
 
 
 
 
 

Készült Arló Nagyközség Faluházában az Arló Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 30-án 

megtartott soros üléséről 
 
 
Megjelent önkormányzati képviselők: 
Vámos Istvánné dr. 
Varró Lajos 
Balázsné Király Rita 
Balogh Edina 
Bíró Ferenc  
Vámos Andrásné 

polgármester 
alpolgármester 
képviselő 
képviselő 
képviselő  
képviselő 

 

Távollévő önkormányzati képviselők: 
Dr. Springer József képviselő 
 
Meghívottak neve, megjelenésük ténye: 
Berencsi Lajosné 
Horvát Ernő 
Koós Lajos 
Nagyné Simon Katalin 
Méhész Dezső 
Lukán Istvánné  
Janiczak Dávid 
Tengely Katalin  
Csipkés Vilmos  
Papp Zsóka 
Koós Éva 
Juhász János 
Füller Tiborné 
Kovács Józsefné 
Ritter Géza 
Lőrincz Ákos  
Vouszka Zoltán 
Klisóczkiné Papp Andrea 
Fógel Orsolya 
Solymosi Katalin 

Külső tag 
Külső tag 
Külső tag 
Intézményvezető 
Intézményvezető 
Intézményvezető  
Ügyvezető 
Tájház és Könyvtár vezetője 
RNÖ elnöke 
Pályázó 
Közalkalmazotti tanács képviselője 
Felügyelő Bizottság elnöke 
Konyha vezető 
Szakács 
ÉRV vezérigazgató 
ÉRV stratégiai igazgató 
Borsodvíz Zrt. igazgatóhelyettes 
jegyző   
FTVA képviselője 
jegyzőkönyvvezető 
 

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

ASZAK dolgozói 3 fő Jelen van 



 2 

 
Vámos Istvánné dr. köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, bejelenti, hogy dr. Springer József képviselő később fog 
érkezni. Tájékoztatást ad arról hogy az ülésen megjelentek a  Borsodvíz Zrt. 
és az ÉRV képviselői, akik törvényi változás következtében rendkívüli 
javaslatot tettek az ivóvíz   üzemeltetési-bérleti szerződés megszüntetésére, 
melyet javasol első napirendként megtárgyalni. 
Javaslatot tesz az ülés napirendjének elfogadására. A javaslatot a 6 jelenlévő 
képviselő egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadja el: 
 
 

Javasolt és elfogadott napirendi pontok: 
 

1./ Borsodvíz Zrt-vel kötött üzemeltetői szerződés 
megszüntetése 
2./ Külső tag eskütétele 
3./ 2013. évi költségvetési rendelet módosítása 
4./ I. félévi pénzügyi beszámoló 
5./ Közterület használatáról szóló rendelet módosítása 
6./ Társulási megállapodás módosítása 
7./ ASZAK vezetői álláspályázata 
8./ Konyha működtetése 
9./ Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. beszámolója 
10./ Ügyvezetői álláspályázatok 
11./ Egyebek 
 
 
Tárgyalt napirendi pontok: 
 

Vámos Istvánné dr. megnyitja az 1. napirendi pontot. 
 
 

1. Napirendi pont: 
 

Borsodvíz Zrt-vel kötött üzemeltetői szerződés 
megszüntetése 

 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
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Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Vámos Istvánné dr.: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tegnapi 
ülésén előzetes tájékoztatást kért a Borsodvíz által megszüntetni kívánt 
szolgáltatásról.  Megkérem a Borsodvíz képviselőjét, hogy ismertesse a 
tényeket, melyek a szerződés felmondására adnak okot. 
 
Vouszka Zoltán: Társaságunk hosszú távú szolgáltatást kívánt biztosítani, 
azonban a jogszabályi módosítások mást követelnek. Eszerint a szolgáltató és 
a fogyasztó közötti távolság nem lehet több mint 40 km, mérlegelést nem 
enged a szabályozás. Az akkreditációs kérelem beadása Arló vonatkozásában 
nem történt meg. Az ózdi önkormányzattól tegnap kaptuk meg a 
nyilatkozatot. Amennyiben elfogadja a testület a szerződés felmondására 
vonatkozó javaslatunkat, kérjük az üzemeltetési szerződés közös 
megegyezéssel történő megszüntetését aláírni. Az összegszerű kimutatás 
elkészült, a Borsodvíz Zrt. által fizetendő összeg 1.460.500 Ft, mely 45 napon 
belül átutalásra kerül az önkormányzat részére. Hat fő dolgozót vettek át a 
kft-től a rendszerbe, őket az ÉRV továbbra is foglalkoztatja. A készletek a 
megállapodás alapján szintén átkerülnek az ÉRV-hez. A vízóra leolvasások 
hamarosan meg fognak kezdődni. 
 
Ritter Géza: Polgármester asszonnyal már beszéltünk a változásról. 
Próbáltam tolmácsolni, hogy partnerek vagyunk a szolgáltatás további 
folytatásában.  Az ózdi önkormányzat testülete döntött az ivóvíz és szennyvíz 
kapcsán, jelenleg a munkaszerződések aláírása folyik a székházban. Kérem, 
hatalmazzák fel a polgármester asszonyt a szerződés aláírására. 
 
Balázsné Király Rita: Jelent ez valamilyen változást a szolgáltatásban? 
 
Ritter Géza: Nincs alulszabályozás ebben a vonatkozásban. Nem tehetjük 
meg azt, hogy hanyagul üzemeltetünk, mert óriási összegekre büntetnek. Ha 
mégis észlelnek problémát, jelezzék felénk. 
 
Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a közös 
megegyezéssel történő szerződés bontást. Javasoljuk, hogy hatalmazzuk fel a 
polgármester asszonyt a szerződések megszüntetésére, illetve megkötésére, 
mert a szolgáltatásnak folytatódnia kell. 
 
Varró Lajos:  A saját kútjaink kapacitását hogyan tervezik beszámítani? 
 
Ritter Géza: Most is használjuk azokat, nem hiszem, hogy kivesszük a 
vízbázist. 
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Vámos Istvánné dr.: Javaslom, hogy a Borsodvíz Zrt-vel kötött üzemeltetői 
szerződést augusztus 31-ével szüntessük meg, az új szolgáltatóval való 
tárgyalásra pedig kérek felhatalmazást, valamint arra, hogy mindkét 
szerződést és a hozzá kapcsolódó okmányokat aláírhassam.  
 
 A 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 
határozatot hozzák: 
 

147/2013. (VIII. 30.) sz. határozat: 
 
Tárgy: A BORSODVÍZ Zrt.-vel megkötött Bérleti-Üzemeltetési 
Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
BORSODVÍZ  Zrt-vel 2012. júliusában megkötött Bérleti Üzemeltetési 
Szerződést közös megegyezéssel, 2013. augusztus 31-i hatállyal 
megszünteti. 
 

2. A Képviselő-testület elfogadja a határozat 1. sz. mellékletét képező 
víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó Bérleti-Üzemeltetési Szerződést 
megszüntető okiratot.  
Felhatalmazza a Polgármestert a megszüntető, valamint az ahhoz 
kapcsolódó egyéb okiratok aláírására. 
 

3. A Képviselő-testület a település egységes ivóvízellátásának, a 
közműves szennyvíz elvezetésének és tisztításának biztosítása 
érdekében a vízi közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
35. § (2) bekezdésében meghatározott működési engedély feltételeknek 
megfelelő vízközmű szolgáltatóval, az Észak-magyarországi Regionális 
Vízművek Zrt-vel (székhely: 3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1. 
cégjegyzékszám: 05-10-000123) (a továbbiakban: ÉRV Zrt.) kívánja a 
szolgáltatást biztosítani 2013. szeptember 1-jétől kezdődően. 
 

4. A Képviselő-testület elfogadja az ÉRV Zrt-vel a vízi közmű 
szolgáltatására megkötendő, megállapodást a határozat 2. 
mellékletében foglaltak szerint. 
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5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
mellékleteiben szereplő, valamint az átadással összefüggő egyéb 
okiratok aláírására. 

 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Határid ő: 2013. szeptember 2. 

 
 

Megérkezik dr. Springer József képviselő. 
 
Csipkés Vilmos: Nem kaptam meg a szót, pedig kérdeznék. A 40 km hogyan 
jött ki? Mikor beolvadt a Borsodvíz-be, akkor kártalanították az arlóiakat? Az 
arlói polgárok pénzén volt egy kft. 
 
Vámos Istvánné dr.: Nincs választási lehetősége a képviselő-testületnek. 
Nagyon jól tudod, hogy átalakult a vízmű kft. helyben megszűnt a 
szolgáltatás. 
 
Bíró Ferenc: A kormányrendeletet a jogalkotók alkották, ehhez nekünk 
semmi közünk. Szakmai egyeztetések folytak előtte. Miért beszélnénk 
kártalanításról? Az arlói lakosok folyamatosan előnyhöz jutottak a kft-től. 
 
Vámos Istvánné dr. polgármester ezután beszámol a lejárt határidejű 
határozatokról. Minden határozat végre lett hajtva, azt az érintettek 
megkapták. A fehér kocsma megvásárlása nem jött létre, mert a tulajdonos 
magasabb árhoz ragaszkodik. A hulladék szolgáltatási szerződés megkötése 
folyamatban van. A műfüves pálya építést támogatásra érdemesnek ítélték, de 
forrás hiányában egy időre felfüggesztették. Ma lesz az ügyvezetői és az 
ASZAK intézményvezetői álláspályázatok elbírálása. 
 
 

2. Napirendi pont: 
 

Külső tag eskütétele 
 

Vámos Istvánné dr.: Úgy határozott a képviselő-testület, hogy Koós Lajost 
kéri fel a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság külső tagi tisztségére, aki 
ezt a felkérést elvállalta. Kérem, hogy tegye le az esküt. 
 
Koós Lajos a képviselő-testület előtt leteszi az esküt a melléklet szerinti 
szöveggel. 
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Koós Lajos: Köszönöm ezt a számomra nagy megtiszteltetést. 
 

Koós Lajos távozik az ülésről. 
 
 

3. Napirendi pont: 
 

2013. évi költségvetési rendelet módosítása 
 

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Vámos Istvánné dr.: A bizottságok tárgyalták az előterjesztést, kérem fejtsék 
ki álláspontjukat. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 
elfogadásra javasolja az előterjesztést.  
 
Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igennel 
elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
Vámos Istvánné dr.: Javasolom a költségvetési rendelet elfogadását   az 
előterjesztés szerint. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 
rendeletet alkotják: 
 
 

Arló Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
15/2013. (IX. 2.)  

önkormányzati rendelete 
 

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
5/2013. (III.4.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: 
Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  34. § 
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(1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Arló 
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 12/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 3. 
mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, 
Szociális és Oktatási Bizottság és Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 

 
1. § 

 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. 
évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:  
 

„2. § (1) Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2013. évi pénzügyi 
mérlegét (a továbbiakban: költségvetés) 

627 292  E Ft    Költségvetési bevétellel 
703 247  E Ft    Költségvetési kiadással 
75 955  E Ft 
61 807  E Ft 
14 148  E Ft 

   Költségvetési hiánnyal 
- ebből működési 

   felhalmozási hiánnyal  
állapítja meg.” 

 
2. § 

 
A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ 7. § (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Ózdi 
Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodik.”  

 
3. § 

 
A Rendelet  1.1., 1.2., 1.4.,  2.1.,  2.2.,  6.,  9.,  9.1., 11., 12.,  melléklete 
helyébe az 1-10. melléklet lép. 

 
4. § 

 
(1) Ez a rendelet 2013.szeptember 3-án lép hatályba és 2013. szeptember 4-én 
hatályát veszti. 



 8 

 
(2) Hatályát veszti a Rendelet: 

a) 4. § (1) bekezdése,  
b) 6. § (5) bekezdése, 
c) 7. § (1) bekezdése. 

 
 
 
Vámos Istvánné dr.                                                    Klisóczkiné Papp Andrea  
 polgármester                                                                               jegyző 
 
 

4. napirendi pont: 
 

2013. I. féléves pénzügyi beszámoló 
 

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Vámos Istvánné dr.: A bizottságok tárgyalták az előterjesztést, kérem 
ismertessék álláspontjukat. 
 
Balázsné Király Rita: A bírságok és egyéb bevételek teljesítése mindig 
probléma. Bérleti díj tartozás igen magas, de ebben a vízszolgáltató tartozása 
is benne van. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság javasolja a 
beszámoló elfogadását. 
 
Bíró Ferenc: Az I. féléves beszámoló tényszerű, a gazdálkodás példa értékű a 
hivatal részéről. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a 
beszámoló elfogadását. 
 
Varró Lajos:  Polgármester választás is volt, de továbbra is megfontolt a 
gazdálkodás. 
 
Vámos Istvánné dr.: Az I. féléves pénzügyi beszámoló elfogadását 
javasolom az előterjesztés szerint. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 
határozatot hozzák: 
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148/2013. (VIII. 30.) sz. határozat: 
 
Tárgy: I. féléves pénzügyi beszámoló 
 
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2013. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóját a melléklet szerint 
elfogadja. 
 
Határid ő: 2013. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

5. Napirendi pont: 
 

Közterület használatáról szóló rendelet módosítása 
 

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Vámos Istvánné dr.: Mindkét bizottság tárgyalta az előterjesztést. Kérem a 
véleményüket. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 
elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is elfogadásra 
javasolja az előterjesztést. 
 
Vámos Istvánné dr.: A közterületek használatáról szóló rendelet elfogadását 
kérem az előterjesztés szerint. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 
rendeletet alkotják: 
 
 
 

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2013. (IX. 2.) 
önkormányzati rendelete 

a közterületek használatáról szóló  
18/2004. (VI. 1.) 

 önkormányzati rendelet módosításáról 
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Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) 
bekezdésében és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4)-(5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Arló Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 12/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 3. 
mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, 
Szociális és Oktatási Bizottság véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el: 
 

1.§ 
 

A közterületek használatáról szóló 18/2004. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3. § A közterület rendeltetéséről eltérő használatához (a továbbiakban: 
közterület használat) a tulajdonos önkormányzat hozzájárulása szükséges. A 
közterület használati hozzájárulás önkormányzati hatósági engedély, 
amelynek kiadására a polgármester jogosult.” 
 
 

2. § 
 

A Rendelet a következő 8/B. §-sal egészül ki: 
 

„8/B. § (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 
2. § 2. pontja szerinti filmalkotások forgatása céljából történő közterület 
használat (a továbbiakban: filmforgatási célú közterület használat) 
vonatkozásában e rendelet szabályait a 8/B. §-ban foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni. 
 
(2) A hatósági szerződés jóváhagyásának egyedi feltételeként kell 
meghatározni mindazon előírásokat, amelyeket a kérelmezett közterület 
használattal kapcsolatban a közútkezelő a véleményében, vagy bármely más, 
a kérelmezett közterület-használat folytán érintett szerv, szervezet 
nyilatkozatában meghatároz. A közút közterület használatára vonatkozó 
közútkezelői vélemény hiányában a hatósági szerződés nem hagyható jóvá. 
 
(3) Nem köthető filmforgatási célú közterület használathoz hatósági 
szerződés, ha a közterület filmforgatási célú igénybevétele a környezetre 
káros hatással van, a közbiztonságot, közerkölcsöt vagy az egészséget 
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veszélyezteti. 
 
(4) Meg kell tagadni a hatósági szerződés jóváhagyását annak a 
kérelmezőnek,  

a) akinek a közterület használati szerződése a kérelem benyújtását 
megelőző 1 éven belül 
aa)  jogellenes közterület használat, vagy  

 ab) díjfizetési hátralék miatt szűnt meg, vagy  
 ac) jóváhagyott hatósági szerződésétől eltérően szabálytalanul használta 

a közterületet, vagy  
 ad) a megállapított díjat nem fizette meg, vagy 
b) aki a kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül közterület használati 

hozzájárulás nélkül használta a közterületet. 
 
(5) A filmforgatási célú közterület használattal összefüggő, Mktv-ben 
meghatározott képviselő-testületi hatásköröket átruházott hatáskörben a 
polgármester gyakorolja. 
 
(6) A képviselő-testület a filmforgatási célú közterület használatra területi és 
időbeli korlátot nem határoz meg. 
 
(7) Turisztikailag kiemelt közterületek a kiemelt jelentőségű természet-
megőrzési területnek jelölt területekhez tartozó közterületek. 
 
(8) A filmforgatási célú közterület használat igénybevételéért fizetendő díj 
általános forgalmi adó nélküli összegét az 1. melléklet tartalmazza. 
 
(9) Mentes a filmforgatási célú közterület használati díj alól: 

a) az önkormányzat megrendelésére készülő film forgatása, 
b) az önkormányzatról turisztikai célból készített film forgatása, vagy 
c) községi ünnepségeken, rendezvényeken az önkormányzat intézményei 

által készített felvétel forgatása. 
 
(10) A képviselő-testület 50%-os díjkedvezményt nyújt: 

a) filmművészeti oktatási intézményben hallgató vizsgafilmjének 
forgatása,  

b) tudományos, ismeretterjesztést szolgáló felvétel forgatása  
esetén. 

 
(11) A filmforgatási célú közterület használathoz a hozzájárulás megadását 
követően a filmforgatást akadályozó, a kérelmezőnek nem felróható, valamint 
a rendkívüli természeti események elhárulását követő 5 napon belül a 
kérelmező számára a közterület használatot újra biztosítani kell. 
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(12) A kérelmező a tevékenysége gyakorlása során köteles tartózkodni a 
közterület más használóinak szükségtelen zavarásától. A filmforgatás során a 
szomszédos lakóingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését 
a közterületet használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget 
nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.”   
 

3. § 
 

A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„9. § (1) Aki a közterületet a 4. § (1) bekezdés szerinti hozzájárulás, vagy 
filmforgatási célú használat esetén hatósági szerződés nélkül, vagy a 
hozzájárulástól, hatósági szerződéstől eltérő módon, illetve azt meghaladó 
mértékben használ, köteles a polgármester által felhatalmazott személy 
felhívására a jogellenes közterület használatot haladéktalanul megszüntetni, 
továbbá kártalanítás nélkül kötelezhető a közterület eredeti állapotának 
helyreállítására. E kötelezettség elmulasztása esetén a polgármester az eredeti 
állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti, 
amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül 
nem tesz eleget.” 
 

4. § 
 
A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„10. § (1) A közterület használati hozzájárulás iránti kérelmet a filmforgatási 
célú közterület használat kivételével az Arlói Polgármesteri Hivatalba kell 
benyújtani.” 
 

5. § 
 

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

6. § 
 

(1) Ez a rendelet 2013. szeptember 3-án lép hatályba és 2013. szeptember 4-
én hatályát veszti. 
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 (2) Hatályát veszti   
a) a Rendelet 4. § (1) bekezdés k) pontja, 
b) a Rendelet 4. § (2) bekezdés d) pontja. 

 
 
   Vámos Istvánné dr.                                                 Klisóczkiné Papp Andrea                      
    polgármester                                                                                        jegyző 
 
 
 

1. melléklet a 16/2013. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez 
1. melléklet a 18//2004. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez 

 
 

A közterület használat igénybevételéért fizetendő díjak  
 

1) közterületen történő árusítás, kiállítás, vásár, 
mutatványosok, vásárosok által elfoglalt terület 
után        100,- Ft/m²/nap 

2) közterületbe nyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, 
védőtető, ernyőszerkezet, hirdető berendezés, cég- és 
címtábla elhelyezése, önálló hirdető berendezés    
elhelyezése       100,- Ft/m²/hó  

3) mozgó árusítás      500,- Ft/nap 
4) hirdetés elhelyezése önkormányzati tulajdonban lévő  

hirdetőtáblán      100,- Ft/A4  
formátum/hó 

5) A filmforgatási célú közterület használat  
igénybe vételéért fizetendő díj 
a) filmforgatási helyszín esetében  
    aa) turisztikailag kiemelt közterületen           500,- Ft/ m²/nap 
    ab) egyéb közterületen     250,- Ft/ m²/nap 
b) technikai kiszolgálás és stáb parkolás esetében   
    ba) turisztikailag kiemelt közterületen           400,- Ft/ m²/nap 
    bb) egyéb közterületen    200,- Ft/ m²/nap 

6) Egyéb, az épített környezet alakításáról és védelméről 
 szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (4) bekezdésében  
 meghatározott rendeltetéstől eltérő közterület használat  
 esetén         50,- Ft/ m²/nap 
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6.Napirendi pont: 
 

Társulási megállapodás módosítása 
 

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Vámos Istvánné dr.: Az ügyeleti megállapodást már tárgyaltuk. Az alapító 
okirat  az    Államkincstár által kért módon javításra került. Megtörtént a 
társulás elnökének megválasztása, Kormos Krisztián tölti be a tisztséget. A 
bizottságok tárgyalták az előterjesztést, kérem fejtsék ki álláspontjukat. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 
elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra 
javasolja az előterjesztést. 
 
Vámos Istvánné dr.: A társulási megállapodás módosításának elfogadását 
kérem az előterjesztés szerint. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 
határozatot hozzák: 
 

149/2013. (VIII. 30.) sz. határozat: 
 
Tárgy:  Társulási megállapodás módosítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Nádasd-völgyi 
Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítását elfogadja a melléklet szerinti tartalommal. 
 
Határid ő: 2013. szeptember 3. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
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7. Napirendi pont: 
 

ASZAK vezetői álláspályázata 
 

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Vámos Istvánné dr.: Egy db pályázat érkezett a vezetői állásra, Papp Zsóka 
arlói lakos pályázata. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta 
a pályázatot. Több kérdést is feltettünk neki. A bizottság 2 igennel és 1 
tartózkodással támogatja a pályázót. Én tartózkodtam a szavazáskor. Jónyer 
Lajosné szakértő véleményezte a pályázatot, sok pozitívumot kiemelt belőle. 
Nekem a vezetői programjával kapcsolatban vannak kétségeim. A 
kérdéseimre több-kevesebb sikerrel kaptam választ. A pályázatában 
kérdéseket fogalmazott meg, de neki válaszokat kellett volna adnia. Az Idősek 
Otthona helyett előnyben részesítené a házi segítségnyújtást, ez sem tetszik. 
 
Vámos Istvánné dr. polgármester felolvassa Jónyer Lajosné szakértő 
véleményét, mely szerint a pályázó szakmai szempontból és iskolai 
végzettségét illetően teljesen alkalmas a feladat ellátására. 
 
Papp Zsóka: Képviselőasszony felvetésére válaszolva én nem kérdéseket 
tettem fel, hanem vázoltam, hogy ezen kérdések alapján  gondolom a munkát 
szervezni. Elhangzott bizottsági ülésen az a kérdés, hogy szerintem nem 
hatékony a munka? De igen, szerintem az. Sőt, vannak olyan kollégáim, 
akiket lehetett volna elismerésben is részesíteni. 
 
Varró Lajos:  Ezeket a problémákat megbeszélted a vezetőddel? 
 
Papp Zsóka: Igen, mindig elmondtam a munkáltatómnak a gondolataimat.   
 
Vámos Istvánné dr.: A közalkalmazotti tanács képviselője jelen van, kérem 
mondja el a tanács  véleményét. 
 
Koós Éva: A közalkalmazottak 16 igennel támogatták a pályázatot. 
 
Bíró Ferenc: Az előző pályázati kiírásra volt két pályázó, most egy harmadik 
személy pályázott. Ez a választás nem választás lesz, mert nincs másik 
pályázó, nem vagyunk választási helyzetben. Nem értem, hogy a korábbi két 
pályázó miért nem pályázott, és a mostani pályázó miért nem adta be ezelőtt? 
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Nem szeretnéd a konyhát működtetni, miért? 
 
Papp Zsóka: A konyha működtetése nem tartozik szorosan a szociális 
ágazathoz, erre vonatkozóan nincs szakképzettségem. De ha megválasztanak, 
akkor ugyanolyan gondoskodással figyelem a munkájukat, mint a szociális 
ágazatban.  Azért most adtam be a pályázatomat, mert most érett meg bennem 
az elhatározás, valamint a kollégáim is biztattak.  
 
Varró Lajos:  Engem nem győzött meg a pályázó. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, hogy a képviselő-testület döntsön a pályázó 
kinevezéséről a korábbi intézményvezető alkalmazási feltételeivel azonos 
módon, azaz javasolom, hogy 5 évre bízza meg a vezetői feladatok ellátásával 
és a vezetői pótléka a pótlékalap 250 % legyen. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 4 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett 
a következő határozatot hozzák: 
 
 

150/2013. (VIII. 30.) sz. határozat: 
 
Tárgy:  Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetőjének kinevezése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Arlói Szociális 
Alapszolgáltatási Központ vezetőjének 2013. szeptember 1-jei hatállyal Papp 
Zsókát kinevezi. 

 
A vezetői megbízás 5 évre, 2018. augusztus 31-ig szól. 
Vezetői pótléka a pótlékalap 250 %-a. 

 
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a további szükséges intézkedés 
megtételére. 

 
Határid ő: 2013. szeptember 1. és 2018. március 1. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Nagyné Simon Katalin: Köszönöm mindenkinek az elmúlt 10 év közös 
munkáját. Tudom, hogy eredményesen tudtunk együtt dolgozni.  
 
Vámos Istvánné dr.: Jó egészséget, sikereket kívánunk az új munkahelyeden, 
amit önként választottál. 
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Varró Lajos:  Nem irigyeltem soha az itt dolgozókat. Eleget tettél az 
elvárásoknak. Irigylem, hogy felsorakoztak mögéd a dolgozóid. 
 
Balázsné Király Rita: Szakmailag semmilyen kivetni valót nem találtunk a 
munkádban. Kívánok jó egészséget, remélem, hogy a munkakapcsolat 
megmarad. 
  

 
8. Napirendi pont: 

 
Konyha működtetése 

 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Vámos Istvánné dr.: Ajánlatot kaptunk a Venatic Kft-től a konyha 
működtetésére. Nagyon jónak tűnik az ajánlat. Azonban tény adatokra 
támaszkodva megállapítottuk, hogy nem lenne értelme átadni. A 2013. évi 
gyermekétkeztetési normatívát felemelték, ezért nem veszteségesen működik 
a konyha.  
 
Bíró Ferenc: A kimutatást megköszöntük, amit a hivatal készített. Ebből 
kiderült, hogy semmi sem indokolja a konyha vállalkozásba adását. A 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság nem javasolja a konyha működését 
átadni. 
 
Balázsné Király Rita: Nem mindegy az sem, hogy egy közalkalmazott 
milyen státuszban dolgozik. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 
véleménye is az elutasítás. Megkérdezem a dolgozók véleményét erről. 
 
Füller Tiborné:  Mi örülünk ennek a döntésnek. Mindig a takarékoskodás 
mellett voltunk eddig is. Méhész Dezső igazgató úrral beszéltünk a menzás 
létszámról, mert jövő héttől minden osztály tanulói csak az étteremben 
fogyaszthatják el az ebédet. Ez nagy probléma a hely szűkössége miatt. 
Készítünk egy számítást ezzel kapcsolatban. 
 
Vámos Istvánné dr.: Elégedettek voltatok a nyári gyerekétkeztetéssel? 
 
Nagyné Simon Katalin: Mennyiségre és minőségre is megfelelő volt, meg 
voltunk vele elégedve. A faluból sem érkezett negatív visszajelzés. 
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Vámos Istvánné dr.: A felújítás során esetleg tudjuk a konyha területét 
növelni, vagy az alsó tagozatosoknak nem ott kellene ebédelni. 
 
Balázsné Király Rita: 5 iskola otthonos osztályban előírja a törvény a 
kötelező háromszori étkezést. 
 
Varró Lajos:  A képviselő-testület folyamatosan foglalkozik a konyha 
fejlesztésével, várjuk a lehetőséget. 
 
Méhész Dezső: Számításba jöhet az iskola területén belüli helyiség, mint 
étkezési terület.  
 
Kovács Józsefné: Köszönöm, hogy így állnak hozzánk a testület tagjai. 
Szeretném tolmácsolni, hogy a bérünk igen alacsony, jó lenne erre is 
megoldást találni. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást, javasolom az üzemeltetési   ajánlat 
elutasítását. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú szavazattal a következő 
határozatot hozzák: 
 
 

151/2013. (VIII. 30.) sz. határozat: 
 
Tárgy:  Napsugár Konyha-Étterem működtetése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Venatic Kft. ajánlatát 
köszönettel vette, a Napsugár Konyha-Étterem üzemeltetésére azonban nem 
kíván szerződést kötni.  
 
Határid ő: 2013. szeptember 6. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
 

9. Napirendi pont: 
 

Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. beszámolója 
 

A napirendi pont előterjesztője: Janiczak Dávid ügyvezető 
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Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérdezem az ügyvezetőt, hogy véleménye szerint sért-e 
üzleti érdeket a nyílt ülés tartása? 
 
Janiczak Dávid: Nem sért üzleti érdeket véleményem szerint. A Felügyelő 
Bizottság tárgyalta a beszámolót. Az eredmény mínusz, mert tavalyról 
áthozott tételeket is tartalmaz. A lakossági vízdíj behajtása eredményes volt. 
Sikerült elérni, hogy a Suvadás Liget önfenntartó legyen.  
 
Juhász János: A Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót. 
 
Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést. A számviteli eredmény mínusz, de a számviteli eredmény nem 
pénzügyi eredmény. Fontos, hogy ez az év bebizonyította, hogy a 
vízszolgáltató tevékenység megszűnése után is önfenntartó tud lenni a kft. A 
bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást a beszámoló elfogadására. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú szavazattal a következő 
határozatot hozzák: 
 
 

152/2013. (VIII. 30.) sz. határozat: 
  
Tárgy:  Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. beszámolója 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Turisztikai és 
Közösségi Kft. beszámolóját elfogadja.  
 
Határid ő: 2014. április 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Janiczak Dávid: A rendkívüli ülés jegyzőkönyvéből lemaradt az egyik 
határozat határideje. Mivel alapozza azt Vámos Andrásné, hogy én szolgálati 
autóval járok az új munkahelyemre? Megkérem polgármester asszonyt, hogy 
ismertesse a képviselőkkel a vizsgálat eredményét. 
 
Vámos Istvánné dr.: Ezt majd máskor lehet tisztázni, ennek az ülésnek most 
nem szerepel a napirendjén a Liget kft. autó használata. 
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Klisóczkiné Papp Andrea: A jegyzőkönyvből véletlenül kimaradt a határidő.  
 
Vámos Istvánné dr.: Az ellenőrzés megtörtént, a jegyzőkönyv erről 
elkészült. 
 
Janiczak Dávid: Kérem a tájékoztatást a képviselő-testület felé, hogy mi 
történt az eset kivizsgálásakor, mik a megállapítások. 
 
Vámos Istvánné dr.: Majd a következő testületi ülésen.  
 
Janiczak Dávid: Köszönöm mindenkinek, hogy befogadtak a településen. A 
képviselő-testületnek, különösen Zsigray Árpád polgármester úrnak, hogy 
működő strandot hoztunk létre a faluban. Nagy örömömre szolgált, hogy itt 
dolgozhattam. Sajnálom, hogy unszimpátiát tanúsít felém a polgármester 
asszony. Ellenséges viszony alakult ki közöttünk, amire én nem szolgáltam rá. 
Nehéz volt már itt dolgoznom, ezért másik munkahelyet kerestem. 
Szeptember 30-áig szólt a megbízási szerződésem. A felmondásomat 
beadnám a mai nappal, és átadnék mindent az új vezetőnek. Elkészítettem az 
átadást. Jó döntést kívánok a képviselőknek, hogy az idegenforgalom 
emelkedjen a településen. 
 
Vámos Istvánné dr.: Megköszönöm Dávid munkáját. Nem csak az én 
hozzáállásom miatt jutottunk ide, más emberek is így állnak hozzá. Bizonyos 
magatartásod ellen van kifogásom, amit meg is beszéltünk. A rendkívüli 
felmondást határozottan visszautasítom, mert ez jogi szempontból sem 
működik. Az ügyvezetői állás október 1-től tölthető be. A rendkívüli 
felmondásra okot adó körülmény nem áll fenn a részedre, a munkád nincs 
ellehetetlenítve. A mai napon – mint átvevő – nem tudunk jelen lenni. A majd 
megválasztásra kerülő ügyvezető sem biztos, hogy meg tud jelenni még ma az 
átadáson és a pályázatban október 1-vel kell beállnia. Ha az új ügyvezető azt 
mondja, hogy korábban is munkába tud állni, akkor majd lehetséges lesz a 
jogviszonyod közös megegyezéssel való megszüntetése. Az átadásra az lesz a 
megfelelő időpont, amikor visszajössz a nyaralásból. Beadhattad volna a 
pályázatodat, a képviselő-testület dönt, nem én egy személyben. Úgy 
döntöttél, hogy megsértődsz és nem adod be, ugyanúgy mint az 
Intézményvezető asszony. Javaslom, hogy a képviselő-testület ne fogadja el a 
felmondást, erre kérem a szavazást. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú szavazattal a következő 
határozatot hozzák: 
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153/2013. (VIII. 30.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Ügyvezető felmondása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Janiczak Dávid 
ügyvezető azonnali felmondását nem fogadja el.  
 
Határid ő: 2013. augusztus 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Bíró Ferenc: Határozott idejű megbízási szerződést kaptál, nincs közös 
megegyezés. El kell látni addig is a feladatokat. 
 
Varró Lajos:  Fiatal és vehemens vagy. Minden vezetés más, az elején 
történnek harcok. Egy kicsit le kell nyugodni, egyeztetni kell. Megköszönöm 
a munkádat.  
 
Balázsné Király Rita: A bizottság nevében szeretnék elbúcsúzni.  
 
Csipkés Vilmos: Látszik, hogy milyen nagy fejlődés van a tónál, de látom a 
sértődést benned. 
 

Távozik az ülésről Bíró Ferenc és dr. Springer József képviselő. 
 

Szünet. 
 

10.  Napirendi pont: 
 

Ügyvezetői álláspályázatok 
 

Vámos Istvánné dr.: Köszöntöm a pályázókat. Megállapítom, hogy a 
testületi ülés határozatképes. 22 pályázat érkezett, ebből egy pályázó 
visszalépett. Azt kívánja az üzleti érdek, hogy olyan ügyvezető álljon a 
társaság élén, aki alkalmas a feladatra. Nem szimpátia alapján, hanem 
szakmai alapokon döntsünk. A hiányzó dokumentumok (pl. erkölcsi 
bizonyítvány, nyilatkozatok) pótlása következik.  
 
A pályázók pótolják a hiányzó dokumentumokat. 
Krisztián Flórián nem kéri a zárt ülés tartását a pályázatával kapcsolatban. 
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Vámos Istvánné dr.: A beadott dokumentumok megvizsgálása alapján 
megállapítom, hogy Balázs Melitta nem rendelkezik továbbra sem 
jogosítvánnyal, Jónás Gábor pedig erkölcsi bizonyítványt nem csatolt, 
valamint nem nyilatkozott, ezért ez a két pályázat nem felel meg a kiírt 
követelményeknek, nem javaslom tárgyalni. Kérem erre a szavazást. 
  

154/2013. (VIII. 30.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Nyilatkozat elfogadása és formai okok miatti elutasítás 
 
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázat tárgyalását 
megelőzően Krisztián Flórián nyilatkozatát elfogadja, Balázs Melitta és Jónás 
Gábor pályázatát formai hiányosságok miatt elutasítja. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Balogh Edina: Miért nem szóltatok, hogy az unokahúgomnak formailag nem 
jó a pályázata? Miért hoztatok ilyen helyzetbe? Elvártam volna, hogy 
legalább meghallgatjátok. 
 
Vámos Istvánné dr.: Elnézést kérünk Tőled a pályázónak tudnia kell, hogy 
becsatolt-e minden szükséges kelléket. Mivel a pályázatában azt írta, hogy a 
jogosítvány megszerzése folyamatban van, joggal gondolhattuk, hogy az 
elbírálás idejére pótolni tudja. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Nem jutott eszünkbe emiatt külön szólni. 
Folyamatban lévőnek volt feltüntetve a jogosítvány, ezt most pótolhatta volna. 
 
Vámos Istvánné dr.: A pályázók meghallgatása következik, melyben abc 
sorrendet kívánunk tartani. A pályázók meghallgatása után, hozzávetőlegesen 
este 6 óra körül fog eredményt hirdetni a képviselő-testület. Ekkor mindenkit 
várunk vissza, de értesíteni fogunk mindenkit hétfőn. Tájékoztatja a 
megjelenteket a szavazás menetéről. Előfordulhat, hogy több pályázó azonos 
számú szavazatot kap. Ebben az esetben a második körben azon pályázatok 
kerülnek elbírálásra, amelyek a legtöbb egyenlő számú szavazatot kapták. 
Elsőnek Borbás Péter kerül meghallgatásra. 
 
A pályázók kimennek a teremből, Borbás Péter bent marad. 
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Borbás Péter 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérte-e zárt ülés tartását? Kíván-e valamit hozzátenni a 
pályázatához? 
 
Borbás Péter: Nem kértem a zárt ülést. Reálisan néztem a dolgokat, mert 
nagy beruházásokra nincs pénz. Elsősorban a pályázatokra próbáltam 
koncentrálni. A rendezvények fontosak, főleg a Suvadás tábor. A falunak 
nincs kultúrháza, ott lehetne kulturális központ. A hollandokat szeretném 
visszahódítani.  
 
Vámos Istvánné dr.: Említi a vállalkozók felkutatását.  
 
Borbás Péter: Helyi vállalkozók, fuvarozókra gondoltam. Reklám felületet 
lehetne nekik biztosítani a Suvadás honlapján.  
 
Balázsné Király Rita: Hány fővel képzeli el a működést? 
 
Borbás Péter: Nem látom még át a pénzügyi helyzetet, de a Munkaügyi 
Központot keresztül venném fel a dolgozókat. Nyáron diákmunkásokat 
foglalkoztatnék.  
 
Balázsné Király Rita: Milyen területeken hány embert foglalkoztatna? 
 
Borbás Péter: A vendéglátó egységre egy embert, karbantartót, egy főt a 
portára. A tó körül túra útvonalat építenék ki. 
 
Vámos Andrásné: A kft. tulajdonosa az önkormányzat. Tudod, hogy milyen 
jogi feladatokat jelent egy kft. vezetése? 
 
Borbás Péter: Utána jártam, tudom milyen feladatokat jelent. 
 
Vámos Andrásné: A vendéglőt hogyan működtetnéd? Milyen vendégeket 
hoznál? 
 
Borbás Péter: Hittan tábort, osztálytalálkozókat lehetne szervezni. 
Hétvégeken retro disco, rock tábor. 
 
A pályázó távozott a teremből és bejött a következő pályázó. 
 
Bredár Gabriella  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérte-e zárt ülés tartását? Kíván-e valamit hozzátenni a 
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pályázatához? 
 
Bredár Gabriella: Nem kérek zárt ülést. A vendég éjszakák számát emelném. 
Télen is odacsalogatnám a vendégeket. 
 
Vámos Istvánné dr.: Hány fővel szeretné működtetni? 
 
Bredár Gabriella:  2 fő szakács, 2 fő pincér. Csatornázásra, árokásásra 1 fő, 
könyvelő. 
 
Vámos Istvánné dr.: Melyik multinacionális cégre gondol, akiket meg 
lehetne keresni? Nyári napközis táborról kérek bővebben tájékoztatást. 
 
Bredár Gabriella:  Ózdon is több nagyobb cég van. Napközis táborokat 
lehetne szervezni gyerekeknek nyáron, különböző programokkal. 
 
Vámos Istvánné dr.: Téli működtetés? 
 
Bredár Gabriella:  Korcsolyázás, az étterem fejlesztése ebédre, vacsorára. 
 
Vámos Andrásné: Több ember foglalkoztatásáról van szó. Érzel magadban 
annyi ambíciót, hogy összetartsad őket? 
 
Bredár Gabriella:  Dolgoztam már üzletvezetőként. 
 
Varró Lajos:  A fejlesztéseket miből finanszíroznád? 
 
Bredár Gabriella:  Pályázati pénzekből. 
 
A pályázó távozott a teremből és bejött a következő pályázó. 
 
Császár Rita 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérte-e zárt ülés tartását? Kíván-e valamit hozzátenni a 
pályázatához? 
 
Császár Rita: Nem kérek zárt ülést. Lehet, hogy vázlatos a pályázatom, de 
amennyiben rám esik a választás, ezt teljesen kiegészítem, kidolgozom. 
 
Vámos Istvánné dr.: A kínálatot színesíteni, ezt miben látod? 
 
Császár Rita: Potenciálokat felölelő kínálati elemek kialakítása, amik a 
turizmust fejlesztik. Junior - senior triatlonra gondolok. Ehhez úszó- és bicikli 
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pálya kell. 
 
Vámos Istvánné dr.: Hány alkalmazottal tudnád a terveidet megvalósítani? 
 
Császár Rita: A jelenlegi létszámot nem ismerem, de 3-4 fő. 
 
Balázsné Király Rita: Meglátszik a pályázatokon a fiatalok tanultsága. Mit 
tart fő profiljának? 
 
Császár Rita: A sport, a vízi turizmus, az eddigi rendezvények szinten 
tartása, fejlesztése. Nincs a környéken tábor lehetőség az általános 
iskolásoknak. 
 
Vámos Istvánné dr.: Fejlesztések megvalósítását miből gondolja? 
 
Császár Rita: Olyan programokat kell kialakítani, amiből a fejlesztéseket 
majd eszközölni lehet.  
 
Bejött a következő pályázó. 
 
Farkas Zoltán: 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérte-e zárt ülés tartását? Kíván-e valamit hozzátenni a 
pályázatához? 
 
Farkas Zoltán: Várom a kérdéseket. 
 
Vámos Istvánné dr.: Hogyan képzeli a külföldiek bevonását? 
 
Farkas Zoltán: A svájci turisztikai vezetővel jó ismeretségem van. Vele már 
beszéltem, segít benne. A kempingezés ott nagy szeretetnek örvend. 
 
Vámos Istvánné dr.: Alkalmasnak tartja magát erre a feladatra? 
 
Farkas Zoltán: Természetesen. 
 
Varró Lajos:  Hány fővel képzeli el a kft. működtetését? Miből finanszírozná 
az elképzeléseket? 
 
Farkas Zoltán: Fel kell mérni, hogy hány alkalmazottra van igény. A portára 
1 fő, pénztárba, büfébe, konyhára, az utcafronton az italozót újra meg kell 
nyitni. 
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Balogh Edina: Vad ételek az étlapon, ez tetszik. A disznótort hogyan 
gondolod? 
 
Farkas Zoltán: Nevezéses módon, zsűriznék a teljesítményeket. 
 
Balogh Edina: Marketing tevékenységben mire gondolsz? 
 
Farkas Zoltán: Étterem, vadász turisztika. 
 
Balázsné Király Rita: Milyen tulajdonságokat tart fontosnak? 
 
Farkas Zoltán: A munkatársakkal való jó kapcsolat. 
 
 

Visszajön az ülésre dr. Springer József és Bíró Ferenc képviselő. 
 

Szünet 
 

Vámos Istvánné dr.: Megállapítom, hogy a testületi ülés szünet után is 
határozatképes. 
 
Bejött a következő pályázó. 
 
Háromsitz Nikolett 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérte-e zárt ülés tartását? Kíván-e valamit hozzátenni a 
pályázatához? 
 
Háromsitz Nikolett: Nem kérek zárt ülést. Több olyan rész van, ahol meg 
lehet valósítani ezeket a feladatokat. Elsősorban marketingre van szükség. 
 
Balázsné Király Rita: Van-e vezetői tapasztalatod? 
 
Háromsitz Nikolett:  Mentorként volt lehetőségem dolgozni. Új kollégákat 
tanítottam be, illetve ügyintézőként dolgoztam egy vállalkozásban.  
 
Varró Lajos:  Hány fővel képzeli az üzemeltetést? A fejlesztéseket miből 
finanszírozná? 
 
Háromsitz Nikolett:  A CSR-rel szeretném támogatni a fejlesztéseket, 
növeljük a PR hatást. Kiemeltem a tó megóvását. 
 
Balogh Edina: Milyen tapasztalatból tudod, hogy leromlott a horgászat és a 
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kempingszolgáltatás? 
 
Háromsitz Nikolett:  Nemrég költöztünk Borsodszentgyörgyre. Olyanokat 
kérdeztem, akik itt nőttek fel. Nincsenek megelégedve a horgászattal. Az 
interneten olvastam, hogy a kempingszolgáltatásra panaszkodtak. 
 
Bíró Ferenc: Az ügyvezetés lenne a feladatod. Belső vagy külső szakember 
segítségét kéred majd? 
 
Háromsitz Nikolett:  Belső emberrel próbálnám megoldani. Biztos kapok 
majd segítséget a jelenlegi ügyvezetőtől. 
 
Vámos Istvánné dr.: A tó teljes körű helyreállításán mire gondolsz? 
 
Háromsitz Nikolett:  Körbe sétálva gazosnak, szemetesnek láttam. Játszóteret 
építenék. 
 
A pályázó távozott a teremből, beszólításra került Herczeg János. 
 
Vámos Istvánné dr.: Herczeg János nem jelent meg a meghallgatáson. 
 
Bejött a következő pályázó. 
 
Ipacs László 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérte-e zárt ülés tartását? Kíván-e valamit hozzátenni a 
pályázatához? 
 
Ipacs László: Nem kérek zárt ülést. A sport nekem szívügyem, edzőtáborokat 
el tudok képzelni, és apartmanház létrehozását. 
 
Varró Lajos:  Hány fővel képzeled a működést? A fejlesztéseket pályázati 
úton gondolod, de van-e erre tapasztalat? 
 
Ipacs László: Bevontak a pályázatokba az egyetemen, főiskolán is. Elég 
rosszak a pályázati lehetőségek, de vannak sikerek. A jelentős részét ebből 
szeretném megvalósítani, de segítséget is kérnék. Végeztem terület bejárást. 
Szezontól függő a létszám igény. 1 fő a portára, gondnok, a konyhára. 
 
Varró Lajos:  Itt nem 8 órát kell dolgozni, hogyan állsz a szabadidővel? 
 
Ipacs László: Általában akkor kell dolgozni, amikor más pihen, ez nekem 
nem újdonság. 
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Balogh Edina: Hogyan képzeled megszólítani az embereket? 
 
Ipacs László: A reklámról szól minden. Arló hírén kell változtatni. 
 
A pályázó távozott a teremből és bejött a következő pályázó. 
 
Ivacs Beatrix  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérte-e zárt ülés tartását? Kíván-e valamit hozzátenni a 
pályázatához? 
 
Ivacs Beatrix: Nem kérek zárt ülést tartani. A pénzügyi dolgait a kft-nek nem 
ismerem, ezért próbáltam úgy összeállítani, hogy a lehető legkevesebb 
ráfordítással is jövedelmezővé válhat. A szezont minél jobban ki szeretném 
tolni, a melegkonyhát jobban kihasználni.  
 
Vámos Istvánné dr.: Tanuló vagy. Hogyan képzeled el a tanulás mellett a 
gazdasági társaság vezetését? Milyen tapasztalatod van a lovastúrák 
szervezésében? 
 
Ivacs Beatrix: Utolsó félévem van, nagyon kevés tárgyam maradt. A 
hazautazás megoldható lenne, nem kell egész héten az egyetemen lennem. 
Egyéni tanrend bevezetését is kérhetném. Egy ismerősöm lovas túrákat 
szervez, erre felé nem ismert, de alkalmas a környék erre. 
 
Bíró Ferenc: Magyar vagy külföldi vendégeket szeretnél ide csalogatni? 
 
Ivacs Beatrix: Magyar vendégeket, helyieket, majd külföldieket is. 
 
Balázsné Király Rita: Vezető még nem voltál, hogyan képzeled el? 
 
Ivacs Beatrix: A kommunikáció az alapja mindennek. 
 
Balogh Edina: Differenciált beléptetést tervezel? 
 
Ivacs Beatrix: Sétáló jegyet lehetne bevezetni. A legtöbb vendég a komplett 
szolgáltatás csomagot szereti. A nyaralókban lakókra is gondoltam. A 
környező iskolákba járókat is kedvezményben részesíteném. 
 
A pályázó távozott a teremből és bejött a következő pályázó. 
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Juhász Ádám 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérte-e zárt ülés tartását? Kíván-e valamit hozzátenni a 
pályázatához? 
 
Juhász Ádám: Nem kérek zárt ülést és nem kívánom kiegészíteni. 
 
Vámos Istvánné dr.: A strandlabda játékokat hogyan gondolja? 
 
Juhász Ádám: A strand terasza mellett gondolom térben, vagy az út 
túloldalán. Ott földmunkával megoldható. A kézműves tábort megrendezném, 
a fiataloknak vetítést, az időseknek táncos estet.  
 
Varró Lajos:  Hány fővel képzeled az üzemeltetést? A fejlesztéseket miből 
finanszíroznád? Szabadidővel hogy állsz? 
 
Juhász Ádám: 4-5 fővel lehetne üzemeltetni. Szabadidőm rengeteg van. 
 
Vámos Andrásné: Van tapasztalat egy kft-vel kapcsolatban?  
 
Juhász Ádám: Még nincs tapasztalatom kft. üzemeltetésével kapcsolatban.  
 
Bíró Ferenc: A gazdasági munkát főállású alkalmazottal vagy külsőssel 
oldaná meg? 
 
Juhász Ádám: Segítséget fogok kérni, de a könyvelést külsős emberrel 
gondoltam. 
 
Balázsné Király Rita: A 3 hónapos nyári időszakon kívül miben látod a 
lehetőséget? 
 
Juhász Ádám: Télen korcsolyázás. 
 
Beszólításra került Koncz József pályázó, aki nem tartózkodott az előtérben, 
helyette bejött az őt követő pályázó. 
 
Kónya Eleonóra 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérte-e zárt ülés tartását? Kíván-e valamit hozzátenni a 
pályázatához? 
 
Kónya Eleonóra: Nem kértem zárt ülést. A sziklához vezető útvonalat 
felújítanám, a tó keletkezésének történetét kiírnám. 
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Bíró Ferenc: Egyetemre jársz, hogyan képzeled a vezetést? 
 
Kónya Eleonóra: Levelezőre járok. 
 
Vámos Istvánné dr.: Milyen területekre alkalmaznál állandó embereket? 
 
Kónya Eleonóra: Tereprendezésre mindenképpen. 
 
Balázsné Király Rita: A menedzsmentben milyen lehetőségeket látsz?  
 
Kónya Eleonóra: A hirdetéseket, reklámokat fejleszteném tovább. 
 
A pályázó távozott a teremből és bejött Koncz József. 
 
Koncz József Lajos 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérte-e zárt ülés tartását? Kíván-e valamit hozzátenni a 
pályázatához? 
 
Koncz József Lajos: Nem kértem zárt ülést. Együttműködési kapcsolat fűzött 
az előző polgármesterhez. Janiczak Dávidnak dicséret övezi a munkáját. A tói 
levegőnek gyógyító hatása van. A szálláshely kevés, a gondozott park nagyon 
szép. Nincs a tó olyan állapotban, hogy egy retro szabadidő strandot ki 
lehessen alakítani. Nem kerül említésre egyik fő turisztikai hely 
prospektusában sem.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kft-je van, lát-e szélesebb területet az egészségi 
vonatkozásban? 
 
Koncz József Lajos: Gyógy-levegője van a területnek. Pályázatok figyelése, 
befektetők keresése, szálloda vagy szanatórium formájában.  
 
A pályázó távozott a teremből és bejött a következő pályázó. 
 
Krisztián Flórián  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérte-e zárt ülés tartását? Kíván-e valamit hozzátenni a 
pályázatához? 
 
Krisztián Flórián: Nem. Rend és fegyelem megteremtése, ami most nincs. 
Több esetben a kapuban nem volt senki. Az arlói lakosságnak 50 %-os 
kedvezményt adnék. Nem tudom, hogy pl. úszómester van-e. Motorcsónakos 
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járőr szolgálatot hoznék létre a tavon. A strand területén kívül fürdőzni tilos, 
ez szabálysértés.  
 
Vámos Istvánné dr.: Fejlesztéseket hogyan képzeli? 
 
Krisztián Flórián:  Politika- és kormányfüggőek a fejlesztések.  
 
Balogh Edina: Fegyvertartásra is szükség van? 
 
Krisztián Flórián:  Nem szabad hagyni, hogy az erőszak eluralkodjon. 
 
 

Szünet 
 

Vámos Istvánné dr.: Megállapítom, hogy a testület ülése határozatképes. 
 
Bejött a terembe a következő pályázó. 
 
Mikó István  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérte-e zárt ülés tartását? Kíván-e valamit hozzátenni a 
pályázatához? 
 
Mikó István: Nem kérek zárt ülést. Várom a kérdéseket. 
 
Balázsné Király Rita: Hány fővel gondolod a működtetést? 
 
Mikó István:  Nem tudom pontosan. A melegítő konyhára 2-3 fő, pénztár, 
felügyelet, úszómester, számítógépes ember. 
 
Vámos Istvánné dr.: A víz minősége I. osztályú. Hogyan gondolod az 
iszaptalanítást? 
 
Mikó István:  Az iszapot fel lehetne használni komposzt anyagnak, bulgár 
kertészethez.  
 
Balogh Edina: Tetszett a kemence ötlete.  
 
A pályázó távozott a teremből és bejött a következő pályázó. 
 
Németh Dóra 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérte-e zárt ülés tartását? Kíván-e valamit hozzátenni a 
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pályázatához? 
 
Németh Dóra: Sport táborok szervezését szeretném, ami kapcsolódik a 
vízhez, a környezethez. Motoros- és nem motoros sikló ernyőzés. Nem 
támogatják ezt, vízfelület szükséges hozzá, e nélkül a pilóták nem kapnak 
engedélyt. Ez több napos program, szálláshely kihasználással jár. 
 
Vámos Istvánné dr.: A tó szállót hova gondoltad építeni? 
 
Németh Dóra: Igényes szálláshelyre nem lesz pénz, külső befektetőket kell 
keresni. A hegyoldalba, a fenyvesbe gondoltam. 
 
A pályázó távozott a teremből és bejött a következő pályázó. 
 
Orha László 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérte-e zárt ülés tartását? Kívánja-e kiegészíteni a 
pályázatát? 
    
Orha László: Nem kérek zárt ülést. Várom a kérdéseket. 
 
Balázsné Király Rita: Hány fővel képzeled a tó működését? 
 
Orha László: A konyhára, felszolgáló 2 fő, éjjeli őr, takarító, jegyszedő. 
Barátok, ismerősök segítenének, mint tavaly a Suvadás alatt. 
 
Vámos Istvánné dr.: A barátok meddig dolgoznának neked fizetés nélkül? 
Emlékkő a Suvadás tetejére, mi célt szolgálna? 
 
Orha László: A Suvadás keletkezésének emlékére.  
 
Vámos Istvánné dr.: Tudod, hogy milyen felelősséggel tartozik egy kft. 
vezetője? 
 
Orha László: Jelenleg raktár vezetőként dolgozom. 
 
A pályázó távozott a teremből és bejött a következő pályázó. 
 
Szikora Ágnes 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérte-e zárt ülés tartását? Kívánja-e kiegészíteni a 
pályázatát? 
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Szikora Ágnes: Nem kérek zárt ülést. Jelenleg üzletvezetőként dolgozom, 
valamint egy horgász egyesület elnöke vagyok. Konkrét táborok 
megszervezését kezdtem el, családi és életmód tábor, sport tábor, festő tábor, 
múzeumok éjszakája, csemeteültetés a tó körül, strandok éjszakája, töklámpa 
szépségverseny. Az eddigi sikeres rendezvényeket újra meg kell rendezni. 
Télen korcsolyázás, adventi vásár.  
 
Bíró Ferenc: Mindig csak egy alkalomra foglalkoztatnád az embereket? 
 
Szikora Ágnes: Igen, mindig a megfelelő embert. 
 
Bíró Ferenc: A gazdasági részét hogyan gondolod? 
 
Szikora Ágnes: Egy állandó könyvelővel lehetne megoldani. A büfében egy 
állandó munkatársat, egy őrző személyt állandóra.  
 
A pályázó távozott a teremből és bejött a következő pályázó. 
 
 
Újfalusi-Derenkó Ágnes 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérte-e zárt ülés tartását? Kíván-e valamit hozzátenni a 
pályázatához? 
 
Újfalusi-Derenkó Ágnes: Nem kérek zárt ülést. A kérdésekre válaszolok. 
 
Vámos Istvánné dr.: Milyen aktuális programmal egészítené még ki a már 
futó programjainkat? Van-e speciális ajánlata a fiataloknak vagy időseknek? 
 
Újfalusi-Derenkó Ágnes: Az idén a vadász-rendőr találkozó nem itt került 
megrendezésre, ezt vissza lehetne hozni. Horgász találkozót lehetne 
szervezni. Téli időszakban nem tudom mennyire fagy be a tó. Lehetne 
korcsolyázni, fakutyázni. Fiataloknak a már bevált sex on the beach, rock 
fesztivál, időseknek asszonykórus találkozó.  
 
Vámos Istvánné dr.: Hogyan gondolja a tömegközlekedést megoldani? 
 
Újfalusi-Derenkó Ágnes: Bérelhető kerékpárokat gondolok. 
 
Bíró Ferenc: Belső vagy külső munkatárssal gondolja a könyvelést? 
 
Újfalusi-Derenkó Ágnes: Egy belső embert szeretnék.  
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Balázsné Király Rita: Hány fővel gondolja a kft. működtetését? 
 
Újfalusi-Derenkó Ágnes: Egy könyvelő, egy műszaki ember, biztonsági őr, 
takarító. 
 
A pályázó távozott a teremből és bejött a következő pályázó. 
 
 
Veres Zoltán 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérte-e zárt ülés tartását? Kíván-e valamit hozzátenni a 
pályázatához? 
 
Veres Zoltán: Nem kérek zárt ülést.  
 
Vámos Istvánné dr.: Milyen céges hétvégekre gondol? Költséghatékony 
gazdálkodást hogyan képzeli el? 
 
Veres Zoltán: Minden segítséget szívesen veszünk, csúszdára vagy lépcsőre. 
A GE vagy SAIA céges napot el lehetne hozni Arlóba. Költséghatékony 
gazdálkodás: hogyan lehet olcsóbban működni.  
 
Bíró Ferenc: Buszközlekedést hogyan gondolja? 
 
Veres Zoltán: A nagyobb rendezvényekre buszt szerződtetnék. 
Táboroztatásra ráerősítenék.  
 
A pályázó távozott a teremből és bejött a következő pályázó. 
 
 
Vogel Jeroen Cornelis 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérte-e zárt ülés tartását? Kíván-e valamit hozzátenni a 
pályázatához? 
 
Vogel Jeroen Cornelis: Nem kérek zárt ülést. 8 éve lakunk itt, találtunk egy 
kis tanyát az erdőben. A környezet vonzott ide minket, ami csodálatos. 
 
Varró Lajos:  Hány fővel képzeled az üzemeltetést? Milyen forrásokat látsz a 
fejlesztésre? 
 
Vogel Jeroen Cornelis: Nem sok ember kell, 1 portás. 
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Vámos Istvánné dr.: A honfi társaidat ide tudod csábítani? 
 
Vogel Jeroen Cornelis: A feleségem és én 8 éve lovastúra szervezők 
vagyunk. Az interneten hirdetni fontos.  
 
Vámos Istvánné dr.: Minden jelen lévő pályázót meghallgattunk. Javaslom, 
hogy az „Egyebek” napirendi pontot vegyük előre egy rövid szünet után, mert 
6 órára jönnek vissza a pályázók a döntésre. 

 
Szünet 

 
 

11. Napirendi pont: 
 

Egyebek 
 
 

a.) Településrendezési terv felülvizsgálata 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Vámos Istvánné dr.: Megállapítom, hogy a testület ülése határozatképes. A 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, kérem 
fejtsék ki álláspontjukat. 
 
Bíró Ferenc: Nem célszerű tervezőt váltani. A tervet az előterjesztésnek 
megfelelően rendeljük meg a régi készítőjével, ezt javasolja a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság.  
 
Vámos Istvánné dr.: Az üdülő belterületté való nyilvánítása fontos. 
Amennyiben a szennyvíz csatornát ki akarjuk terjeszteni az üdülő területre is, 
szükséges a belterületbe vonás. A pályázat ugyanis a külterületi csatornázást 
nem támogatja. A másik módosítás a külterületet érinti. A temető melletti 
szántó zöld területbe vonása. Megérkezett az ajánlat, a tervező cég 500 eFt + 
ÁFA díjért vállalja, mely 635 eFt bruttó kiadás. Kérem a szavazást. 
 
 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
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155/2013. (VIII. 30.) sz. határozat: 
 
Tárgy:  Településrendezési terv felülvizsgálata 
 
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Arló Nagyközség 
Településrendezési tervének módosítása elkészítésével megbízza a 
PROVINCIA Területfejlesztési és Építészeti Tervező Kft-t (3529 Miskolc, 
Derkovits u. 52.), mely megbízásra a költségvetéséből 635 000 Ft forrást 
biztosít.  
A további szükséges intézkedések megtételével megbízza a polgármestert. 
 
Határid ő: 2013. október 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

b.) Tulajdonosi hozzájárulás 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: A képviselő-testületnek hozzá kell járulnia mint 
tulajdonosnak, hogy a megvásárolt ingatlanán az Arlói Közéletért és 
Kultúráért Egyesület felépítse a kézműves házat. Az Egyesület által benyújtott 
pályázat 100 %-ban támogatható, míg az önkormányzatot 27 % ÁFA 
megfizetése terhelné. 
 
Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság támogatja az 
előterjesztést. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

156/2013. (VIII. 30.) sz. határozat: 
 
Tárgy:  Tulajdonosi hozzájárulás 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 
telekösszevonás után az arlói 1225. hrsz-ú ingatlanán az Arlói Közéletért és 
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Kultúráért Egyesület kézműves házat építsen.   
 
Felhatalmazza a polgármestert a további intézkedések megtételére. 
 
Határid ő: 2013. október 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

c.) Kiegészítő támogatás igénylése 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja az igény 
benyújtását. 
 
Vámos Istvánné dr.: A kiegészítő támogatást szeptember 30-ig kell 
benyújtani. Erre kérem a szavazást. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

157/2013. (VIII. 30.) sz. határozat: 
 
Tárgy:  A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására vonatkozó igény 
benyújtása 
 

Arló Nagyközség Önkormányzata a megyei önkormányzati tartalékról és a 
helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi 
kiegészítő támogatásról szóló 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet alapján a helyi 
önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő 
támogatást kíván igénybe venni a helyi önkormányzat működőképességét 
veszélyeztető helyzet elhárításához. 
Utasítja a polgármestert 2013. szeptember 30-ig a támogatás benyújtására. 

 
Határid ő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

d.) Világ Királyn ője Engesztelő Mozgalom 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
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Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Vámos Istvánné dr.: A Mozgalom a kápolna felépítéséhez 1 db faragott 
követ kér, a mozgalomba be is lehet lépni.  
 
Bíró Ferenc: A kápolnához 1 db faragott kő eljuttatását javasoljuk. A 
mozgalomba nem kívánunk belépni. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást 1 db faragott terméskő 
eljuttatásához, azonban a mozgalomba nem kívánunk belépni. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 

158/2013. (VIII. 30.) sz. határozat: 
 
Tárgy:  A Világ Királynője Engesztelő Mozgalom által kezdeményezett 
Engesztelő Kápolna építés támogatása 
 

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Világ Királynője 
Engesztelő Mozgalom által kezdeményezett, Magyarország Kormánya által a 
Normafa Park kiemelt beruházás koncepciójáról és az azzal összefüggő 
feladatokról szóló 1443/2013. (VII. 16.) Korm. határozatban nevesített 
„Engesztelő Kápolna építése” beruházást támogatni kívánja: 

- az Engesztelő Kápolna építésének támogatását jelképező 1 db 
30x40x50 cm-es faragott terméskő felajánlásával. 

 
Az önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
faragott terméskövet elkészíttesse és eljuttassa a kápolna építés helyszínére. 
 
Határid ő: 2013. szeptember 20. 
Felelős: polgármester 
 
 

e.) Védőnők támogatási kérelme 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Vámos Istvánné dr.: A védőnők egy komplex gyermekmérlegre pályáznak, 
mely 50 %-os önerőt igényel. 223 244 Ft 50 %-áról van szó. Kérik, hogy ezt 
az összeget vállaljuk át. 
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Bíró Ferenc: Csak annyiban több ez a mérleg, hogy ezred gramm 
pontossággal mér. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a 
kérelem elutasítását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 6 igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 

159/2013. (VIII. 30.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Védőnők támogatási kérelme 
 
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Védőnői 
Szolgálatnak a komplex személyi mérleg beszerzésének 50 %-os önerejére 
irányuló kérelmét elutasítja.  
 
Határid ő: 2013. szeptember 6. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

f.) Megnyílt Ajtó Gyülekezet kérelme 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Vámos Istvánné dr.: Szükségük lenne egy helyiségre, ahol istentiszteletet 
tudnának tartani minden héten. Ez az egy terme van az önkormányzatnak, 
ahol most vagyunk, ezt én nem javaslom. A konyhán lehetne esetleg, de a 
dolgozókat nem kérhetem munkaidő utáni munkavégzésre. Javaslom az 
elutasítást. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

160/2013. (VIII. 30.) sz. határozat: 
 
Tárgy:  Megnyílt Ajtó Gyülekezet kérelme 
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Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Megnyílt Ajtó 
Gyülekezet helyiség bérlésére vonatkozó kérelmét elutasítja. 
 
Határid ő: 2013. szeptember 6. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

g.) Tájékoztatás 
 
Vámos Istvánné dr.: Műfüves pálya építéséről döntöttünk, mely 10 %-os 
önrészt igényel. Az MLSZ meghozta a döntését. Formailag megfelelőnek 
találták, de a teljes rendelkezésre álló pénzügyi keretet lekötötték, ezért a mi 
pályázatunkat tartalék listára tették. 
 
 

h.) Ügyvezetői pályázatok elbírálása 
 
Vámos Istvánné dr.: Sok kiváló pályázó jelentkezett. Nagyon nehéz a 
kiválasztás. Egy pályázó visszalépett, 18 pályázó jelent meg. Egy pályázó 
nem jelent meg, akinek hiánytalan a pályázata, így 19 pályázóra fogunk 
szavazni. A bőség zavarával küzdünk. A legtöbb szavazatot megkapó jelöltet 
választjuk.  
 
Balázsné Király Rita: Megtiszteltetés, hogy ennyi ember szeretne a kft. 
ügyvezetője lenni. Nehéz helyzetben vagyunk. Nagyon sok professzionális 
pályázattal találkoztunk. Köszönöm a terveket és a javaslatokat. 
 
Vámos Istvánné dr.: A tárgyalások sorrendjében adom meg a választás 
lehetőségét. 
Elsőnek Borbás Péter pályázatára kérem a szavazatokat. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 2 igen és 5 nem szavazattal szavaz, így Borbás 
Péter pályázatát elutasítják. 
 
Vámos Istvánné dr.: Bredár Gabriella pályázatára kérem a szavazást. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 nem szavazattal szavaz, így Bredár Gabriella 
pályázatát elutasítják. 
 
Vámos Istvánné dr.: Császár Rita pályázatára kérem a szavazást. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 3 igen, 4 nem szavazattal szavaz, így Császár 
Rita pályázatát elutasítják.  



 41 

 
Vámos Istvánné dr.: Farkas Zoltán pályázatára kérem a szavazást. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 3 igen, 4 nem szavazattal szavaz, így Farkas 
Zoltán pályázatát elutasítják.  
 
Vámos Istvánné dr.: Háromsitz Nikolett pályázatára kérem a szavazást. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 3 igen, 4 nem szavazattal szavaz, így Háromsitz 
Nikolett pályázatát elutasítják.  
 
Vámos Istvánné dr.: Herczeg János pályázatára kérem a szavazást. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 nem szavazattal szavaz, így Herczeg János 
pályázatát elutasítják.  
 
Vámos Istvánné dr.: Ipacs László pályázatára kérem a szavazást. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 5 igen, 2 nem szavazattal szavaz, a következő 
határozatot hozza: 
 
 

161/2013. (VIII. 30.) sz. határozat: 
 
Tárgy:  Ügyvezetői állás pályázat 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Ipacs László pályázót az 
I. körben az ügyvezetői állásra alkalmasnak tartja. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Vámos Istvánné dr.: Ivacs Beatrix pályázatára kérem a szavazást. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 3 igen, 4 nem szavazattal szavaz, így Ivacs 
Beatrix pályázatát elutasítják.  
 
 
Vámos Istvánné dr.: Juhász Ádám pályázatára kérem a szavazást. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 3 igen, 4 nem szavazattal szavaz, így Juhász 
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Ádám pályázatát elutasítják.  
 
Vámos Istvánné dr.: Koncz József Lajos pályázatára kérem a szavazást. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 2 igen, 5 nem szavazattal szavaz, így Koncz 
József Lajos pályázatát elutasítják.  
 
 
Vámos Istvánné dr.: Kónya Eleonóra pályázatára kérem a szavazást. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 1 igen, 6 nem szavazattal szavaz, így Kónya 
Eleonóra pályázatát elutasítják.  
 
 
Vámos Istvánné dr.: Krisztián Flórián pályázatára kérem a szavazást. 
 
Vámos Andrásné érintettségét jelenti be, nem kíván szavazni. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 2 igen, 3 nem szavazattal szavaz, 1 képviselő 
tartózkodik, így Krisztián Flórián pályázatát elutasítják.  
 
 
Vámos Istvánné dr.: Mikó István pályázatára kérem a szavazást. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 2 igen, 5 nem szavazattal szavaz, így Mikó 
István pályázatát elutasítják.  
 
 
Vámos Istvánné dr.: Németh Dóra pályázatára kérem a szavazást. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 4 igen, 3 nem szavazattal szavaz, a következő 
határozatot hozza: 
 

162/2013. (VIII. 30.) sz. határozat: 
 
Tárgy:  Ügyvezetői állás pályázat 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Németh Dóra pályázót 
az I. körben az ügyvezetői állásra alkalmasnak tartja. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
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Vámos Istvánné dr.: Orha László pályázatára kérem a szavazást. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 1 igen, 6 nem szavazattal szavaz, így Orha 
László pályázatát elutasítják.  
 
 
Vámos Istvánné dr.: Szikora Ágnes pályázatára kérem a szavazást. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 5 igen, 2 nem szavazattal szavaz, a következő 
határozatot hozza: 
 

163/2013. (VIII. 30.) sz. határozat: 
 
Tárgy:  Ügyvezetői állás pályázat 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szikora Ágnes pályázót 
az I. körben az ügyvezetői állásra alkalmasnak tartja. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Vámos Istvánné dr.: Újfalusi-Derenkó Ágnes pályázatára kérem a szavazást. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 2 igen, 5 nem szavazattal szavaz, így Újfalusi-
Derenkó Ágnes pályázatát elutasítják.  
 
 
Vámos Istvánné dr.: Veres Zoltán pályázatára kérem a szavazást. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 3 igen, 4 nem szavazattal szavaz, így Veres 
Zoltán pályázatát elutasítják.  
 
 
Vámos Istvánné dr.: Vogel Jeroen Cornelis pályázatára kérem a szavazást. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 3 igen, 4 nem szavazattal szavaz, így Vogel 
Jeroen Cornelis pályázatát elutasítják.  
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Vámos Istvánné dr.: Megállapítom, hogy két pályázónak, Ipacs Lászlónak és 
Szikora Ágnesnak 5-5 igen szavazata van. A második körben közöttük kell 
választani. Abc sorrendben kérem a szavazást. Először Ipacs Lászlóra kérem a 
szavazást. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 5 igen, 2 nem szavazattal szavaz. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást Szikora Ágnesre. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 3 igen, 4 nem szavazattal szavaz, ezáltal a 
pályázata elutasításra kerül. 
 
 
A képviselő-testület a következő határozatot hozza: 
 

164/2013. (VIII. 30.) sz. határozat: 
 
Tárgy:  Ügyvezetői állás pályázat 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Turisztikai és 
Közösségi Kft. ügyvezetői állására Ipacs Lászlót nevezi ki 2013. október 1. 
napjával. Az illetmény megállapodás kérdése, ezért jelen testületi ülésen arról 
nem, hanem a következő ülésén dönt a testület. 
 
Határid ő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
  
Vámos Istvánné dr.: Ipacs László nyerte meg a Liget Kft. ügyvezetői 
állására kiírt pályázatot, kérem, törekedjen arra, hogy őrizze meg a település 
számára ezt az értéket. 
 
Janiczak Dávid staféta botot ad át Ipacs Lászlónak, ezekkel a szavakkal: a 
Suvadás Liget nem munka, hanem életforma. 
 
Vámos Istvánné dr.: Janiczak Dávidnak szeptember 30-ig szól az ügyvezetői 
megbízatása, de korábban szeretne távozni. Kérdezi a megválasztott 
ügyvezetőt, van-e akadálya, hogy szeptember 9-14 között megtörténjen az 
átadás-átvétel? 
 
Ipacs László: Semmi akadálya, bármikor. 
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Vámos Istvánné dr.: Köszönettel tartozom Dávidnak, aki erre a szintre 
felhozta a Kft. működését és külső megjelenését. Bízunk benne, hogy az új 
ügyvezető ezt folytatja és a Liget forgalmát fellendíti. 
 
Ipacs László: Köszönöm a bizalmat. Kihívás lesz, de szeretem a kihívásokat. 
Örülök a megtiszteltetésnek. 
 
 
Nincs több napirendi pont, a polgármester bezárja az ülést. 
 
 

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

 

jegyzőkönyvvezető  
 
 
 


