Az eljárás megindításáról értesítést kérek / nem kérek. (megfelelő aláhúzandó!)

Arló, ………………………………

………………………………………

kérelmező aláírása

3. Napirendi pont
2014. évi elemi beszámolók elfogadása

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

Klisóczkiné Papp Andrea: A költségvetéshez kapcsolódó beszámolókat szükséges a
képviselő-testület elé terjeszteni. A beszámoló készítési határideje megváltozott, a
zárszámadási rendeletet május végéig lehet elfogadni. Az előterjesztett űrlapokat minden
évben el kell készíteni és beadni a kincstárnak. Ennek alapján készül a zárszámadási
rendelet, annak a mellékletei a táblázatok is és a szövegek is. Ezek tartalmazzák az
intézményekre és önkormányzatokra vonatkozó bevételeket és kiadásokat. Ezt
határozatban kell elfogadnia a képviselő-testületnek.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a 2014. évi elemi beszámolók elfogadásáról.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:

62/2015. (IV. 24.) határozat:
Tárgy: Arló Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2014. évi elemi költségvetési

beszámolójának elfogadása

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei
2014. évi elemi költségvetési beszámolóját a mellékelt űrlapokban bemutatottak szerint
jóváhagyja.

Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Vámos Istvánné dr.  polgármester
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4. Napirendi pont

Kóbor kutyák befogásával kapcsolatos intézkedések

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

Vámos Istvánné dr.: Az önkormányzatnak egyik kötelező feladata a kóbor kutyák
befogásával kapcsolatos intézkedés. Jegyzői hatáskörbe tartozik a kutyák nyilvántartásának
a vezetése, és ellenőrizni kell, hogy be van-e oltva minden kutya. A nyilvántartást két
évente kell felülvizsgálni. Az elmúlt napokban volt egy súlyos eset a kóbor kutyák miatt, a
Zrínyi úton 7 kecskét támadtak meg, 2 el is pusztult. Felhívtam az állattartók figyelmét,
hogy a károkozás miatt nekik is tenni kell valamit, az állattartónak is van felelőssége, nem
engedhetjük ki a legelőre felelőtlenül az állatokat. Elmondásuk szerint be voltak ugyan
kerítve az állatok, de valamelyik oldalon csak háló volt. Az eset hajnalban történt, az
állattartónak tudnia kell, hogy estére be kell zárni az állatait. 90.000 Ft körüli a kár. Az
elmúlt évben már vitettünk el kóbor ebet, ez 43.000 Ft-ba került. Ez komoly kihívás az
önkormányzat számára. Ennek a helyzetnek a kezelésére megoldást kell találni. Többszöri
egyeztetések után megtörtént az első befogás, az ózdi gyepmesteri szolgálat 11 kutyát
fogott be. Sajnos a kutyatartók kiengedik az ebeket, sokszor egy-egy családnál 5-6 kutya is
van, és nem tudják eltartani. Ezek súlyos gondokat okozhatnak egészségügyi és anyagi
szempontból. Ennek megoldása érdekében az önkormányzat létrehozhat egy intézményt
gyepmesteri szolgálatra, de nagyon magas költségekkel kell számolni. Lehetőség van arra,
hogy társulás keretében oldják meg, de a kistérségi társulás ezt nem vette be a feladatai
közé. Az önkormányzat a gyepmesteri feladatok ellátására megállapodhat vállalkozóval,
vagy intézménnyel. A mi környezetünkben a VSI foglalkozik ezzel, ezért szeretnénk velük
megállapodást kötni. A megállapodás tervezetét csatoltam az előterjesztéshez, és ha a VSI
vezetője elfogadja, egy évben két alkalommal megpróbáljuk a kóbor ebek befogását. A
befogott 11 kutya gazdáját fel kell jelenteni, ez nem maradhat következmény nélkül.

Papp Zsóka: Most van olyan ügyfelünk, hogy a kóbor kutyák miatt 12 kecskéjéből 3
maradt. A kecskék gazdája nem tudta felismerni kinek a kutyája támadta meg az állatait.
Eddig úgy volt, hogy a kutya gazdája kifizette a kárt, de most nem tudják bizonyítani,
kinek a kutyája volt. Féltem a kollegákat is, amikor környezettanulmányra mennek ki, mert
a településen 3 pitbull is van. Csahóban még több a gazdátlan kutya.

Vámos Istvánné dr.: Veszélyes ebeket külön be kell jelenteni. Az eb rendészeti
hozzájárulást be kellene vezetni.

Balázsné Király Rita: Ezzel nem érnénk el eredményt, a normális kutyatartókat
büntetnénk meg.

Vámos Istvánné dr.: Ezen el kell gondolkodni. Felhívást kell közzétenni vagy
szórólapokat kivinni.

Dulai Roland: Aki normálisan tartja az ebeket, az kettőnél többet nem tart. Nagyon
fertőzött területek vannak a faluban, pl. Dankó út, Dózsa út.
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Vámos Istvánné dr.: Nyáron le kell egyeztetni a nyilvántartásunkat.

Berencsi Gergely: A veszélyes kutyákat is nyilván kellene tartani.

Klisóczkiné Papp Andrea: Sajnos sem az állatorvos, sem az állategészségügyi szakértők
nem mondják ki, hogy melyik kutya veszélyes, így nem tudunk mit kezdeni ezzel a
helyzettel.

Kiss Emőke: Eddig egy magyar vizslára mondta a szakértő, hogy veszélyes.

Klisóczkiné Papp Andrea: A pitbullt nem mondják veszélyesnek, tehetetlenek vagyunk.
Az állatorvos felé jelezzük, és konkrét állásfoglalást kérünk. Nyilvántartási
kötelezettségünknek sem tudunk eleget tenni, mert a tulajdonos azt nyilatkozza, hogy nem
veszélyes, ezt nekünk el kell fogadni.

Vámos Istvánné dr.: A kóbor ebek befogása esetén meg kell fizetni a kiszállást, a 15 napi
tartást, a védőoltást. Ha nem tudják visszahozni vagy nem viszi el senki, az elaltatás
költségét is ki kell fizetni. Minél nagyobb a kutya, annál többet kell fizetni. Ezt az összeget
oda tudnánk adni értelmesebb dolgokra is.

Kiss Emőke: Nem tudunk előbbre lépni.

Vámos Istvánné dr.: Hiába tesszük meg a megfelelő lépéseket.

Klisóczkiné Papp Andrea: Az a gond, hogy a lakosság nem gondolja, hogy intézkedünk,
mert nincs eredménye.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a gyepmesteri feladatok ellátásáról.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:

63/2015. (IV. 24.) határozat:

Tárgy: Gyepmesteri feladatok ellátása

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és
a következő határozatot hozta:

1./ Arló Nagyközség Önkormányzata az 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3)
bekezdésében, valamint a 2008. évi XLVI. törvény 19. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
kötelezettségei ellátására az ózdi „Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény”
-nyel  (székhelye: 3600 Ózd, Zrínyi út 5. képviseli: Tóth Pál intézményvezető) köt
megállapodást, melynek keretében az Arló nagyközség belterületén a kóbor ebek
befogását elvégzi. Az Önkormányzat az elvégzett feladat ellátásáért az ajánlatnak
megfelelő díjat megfizeti.

2./ A szolgáltatás díját az önkormányzat a 2015. évi költségvetésből a
településüzemeltetési feladatok terhére biztosítja.
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3./ A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a
szükséges intézkedések megtételére, a megállapodás aláírására.

Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester,

Klisóczkiné Papp Andrea jegyző

5. Napirendi pont

Polgármester illetménye és költségtérítés módosítása

A napirendi pont előterjesztője: Klisóczkiné Papp Andrea jegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve

Vámos Istvánné dr. : Bejelenti érintettségét, és átadja az ülés vezetését az
alpolgármesternek.

Klisóczkiné Papp Andrea: Korábban már tárgyaltuk a polgármester illetményét az
alakuló ülésen, majd 2014. decemberben jogszabályváltozás miatt. A polgármester
illetményét törvény határozza meg, mégis a képviselő-testületnek kell elfogadni. A
kormányhivataltól minden település kapott e-mailt, miszerint a jogszabály módosításának
új értelmezése született, az alapilletményt a helyettes államtitkári illetmény 60 %-ában
mondja ki a törvény. Decemberben a polgármester a közszolgálati törvény alapján
cafetériát és idegennyelv-tudási pótlékot kapott. A mostani állásfoglalás alapján az
idegennyelv-tudási pótlék nem része az illetménynek, ezért a költségtérítést úgy kell
megállapítani, hogy az idegennyelv-tudási pótlék nélküli 15 %. Ez kb. 3.000 Ft-os
csökkentést jelent.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság az előterjesztést
megvitatta és 3 igen szavazattal javasolja annak elfogadását.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is megtárgyalta az anyagot, a
képviselő-testületnek nincs joga belenyúlni a polgármester illetményébe és
költségtérítésébe, mert ezt törvény határozza meg. A bizottság 5 igen szavazattal javasolja
elfogadását.

Bíró Ferenc: Nemsokára újra foglalkozni kell ezzel a témával, mert a kistelepülések
polgármestereinek illetményét szeretnék felemelni.

Bíró Ferenc: Kérem, szavazzunk a polgármester bérének megállapításáról szóló határozat
módosításáról.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 6 igen és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
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64/2015. (IV. 24.) határozat:

Tárgy: Polgármester bérének megállapításáról szóló 10/2015. (I. 30.) határozat módosítása

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete A polgármester bérének
megállapításáról szóló 10/2014. (I. 30.) határozatát a következőre módosítja:

“Tárgy: Polgármester illetményének és idegennyelv-tudási pótlékának megállapítása

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Vámos Istvánné dr.
polgármester illetményét 2014. október 12-i hatállyal havi 448 700,- Ft-ban,
idegennyelv-tudási pótlékát 23 190,- Ft-ban állapítja meg.

Utasítja az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság elnökét a szükséges intézkedések
megtételére.”

Határidő: azonnal és 2015. április 30.
Felelős: Balázsné Király Rita bizottsági elnök

Bíró Ferenc: Kérem, szavazzunk a polgármester költségtérítésének módosításáról.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 6 igen és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi
határozatot hozza:

65/2015. (IV. 24.) határozat:
Tárgy: Polgármester költségtérítésének megállapításáról szóló 11/2015. (I. 30.) határozat
módosítása

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete A polgármester költségtérítésének
megállapításáról szóló 11/2014. (I. 30.) határozatát a következőre módosítja:

“Tárgy: Polgármester költségtérítésének megállapítása

Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Vámos Istvánné dr.
polgármester költségtérítését 2014. október 12-i hatállyal az illetményének 15%-ában,
azaz havi 67 305,- Ft-ban állapítja meg.”

Határidő: azonnal és 2015. április 30.
Felelős: Balázsné Király Rita bizottsági elnök

6. Napirendi pont

Egyebek, indítványok, javaslatok
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a) Közterületek elnevezéséről szóló rendelet módosítása

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

Vámos Istvánné dr.: Az előterjesztés sürgősségi indítványként került az Ügyrendi,
Szociális és Oktatási és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elé. A 16/2014.
(XI.14.) rendelet 5. § (3) bekezdésének módosítása vált szükségessé. A Ságvári tér
nevének megváltoztatása miatt 3 új utcanevet fogadott el a képviselő-testület. Mindhárom
kis utca egy-egy bekötő utca. Az új utcák sarkán lévő 3 háznak Ady Endre úti
házszámozása van, ha ezt megváltoztatnánk, akkor a főutat újra kellene számozni vagy
foghíjasok lennének a házszámok. Ezért a rendelet 5. § (3) bekezdésének kiegészítését
javasoljuk, „kivéve a főközlekedési út melletti már beépített ingatlant” szövegrésszel.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és 3 igen szavazattal javasolja elfogadását.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a sürgősségi indítványt
megtárgyalta és 5 igen szavazattal javasolja elfogadását a képviselő-testületnek.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a közterületek elnevezéséről szóló rendelet
módosításáról.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotja:

Arló Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének

7/2015.(IV. 27.)
önkormányzati rendelete

A közterületek elnevezéséről, az elnevezésük megváltoztatására irányuló
kezdeményezés és házszám megállapítás szabályairól szóló 16/2014. (XI. 14.)

önkormányzati rendelet módosításáról

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51.§ (5)
bekezdésében és a 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv 13. § (1) bekezdés 3. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (X.31.) önkormányzati
rendelet 3. mellékletében meghatározott véleményezés jogkörében eljáró Ügyrendi,
Szociális és Oktatási Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
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1. §

A közterületek elnevezéséről, az elnevezésük megváltoztatására irányuló
kezdeményezés és házszám megállapítás szabályairól szóló 16/2014. (XI. 14.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (3) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„5. § (3) Ha egy ingatlan esetében több közterülettel (utcával) való érintkezés miatt
több házszám is megállapítható, akkor azt a közterületnevet és a hozzátartozó házszámot
kell használni, ahol a főbejárati ajtó található, kivéve a főközlekedési út melletti már
beépített ingatlant.”

2. §

Ez a rendelet 2015. április 28-án lép hatályba.

Vámos Istvánné dr. Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester jegyző

b) Csatlakozás a TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért!
mozgalomhoz

Vámos Istvánné dr.: Felhívást kaptunk a Földművelésügyi Minisztériumtól, melyben
meghirdetik a TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért! akciót. Május 15-17. között
lehet megszervezni, megkapjuk hozzá a kesztyűt és a zsákokat. 10 fős csapatok
jelentkezését is várják.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a tájékoztatást megtárgyalta és
az a javaslata, hogy 10 fős csapattal vegyünk részt az akcióban és a tó környezetét tegyük
rendbe. A csapatba várjuk a képviselőket, a külső bizottsági tagokat, az intézmények
vezetőit és dolgozóit.

Bíró Ferenc: Május 1-je után már tudunk mit összeszedni a tó környékén.

Vámos Istvánné dr.: Javaslom, hogy csatlakozzunk és hirdessük meg a lakosság felé,
akinek kedve van, csatlakozzon hozzánk.
Kérem, szavazzunk arról, hogy csatlakozzunk a TeSzedd! Önkéntesen a tiszta
Magyarországért! akcióhoz és a tó környékén lévő szemetet összeszedjük.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:

66/2015. (IV. 24.) határozat:

Tárgy: TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért! akcióhoz való csatlakozás
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Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és
csatlakozik a TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért! akcióhoz.
Az akcióban egy 10 fős csapattal vesz részt, melybe várják a képviselők, külső bizottsági
tagok, intézményi vezetők és dolgozók jelentkezését.
Az akció keretében célul tűzték ki az Arlói tó környékén lévő szemét összeszedését.

Határidő: 2015. május 15.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

-.-.-

Vámos Istvánné dr.: Bejelenti, hogy január és február hónapban nem volt szabadságon,
március 5-én 1 nap, március 30. – április 3. között 5 nap szabadságot vett ki.

-.-.-

Vámos Istvánné dr.: Kaptunk egy felhívást, melyben kérik, hogy a kárpátaljai települések
önkormányzatainak nyújtsunk segítséget. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
megtárgyalta az anyagot.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal olyan
település támogatását javasolja, ahol sok magyar él. Pénzadományról lenne szó, gyűjtést
kell szervezni ennek érdekében. Az önkormányzat nem tud ebben segítséget adni. A
bizottság úgy döntött, hogy Barak Viktor segítségét kell kérni ebben az ügyben.

Vámos Istvánné dr.: Ha sikerül adományt gyűjteni, akkor azt visszük át, de fontos, hogy
megbízható módon tudjuk eljuttatni.

Tengely László: Valamilyen segélyszervezetet kell megkérdezni, hogyan tudjuk a határon
átjuttatni?

Vámos Istvánné dr.: Javaslom, hogy hívjuk el Barak Viktort és kérdezzük meg, hogy az
önkormányzatoknak mi az igényük, és hogy lehet kijuttatni az összegyűjtött adományt.
Bízzuk meg, hogy érdeklődjön erről és kérdezzük meg, hogy vállalja-e a kijuttatást.

Balogh Edina: Intézményekben, üzletekben, gyógyszertárba lehetne gyűjtőládát
kihelyezni.

Klisóczkiné Papp Andrea: A gyűjtésnek vannak jogi előírásai, nem ilyen egyszerű.
-.-.-

Dulai Roland: A Napsugár Étterem meg fog újulni. Van egy külön terem, amelynek a fala
nem tartószerkezet, javaslom kivenni a falat és ezzel nagyobb lenne az épület területe. Egy
elhúzható paravánnal külön teremmé is lehetne alakítani. Megkérdeztem az intézmény
vezetőjét, ő azt mondta a külön terem mostani kihasználtsága elenyésző, viszont van,
amikor igénybe veszik. Ezzel megmaradna a funkciója, ha akarjuk, külön teremmé lehet
alakítani.

Balázsné Király Rita: Ehhez külön tervet kell készíteni.
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Vámos Istvánné dr.: Belső átalakításhoz nem kell tervet készíteni, statikust kell
megkérdezni. Nem javaslom az átalakítást, mert van olyan rendezvényünk, ahol a
süteményeket, italokat zárt helyre kell elrakni, vagy rendezvény esetén az átöltözéshez van
szükség egy külön teremre. A nagy terasz megnyitásával lehet a területet növelni.

Papp Zsóka: Jó volna, ha nagyobb helyen tudnánk szervezni a rendezvényeket. A
befizetést szeretnénk ebben a kis teremben megoldani. A teraszt 4-5 év múlva be lehet
építeni.

Klisóczkiné Papp Andrea: Több vendéglátóhelyen befóliázzák.

-.-.-

Dulai Roland: Ismételten megkeresett Tengely Tibor a Nagyanyám Blues-A zenekar
tagja, hogy június 21-én ingyenesen fellépnének a rendezvényünkön. Tengely Katalinnak
odaadták a bemutatkozó anyagot.

Vámos Istvánné dr.: Örömmel vesszük, ha jönnek a Szent Mihály napi ünnepségünkre.

Papp Zsóka: Június 20-án fognak jönni.

-.-.-

Tengely László: A település egyes utcáin a közmunkások takarítanak, ez az egész falura
fog vonatkozni? Köszönöm a lakosok nevében, hogy rendbe teszik az árkokat, ez nagyon
jó dolog. A lakosokkal közölni kell, hogy ha ez megszűnik, visszaáll a régi rend és
mindenkinek ki kell tisztítania az árkot a háza előtt. Ezt tudatosítani kell az emberekkel.

-.-.-

Bíró Ferenc: Tavasszal egyre gyakrabban kell a füvet levágni, de nem tudjuk hová tenni.
Az emberek saját maguknak nem tudnak komposztálni, ez egyre több embernek okoz
problémát. Olyan hulladékfajta, mivel foglalkozni kell, meg kell előzni, hogy széthordják.

Vámos Istvánné dr.: A hulladékgazdálkodás felajánlotta, akinek igénye van rá
komposztáló ládákat tudnak kihelyezni.

-.-.-

Vámos Istvánné dr.: Volt egy korábbi határozata a képviselő-testületnek, hogy a nemzeti
összetartozás jegyében, csatlakozik ahhoz, hogy a hivatal épületére kitűzik a székely
zászlót. Ez a zászló nagyon meg van kopva, mi legyen?

Bíró Ferenc: Eldöntöttük, hogy kitesszük. Egy bizonyos idő után mindent zászlót cserélni
kell, mert tönkre megy. Javaslom, hogy vegyünk újat és ki kell tenni.

-.-.-

Balogh Edina: Javaslom, hogy készüljön egy tájékoztató arról, hogy miért kell
kommunális adót fizetni, mi tartozik ide, és a szemétdíjat miért kell fizetni? A lakosság
összekeveri a kettőt.
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Nincs több napirendi pont, a polgármester bezárja az ülést.

K. m. f.

Vámos Istvánné dr. Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester jegyző

Móráné Nemes Edit
jegyzőkönyvvezető


