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Jelen van még Kozma György a polgárőrség elnökhelyettese, Kiss Emőke
tagja, Papp Sándor és Papp István RNÖ tagjai, Asztalos Tamásné IMMOBI-
RAT képviselője.

Vámos Istvánné dr. köszönti a jelenlévőket, az IMMOBI-RAT képviselőit,
Ignácz Editet és Asztalos Tamásnét, valamint az ÓHG vezetőjét, Halász
Bélát. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, egy képviselő később fog
érkezni.
Javaslatot tesz az ülés napirendjének módosítására. A javaslatot a 6 jelenlévő
képviselő egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadják el:

Javasolt és elfogadott napirendi pontok:

1./ Szennyvízberuházás aktuális kérdései
2./ Hulladékszállítási megállapodás, Köztisztasági rendelet módosítása
3./ 2014. évi költségvetés
4./ Civil szervezetek beszámolója
5./ 2014. évi támogatási igények
6./ Szociális rendelet módosítása
7./ Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
8./ Ózdi Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodás módosítása
9./ Helyiségbérleti szerződés
10./ Egyebek

Vámos Istvánné dr.: Beszámol a lejárt határidejű határozatokról. Az iskola
igazgató választás már nem az önkormányzat feladata. Nem történt meg az
igazgató kijelölése, ezért kiírták a pályázatot. A civil szervezetek beszámolója
a mai ülésen lesz, a roma nemzetiségi önkormányzat megállapodása szintén.
A Közalapítvány alapító okiratának módosítását elküldtük a Törvényszékre,
két dolgot kell módosítani benne.

Tárgyalt napirendi pontok:

Vámos Istvánné dr. megnyitja az 1. napirendi pontot.

1. Napirendi pont:

Szennyvízberuházás aktuális kérdései
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A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: A szennyvíz beruházással kapcsolatos pályázatot be
kívánjuk adni. Az IMMOBI-RAT képviselői készítettek számunkra egy
javaslatot, amiben mi néhány eltérést javasoltunk átvezetni. Ezzel Ők nem
értenek egyet, ezért kérik, hogy beszéljük meg.

Ignácz Edit: A szennyvizes projekt keretében a pályázat írói feladatokat
látjuk el. Döntöttünk arról, hogy a kétfordulós szakaszban részt kívánunk
venni. Az előkészítő szakaszban az engedélyes tervdokumentáció kidolgozása
megtörtént, ennek kidolgozásával egy szakértő céget bíztunk meg.
Folyamatban van az engedélyezési eljárás. Ez lesz az alapja a megvalósítási
szakaszra benyújtandó pályázatnak. Ilyenkor a Testületnek szavaznia kell,
hogy egyetért-e a költségekkel. A fajlagos költség útmutató alapján kerül
meghatározásra. Itt kb. 40 %-os költségnövekmény kerül be. Nem véletlen,
hogy meghatározásra került ez a költség korlát, ezen túllépni sem lehet és
csökkenteni sem érdemes. Most 93 %-os támogatási intenzitással
rendelkezünk. A fennmaradó 7 %-ra vonatkozóan be tudjuk nyújtani a BM
önerő alapra az igényt. Ezért sem megalapozott, hogy az építési vagy az egyes
szolgáltatói költségeket csökkentsük. Ez még veszélyeztetheti is a projekt
gördülékeny megvalósítását. Nem valószínű, hogy az egyes szereplők ki
fogják meríteni ezt a keretet. Ezeket az építési sorra át lehet majd
csoportosítani. Mi volt az oka a költségek lecsökkentésének?

Vámos Istvánné dr.: A 40 MFt-os költség olyan magas, hogy szinte
harmadolni lehetne. Szakmailag egyeztettem, ami az én igazamat támasztja
alá. Igaz, hogy megpróbálunk pályázni az önerő alapba, de nem biztos, hogy
sikerül. A javaslat szerinti 40 MFt helyett a 10 MFt jelentős csökkenés. Az
önerő 4,25 MFt, nem kevés.

Bíró Ferenc: Nem tudjuk felelősen azt mondani, hogy 100 % lesz a
finanszírozás.

Ignácz Edit: Még egy esetben sem csökkentették ezt. Ha a szakértők úgy
ítélik meg, hogy túlértékelt, akkor meg lehet húzni a költségvetést. Ez még
egyszer sem fordult elő. Ezért kell átgondolnunk, hogy milyen költség
igénnyel kerüljön benyújtásra a pályázat. A pályázat benyújtása után, a
beszerzési eljárás elindulásakor még mindig van lehetőség a költségek
csökkentésére.
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Vámos Istvánné dr.: A választás évében vagyunk, még akár 95 %-os
intenzitás is lehet. De inkább óvatos szeretnék lenni. A következő testületre
nem hagyhatunk ekkora terhet.

Ignácz Edit: Megígérték, hogy a BM önerő alapra a pályázat hamarosan
megjelenik. Várjunk-e addig?

Vámos Istvánné dr.: Igen, mindenképpen.

Ignácz Edit: Rendben, akkor napoljuk el a döntést.

Vámos Istvánné dr.: A csatornázásból kimaradtak ingatlanok, ahol a
vezetékes vízre nincsenek rácsatlakozva. Szeretnénk, ha a jelenlegi
szolgáltató lenne a csatorna szolgáltató.

Asztalos Tamásné: A vállalások közt szerepel, hogy vállalja az
önkormányzat 195 ingatlan becsatlakoztatását. Ellenkező esetben
előközművesítésnek fog minősülni, ezt nem támogatja a KEOP. Maradjon ez
benne?

Bíró Ferenc: Igen, maradjon benne.

Vámos Istvánné dr.: Fenntarthatósági szempontok. Mi a véleményetek az
AGENDA 21-ről? Az utánkövetést a KEOP nem támogatja.

Asztalos Tamásné: Jelen pillanatban nem tudunk mást választani. Ebben az
útmutatóban több választható pont is szerepel, de a pályázati adatlapon
összesen 4 pontból lehet választani. Az üvegházhatású adatok kibocsátására
vonatkozó tanulmány elkészítése sem lenne kevesebb.

Vámos Istvánné dr.: Ha nincs más választás, rendben. A CBA táblák a
valóságnak ellentmondanak.

Asztalos Tamásné: Ez még változni fog.

Vámos Istvánné dr.: A megfelelő támogatottsági szintet szeretnénk elérni.
Nem lehet tudni, hogy a díjakat számon kérik-e rajtunk, amit a
Megvalósíthatósági Tanulmányban vállaltunk.

Bíró Ferenc: A vízi közmű törvény megjelenése óta az önkormányzatnak
nincs joga díjat megállapítani.

Varró Lajos: Az építési sorra át kell csoportosítani, volt már rá példa.



5

Ignácz Edit: Ezért nem mindegy, mert minden forintra szükség van. Arra
vonatkozóan is volt döntés, hogy közbeszerző nyílt eljárás során kerüljön
kiválasztásra a megfelelő cég. Ha nincs közbeszerzőnk, nem fogunk tudni
másik eljárást lebonyolítani. Erre nincs mód. Három céges, meghívásos
közbeszerzési eljárás kell.

Vámos Istvánné dr.: Javaslom, hogy térjünk vissza erre a márciusi ülésen.

Asztalos Tamásné: A korábbi jegyzőkönyvben Bíró Ferenc mondta, hogy fel
kell hívni az MT készítőjének a figyelmét, mert szakmai hiba van benne.

Bíró Ferenc: Igen, a szennyvíz tisztítóval két problémánk volt, de utána a
tervezővel egyeztettünk. Térfogatnövelő technológiát szeretett volna
bevezetni, mely teljesen új. Még a mennyiséggel is volt gondunk, de
egyeztettünk a tervezővel.

Asztalos Tamásné: Akkor nekem is egyeztetnem kell vele.

2. Napirendi pont:

Hulladékszállítási megállapodás,
Köztisztasági rendelet módosítása

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

Vámos Istvánné dr.: A kiküldött előterjesztés szövege Halász Béla
ügyvezető szerint nem azokat az összegeket tartalmazza, amiket javasoltak.
Milyen megállapodásra lenne valójában szükség?

Halász Béla: Az Országgyűlés elfogadta a hulladék törvényt, amiben
meghatározták, hogy ki lehet szolgáltató. Az OHG belátta, hogy ezeket a
feltételeket nem fogja tudni teljesíteni, ezért felmondta az önkormányzattal
kötött szerződést. Megalakult a Zöld Völgy Kft, azonban engedélyek
hiányában még nem tud működni, ezért a Katasztrófavédelem lett kijelölve a
feladatra. A Katasztrófavédelem kijelölte az ÓGH-t. A határozatban azonban
olyan díjak szerepeltek, amik többlet költséget jelentenek, ezt nem vagyunk
képesek vállalni. Ezért javasoltam, hogy a rezsicsökkentett díjat a
továbbiakban is egyösszegben fizesse ki az önkormányzat, és a különbözetet
az ÓHG kéri a forrás kezelőjétől pályázat útján.
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Vámos Istvánné dr.: Kimondja a törvény, hogy a szolgáltató köteles
beszedni a díjat. Arlóban nem volt díj megállapítva a lakosság felé, a díj
egyrészét a befolyt kommunális adóból fizette az önkormányzat. A szolgáltató
nem térhet el a 2012-es bázis évtől, a rezsicsökkentést is alkalmazni kell. Az
önkormányzatnak havonta 2632 eFt-ot kellene fizetnie. A kiszámlázást és
beszedést nem tudjuk vállalni. Javaslom, hogy a köztisztasági rendelet
módosítását visszavonjuk, nem léptetjük hatályba.

Balázsné Király Rita: Megértem mindkét felet. Ha eltoljuk a döntést április
1-jéig, akkor ugyanígy lesznek problémák.

Bíró Ferenc: Olyan lehetetlen állapotokat hoztak létre, amik tarthatatlanok.
Szerintem jogszabályi változások is várhatóak. Az önkormányzat nem
számlázhat, mert nem Ő végzi a tevékenységet.

Vámos Andrásné képviselő megérkezik az ülésre.

Varró Lajos: A lakosságnak kényelmes volt, mert eddig nem kellett fizetni.
A szolgáltatónak is kényelmes volt, mert nem kellett számláznia és beszednie.

Halász Béla: Ez a szolgáltató már nem az ÓHG lesz, hanem a Zöld Völgy.
Az önkormányzatnak lobbi tevékenységet javaslok. Mindig gond a
kintlévőség. A Zöld Völgy a nála keletkezett kintlévőséget a NAV behajtási
eljárását követően behajthatatlanként kezeli és a tagjaitól kéri meg, az
önkormányzatoktól.

Balázsné Király Rita: Nem lesz probléma, hogy ezt a rendeletet be se
vezetjük?

Klisóczkiné Papp Andrea: Az volt a módosító rendeletben, hogy a
díjfizetésre vonatkozó kedvezményt megszüntetjük, ez február 1-jén lépett
volna hatályba. Ezt nem léptetjük hatályba. Sürgősségi indítványként
tárgyaljuk, és a mai napon 18 órakor hatályba léptetjük.

Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a
módosítás elfogadását.

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást arra, hogy a korábbi köztisztasági
módosító rendeletünket ne léptessük hatályba.

Nincs több hozzászólás, a 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú
szavazattal az alábbi rendeletet alkotják:
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Arló Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének

1/2014. (I.31.)
önkormányzati rendelete

a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a
szervezett  köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló

10/2004. (III. 29.) rendelet módosításáról

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. 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 véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:

1.§

A köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett
köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 10/2004. (III.
29.) rendelet módosításáról szóló 23/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelet
nem lép hatályba.

2. §

Ez a rendelet 2014. január 31. 18,00 órakor lép hatályba és 2014. február 1-
jén hatályát veszti.

Vámos Istvánné dr. Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester                                             jegyző

Vámos Istvánné dr.: Felkérjük a szolgáltatót, hogy haladéktalanul kössön
velünk olyan megállapodást, amit a törvény előír. Kérem erre a szavazást.

Nincs hozzászólás, a 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal,
egyhangúlag a következő határozatot hozzák:
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1/2014. (I.31.) sz. határozat:
Tárgy: Megállapodás hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes
ellátására kijelölt közérdekű szolgáltatóval

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megállapodást köt az
ÓHG Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft-vel Arló nagyközség közigazgatási
területére vonatkozóan a település utcáinak bejárására, a nem veszélyes
hulladék begyűjtésére, szállítására, ártalmatlanítására, valamint arra
vonatkozóan, hogy a közszolgáltatási tevékenység végzését hetente
ingatlanonként egy alkalommal, minden héten keddi napon gyakorolja az
adott nap 6,00 órájától a közérdekű szolgáltató.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a megállapodás aláírására.

Határidő: 2014. február 28.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: Kérem a felhatalmazást arra, hogy a január – február -
márciusi hulladékszállítási díjat, 2.632.123 Ft/hó összegben az önkormányzat
a kommunális adó terhére kifizethesse. Kérem a szavazást.

Nincs hozzászólás, a 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal,
egyhangúlag a következő határozatot hozzák:

2/2014. (I.31.) sz. határozat:
Tárgy: Megállapodás hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjának
kifizetésére

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megállapodást köt az
ÓHG Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft-vel - a törvényi előírásokon túl - a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjának 2.632.123 Ft/hó összegben
történő megfizetésére 2014. január 1-március 31. között.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a megállapodás aláírására.

Határidő: 2014. február 28.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester
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3. Napirendi pont:

2014. évi költségvetés

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

Vámos Istvánné dr.: Az előterjesztést megkapta mindenki, amit a
bizottságok tárgyaltak.

Balázsné Király Rita: Mivel még az adatok változni fognak, a februári
ülésen szeretnénk erről dönteni. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság
nem javasolja az előterjesztés elfogadását.

Bíró Ferenc: Hasonló indokok alapján a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság sem javasolja a költségvetés elfogadását.

Vámos Istvánné dr.: Be kell építeni még a költségvetésbe a civil szervezetek
támogatását, a társulási díjakat meg kell emelni, a hulladék szállítás díját,
illetve a pályázati önrészt. Javaslom a költségvetés elutasítását. Kérem a
szavazást.

A 7 jelenlévő képviselőből 7 igennel, egyhangú szavazással az alábbi
határozatot hozzák:

3/2014. (I.31.) sz. határozat:
Tárgy: 2014. évi költségvetés

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014.
évi költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal nem fogadja el. Kéri a
polgármestert annak további átdolgozására.

Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester
Határidő: 2014. február 28.

4. Napirendi pont:

Civil szervezetek beszámolója
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A napirendi pont előterjesztője: Civil szervezetek vezetői
Írásos előterjesztések a jegyzőkönyvhöz mellékelve.

Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület beszámolója

Berencsi Lajosné: 2012-ben lettünk bejegyezve, de már előtte is működtünk.
Szeretnénk, ha a testületi tagok többet megjelennének a rendezvényeken.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság
véleménye szerint szorosabb kapcsolattartás kellene a többi civil szervezettel.
Kérjük, hogy közös éves programot készítsenek, és 2-2 tag delegálja magát az
Egyesületbe.

Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a
beszámolót. Az önkormányzati támogatás felhasználását és elszámolását is
vizsgáltuk. A szervezetben résztvevők munkáját köszönjük, mert a
közösségért dolgoznak. A bizottság javasolja a beszámoló elfogadását.

Vámos Istvánné dr.: Kérem a beszámoló elfogadását.

Nincs több hozzászólás, a 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú
szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

4/2014. (I.31.) sz. határozat:
Tárgy: Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület beszámolója

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Közéletért és
Kultúráért Egyesület 2013. évben végzett munkájáról készült beszámolóját
elfogadja.

Határidő: 2014. február 28.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

Arlói Polgárőr Egyesület beszámolója

Balázsné Király Rita: A Polgárőrség nagyon aktív, minden rendezvényen ott
vannak, dolgoznak. Új információ, hogy a rendőrök mellé is ők vannak
beosztva szolgálatba. Nem hiszem, hogy a rendőrségnek ilyen módon kellene
megoldani a létszám hiányát. Megköszönöm a munkájukat.



11

Bíró Ferenc: A Polgárőrség az egyetlen olyan civil szervezet, akik olyan
feladatot látnak el, ami nem szórakozás, hanem munka. Szabadidejükben,
ingyen dolgoznak. A pénzügyi elszámolásuk is rendben van. A Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság javasolja a beszámoló elfogadását.

Varró Lajos: Mi már eleinte nagyobb támogatási összeget javasoltunk, de
keveset kértek.

Csipkés Vilmos: Köszönet nekik, arra teszik fel az életüket, hogy nyugodtan
aludjanak az arlóiak. A törvény nem teszi lehetővé, hogy pénzt kapjanak az
őrzésért?

Schlága István: Nem.

Vámos Istvánné dr.: Kérem a beszámoló elfogadását.

Nincs több hozzászólás, a 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú
szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

5/2014. (I.31.) sz. határozat:
Tárgy: Arlói Polgárőr Egyesület beszámolója

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Polgárőr
Egyesület 2013. évben végzett munkájáról készült beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2014. február 28.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány beszámolója

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság javasolja
a beszámoló elfogadását.

Bíró Ferenc: A pénzügyi elszámolást is rendben találta a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság, 3800 Ft-ot vissza kell fizetnie az
Alapítványnak. Az arlóiak egyetlen olyan szervezete, ahol az 1 % gyűjtésére
mód van. Felkérem az arlóiakat, hogy az adójuk 1 %-át utalják nekik.
Elfogadásra javasoljuk a beszámolót.

Vámos Istvánné dr.: Kérem a beszámoló elfogadását.
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Nincs több hozzászólás, a 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú
szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

6/2014. (I.31.) sz. határozat:
Tárgy: Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány beszámolója

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Jóléti Szolgálat
Közalapítvány 2013. évben végzett munkájáról készült beszámolóját
elfogadja.

Határidő: 2014. február 28.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vegyeskar beszámolója

Balázsné Király Rita: Nagyon hiányolom a fiatalok ezirányú tevékenységét.
Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja a
beszámoló elfogadását.

Bíró Ferenc: A munkájukban minőségi javulás történt. A Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.

Vámos Istvánné dr.: Kérem a beszámoló elfogadását.

Nincs több hozzászólás, a 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú
szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

7/2014. (I.31.) sz. határozat:
Tárgy: Vegyeskar beszámolója

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Vegyeskar 2013.
évben végzett munkájáról készült beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2014. február 28.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester
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Nőklub beszámolója

Balázsné Király Rita: Feledi Józsefné kórházban van, lemondott a Nőklub
vezetéséről. A több mint 40 év alatt rendkívül színes tevékenységet folytattak.
Megköszönjük a több évtizedes munkáját, gyógyulást kívánok neki.

Bíró Ferenc: Szerettük volna megköszönni a munkáját, gyógyulást kívánunk
neki.

Vámos Istvánné dr.: Kérem a beszámoló elfogadását.

Nincs több hozzászólás, a 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú
szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

8/2014. (I.31.) sz. határozat:
Tárgy: Nőklub beszámolója

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Nőklub 2013. évben
végzett munkájáról készült beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2014. február 28.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

Sportegyesület beszámolója

Balázsné Király Rita: A Sportegyesület beszámolója szóban történt meg,
azóta elkészült az írásos előterjesztés. Az asztalitenisz szakosztálynak
egyetlen arlói tagja van, jó lenne toborozni. Az Ügyrendi, Szociális és
Oktatási Bizottság javasolja az előterjesztés elfogadását.

Bíró Ferenc: Ellenőriztük a támogatás felhasználását, rendben találtuk. A
támogatás elosztását javasoljuk átgondolni a három szakosztály között.
Javasolja a Bizottság a beszámoló elfogadását.

Vámos Istvánné dr.: Kérem a beszámoló elfogadását.

Nincs több hozzászólás, a 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú
szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
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9/2014. (I.31.) sz. határozat:
Tárgy: Sportegyesület beszámolója

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Sportegyesület 2013.
évben végzett munkájáról készült beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2014. február 28.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

5. Napirendi pont:
2014. évi támogatási igények

a) Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület támogatása

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

Vámos Istvánné dr.: Az Egyesület 500 eFt iránti kérelmet adott be.

Bíró Ferenc: Megkérdeztük őket, hogy milyen összeggel tudnak működni?
Javasolja a Bizottság a 320 eFt támogatást.

Vámos Istvánné dr.: Javaslok az Egyesületnek 320 eFt-os támogatást, erre
kérem a szavazást.

Nincs több hozzászólás, a 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú
szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

10/2014. (I.31.) sz. határozat:
Tárgy: Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület támogatása

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arló Nagyközség
Önkormányzata 2014. évi költségvetése terhére az Arlói Közéletért és
Kultúráért Egyesületnek 320 000 Ft támogatást biztosít.

Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester
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b.) Arlói Polgárőr Egyesület támogatása

Vámos Istvánné dr.: A Polgárőr Egyesület 300 eFt támogatást igényelt.

Bíró Ferenc: A Polgárőr Egyesületnek javaslunk 300 eFt támogatást
nyújtani.

Vámos Istvánné dr.: A javaslat 300 eFt, kérem a szavazást.

Nincs több hozzászólás, a 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú
szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

11/2014. (I.31.) sz. határozat:
Tárgy: Arlói Polgárőr Egyesület támogatása

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arló Nagyközség
Önkormányzata 2014. évi költségvetése terhére az Arlói Polgárőr
Egyesületnek 300 000 Ft támogatást biztosít.

Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

c.) Vegyeskar támogatása

Bíró Ferenc: A Vegyeskar 360 eFt-ra nyújtotta be az igényt. A karvezető
megbízási díját kifizetve marad még nekik egyéb dologra is, a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság javasol 200 eFt-ot.

Vámos Istvánné dr.: A javaslat 200 eFt, kérem a szavazást.

Nincs több hozzászólás, a 7 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal, 1
tartózkodással az alábbi határozatot hozzák:

12/2014. (I.31.) sz. határozat:
Tárgy: Vegyeskar támogatása

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arló Nagyközség
Önkormányzata 2014. évi költségvetése terhére a Vegyeskarnak, de az Arlói
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Közéletért és Kultúráért Egyesület számlájára 200 000 Ft támogatást nyújt. A
támogatás elszámolásáról az Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület köteles
gondoskodni.

Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

d.) Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány támogatása

Vámos Istvánné dr.: A Közalapítvány 600 eFt igényt nyújtott be.

Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja
elfogadásra a 600 eFt-os támogatást.

Nincs több hozzászólás, a 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú
szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

13/2014. (I.31.) sz. határozat:
Tárgy: Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány támogatása

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arló Nagyközség
Önkormányzata 2014. évi költségvetése terhére az Arlói Jóléti Szolgálat
Közalapítványnak 600 000 Ft támogatást biztosít.

Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

e.) Katolikus Egyház kérelme

Vámos Istvánné dr.: Működésre kérnek támogatást, mivel adományokból
élnek. Indokoltnak tartom, mert a templom épülete műemlék. 300 eFt-ra
teszek javaslatot.

Bíró Ferenc: A legtöbb embert megmozgató szervezetről van szó. A
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a 300 eFt támogatást.

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást.
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Nincs több hozzászólás, a 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú
szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

14/2014. (I.31.) sz. határozat:
Tárgy: Katolikus Egyház támogatása

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arló Nagyközség
Önkormányzata 2014. évi költségvetése terhére a Katolikus Egyháznak
300 000 Ft támogatást biztosít.

Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

f.) Néptánccsoport támogatása

Vámos Istvánné dr.: Az Arlói Néptánccsoport 224 eFt-os támogatási igényt
nyújtott be.

Bíró Ferenc: Javaslunk a Néptánccsoportnak 200 eFt támogatást. A
támogatást a Jóléti Szolgálat Közalapítvány számlájára kérik, mert azon belül
szeretnének működni.

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást, a javaslat 200 eFt.

Nincs több hozzászólás, a 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú
szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

15/2014. (I.31.) sz. határozat:
Tárgy: Arlói Néptánccsoport támogatása

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arló Nagyközség
Önkormányzata 2014. évi költségvetése terhére az Arlói Néptánccsoportnak
de az Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány számlájára 200 000 Ft támogatást
nyújt. A támogatás elszámolásáról az Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány
köteles gondoskodni.

Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester
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g.) Mozgáskorlátozottak Ózdi Egyesülete támogatása

Vámos Istvánné dr.: A múlt évben nyújtottak be kérelmet, de akkor
elutasítottuk.

Bíró Ferenc: Az ózdi szervezetnek a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság 40 eFt támogatást javasol.

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást, a javaslat 40 eFt.

Nincs több hozzászólás, a 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú
szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

16/2014. (I.31.) sz. határozat:
Tárgy: Mozgáskorlátozottak Ózdi Egyesületének támogatása

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arló Nagyközség
Önkormányzata 2014. évi költségvetése terhére a Mozgáskorlátozottak Ózdi
Egyesületének 40 000 Ft támogatást biztosít.

Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

h.) Sportegyesület támogatása

Vámos Istvánné dr.: A Sportegyesület 500 eFt támogatást igényel.

Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja az 500
eFt-os támogatást.

Vámos Istvánné dr.: A javaslat 500 eFt, kérem a szavazást.

Nincs több hozzászólás, a 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú
szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

17/2014. (I.31.) sz. határozat:
Tárgy: Arlói Sportegyesület támogatása
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Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arló Nagyközség
Önkormányzata 2014. évi költségvetése terhére az Arlói Sportegyesületnek
500 000 Ft támogatást biztosít.

Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

i.) Nőklub támogatása

Vámos Istvánné dr.: Nem érkezett be kérelem, de tudjuk, hogy Felediné
kórházban van. Ő lemondott, új vezetőt választottak.

Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasol 130 eFt-ot.

Balázsné Király Rita: A Nőklub legutóbbi összejövetelén Laurencsiknét
kérték fel vezetőnek, szerintem be fogja adni az igényt. Javaslok 150 eFt-ot.

Vámos Istvánné dr.: A módosító javaslat 150 eFt. Kérem erre a szavazást.

Nincs több hozzászólás, a 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú
szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

18/2014. (I.31.) sz. határozat:
Tárgy: Nőklub támogatása

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arló Nagyközség
Önkormányzata 2014. évi költségvetése terhére a Nőklubnak, de az Arlói
Közéletért és Kultúráért Egyesület számlájára 150 000 Ft támogatást nyújt. A
támogatás elszámolásáról az Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület köteles
gondoskodni.

Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

j.) Suvadás Kézművestábor támogatása

Vámos Istvánné dr.: Megérkezett a kérelem, 1 500 eFt támogatást kérnek.
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Bíró Ferenc: Anyagi biztonságra van szüksége a Suvadásnak, e nélkül nem
szabad megrendezni. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 1 200 eFt-
ot javasol.

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást, a javaslat 1 200 eFt.

Nincs több hozzászólás, a 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú
szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

19/2014. (I.31.) sz. határozat:
Tárgy: Suvadás Kézművestábor támogatása

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arló Nagyközség
Önkormányzata 2014. évi költségvetése terhére a Suvadás Kézművestábor
megrendezését 1 200 000 Ft-tal támogatja.

Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

SZÜNET

6. 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 javasolja
a rendelet módosítását.

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást a szociális rendelet módosítására.

A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúan a következő
rendeletet alkotják:
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Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2014. (II. 3.)
önkormányzati rendelete

a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról,
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint

a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások
intézményi térítési díjáról szóló

22/2013. (XII.16.) rendelet módosításáról

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1)
bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pont ba)-bb) alpontjában, a 26. §-ában,
a 32. § (3) bekezdésében, a 37/A. § (3) bekezdésében, a 45. § (1)
bekezdésében, az 50. § (3) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés a) pontjában, a
115. § (3) bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdésében, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 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 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 szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési
díjáról szóló 22/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy az
egészségkárosodott személy kivételével köteles:

a) megjelenni a jogosultságát megállapító határozat jogerőre
emelkedését követő 15 napon belül az ASZAK-nál,

b) részt kell vennie az egyéni élethelyzetéhez igazodó beilleszkedést
segítő program kidolgozásában,
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c) megállapodást kell aláírnia a beilleszkedést segítő program
megvalósítására, a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon
belül,

d) eleget kell tennie a beilleszkedést segítő programra kötött
megállapodásban foglaltaknak,

da) mentálhigiénés, életmódot formáló egyéni és csoportos
foglalkozás,

db) életvezetési tanácsadás,
dc) személyiségfejlesztő tréning,
dd) munkavégzésre történő felkészítést segítő és integráló

program,
de) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő

oktatásban, képzésben történő részvétel, különös tekintettel az
általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésére.

e) meg kell jelennie három havonta az ASZAK-nál,
f) folyamatosan kapcsolatot kell tartania a kijelölt szerv

munkatársával.”

2. §

A Rendelet 7. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) Alkalmanként nyújtható:

Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való
hozzájárulásként egyszeri 20 000 Ft.
A helyben szokásos legolcsóbb temetés 100.000 Ft.”

3. §

Ez a rendelet 2014. február 4-én lép hatályba és 2014. február 5-én hatályát
veszti.

Vámos Istvánné dr.      Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester         jegyző
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7. Napirendi pont:

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Együttműködési megállapodás

felülvizsgálata

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

Klisóczkiné Papp Andrea: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
megtárgyalta az együttműködési megállapodást, javasolják elfogadásra a
képviselő-testületnek.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság javasolja
a megállapodás elfogadását.

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást az együttműködési megállapodás
elfogadására.

A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozzák:

20/2014. (I.31.) sz. határozat:
Tárgy: Együttműködési megállapodás Arló Nagyközség Roma Nemzetiségi
Önkormányzatával

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Arló Nagyközség
Önkormányzata és Arló Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata
közötti együttműködési megállapodást felülvizsgálta és a melléklet szerinti –
változatlan - tartalommal elfogadja.

Határidő: minden év január 31., illetve általános vagy időközi választás
esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül

Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester
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8. Napirendi pont:

Ózdi Kistérség Többcélú Társulása
társulási megállapodás módosítása

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

Vámos Istvánné dr.: A többcélú társulásból kiléptek települések, 12 tagra
csökkent a létszám, továbbá a bizottságok száma csökkent.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság javasolja
a megállapodás módosításának jóváhagyását.

A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozzák:

21/2014. (I.31.) sz. határozat:
Tárgy: Ózdi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodás módosítása

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Ózdi Kistérség
Többcélú Társulása társulási megállapodás módosítását a melléklet szerinti
tartalommal jóváhagyja.

Határidő: 2014. február 10.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

9. Napirendi pont:

Helyiségbérleti szerződés

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

Vámos Istvánné dr.: A svájci programból eredő tevékenység ellátására
megkötésre került a bérleti szerződés a Táncsics telepi szolgálati lakásra, havi
50 000 Ft összegben. Kérem, hogy ezt a helyiségbérleti szerződést hagyják
jóvá.



25

Varró Lajos: Szerződés megszűnése esetén benne van, hogy kiürítve kell
átadnia a bérlőnek. Kérték, hogy rendezzük be, nehogy ebből gond legyen.

Bíró Ferenc: A berendezés másik részét ők hozzák, azt kell nekik elvinni. A
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a szerződés jóváhagyását.

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást.

A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozzák:

22/2014. (I.31.) sz. határozat:
Tárgy: Helyiségbérleti szerződés az OALI-val

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arló Nagyközség
Önkormányzata és az Országos Alapellátási Intézet között létrejött
helyiségbérleti szerződést az Arló, Táncsics tp. 33/b. sz. alatti ingatlan
bérlésére jóváhagyja.

Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

10.Napirendi pont:
Egyebek

a.) Tájékoztatások

Vámos Istvánné dr.:
 Az Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. Felügyelő Bizottsági tagsági

posztjáról Juhász János lemond. Arra kérek mindenkit, hogy tegyen
majd javaslatot egy alkalmas személyre.

 Arló benevez a budapesti WestEndben megrendezendő címerkiállításra,
ahol településünk bemutatkozik.

 Készül a község új köztéri szobra, amely az Arló testvértelepüléséről,
Korondról származó, szobrász és keramikusművész, Józsa Judit alkotása
lesz. A településeken eddig átadott szobrok mind egyéniek, a többi
egységesen kódex alakú lesz.
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 A Suvadás Horgászegyesület befizette az önkormányzat számlájára azt a
300 ezer forintot, amellyel 2013-ra még adós volt, és amelyet évente a tó
halászati jogáért kell fizetnie.

 A Gyermekétkeztetési Alapítványtól a gyermekétkeztetési támogatás
részeként élelmiszer szállítmány fog érkezni, amelyet februárban
osztanak majd ki az Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ dolgozói.

 A tervek szerint indítunk egy mezőgazdasági programot a községben,
amelynek keretében a konyha zöldségszükségleteinek egyharmadát
helyben állítjuk majd elő. Ehhez a programhoz földterületeket bérelnénk
a község határában.

 Tervben van a nagyfalusi temető átalakítása, tetőcserével.
 Helyi sajátosságokra épülő program indul: A tónál a Lejtő út végére

vízlefolyó rács behelyezése lenne indokolt, így meg lehetne oldani a víz
lefolyását.

 Egy épített kályhával elindul a Suvadás-ligetben a csárda téliesítése,
amely a kivezető kéménynél igényel majd tetőfedő munkálatokat.

 Pályázatot nyújtunk be a zsigi szolgálati lakások külső szigetelésére.

b.) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek
megállapítása

Vámos Istvánné dr.: A költségvetés tárgyalásakor kell elfogadnunk az
adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek
megállapítását. Erre kérem a szavazást.

A 7 jelenlévő képviselőből 7 igennel, egyhangúan szavaz, a következő
határozatot hozzák:

23/2014. (I.31.) sz. határozat:
Tárgy: Arló Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei
összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban
bemutatottak szerint változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: 2014. február 1.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester
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c.) Nyugdíjba vonuló dolgozók béremelése

Vámos Istvánné dr.: A két éven belül nyugdíjba vonuló dolgozók részére
javasolok 10-15 %-os bérfejlesztést. Ez 5 dolgozót érint. Egy dolgozónak – aki
idén megy nyugdíjba – 15 %-os emelést javaslok. Ez évi 1,5 MFt-os kiadást
jelent.

Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság egyetért a
javaslattal, 1 dolgozónak 15 %-os, 4 dolgozónak 10 %-os béremelést javaslunk.

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást a javaslatra.

A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozzák:

24/2014. (I.31.) sz. határozat:
Tárgy: Nyugállományba vonulók béremelése

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az egy éven belül
nyugállományba vonuló dolgozók munkabérét 15 %-kal, a két éven belül
nyugállományba vonuló dolgozók munkabérét 10 %-kal emeli meg.

Utasítja a polgármestert, hogy a fenti béremelés költség vonzatát építse be a
2014. évi költségvetésébe.

Határidő: 2014. február 28.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

d.) Tagi hozzájulások

Vámos Istvánné dr.: Az Ózdi Többcélú Kistérségi Társulás tagi
hozzájárulása nőtt, ezévben 720 Ft/fő lesz. A Leader tagi hozzájárulás 5000 Ft
lesz.
Kérem a szavazást a tagsági összegek megemelésének elfogadására.

A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozzák:
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25/2014. (I.31.) sz. határozat:
Tárgy: Ózdi Többcélú Kistérségi Társulás és LEADER Unio Egyesület tagi
hozzájárulás fizetése

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Ózdi Többcélú
Kistérségi Társulásnak a 2014. évi költségvetése terhére 2 881 440 Ft, a
LEADER Unio Egyesületnek 5000 Ft tagi hozzájárulást fizet.

Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

e.) Vagyonnyilatkozatok ellenőrzése

Bíró Ferenc: A saját és családtagjaik vagyonnyilatkozatát minden képviselő
határidőben leadta. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a lezárt
borítékokban elhelyezett vagyonnyilatkozatokat ellenőrizte, majd őrzésre
átadta a jegyzőnek.

Ezután a kitüntetések adományozásának tárgyalása következik, ezért a
polgármester zárt ülést rendel el.

Zárt ülés jegyzőkönyvét lásd külön.

K. m. f.

Vámos Istvánné dr.              Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester jegyző

Solymosi Katalin
jegyzőkönyvvezető


