
 
 
 
 
 

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

2017. október 27-én megtartott nyílt üléséről 
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Varró Lajos 
Dr. Springer József 
Horvát Ernő 
Póczos Andrea 
 
Lukán Istvánné  
Tengely Katalin 
Nagy Tiborné  
 
Schlága István 
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Klisóczkiné Papp Andrea 
Pozsár Istvánné  
Barabás-Beniczky Marianna 
 
Móráné Nemes Edit 
9 fő  

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

Nem jelent meg 
Nem jelent meg 
Nem jelent meg 
Nem jelent meg 
 
Nem jelent meg 
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Nem jelent meg 
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Jelen van 
 
Nem jelent meg 
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Nem jelent meg 
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Vámos Istvánné dr.: Köszönti a jelenlévőket, és megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, mert 7 képviselő van jelen. A kiküldött napirend kiegészítését javaslom 
az Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. tájékoztatójával, melyet zárt ülésen tárgyalna meg 
a képviselő-testület. Sajnos a Kft. könyvelője nem tudott eljönni, ezért kérem, hogy 
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Antal-Pálovics Anikó szakértőként részt vehessen a zárt ülésen. Kérem, hogy erről, és a 
módosított napirendről szavazzunk.  
 

A szakértő jelenlétéről a képviselők egyhangúan, 7 igen szavazattal döntenek. 

 
A napirendet a jelenlévő képviselők egyhangúan, 7 igen szavazattal az alábbiak szerint 
fogadják el: 
 
Javasolt és elfogadott napirendi pontok: 

 
1) Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. tájékoztatója 
2) Arló Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetési koncepciója 
3) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről 

szóló 22/2004. (XI.2.) rendelet módosítása 
4) A temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati 

rendelet 
5) Beszámoló a szociális szakmai munka eredményességéről 
6) Indítványok, javaslatok, egyebek 

a) ÉRV ZRt határozatának elfogadása 
b) Közbeszerzési Szabályzatban a Bíráló bizottság tagjainak 

módosítása 
c) Tájékoztatások 
d) Idősek Tanács megalakulása 

 
Vámos Istvánné dr. tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatokról, melyet a 
képviselő-testület tudomásul vett.  
 
A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készül. 

 

Tárgyalt napirendi pontok:  
 

2. napirendi pont 
 

Arló Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetési koncepciója 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Vámos Istvánné dr.: A táblázatban az évszám helyesen nem 2017, ezt kérném 2018-ra 
javítani. 
 
Balázsné Király Rita: Minden évben elkészül a következő év előzetes költségvetési 
koncepciója. A normatív támogatásokon kívül a különböző intézmények többlet 
igényeiről is kapunk tájékoztatást. A bizottsági ülésen felmerült, hogy az iskola 
fenntartása, működtetése a KLIK-hez került, de szeretnénk kérni a „D” épület udvarának 
felújítását. Polgármester asszony ígéretet tett rá, hogy amennyiben lehetőség lesz rá, a 
föld elegyengetésével megoldják. 86 millió Ft-os hiánnyal lett megtervezve az 
önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciója. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási 
Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a koncepció elfogadását. 
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Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést, ahol elhangzott, hogy a konyhát már korábban teljesen felújították, mégis 
igény van a gázzsámoly vásárlására. Ezt korábban nem cserélték le, most már olyan 
állapotban van, hogy szükséges ennek a cseréje. A bizottság 5 igen szavazattal támogatja 
az előterjesztés elfogadását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Valóban 86 millió Ft-os költségvetési hiányt tervez az 
önkormányzat, látszik, hogy a bevétel soha nincs arányban a kiadással, az állam nem ad 
elegendő finanszírozást az egyes feladatokhoz, ezeket pályázatokból, egyéb 
programokból, illetve forráshiányos pályázatból igyekszünk kiegyenlíteni.  
Kérem, szavazzunk a 2018. évi költségvetési koncepció elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

140/2017. (X. 27.) határozat 
 
Tárgy: Arló Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetési koncepciója 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetési 
koncepciót a melléklet szerint elfogadja. 
 
Határidő: 2017. október 27. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
A melléklet a jegyzőkönyv 1. melléklete. 

 
3. napirendi pont 
 

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek  
bérletéről szóló 22/2004. (XI.2.) rendelet módosítása 

 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Balázsné Király Rita: Az előző ülésen megszületett az a döntés, hogy milyen mértékben 
emeljük január 1-től az önkormányzat tulajdonában lévő lakásoknak és helyiségeknek a 
bérleti díját. Volt olyan év, amikor nem emeltük, mert az önkormányzati lakások olyan 
állapotban voltak, hogy nem lett volna szerencsés. Az előző ülésen határozat született a 
25 %-os emelésről. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal 
javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.  
 
Papp Zsóka: A rendelet-tervezet elfogadását a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
5 igen szavazattal támogatja, míg a korábbi bizottsági ülésen 3 igen és 2 nem szavazat 
volt az arány. 
 
Vámos Istvánné dr.: Az önkormányzatnak nincs sok vagyona, van 2 db 6 lakásos 
épületünk, továbbá a Gagarin úti óvodával szemben, illetve a Táncsics telepen 2 lakásos 
épület. Ezek bérleti díjainak emeléséről van szó. 
 
Bíró Ferenc: Ezekkel a m2 árakkal számolt bérleti díjak az albérleti díjaknak a felét teszik 
ki. Nem kifizethetetlen emelésről van szó. 
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Tengely László: A két 6 lakásos ingatlan fel lett újítva. 
 
Vámos Istvánné dr.: A közmunkaprogram keretében került felújításra. 
 
Dulai Roland: A társasháznál a lakóknak lehetőségük van ablakcserére, mely összeg 
beszámítódik a bérleti díjba.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a rendelet-tervezet elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2017. (X.30.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek 
bérletéről szóló  

22/2004. (XI. 2.) rendelet módosításáról 
 

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiség bérletére, 
valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. 
törvényben (a továbbiakban: Ltv.) és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 9. pontjában 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 és Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. §.  
 

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

2. §. 
 
Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba, és 2018. január 2-án hatályát veszti. 
 
 
Vámos Istvánné dr.       Klisóczkiné Papp Andrea  
       polgármester        jegyző 
 

1. melléklet a 18/2017. (X.30.) önkormányzati rendelethez 

1.  melléklet a 22/2004. (XI. 2.) rendelethez 

 

Lakások és a lakáshoz tartozó egyéb helyiségek  
bérleti díja 

 
Megnevezés Ft/m2/hó  
1.) Lakások esetében:  

     Összkomfortos lakás 230,- 
     Komfortos lakás 155,- 
     Komfort nélküli lakás 124,- 
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     Szükséglakás  48,- 
2.) Lakáshoz tartozó egyéb   

     helyiségek esetében: 
 

     széntároló, kazánház, lomos, a 
rendeltetésszerű használatot szolgáló 
egyéb rakodó-tároló helyiség 

        
     

75,- 
   Az árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 
 
 

4. napirendi pont 
 

A temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló  
önkormányzati rendelet 

 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Balázsné Király Rita: Az előző képviselő-testületi ülésen döntöttünk a módosításról. Az 
egyik leghosszabb vitát kiváltó téma volt a bizottsági ülésen. A rendeletben a temető 
fenntartója meghatározza a sírhelyek méreteit, urnafülke méreteit, a nyitva tartást, minden 
területet érint, ami ezzel kapcsolatban szóba kerülhet. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási 
Bizottság 3 igen szavazattal javasolja az előterjesztés elfogadását. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal a rendelet-
tervezet elfogadását javasolja.  
 
Vámos Istvánné dr.: A sírhelyek díjtételeit, illetve a ravatalozó használatát 
meghatároztuk a rendeletben. Nálunk vegyes rendszerű temetkezés folyik. Köztemetőnek 
csak az új rész mondható, az ami fenn van a tetőn, az alsó rész egyházi fenntartású. A 
nagyfalusi temető nem is felel meg a mostani jogszabályoknak, sírkertként kellene 
működtetni. Ott már nem engedélyezett csak rátemetés, új sírhelyek nem kerülhetnek 
kialakításra. Az önkormányzat az egyházi temető fenntartásáról is gondoskodik, de nincs 
joga ott sírhelyekért pénzt szedni. Az önkormányzat minden segítséget megad az 
egyháznak a temető működtetéséhez. A rendelet-tervezet szerint az egyes sírhely ára 
2.000 Ft, a kettes sírhely 4.000 Ft. A B szektorban, amely fentebb, a szürke kis 
ravatalozótól balra eső parcella 5.500 Ft, az urnafülke ára 15.000 Ft, a ravatalozó 
használati díja alkalmanként 1.000 Ft, illetve a hűtés 500 Ft/nap. Ezek az árak nettóban 
értendők. A ravatalozót felújítottuk, november 1-jén lesz a megáldása. Nagyon rossz 
szokás van kialakulóban a településen, többen haláluk előtt megvásárolják a sírhelyeket, 
ebből különböző furcsaságok adódnak. Ha nincs a megvásárolt sírhelyre temetve, a 
lakosok egymás között adják, veszik a sírhelyeket. Ezt személyesen is megtapasztaltam. 
Nem engedhetjük meg, hogy a sírhelyekkel kereskedni lehessen. Ha valakinek nem kell, 
köteles visszaadni az önkormányzatnak. Az önkormányzatnál a legdrágább sírhely 5.500 
Ft, a lakosok egymás között pedig 10.000 Ft-ért adják. A nyilvántartásba be kell írni, 
hogy ki vásárolta meg a sírhelyet, a rendeletben szabályozva van, hogy 25 év után újra 
meg kell vásárolni. Az ótemetőnek nevezett részt meg fogjuk vizsgálni, hogy a lezárási 
határidő letelt-e már, ezt kellene újranyitni. 
Kérem, szavazzunk a rendelet-tervezet elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
rendeletet alkotja: 
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Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2017. (X.30.) önkormányzati rendelete 

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről  
 

 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről 
szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) 
bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Arló Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
14/2016. (X. 31.) 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. § 
 

A rendelet hatálya Arló nagyközség területén lévő köztemetőre terjed ki. (helyrajzi szám: 
02/27.) 
 

2. § 
 

(1) A temető fenntartója Arló Nagyközség Önkormányzata. A temető üzemeltetéséről az 
Arlói Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) útján gondoskodik. 

 
(2) A temető bővítéséről, annak vagy egy részének lezárásáról, megszüntetéséről, újra 

használatba vételéről a képviselő-testület határoz. 
 
(3) A temető fenntartása és üzemeltetése érdekében temető gondnokot kell alkalmazni. 
 
(4) A temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásához 

szükséges fedezet biztosításáról a képviselő-testület az éves költségvetés keretében 
gondoskodik. 

 
(5) A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását a jegyző 

ellenőrzi. 
 
 

3. § 
 

(1) A köztemetőben temetkezési szolgáltatást a temetkezési tevékenység ellátásához 
szükséges feltételekkel rendelkező bármely intézmény, vállalat, gazdasági társaság és 
vállalkozó (a továbbiakban: temetkezési szolgáltató) végezhet a szolgáltatást 
igénybevevő megbízása alapján. 

 
(2) A temetkezési szolgáltató köteles együttműködni a szolgáltatás zavartalan 

lebonyolítása érdekében a temető fenntartójával, az illetékes hatóságokkal, más 
szolgáltatókkal és érdekeltekkel. 

 
4. § 

 
(1) Temetkezésre használható helyek: 

a) egyes sírhely 
b) kettős sírhely 
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c) sírbolt 
d) urnasírhely 
e) urnafülke  

 
(2) A sírhelytáblák, parcellák A és B szektorra történő kialakítását és beosztását az 1. 

melléklet tartalmazza, mely a Hivatalban, továbbá a ravatalozó épületében külön is 
megtekinthető.  

 
(3) A sírhelyek méretei: 

a) felnőtt egyes sírhely    210 cm hosszú, 100 cm széles 
b) felnőtt kettős sírhely   210 cm hosszú, 190 cm széles 
c) gyermek sírhely  

(10 éven aluli)    130 cm hosszú, 60 cm széles 
d) urnasírhely        80 cm hosszú, 60 cm széles 
e) urnafülke       30 cm magas, 30 cm széles, 30 cm  
         mély. 

 
(4) Az egyes sírhelyek és urnasírhelyek egymástól oldal és sor távolsága legalább 60 cm, 

a kettős sírhelyek oldal és sor távolsága legalább 100 cm. E feltételt a már létező 
sírhelyek esetén adottnak kell tekinteni. 

 
(5) Egy urnafülkébe maximum 2 db urna helyezhető. 
 
(6) Az urnafülkés temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama 25 év. 
 
(7) Egyebekben a koporsós és urnasírhelyes temetés szabályait a 145/1999. (X. 1.) Korm. 

rendelet 11 – 17. §-ai tartalmazzák.  
 
 

5. § 
 

(1) A temetési hely feletti rendelkezési jogosultság tekintetében a temetőkről és a 
temetkezésről szóló 1999. XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) 
Korm. rendelet 18. §-ában foglaltakat kell alkalmazni. 

 
(2) A rendelkezési jogosultságot nyilván kell tartani. 

 
(3) A temetői nyilvántartást a kiadott temetkezési helyekről naprakészen kell vezetni. 
 
 

6. § 
 

A sírhelyeket és urnafülkéket a Hivatalnál kell megváltani. Az érvényes díjtételeket a 2. 
melléklet tartalmazza. 
 
 

7. § 
 

A temető nyitvatartási ideje: 
a) október 1. és április 30. között  8.00 – 19.00 óra 
b) május 1. és szeptember 30. között  7.00 – 21.00 óra 
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8. § 
 

(1) A temető különleges használatú közterület. 
 
(2) A temető területén csak a sírhelyek díszítésére szolgáló tárgyakat szabad elhelyezni. 
 
(3) Az urnafalba, urnafülkébe történő bármilyen beavatkozás (fúrás, ragasztás) tilos. 
 
(4) A temetőben gyertyát vagy mécsest gyújtani legkésőbb a zárás előtt egy órával 

szabad. 
A tűzveszély elkerülése érdekében szükséges intézkedést annak kell megtenni, aki a 
gyertyát illetve a mécsest meggyújtotta.  

 
(5) Tilos a temetőben minden olyan magatartás, ami a temető csendjét, a temetőlátogató 

kegyeleti érzését sérti. 
 
(6) A temető területére kutyát vagy más állatot bevinni tilos. 
 
(7) A temetőben gépjárművel közlekedni csak a temetést végző szolgáltatónak valamint a 

jegyzőtől beszerzett külön engedély alapján a sírkőkészítőnek és a 
mozgáskorlátozottaknak szabad. A gépjármű behajtásának elősegítését a gondnoktól 
kell kérni. 
Egyéb esetben gépjárművel csak a kijelölt parkolóhelyig szabad közlekedni. 
 

(8) A temető szennyezése tilos. A sírhely gondozásával kapcsolatban keletkező 
hulladékot a kihelyezett szemétgyűjtő edényzetben kell elhelyezni. Az edényzetben 
más, háztartási vagy egyéb hulladék elhelyezése tilos. 

 
(9) A temető területén a talajt és a gyepet engedély nélkül felásni és a növényeket 

bárhová elvinni tilos. 
 
(10) 12 éven aluli gyermek a temető területén csak felnőtt felügyelete mellett 

tartózkodhat. 
 
 

9. § 
 

(1) A síremléket szilárd alapra kell helyezni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél 
nagyobb területet. 

 
(2) A felállítandó síremlék tervét az üzemeltetőnek be kell mutatni. Az üzemeltető a 

baleseti és esztétikai szempontokra figyelemmel a síremlék méretét és formáját 
korlátozhatja. 

 
(3) A temetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal rendelkezni a temető 

üzemeltetőjének történő előzetes bejelentés után, annak rendelkezései szerint szabad. 
 

 
10. § 

 
(1) A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a sírgondozást, a temetési hely 

növénnyel való beültetését és díszítését – be kell jelenteni a temető gondnoknak. 
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(2) A sírok kiásását, betemetését és az ezzel járó egyéb munkákat a hozzátartozók, a 
temetéssel megbízott vállalkozó illetve a helyi sírásó csoport végezheti a 
temetőgondok irányításával. 

 
(3) Magánszemély fát és cserjét a sírhelyen kívül nem ültethet. A 0,5 méter magasságot 

elérő, nem gondozott ültetvényeket az üzemeltető eltávolíttathatja és ennek költségeit 
a sír gondozására kötelezettel megtéríttetheti. 

 
(4) A sípápoláson túl végzett minden munkához igénybe vett energiáért térítési díjat 

köteles fizetni a munkát végző személy, vállalkozó. A térítési díjak mértékét az 
érvényes energia árak, a vételezett energia mennyisége, valamint az igénybevétel 
idejének figyelembe vételével az üzemeltető állapítja meg. 

 
(5) A munkához szükséges anyagok tárolása a temetőgondnok által kijelölt területen 

történhet.  
 

(6) A síremlék építéséből, lebontásából származó sittet, törmeléket a vállalkozó köteles 
elszállítani. 

 
11. § 

 
(1) Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti a temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 11/2001. (I.29.) 

számú rendelet.  
 
 
Vámos Istvánné dr.  Klisóczkiné Papp Andrea  
        polgármester                    jegyző 
 
 
 

1. melléklet a 19/2017. (X.30.) önkormányzati rendelethez 
 

TEMETŐ TÉRKÉPE 
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2. melléklet a 19/2017. (X.30.) önkormányzati rendelethez 

 
SÍRHELYEK DÍJTÉTELEI 

 
A sírhely díját igényléskor kell megfizetni. 
Ravatalozó használati díjat minden temetés alkalmával fizetni kell a 
temetőgondnoknál nyugta ellenében. 
 
Sírhelyek díjtételei a következők: 
 

a) egyes sírhely ára    2 000,- Ft 
b) kettes sírhely ára    4 000,- Ft 
c) „B” szektori sírhely ára  5 500,- Ft 
d) urnafülke ára                15 000,- Ft 
e) ravatalozó használati díj   1 000,- Ft/alkalom 
f) hűtés díja       500,- Ft/nap 

 
A díjak nettó értékben értendők. 
 
 

5. napirendi pont 
 

Beszámoló a szociális szakmai munka eredményességéről 
 

A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Papp Zsóka: A szociális központnak feladata az idősek gondozása, a házi 
segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, a családsegítés, és a Napsugár Étterem 
működtetése. Az idősek klubjában 2016. április 1-ig volt térítési díj megállapítva. A 
beszámoló 3. oldalán a térítési díj fizetésnél a személyi térítési díj napra vonatkozik, a 
„/nap” kimaradt. Szociális étkeztetés esetében a térítési díj adagonként értendő, a „/adag” 
szintén lemaradt. A létszám adatok sajnos csökkennek az óvodai és az iskolai hiányzás 
miatt. Szünidei étkeztetést biztosítunk minden szünidei napra, minden rászorulót 
étkeztetünk, ez növeli az adagszámunkat. 600 adagot szoktunk főzni. 
 
Vámos Istvánné dr.: Az idősek étkeztetésénél a térítési díjak függnek a jövedelmektől. 
Naponta átlagosan 122 felnőtt étkezik és 27 fő ellátottal van szerződés a házi 
segítségnyújtásban. Az óvodai étkeztetés átlaga 79 fő, az óvodának a férőhely száma 180. 
Az a baj, nem hordják a szülők az óvodába a gyerekeket és a hiányzások lerontják az 
átlagot. Összesen átlagban 546 fő étkező van. A konyha kapacitása 600 adag, ezt ki is 
használjuk. A ASZAK-nak több feladata van, az idősek klubjában, a házi 
segítségnyújtásban, a konyha üzemeltetésében, mindegyik helyen megfelelő 
szakértelemmel rendelkezők dolgoznak. 18 fő közmunkás segíti a munkájukat. Az 
ASZAK az egyik olyan intézménye a településnek, ahol a lakosság minden rétege 
igénybe veszi a szolgáltatást.  
 
Balázsné Király Rita: Az étel kiszállítás is szóba került a bizottsági ülésen, 32 Ft lenne, 
de a pénzügyi törvénynek megfelelően kell alkalmazni a kerekítést, ezért kerekítve 30 Ft. 
Az elmúlt évben 1027 esetben kereste fel ügyfél a családsegítő és gyermekjóléti 
szolgálatot, nagyon keserves a helyzet, hiszen ebből 40 fő új ügyfél volt. A munkatársak 
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mindent megtesznek, hogy segítséget tudjanak nyújtani. Az Ügyrendi, Szociális és 
Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal fogadta el a beszámolót. Személyes véleményem, 
hogy nagyon romlik a településen a tisztaság, a gyerekek viselkedése egyre rosszabb, a 
szülő felelőssége a gyerek iránt nem megfelelő. Ezt érezzük mind a két oktatási 
intézményben és a szociális területen is. Minden intézmény mindent megtesz, hogy a 
törvényeket betartsák, viszont az a legfontosabb a gyereknek, amit a családban tanul. 
Amikor kilép az iskola kapuján, ugyanazok az értékek válnak fontossá, amit a családban 
lát, és ez normális is, de ezek elfogadhatatlan dolgokat hoznak. Rengeteg gyerek van az 
utcán. Sok ápolatlan, tetves gyerek volt, megjelent a sárgaság, tudunk TBC betegekről is. 
Ez mutatja az egészségi, szociális állapot is, ez elkeserítő. Mindazok ellenére, hogy egy 
családból több ember is lehet közfoglalkoztatott. Sokszor beszélünk erről, nem látjuk 
ennek a pozitív hatását. 
 
Vámos Istvánné dr.: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjaival havonta összeülünk, 
ők is a maguk részéről próbálnak erőfeszítéseket tenni. Saját költségvetésükből a védőnői 
szolgálatnak támogatást adnak, hogy meg tudják venni a gyógyszereket a tetűirtáshoz. 10 
egészségőr közül 7 roma nemzetiségű, ők segítik a családokat, hogyan kellene helyesen 
élni. Az a generáció van felnövőben, akik már otthonról sem sok értéket hoznak. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a 
beszámoló elfogadását.  
 
Tengely László: Rengeteget dolgoznak az ASZAK minden területén. Úgy tapasztalom, 
minél nagyobb a segítség bizonyos embereknél, annál nagyobb a renyheség. Rászoknak, 
hogy sok mindent ingyen kapnak és így élik az életüket. Ebben is nagy problémát látok. 
Nem kellene mindenáron szociális juttatás, annyi segítség. Van, akin lehet segíteni, van 
akin nem. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a szociális szakmai munka eredményességéről. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

141/2017. (X. 27.) határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a szociális szakmai munka eredményességéről 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális szakmai munkáról 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: 2018. október 27. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

Szünet 
 

6. napirendi pont 
 

Indítványok, javaslatok, egyebek 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
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a) ÉRV ZRt. határozatának elfogadása 
 
Vámos Istvánné dr.: Az Universal Beszerző Kft. a 2017. évi üzleti tervének elfogadását 
kéri. Az üzleti tevékenység eredménye mínusz 3 millió Ft.  
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság furcsának találta, 
hogy az egy éves üzleti tervet október végén kéri elfogadni a ZRt, itt több milliárd Ft-ról 
van szó. A bizottság 3 igen szavazattal javasolja elfogadását.  
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megvitatta az előterjesztést és 
furcsának találta, hogy ilyen nagy bevétel mellett az eredményük mínusz. 5 igennel 
elfogadását javasolja. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az ÉRV ZRt. határozatának elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

142/2017. (X. 27.) határozat 
 
Tárgy: ÉRV ZRt. határozatának elfogadása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az ÉRV 
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. az Univerzál Beszerző Kft. 2017. évi 
üzleti tervének elfogadásának jóváhagyásáról szóló határozattal a polgármester egyetért.  
 
Határidő: 2017. október 27. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

b) Közbeszerzési Szabályzatban a Bíráló Bizottsági tagok módosítása 
 
Vámos Istvánné dr.: Levelet kaptunk a KRODA Kft-től a közbeszerzés előkészítésére 
vonatkozóan. Van két TOP-os pályázatunk, az egyik az egészségház bővítése, amelyre 60 
millió Ft-ot már nyertünk. Ki kell írni a közbeszerzési feladatokat, amihez az 
önkormányzat megfelelő szakemberekkel nem rendelkezik. A KRODA Kft javaslatot tett 
arra, hogy a határozatunkat módosítsuk, és ők jelölhessék ki ezeket a szakembereket. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság véleménye szerint 
legyen Arlónak olyan hatásköre, hogy bármilyen pályázaton veszünk részt, mi döntsünk. 
A bizottság javaslata, hogy a közbeszerzési bizottságba Arlóból 4 fő legyen, a 
szakértelemmel rendelkezők pedig 3 fő. A pályázat lebonyolítását a polgármester 
irányítja, ezért jogi tanácsadóként nem vehet részt a bizottságban. A bizottság 3 igen 
szavazattal az elmondottak szerint javasolja a bizottság módosítását. 

 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság szintén azt ajánlja, hogy a 
bizottságban nagyobb legyen a tagok száma az önkormányzat részéről, mint a 
közbeszerzési cégtől. Ennek megfelelően javasolja 5 igen szavazattal elfogadni a bíráló 
bizottság összetételét. 

 
Bíró Ferenc: A közbeszerzési tanácsadó cég 3 szakértelemmel rendelkező tagot 
javasolhat, és a polgármester fogja eldönteni, hogy elfogadja, vagy nem, esetleg más 
valakit szeretne.  
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Vámos Istvánné dr.: Az elhangzottak alapján a határozati javaslat így szólna: Arló 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 22/2015. (I.30.) határozatát 
hatályon kívül helyezi és egyben Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó árubeszerzés, építési beruházás, építési 
koncesszió, szolgáltatás és szolgáltatási koncesszió közbeszerzések bírálatára bíráló 
bizottságot hoz létre, melynek 4 állandó és 3 ideiglenes tagja van. 
Az állandó tagok: Bíró Ferenc alpolgármester, Papp Zsóka Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság elnöke, Klisóczkiné Papp Andrea jegyző, Benőcs Józsefné 
pénzügyi főmunkatárs. Ideiglenes tagok: amennyiben a közbeszerzés tárgya megkívánja, 
a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező műszaki szakember, 
közbeszerzési szaktanácsadó, jogi szakértelemmel rendelkező személy. Az ideiglenes 
tagokra javaslatot tehet a közbeszerzési eljárást lebonyolító szervezet és a polgármester 
kéri fel a közreműködő személyeket a bizottságban való részvételre. Kérem, szavazzunk 
erről. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

143/2017. (X. 27.) határozat 
 
Tárgy: Közbeszerzési Szabályzatban bíráló bizottsági tagok módosítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 22/2015. (I.30.) határozatát 
hatályon kívül helyezi és egyben Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó árubeszerzés, építési beruházás, építési 
koncesszió, szolgáltatás és szolgáltatási koncesszió közbeszerzések bírálatára bíráló 
bizottságot hoz létre, melynek 4 állandó és 3 ideiglenes tagja van. 
 
Az állandó tagok:  
 

- Bíró Ferenc alpolgármester,  
- Papp Zsóka Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke,  
- Klisóczkiné Papp Andrea jegyző,  
- Benőcs Józsefné pénzügyi főelőadó.  
 

Ideiglenes tagok: amennyiben a közbeszerzés tárgya megkívánja, a közbeszerzés tárgya 
szerinti szakértelemmel rendelkező műszaki szakember, közbeszerzési szaktanácsadó, 
jogi szakértelemmel rendelkező személy.  
Az ideiglenes tagokra javaslatot tehet a közbeszerzési eljárást lebonyolító szervezet és a 
polgármester kéri fel a közreműködő személyeket a bizottságban való részvételre. 
 
Határidő: 2017. október 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

c) Tájékoztatások: 
 
Vámos Istvánné dr.:  
 

- Kiemelt beruházás keretében valósulhat meg a csatornázás Arlóban. Az eredeti 
költségvetés 1,9 milliárd Ft volt, az elfogadáskor ez a költségvetés reálisnak 
mutatkozott. Arló megnyerte a támogatást, de nem a szükséges 1,9 milliárd Ft-ot, 
hanem csak 1,5 milliárd Ft-ot biztosít az állam. A közbeszerzési eljárás során 
kiderült, hogy a kivitelezésre adott legolcsóbb ajánlat is több volt 1,5 milliárd Ft-
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tól. Tehát vissza szeretnénk kapni az 1,9 milliárd Ft-ot. Segítséget kérünk 
mindenhonnan. Nem mi vagyunk a menedzserek, hanem a NEFPI Nemzeti 
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. Ebben az ügyben az ügyvezetőjükhöz 
fordultam, hogy kérje meg a hiányzó 400 millió Ft-ot. 4 település szerepel egy 
konzorciumban, egy döntéssel fog megvalósulni a szennyvízberuházás. Nálunk 
vezeték kiépítés is történni fog, a konzorciumban van olyan település, ahol 
felújítás lesz. A Nemzeti Fejlesztési Programiroda vezetője a következő választ 
adta: Amennyiben a költségnövekmény a támogatási szerződésben szereplő 
eredeti támogatási összeg 15 %-át meghaladja, akkor igazságügyi szakértő 
kirendelése szükséges, és az államháztartásért felelős miniszter gondoskodik az 
igazságügyi szakértő megbízásáról. A szakértővel nem volt szerencsénk, mert nem 
tartotta indokoltnak a költségnövekményt. Így most már a kormánynak van 
lehetősége az eljárási szabályoktól eltérően, egyedi döntéssel megadni a hiányzó 
összeget. Reméljük, megadják a 400 millió Ft-ot. Szerettük volna, ha már 
hozzákezdenek a munkálatokhoz, de addig nem emelkedik jogerőre, amíg a pénz 
nincs meg. A kivitelező kiválasztása megtörtént, gödöllői érdekeltségű lesz a 
vállalkozó.  

 
- ÉRV ZRt. tájékoztatott, hogy a közműhasználati díj terhére 48 db lakossági 

ivóvízbekötés tervezését megkezdte, ez 1.680.000 Ft. Összesen 172 db 
ivóvízbekötést vállal az önkormányzat. Az ÉRV ZRt. az önkormányzatnak 
vízvezeték használati díjat fizet 3-3,2 millió Ft-ot. Úgy gondoltuk, ennek egy 
részéből 2020-ig történjen meg azokon a területeken az ivóvíz bekötése, ahol 
nincs. A közműhasználati díjat mindig fejlesztésre, karbantartásra kell 
felhasználni.  

 
- Régebben az önkormányzat megvásárolta a Tájház épületét, mely Laurencsik 

Dezső tulajdona volt. Azonban a Zombori út 3. alatti lakóház adásvételi 
szerződésébe nem került be a hozzá vezető út. Meghalt a bácsi, bejelentettük 
igényünket, hogy szeretnénk megörökölni az utat, hogy önkormányzati magánút 
legyen.  

 
- Borsodszentgyörgy polgármestere tájékoztatott, hogy dr. Vámos Henrietta 

szeptember 30-ával felbontotta a háziorvosi szerződését, mert elköltözött. Október 
1. napjától Schuller Péter Zoltán látja el a háziorvosi feladatokat és az ügyeleti 
rendszerben is részt fog venni.  

 
d) Idősek Tanács megalakulása 

 
A polgármester meghívását 9 fő fogadta el. 

 
Vámos Istvánné dr.: A jelenlévő képviselők rendkívül fontosnak tartják a településen 
élők helyzetével való foglalkozást. Van olyan intézményünk, amely napi szinten 
foglalkozik az idősekkel, elesettekkel. Közmunkában jelenleg 320 fő dolgozik a 
településen, a gyerekes családok igénybe veszik az ingyenes óvodai ellátást, itt már nem 
lehetnek megélhetési gondok. A továbbtanulóknak is adunk segítséget. Idősebbek 
segélyezésére nincs lehetőségünk, inkább csak krízis segély van. Élelmiszer segélyre nem 
adunk pénzt. Elvándorolnak a fiatalok, az elmúlt években összegyűjtöttünk 14 fiatalt, 
akiktől azt vártuk, hogy próbáljanak meg érdeklődni a közélet iránt. A Fiatalok fórumával 
próbálkoztunk, 1-2 beszélgetés alkalmával lelkesek voltak. Kértük jöjjenek el a 
képviselő-testület ülésére, az őket érintő ügyek tárgyalásakor mondják el mi az igényük. 
Ezek a fiatalok középiskolások, egyetemisták voltak, de nem működött a dolog. 
Erőfeszítéseket teszünk a helyben maradásukra is. Ilyen pl. a tornaterem építése. Idősödik 
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a lakosság, a szülőktől a gyerekek távol kerülnek. Arra gondoltunk, mi szeretnénk 
idősbarát önkormányzat lenni. A mai alakuló ülésnek ez a célja, szeretettel hívtuk Önöket 
és fogadják el a felkérést arra, hogy létrehoztuk az Idősek Tanácsát. Megköszönöm, hogy 
elfogadták ezt a felkérést. A kultúrházat hamarosan át fogjuk adni, ott fog kialakulni a 
civil ház, ahová szeretettel várjuk az Idősek Tanácsát. Elhatározzák, mikor szeretnének 
találkozni egymással. Minden képviselő-testületi ülés nyilvános, mindig el lehet jönni, 
meg lehet hallgatni. A mi felelősségünk, hogy odafigyeljünk az idősebb emberekre, 
szociális szolgáltatás keretében megpróbálunk segíteni. Felolvasom az Idősek Tanácsának 
ügyrendjét. Olyan embert kellene elnöknek, elnökhelyettesnek és titkárnak választani, aki 
tényleg tartaná a kapcsolatot a tanács tagjaival. Amit Önök megbeszélnek, jutassák el 
nekünk. Az adminisztratív feladatokat az ÜSZOB segíti. November 23-án 16 órakor 
tartanánk az idősek estjét és akkor jelentenénk be a település előtt az Idősek Tanácsának 
megalakulását. Ez a nap lenne az új kultúrház avató és idősek napjának az ünnepe.  
 
Szilágyi Sándor: Ha annyi haszna lenne, hogy nálunk is megvalósul a szennyvízcsatorna 
építése, akkor már jó lenne. Tudjuk, van olyan település, ahol 500-an laknak és már 
elkészült. Talán lesz némi haszna. 
 
Kovács Tibor: Egy kicsit gyors volt ez, amit polgármester asszony végig mondott, nehéz 
követni annak is, aki ebben a dologban benne van. Van sok minden, értelmes dolgokról 
hallottunk, és van olyan is, amiről érdemes lenne hosszabb távon beszélgetni. Vannak 
dolgok, amit jó lenne átbeszélni pl. a kábel TV. Vannak, akik nem tudnak minden nap 
tájékozódni a falu TV-ből, mert különböző tányéros TV-jük van. Ne a templomba 
döntsék el, mi is van a faluban, arról beszéljünk, amiről beszélni kell. Mi a falunak a 
jövője, arról a faluban senki nem tud. Arra, hogy az önkormányzati hírek eljussanak a 
településen élőkhöz valamilyen megoldást keresni kellene.  
 
Vámos Istvánné dr.: Jó lenne olyan kommunikáció, ami eljuttatja a híreket a lakókhoz. 
Lehetne negyedévente újság formájában, vagy az önkormányzat honlapján, interneten, 
kábel TV-n keresztül.   
 
Kovács Tibor: A kisvállalkozások támogatnák, hirdetnének benne, abból is pénz jön. 
 
Nagy Sándorné: Föl is kellene mérni, hogy akikkel találkozunk, és beszélgetünk velük, 
mit is gondolnak, miben lehetne őket segíteni vagy támogatni. Most mindenki azt várja, 
mit fognak kapni karácsony előtt, örülnek annak, mert az önkormányzattól kapták. A 
szociális otthon nagyon jó dolog lenne, szívesen mennénk oda. A gyerekeknek vannak 
elfoglaltságaik, nem akarunk rájuk szorulni.  
 
Vámos Istvánné dr.: Sok idős embernek okoz gondot az ingatlan karbantartása.  
 
Nagy Sándorné: Meg kellene kérdezni az öregeket, hogy mi a fontos? 
 
Vámos Istvánné dr.: Mindenki a saját környezetében barátkozzon, jutassa el az 
információt. Mindig vannak olyan egyedi esetek, hogy amikor a baj megvan, akkor jut el 
hozzánk. Van olyan település, ahol a szomszédok figyelnek egymásra. A 
rendőrkapitányság nyugdíjas nyomozójával volt megállapodás, őt elküldték ahová tudták, 
és a Polgárőrség is figyel ránk. 
 
Tengely László: Az utóbbi évtizedekben szétestek a közösségek. Ezt látom, tapasztalom. 
Járom az országot, látom nincs közösségi élet. Ennek az alapja a családok lennének. A 
családoknak az életében meg vannak a leosztások és mindenkinek hozzá kell tenni ahhoz, 
hogy a család működjön. Újra lehetne indítani a közösségi életet. A fiatalok nem voltak 
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partnerek ebben, részben érthető dologból is. Az ünnepségekre sem jönnek el. A 
családokat próbáljuk meg összefogni. 
 
Kovács Tibor: Az öregek sokkal lokálpatriótábbak. Ennek a legfontosabb része a 
közösségépítés, egymásra figyelés lenne. Környezetünk is nagyon fontos. Évek óta folyik 
a tűzcsap, nem tudják megcsinálni, vagy nem érdekel senkit.  
 
Vámos Istvánné dr.: Én nem tudok róla, hogy folyik. 
 
Kovács Tibor: Én próbáltam bejelenteni, olyannal beszéltem, aki azzal kezdte ki vagyok, 
és ha nem úgy van, ahogy mondom, akkor majd ki kell fizetni. 
 
Fáklya Jánosné: Nagy megtiszteltetésnek veszem és okos gondolatnak, hogy itt lehetek.  
Javaslom Szilágyi Sándort év Vincze Lászlót elnöknek vagy titkárnak. Mindenben 
segítem őket. 
 
Vámos Istvánné dr.: Igyekeztünk úgy összeállítani az Idősek Tanácsát, hogy az élet 
minden területéről legyen, szociális, kereskedelem, tónál élők képviselői. Számítunk a 
javaslataikra és a bölcsességükre. Pénzügyi vonzata ennek nincsen. A tanácstól függ, 
hogy a jövőben hogyan akar működni, mi a helyet tudjuk biztosítani. Külön rendezvényre 
van pályázati lehetőség, az önkormányzat felé nyújtsák be az igényüket. Beolvadhatnak 
az Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesületbe, vagy önállóan működnek. 3 millió Ft 
évente a civil szervezetek támogatására biztosított keret. Köszönöm a javaslatot, örülök, 
hogy személynevek is lehangzottak. 
 
Balogh Edina: Köszönöm azoknak, akik itt vannak, és elfogadták a felkérést. Nagyon jó, 
hogy Önökben megbíznak az emberek, és tudják a falu, és a mi életünket segíteni. A 
felkérés is megtisztelő, számomra is megtisztelő, hogy itt vannak. 
 
Kovács Tibor: Vajon erre a szervezetre pénzügyi pályázatot be lehet-e nyújtani? 
 
Vámos Istvánné dr.: Az önkormányzathoz lehet pályázatot benyújtani. Mi mindig 
pályázunk, közösségi programokra, rendezvényekre. Pl. a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat is pályázik nagy rendezvényekre, a könyvtár most pályázott rendezvényre, 
amit meg is nyertek. Az Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület 200.000 Ft-ot nyert, 
megbeszéljük, hogy mire szeretnék felhasználni. Olyanra szeretnénk, amiből mindenki 
profitálhat egy kicsit.  
 
Kovács Tibor: Végre megmozdult valami. 
 
Tengely László: A civil szervezetek az utóbbi időben jól működnek, bármilyen 
rendezvény van, fellépnek, részt vesznek az ünnepségeken. Az idősek ettől is többet 
tudnak tenni, megtölthetik tartalommal, példamutatással, és ezzel a gyerekeket is 
megmozgatnák. Az idősek aktivitása nagyon fontos. 
 
Bíró Ferenc: Az információ áramlásának szükségéről sokat beszélünk. Ennek örülünk a 
legjobban, hogy olyan információt kaptunk félóra alatt, amit hónapok óta nem tudtunk 
összeszedni. Minden képviselőnek van fogadóórája, meg lehet keresni személyesen is 
minket. Ennek a tanácsnak a megalakulása jó lesz. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem a képviselőtársaimat, hogy szavazzunk az Idősek Tanácsa 
megalakulásáról.  
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A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

144/2017. (X. 27.) határozat 
 
Tárgy: Idősek Tanácsa megalakulása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a településen az 
Idősek Tanácsa megalakulásához. 
 
Az Idősek Tanácsának munkáját az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság segíti. 
 
Határidő: 2017. október 27. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: Megkérem az Idősek Tanácsa megalakulásához meghívottakat, 
hogy szavazzanak az Idősek Tanácsának megalakulásáról és arról, hogy működésüket az 
ismertetett ügyrend szerint kívánják megvalósítani. 
 
A jelenlévő 9 fő, akik elfogadták a polgármester felkérését az Idősek Tanácsának 
megalakulására, egyhangúan, 9 igen szavazattal egyetértettek az Idősek Tanácsa 
megalakulásával, és működésüket az ügyrend szerint kívánják megvalósítani. 
 
Vincze László: Én szívesen segítem az Idősek Tanácsának munkáját, de nem vállalom a 
tisztséget. Javaslom Szilágyi Sándort és Kovács Tibort. 
 
Szilágyi Sándor: Én csak addig vállalom, amíg ideiglenesen megalakul. 
 
A jelenlévő 9 fő, 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással megválasztotta Szilágyi 
Sándort az Idősek Tanácsa elnökének. 
 
Vámos Istvánné dr.: Titkárnak szeretném felkérni Fáklya Sándornét. 
 
Fáklya Sándorné: Én nem vállalom. 
 
Vámos Istvánné dr.: Elnökhelyettesnek javaslom Bárdos Ágostont.  
 
Bárdos Ágoston: Én is csak ideiglenesen vállalom. 
 
A jelenlévő 9 fő, 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással megválasztotta Bárdos 
Ágostont az Idősek Tanácsa elnökhelyettesének. 
 
Vámos Istvánné dr.: A titkárnak kapcsolattartó szerepe lesz, kérem az elnököt és az 
elnökhelyettest, hogy tegyenek javaslatot és válasszanak titkárt. Köszönöm, hogy 
elfogadták a felkérést. Legközelebb november 23-án találkozunk, az idősek estjén, ahol 
be szeretném jelenteni, hogy megalakult az Idősek Tanácsa. 
 
Balázsné Király Rita: Megtisztelő, hogy a mi bizottságunk fogja majd folytatni a 
munkát. Az idősek estjének szervezése, az idősekkel való kapcsolattartás bizottsági 
hatáskörbe tartozik. Felajánlom a bizottság nevében és a magam nevében a segítséget.  
 
Balogh Edina: Bármiben segítek. 
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Nincs több napirendi pont, a polgármester bezárja az ülést. 
 
 

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


