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Vámos Istvánné dr.: Köszöntöm a jelenlévőket, és megállapítom, hogy az ülés 
határozatképes, mert 7 képviselő van jelen. Különös tisztelettel köszöntöm a Penta Kft. és 
a Vetraforce Kft. képviselőit. A meghívóban 7. napirendként szerepel a Nyugat-Borsodi 
Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadása, ezt kérem, hogy 
vegyük le a napirendről, mert a Kft. nem küldte meg az anyagot. Javaslom, hogy helyette 
tárgyalja meg a képviselő-testület az Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2018. évi 
zárszámadását, 10. napirendként pedig az Univerzál Beszerző Kft. 2018. évi 
beszámolóját. Az Indítványok, javaslatok, egyebek napirenden belül szeretném ismertetni 
az ÉRV Zrt. levelét a lezárt kutakról, tájékoztatást szeretnék adni a Magyar falu 
programról, Kérem, hogy az elhangzottak figyelembevételével szavazzunk a napirend 
elfogadásáról. 
 
A napirendet a jelenlévő képviselők egyhangúan, 7 igen szavazattal az alábbiak szerint 
fogadják el:  
 

Javasolt és elfogadott napirendi pontok: 
 

1. PENTA Kft. tájékoztatója a helyreállítási munkálatokról 
2. Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá 

nyilvánításáról szóló rendelet megalkotása 
3. Beszámoló a gyermekvédelemmel kapcsolatos munkáról és a szociális 

szakmai munka eredményességéről 
4. ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójának 

elfogadása 
5. ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. 2018. évi szakmai beszámolója 
6. Sajó-Bódva Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójának elfogadása 
7. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2018. évi zárszámadása 
8. BORSODVÍZ Zrt. 2018. évi beszámolójának elfogadása 
9. ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. 2018. évi 

beszámolójának elfogadása 
10. Univerzál Beszerző Kft. 2018. évi beszámolója 
11. Indítványok, javaslatok, egyebek 

a) ÉRV Zrt. tájékoztatása lezárt kutakról 
b) Tájékoztató a Magyar falu programról 
c) WI-FI kiépítésének megvizsgálása 
d) Pedagógusok köszöntése 
 

 
Vámos Istvánné dr. tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatokról, melyet a 
képviselő-testület tudomásul vett.  
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Tárgyalt napirendi pontok:  
 

1) napirendi pont 
 

PENTA Kft. tájékoztatója a helyreállítási munkálatokról 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: A szennyvízberuházás kapcsán kéthetente koordinációs 
megbeszéléseket tartunk, ezen Molnár Gábor minden alkalommal részt vesz. A felvett 
hiányosságokról írásban küldtem a kft. részére egy listát. A projektvezető azt válaszolta, 
hogy nem talált olyan súlyos hibákat, amiket felsoroltam. Lefotózásra került a Benéte út 
eleje, ahol 1 m átmérőjű nagy gödör volt, ami most már nagyon szépen helyre lett állítva. 
A kerítés mellől kellett elhordani a földet, ami megtörtént. A Rákóczi úton és a Zrínyi 
úton a gyalogos forgalom nehezített. Rengeteg gyerek jár erre iskolába. A Táncsics 
telepen és a környező utcákban az utak bukkanósak, gödrösek, amiben hiába történt 
intézkedés. A Zrínyi úti kocsma előtti fordulóban nem látom megoldottnak a helyzetet. 
Ezek folyamatos figyelmet igényelnek. Sajnos megint esik az eső, a tónál így nem 
kezdődhetnek meg a helyreállítási munkálatok. Ha nem is kezdjük el a végleges 
helyreállítást, de ott vannak az út mellett a hulladékok, a földegyengetés elég sok helyen 
nem történik meg. Ezek a problémák kizárólag rajtam csapódnak le, talán nem közvetítek 
jól, nem megfelelő a panaszkezelés. A szakemberektől korrekt tájékoztatást kérek arról, 
hogy hogyan állnak most a faluban a helyreállítási munkálatok.  
 
Molnár Gábor: A projektben jelenleg még csatornaépítés van folyamatban. 14 ezer 
méteren túl vagyunk, ez 85 %. Ez magába foglalja az összes önkormányzati utat, a 
Hunyadi út van még hátra. A főút helyreállítása folyamatos, mart aszfalt kerül vissza, az 
Ózd felőli része teljesen kész van. Azokról az önkormányzati utakról, amelyek szóba 
kerültek a föld, a törmelék elszállítása jelenleg a rossz időjárás miatt nem lehetséges. 
Össze tudnánk szedni, de nem tudják hová vinni, megpróbáltuk, de károk keletkeztek a 
kocsiban. Pár nap száraz idő kellene, utána tudnánk folytatni. A járdák helyreállítása 
járdalapokkal megtörtént. Jól közlekedhető. A Zrínyi úti kanyarban a kocsik kihordják a 
mart aszfaltot, igyekszünk folyamatosan kezelni. 
 
Vámos Istvánné dr.: Sárga murvával kellene kezelni. 
 
Maczkó Norbert: Próbáltuk, CKT betonburkolat lesz a megoldás.  
 
Vámos Istvánné dr.: A Vasút úti főszakasznál is vannak gondok. 
 
Molnár Gábor: Ott még csatornaépítés van folyamatban. Ott majd le kell zárni az utat, 
félpályán az utat át kell vágni. Bontani kell az utat, ez még hátra van.  
 
Vámos Istvánné dr.: Jó lenne 2-3 esőmentes nap. 
 
Maczkó Norbert: Sajnos a szombat, vasárnap volt esőmentes. Nagy kárt csinálunk, ha 
elszállítjuk a földet, mert a depó nem megközelíthető, az autók elakadnak a sárban. 
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Vámos Istvánné dr.: A Zrínyi úti fordulóban nagyon sok tömőanyagra lenne szükség, 
annyira súlyosan sérült.  
 
Maczkó Norbert: Volt ott csőtörés.  
 
Vámos Istvánné dr.: Az aknából folyik a víz, mi volt a probléma a tónál? 
 
Maczkó Norbert: Nem tudom mi volt a probléma, valószínűleg vízbetörés volt egy 
aknánál, és a sok eső is rásegített. 
 
Vámos Istvánné dr.: Akinek ez a feladata, menjen már körbe 3-4 naponta a településen, 
ne kapjunk ennyi elégedetlen lakossági telefont. Én ezt már nem győzöm. Ne lakossági 
jelzésre nézzétek meg, hol van újabb munkálatokra szükség. 
 
Maczkó Norbert: Minden nap végig megyünk, és a problémákat jelezzük az alvállalkozó 
felé. A balesetveszélyes helyzeteket azonnal orvosoljuk.  
 
Vámos Istvánné dr.: A borsodnádasdi tisztítóműtől mikor vonulnak le? 
 
Molnár Gábor: A nyár második felében, akkor kezdjük itt a szerkezetépítést. A vasbeton 
szerkezet idén elkészül.  
 
Szilágyi Sándor: A Zrínyi úton újra fel kell bontani a nyomvonalat, mi ebből az igaz? 
 
Molnár Gábor: A kocsmától a fatelepig nem teljesen összefüggő a rendszer. Nem igaz, 
hogy fel kell bontani az utat.  
 
Szilágyi Sándor: Visszafelé lejt. 
 
Molnár Gábor: Technikai problémák vannak, de rajta vagyunk, hogy megoldjuk. 
 
Papp Zsóka: Van ennek valami alapja, vagy nincs?  
 
Molnár Gábor: Problémák mindig vannak, így nem igaz, ahogy elmondták, azon 
vagyunk, hogy megoldjuk. Többféleképpen vizsgáljuk.  
 
Tengely László: A főútra ráirányul a figyelem, óriási kamionok járnak. A lámpák 
megszűntek, nem tartják be a sebességi korlátozást. Vannak kátyúk, amiknek a betömését 
a kamionok kiverik. Ha kell kétszer is be kell tömni egy nap, mert ez balesetveszélyes, a 
főúton végig. A terelő táblára van-e még szükség? 
 
Molnár Gábor: Nincsennek nagy süllyedések. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Kaptunk bejelentést, hogy Arló legvégén a beláthatatlan 
kanyarban kamion majdnem lesodort gyereket szállító anyukát, pontosan azért, mert le 
van süllyedve és nem járható rendesen, a kamionosok meg száguldoznak.  
 
Molnár Gábor: Én járok arra, nincs megsüllyedve.  
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Maczkó Norbert: Szükséges még a terelő tábla, mert volt egy víztörés. Amint az időjárás 
engedi meg fog szűnni.  
 
Vámos Istvánné dr.: A kamionok ész nélkül mennek abban a kanyarban.  
 
Dulai Roland: Az a feladatunk, hogy a lakosság érdekeit figyelembe vegyük. Korrektnek 
tartom Molnár Gábort és Maczkó Norbertet is. Ha a tónál az átvágásokat nem sárral töltik 
fel, hanem murvát tesznek bele, sokkal jobb lenne, ez nem megfelelő így. Molnár 
Gáborral a hétvégén találkoztam a tónál. Reméljük, minél hamarabb megoldódik a 
helyreállítás. Szóltam a munkásoknak, hogy az átvágásokat folyamatosan murvával 
töltsék fel, mindig megígérik, hogy feltöltik, de ez nem történik meg. 1-2 településrészen 
belekapnak a munkába, miért nem csinálnak meg egy részt normálisan? 
 
Bíró Ferenc: A lakossági fórumon márciusban Pogány István megígérte, hogy 
hozzáfogtok a végleges helyreállításhoz. Igaz, hogy 3 hete nem lehet aszfaltozni, mert 
esik az eső, de előtte lehetett volna. A településnek az okozza a problémát, hogy az 
ideiglenes helyreállítást nem lehet ilyen időjárásban normálisan tartani, azért, hogy 
lehessen közlekedni a végleges felé kell elmenni már most is. Az iskola előtti szakaszon 
egy hónapig volt 30 cm-es gödör a felmart úton. A gyerekek mennek az iskolába, 
életveszélyes még az 5 km/óra sebesség is. 
 
Maczkó Norbert: Ez a mai nap elkészült. 
 
Bíró Ferenc: Egy hónapig nem lehetett ott normálisan közlekedni, a gyerekek miatt ott 
óriási veszély volt. A Zrínyi úton a Fehér kocsmánál muszáj CKT betont alkalmazni. Ezt 
másképpen nem lehet megcsinálni. Ha vízbetörés volt a rendszerben, az már régen rossz.  
 
Maczkó Norbert: Lesz műszaki átadás. Egy hétig próbáltuk megfogni a talajvizet. 
 
Bíró Ferenc: Ideiglenes helyreállításokra figyelni kell, mert kiverődés, süllyedés 
folyamatosan van.  
 
Maczkó Norbert: A kohósalak sem, és a zúzott kő sem jött be.  
 
Dulai Roland: Egy hónapig folyt az aknából a víz a tóba.  
 
Vámos Istvánné dr.: Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Kérem, hogy 
figyeljetek oda a saját dolgozókra és az alvállalkozókra. 
 
(Molnár Gábor és Maczkó Norbert elhagyta a tanácskozótermet) 

 
 

2) napirendi pont 
 

Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá  
nyilvánításáról szóló rendelet megalkotása 

 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
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Klisóczkiné Papp Andrea: Bizottsági ülésen felmerült, hogy erre a napra kapnak-e 
munkabért a dolgozók, lesz-e ennek plusz költsége? A dolgozók fixen kapják a havi 
bérüket, akkor is, ha munkaszüneti nap van. Többlet költséggel ez nem jár. Azt jelentené, 
hogy az önkormányzat mentesíti ezen a napon a közszolgálati tisztviselőket a 
munkavégzés alól, de a munkáját mindenkinek el kell végezni az azt követő napokban.  
 
Balázsné Király Rita: Régebben is így volt, az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 
3 igen szavazattal javasolja a rendelet megalkotását.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a közszolgálati tisztviselők napjának 
munkaszüneti nappá nyilvánításáról: 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
rendeletet alkotja:  
 

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelete 

a Közszolgálati Tisztviselők Napjának  
munkaszüneti nappá nyilvánításáról 

 
 
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdése és a 232/A. §-ában 
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Az Arlói Polgármesteri Hivatalban a közszolgálati jogviszonyban és munkaviszonyban 
foglalkoztatottak számára minden év július 1-je - a Közszolgálati Tisztviselők Napja -, 
munkaszüneti nap. 
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2019. május 30-án lép hatályba. 
 
 
Vámos Istvánné dr.       Klisóczkiné Papp Andrea  
     polgármester        jegyző 
 
 

3) napirendi pont 
 

Beszámoló a gyermekvédelemmel kapcsolatos munkáról  
és a szociális szakmai munka eredményességéről 

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



7 

 

Beszámoló a gyermekvédelemmel kapcsolatos munkáról: 
 
Balázsné Király Rita: Sok kérdés, vélemény fogalmazódott meg a bizottsági ülésen. 
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásba részesül 832 fő, ebből 18 év alatti 827 fő. Ez 
azt jelenti, hogy a településen élő 18 év alatti gyermekek 70 %-a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesül. Magas a 2H és 3H besorolás is. Szomorú, 
hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjban részülők a korábbi 20 főhöz képest 
csökkent, most 6 hallgató nyújtott be kérelmet. Ez azt is jelenti, hogy kiürül a falu, mert 
ezek a fiatalok főiskolai, egyetemi tanulmányai után munkahely hiányában nem fognak 
ide visszajönni. Hasonló a helyzet az Arany János Tehetséggondozó Programban is, míg 
korábban 10-en részesültek ebben a támogatásban, most 3-an. A cigánygyerekeknek ez 
nagy kitörési lehetőség lenne, pl. Egerben vagy Ózdon másfajta szemlélettel 
ismerkedhetnének meg. Jó lenne, ha szakmát adó érettségit tudnának tenni. Kiemelkedően 
magas a szünidei étkeztetést igénybe vevők aránya. Az iskolatej és iskola gyümölcs 
program működik, rendkívül jó minőségű és megfelelő tízórait kapnak, mondhatni, hogy 
a bőség zavara van. Az iskola gyümölcsöt biztosító előző évi szolgáltatóval nagyon meg 
voltunk elégedve. Most kértek véleményt az iskolából. Sajnos ebben az évben előfordult, 
hogy bébirépát kaptak 3 hónapon keresztül, nem szerették a gyerekek és a minősége sem 
volt megfelelő. Ami kiemelkedő adat, és Arlónak a helyzetét mutatja, az a veszélyeztettek 
száma. Egy gyerek csak egyszer szerepel, vagy többször is? 
 
Nagy Tibor: Többször is szerepel. Ha több részről érintett, akkor több helyen szerepel. 
 
Balázsné Király Rita: Jelzések számában az óvoda majdnem négyszer több jelzést 
küldött, mint az előző évben. Az iskolában majdnem a duplájára emelkedett ez a szám. A 
bizottsági tagok említették, hogy magas az igazolt és igazolatlan órák száma, ami szintén 
nagy probléma. A beszámolóba szerepel, hogy az oktatási intézményektől nem mindig 
időben érkeznek az igazolatlan órák jelzése. Tényleg előfordul az ilyesmi, mert doktornő 
nem is fogadja a gyerekeket, ha csak igazolást szeretnének, és tele van beteggel a rendelő. 
Szomorú, hogy az Ózdi Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársai nem élnek a 
közös családlátogatás lehetőségével, és az esetátadások lehetőségével sem. Részt vettünk 
a jelzőrendszeri megbeszélésen, nem nagy fejlődést látunk. A beszámoló szerint magas a 
magántanulók száma, 9 fő, én ezt nem tartom magasnak. Megfogalmazódott bennem, 
amikor a 14-15 éves gyerek második gyermekével terhes, illetve élettársi kapcsolatot 
létesít 6. osztályosan, hol van a szülő felelőssége? Mintha ciklonon ülnénk kb. 5 éve 
akkora romlást érzek. Az lett megfogalmazva, hogy a törvény betartása lenne a 
legfontosabb. 18 éven aluli csak szülői engedéllyel köthet házasságot, 14 évesen élettársi 
kapcsolatot létesíthet? Kimerítik a kiskorú veszélyeztetettségének a mintatárát. Én jót 
akarok, mert látjuk, nagyon soknak tönkre megy az élete. Egyre kevesebb gyerek tanul 
tovább. 16 évesen 3 igazolatlan nap után kicsapják az iskolából. Kevés az iskolánkból 
érettségit adó középiskolába menő gyerek, ebben a tanévben nulla. Nem lesz semmi 
céljuk és kitörési lehetőségük ezeknek a fiataloknak. A jelzőrendszernek tagja a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat, de soha nem vesz részt az ülésen. Úgy gondolom, ilyen 
helyzetű településen nekik lenne ebben nagy szerepük. Szeretnénk, ha részt vennének 
ebben. Egyre több iskolás tanuló ellen folyik rendőrségi eljárás. Azt tapasztaljuk, hogy a 
szociális, oktatási, közigazgatási területen dolgozók mindent megtesznek a roma lakosság 
érdekében, értük dolgozik mindenki, de ők is kellenek hozzá, és ezt hiányoljuk. Az 
Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a beszámoló 
elfogadását. Megköszönöm az ASZAK dolgozóinak a munkáját.  
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Vámos Istvánné dr.: Egyetértek azzal, amit elnök asszony elmondott. Sem az 
önkormányzat, sem a szociális intézmény nem tudja betölteni a feladatát olyan 
partnerekkel, akik nem engedik. A büntető törvénykönyvben benne van a kiskorú 
veszélyeztetése, amikor a szülők a gyerekek testi, lelki fejlődéséről nem gondoskodnak. 
Bőven kimeríti ezt, amikor összefeküdnek, amikor este 10 órakor rongál a gyerek a 
településen, és nem tudja a szülő, hol van a gyereke, a szülői felügyelet hiányzik. 
Rengetegszer előfordul, hogy az apa nem járul hozzá a gyerek tartásához. Kétszer 
megpróbálnátok büntető feljelentést tenni, biztos, hogy lenne hatása, ilyen súlyos 
esetekben tegyük meg a feljelentést. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén 
felmerült a gyerekek joga. A gyereknek van joga a testi, lelki jóléthez, ezt a szülőnek kell 
biztosítani. A gyerekek rossz magatartásáról beszélünk, az a baj, hogy a mostani szülőket 
sem nevelték. Az egész településen csak roma gyerekekről gondoskodunk, az iskola, az 
óvoda, az étkeztetés, a gyermekjóléti szolgálat minden gyereket naponta háromszor 
étkeztet. Gyereknapra akartunk adni 2 játszóteret, két hétig tartott. Nem megfelelően 
viselkedtek ott a gyerekek. Tönkretették az egészet, a kisgyerekek, az óvodáskorúak nem 
tudtak ott játszani, mert a nagyobbak tönkretették, a szülők nem tudtak hová leülni, pedig 
pihenőpark jellege lett volna. További fejlesztést kizárok erről a területről. Az 
önkormányzatot nem érheti az a vád, hogy nem tesz meg mindent az itt lakókért, de látjuk 
az eredményt. Nem becsülik meg, amit befektettünk, 2 hétig tartott a 3 millió Ft. Ezt 
nehéz szépíteni. Szakemberek javasolták a Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén, 
hogy a szülők felelősségére nincs ráirányítva a figyelem, a szülőket rá kell venni arra, 
hogy normálisan neveljék a gyerekeket. Az Idősek Tanácsa a településen szeretne 
szeptemberben olyan fórumot, ahová ezeket a szülőket meghívná, hívna olyan előadót, 
aki beszélne ezekről a problémákról, felvilágosultabbak lennének a gyereknevelés 
területén. Csináljunk 5-6 sorozatból álló szülők iskoláját roma szülőknek, tereljük be ebbe 
a rendszerbe őket, és próbáljunk meg hatni rájuk. Ha ők nem tesznek a gyereknevelésért, 
a nevelőknek engedjék meg, és fogadják meg azokat a tanácsokat, amit mondunk nekik.  
 
Tengely László: Már régóta foglalkoztat az a gondolat, hogy semmi hatása nincsen a 
kisebbség köreiben az elmondottaknak, és semmit nem tesznek saját magukért. Nincs 
meg a fogadókészség, a jó részét, az anyagi részét befogadják, a kellemetlen része, az, 
hogy a saját családomról gondoskodjak, süket fülekre talál. Valamit muszáj csinálni. Már 
régen el kellett volna kezdeni a cigányoknak saját magukkal foglalkozni. Mi nem 
élhetünk helyettük, nem csinálhatunk dolgokat helyettük. Már beszéltem pár emberrel, 
próbáljunk meg összehozni egy beszélgetést, megbeszélni én hogyan látom őket, ők 
hogyan látják a mi világunkat. Itt kell élni, itt kell kompromisszumot hozni. Ha valaki a 
családjáért tesz, a közösségért is tesz. Sajnos az a baj, hogy ígéreten kívül nem kaptam 
semmit. Az embernek van ötlete, jó szándéka, építő jelleggel próbálunk segíteni, de nincs 
aki fogadja. Nem szabad feladni, mégis el kell indítani valamit. Azok az emberek, akik 
nem normálisan élik az életüket, azok ránk is veszélyt jelentenek.  
 
Tóthné Nagy Enikő: Annyi pozitívuma van a családtámogatási adókedvezményeknek, 
hogy egyre többen mennek el dolgozni, és akik meg is maradnak, azoknál a családoknál 
tapasztalható előrelépés. Nem azoknak a gyerekei hiányoznak az iskolából, akiknek a 
szülei dolgoznak. Aki be tud illeszkedni és munkát vállal, azoknál némi előrelépés 
tapasztalható. 
 
Vámos Istvánné dr.: Nem mennek középiskolába a tanulók. Azt tapasztalom, az 
általános iskola után közmunkába szeretnének kerülni. Nincs presztízse annak, hogy 
szakmát tanuljanak. Már elterjedőben van, hogy az 1990 után született fiatalokat nem 
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foglalkoztatunk, ennek a szemléletnek a szülők részéről meg kell változni. Nem lehet az a 
cél, hogy a gyerekeket ne motiváljuk továbbtanulásra. 
Kérem, szavazzunk a gyermekvédelemmel kapcsolatos munkáról szóló beszámoló 
elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

84/2019. (V. 28.) határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelemmel kapcsolatos munkáról  
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arlói Szociális 
Alapszolgáltatási Központ beszámolóját a gyermekvédelemmel kapcsolatos munkáról 
elfogadja. 
 
Határidő: 2020. május 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Beszámoló a szociális szakmai munka eredményességéről: 
 
Balázsné Király Rita: Alapos volt mind a két beszámoló, minden területet érintett. Az 
Idősek Nappali ellátásában mindenki tapasztal változást a létszámban, és a 
programokban. Tetszett, hogy dietetikus, pszichológus jár az idősekhez. Sajnos sok ember 
van egyedül, még jobb lenne, ha többen bejárnának, jót tesz nekik, ha bejárnak, 
programot szerveznek nekik. Szociális étkezésben, házi segítségnyújtásban 27 fő vesz 
részt.  
 

Vámos Istvánné dr. polgármester kimegy a tanácsteremből és átadja az ülés vezetését 

Bíró Ferenc alpolgármesternek. 
 
Balázsné Király Rita: A főzőkonyha 706 főre főz, szünidőben 432 főre. A személyi 
feltételek megvannak. A munkatársaknak jó egészséget kívánok és gratulálok az eddigi 
munkához. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a 
beszámoló elfogadását. Szakmailag megfelelő a szakos ellátottság? 
 
Vámos Istvánné dr. polgármester visszajön a tanácsterembe és visszaveszi az ülés 

vezetését. 

 
Nagy Tibor: A szakmai létszám megfelelő. Házi gondozásba elképzelhető, hogy kell 
majd ember. Most folyik egy képzés, ha szükséges onnan tudunk meríteni.  
 
Vámos Istvánné dr.: Megköszönöm az áldozatos munkát. Kérem, szavazzunk a szociális 
szakmai munka eredményességéről szóló beszámoló elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
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85/2019. (V. 28.) határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a szociális szakmai munka eredményességéről 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arlói Szociális 
Alapszolgáltatási Központ beszámolóját a szociális szakmai munka eredményességéről a 
mellékelt előterjesztés szerint elfogadja. 
 
Határidő: 2020. május 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

4) napirendi pont 
 

ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. 2018. évi  
mérlegbeszámolójának elfogadása 

 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság a pozitív 
mérlegbeszámolót elfogadásra javasolja, 3 igen szavazattal. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a beszámolót megtárgyalta és 
5 igen szavazattal javasolja annak elfogadását. 
 
Vámos Istvánné dr.: A Zöld Völgy Kft. jó eredményt tudott elérni, a mérleg 
beszámolója alapján nem veszteséges. Nemcsak egy üzletága van, a hulladékok 
értékesítéséből rengeteg bevétele származik, működésük nagyon eredményes. 2019-től 
megszűnt közszolgáltató lenni, a BMH-nak lett az alvállalkozója, innentől üzleti alapon 
működik. A lakosságnak a reklamációival a BMH Kft-hez kell fordulni. Ha pl. a kukás 
autó nem vitte el a szemetet, az ügyeleti rendszerhez is be lehet jelenteni a panaszt. Én 
fogok panaszt tenni arról, hogy a dolgozók dobálják a kukát.  
Kérem, szavazzunk az ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójának 
elfogadásáról.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

86/2019. (V. 28.) határozat 
 
Tárgy: ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójának elfogadása 
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Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a társaság 2018. évi 
beszámolóját, az ahhoz kapcsolódó kiegészítő mellékletet, a független könyvvizsgálói 
jelentést.  
 
A könyvvizsgáló a jelentésben rögzítette, hogy az egyszerűsített éves beszámoló 
megbízható és valós képet ad a Társaság 2018. december 31-én fennálló vagyoni és 
pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó 
jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C 
törvénnyel összhangban.  
  
Az Önkormányzat a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.  
 
- 2018. évi mérlegfőösszegét az alábbiak szerint fogadja el:  
 
 Eszközök összesen:    1.886.760 e Ft 
 Források összesen:   1.886.760 e Ft 
 Mérleg szerinti eredmény:    212.892 e Ft 
 
Határidő: 2020. május 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

5) napirendi pont 
 

ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. 2018. évi szakmai beszámolója 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal 
javasolja a szakmai beszámoló elfogadását. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság a szakmai beszámolót 5 igen 
szavazattal javasolja elfogadni. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. 2018. évi 
szakmai beszámolójáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

87/2019. (V. 28.) határozat 
 
Tárgy: ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. 2018. évi szakmai beszámolója 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a ZV Zöld Völgy 
Nonprofit Kft. 2018. évi szakmai beszámolóját és azt elfogadta. 
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Határidő: 2019. május 28. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

6) napirendi pont 
 

Sajó-Bódva Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójának elfogadása 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Vámos Istvánné dr.: Ez is az önkormányzati hulladékkezelési társulásnak egyik 
vállalkozása. A ZV mérlegbeszámolója alapján tudja támogatni ezt a kft-t, akinek a 
feladata nem a közszolgáltatáshoz kapcsolódik, üzleti jellegű tevékenységet végez. 
Komposztáló üzemeltetése, újrahasznosítás, hulladékértékesítés, üzleti alapú feladatokat 
lát el. Ez a kft. azért alakult, hogy legyen ilyen üzleti bevétel a társulás részére. Az 
önkormányzati társulásnak 130 tagja van. A társulásba eddig kötelezően megfizetendő 
összeg 100 Ft/fő volt, ez most lecsökkent 60 Ft/fő összegre. A társulás nyereséget tud 
elkönyvelni, mert vannak ilyen bevételei.  
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal 
támogatja a mérlegbeszámoló elfogadását. 
 
Papp Zsóka: A Kft. adózott eredménye 130 millió Ft-on felül van. A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a 2018. évi mérlegbeszámoló 
elfogadását.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Sajó-Bódva Kft. 2018. évi 
mérlegbeszámolójáról.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

88/2019. (V. 28.) határozat 
 
Tárgy: Sajó-Bódva Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójának elfogadása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajó-Bódva Kft. 2018. évi 
mérlegbeszámolóját megismerte.  
 
A 2018. évi mérlegfőösszegét az alábbiak szerint fogadja el:  
 
  Eszközök összesen:  1.274.296 e Ft 
  Források összesen:  1.274.296 e Ft 
  Adózott eredmény:     130.382 e Ft 
 
Határidő: 2020. május 31. 
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Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

7) napirendi pont 
 

Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2018. évi zárszámadása 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal 
javasolja a zárszámadás elfogadását. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal és 1 
tartózkodással támogatja a 2018. évi zárszámadás elfogadását. Lehet-e már tudni, hogy a 
háziorvosi ügyelettel kapcsolatban született-e döntés? 
 
Vámos Istvánné dr.: A képviselő-testületnek volt olyan döntése, hogy próbáljunk meg a 
borsodnádasdi háziorvosi ügyeletből kiválni, és Ózdhoz csatlakozni. Az Ózd Kistérség 
Többcélú Társulásba fizetünk 100 Ft/fő összeget, még Borsodnádasdra az ügyeletbe 5 
millió Ft-ot, azért, hogy a 4 településen legyen ügyeleti ellátás. Korábban úgy 
határoztunk, megpróbálunk visszamenni Ózdra és ennek indoka az volt, hogy a 36.000 
fős Ózd a beszámoló szerint 3,2 millió Ft-ot tesz a központi ügyeleti rendszerbe, és 
ugyanazt a szolgáltatást kapják, amiért mi 5 millió Ft-ot fizetünk. A legutóbbi társulási 
tanács ülésén nem vették napirendre ezt a kérést, és megkerestem a napirendért felelős 
kolleganőt, azt mondta az ózdi háziorvosokkal ezt meg kell tárgyalni. Szerintem 
elfelejtették napirendre tűzni, mert az ózdi háziorvosok ebben nem dönthetnek, a 
társulásnak kell dönteni. Mi időben elkezdtük szervezni, mert ha a társulásból szeretnénk 
kiválni, 6 hónappal korábban meg kell hozni a döntést. A mikrotársulási rendszer borulni 
fog, ha kilépünk, mert Arló tesz bele a legnagyobb összeget. Ha mi kilépünk, 
Borsodnádasdnak is be kell menni az ózdi háziorvosi ügyeletbe, mert 3 település nem 
tudja fenntartani. A kilépési szándákunk nagy rosszallást okozott Borsodnádasd részéről. 
Tagjai vagyunk az Ózd Kistérség Többcélú Társulásnak. Arra gondoltam, ha mégis az a 
válasz érkezik, hogy nem fogadnak Ózdon, akkor újra kell osztani a költségeket, 
arányosan. Nem lehet, hogy Ózd város 3,2 millió Ft-ot fizet, ehhez képest Arló 5 millió 
Ft-ot tesz az ügyeletbe. Borsodnádasd annak idején felvállalta az ügyeletet, és azt mondta, 
hogy költség nem fog felmerülni.  
 
Balázsné Király Rita: Ez már akkor is felmerült, amikor kötelező volt Borsodnádasdhoz 
csatlakozni. A beteg gyerekkel fel kell menni Borsodnádasdra az ügyeletre, utána lemenni 
Ózdra kiváltani a gyógyszert, megkeresni az ügyeletes gyógyszertárat, és utána tudnak 
hazamenni. Számomra akkor is érthetetlen volt, miért ellentétes irányba megyünk? Ha 
közelebb vagyok a kórházhoz, több szolgáltatást fogok kapni, vagy ha olyan dolog 
történik, hamarabb odajutok. Ez rossz döntés volt, de Borsodnádasd várossá nyilvánítása 
miatt kellett meglépni. Borsodnádasd akkor mindent megígért. Sokkal jobb megoldás 
lenne, ha Ózdhoz tartoznánk.  
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Balogh Edina: Félő, hogy huzavona lesz a csatlakozási szándék miatt. Én ott voltam, 
amikor polgármester asszony nyomatékosan kérte a telefonban, hogy vegyék fel a 
napirendre. Mégsem vették fel. Az is lehet, Borsodnádasd nyomást gyakorol Ózdra. A 6 
hónapos időből ki ne fussunk.   
 
Vámos Istvánné dr.: Mi nem futunk ki, mert időben meghoztuk a döntést. Kérem, 
szavazzunk Ózd Kistérség Többcélú Társulás 2018. évi zárszámadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

89/2019. (V. 28.) határozat 
 
Tárgy: Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2018. évi zárszámadása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Ózd Kistérség Többcélú Társulás 
2018. évi zárszámadását megtárgyalta és az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: 2020. május 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

8) napirendi pont 
 

BORSODVÍZ Zrt. 2018. évi beszámolójának elfogadása 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Balázsné Király Rita: Mínuszos a mérlegbeszámoló, a szakemberek a bizottsági ülésen 
elmondták, hogy ez nem biztos, hogy rossz gazdálkodást jelent. Attól még törvényileg 
megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 2 
nem szavazattal és 1 tartózkodással nem javasolja a beszámoló elfogadását.  
 
Papp Zsóka: 158 millió Ft veszteséggel zárták a pénzügyi évet, az üzleti tervben még 
nagyobb veszteséget terveztek be. Furcsa, hogy tanácsadó testületet tartanak fel, jó sok 
pénzért olyan személyek adnak tanácsokat, akik nem szakemberek. A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság 3 nem és 2 igen szavazattal nem javasolja az előterjesztés 
elfogadását.  
 
Bíró Ferenc: A beszámoló egy olyan beszámoló, ami törvényes és mindennek megfelel, 
ez elfogadható. Az eredményük mínuszos, az a beszámoló jellegét nem változtatja meg. 
Törvényesen elkészítették a beszámolót, és ilyen eredménnyel zárták a tavalyi évet. Már 
tavaly is egyértelmű volt, hogy negatív eredményt érnek el. Nem likviditási problémáról 
van szó. Az amortizációt nem tudják realizálni. A BORSODVÍZ Zrt., amit lehet 
megcsinál, hogy a helyzeten javítson, külső munkákat is végez. A vezetékadót ki kell 
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fizetnie, ami kb. annyi, mint a veszteségük. Tudni kell, hogy 2013-tól nem volt 
vízdíjemelés. Ezt a részvényt fel kell ajánlani megvásárlásra. 
 
Vámos Istvánné dr.: Javaslom a határozatba beírni, hogy az Önkormányzat ajánlja fel 
visszavásárlásra az 5.000 Ft-os részvényt, melyet a következő testületi ülésig megteszünk.  
Kérem, szavazzunk arról, hogy a 

- mérlegbeszámolót elfogadjuk és  
a részvényt felajánljuk vissza- 
vásárlásra:     3 igen szavazat és 4 nem szavazat, 

- a mérlegbeszámolót nem fogadjuk el, 
 de a részvényt felajánljuk vissza- 
vásárlásra:     4 igen szavazat és 3 nem szavazat. 

 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 4 igen szavazattal, és 3 nem szavazattal az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

90/2019. (V. 28.) határozat 
 
Tárgy: BORSODVÍZ Zrt. 2018. évi beszámolója 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Igazgatóság jelentését a 2018. évi 
üzleti tevékenységről nem fogadja el. 
 
A Képviselő-testület a tulajdonában lévő részvényt a Borsodvíz Zrt-nek felajánlja 
visszavásárlásra.  
 
Határidő: 2019. június 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

9) napirendi pont 
 

ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. 
2018. évi beszámolójának elfogadása 

 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Balázsné Király Rita: A Zrt. pozitív mérleggel zárt, így az Ügyrendi, Szociális és 
Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a beszámoló elfogadását.  
 
Papp Zsóka: Adózás előtti eredménye 73 millió Ft volt. A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja az ÉRV Zrt. 
mérlegbeszámolójának elfogadását.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az ÉRV Zrt. 2018. évi beszámolójának 
elfogadásáról. 
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A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 
 
 

91/2019. (V. 28.) határozat 
 
Tárgy: ÉRV Zrt. 2018. évi beszámolójának elfogadása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÉRV Északmagyarországi 
Regionális Vízművek 2018. évi beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2020. május 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

10) napirendi pont 
 

Univerzál Beszerző Kft. 2018. évi beszámolója 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Vámos Istvánné dr.: Az Univerzál Beszerző Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadását 
kéri az ÉRV Zrt. 
 
Bíró Ferenc: Ez egy beszerzésekre létrehozott cég. A közbeszerzéseket úgy csinálja, 
hogy közben veszteséget termel.  
 
Balázsné Király Rita: Nem javaslom a beszámoló elfogadását a veszteség miatt. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy nem fogadjuk el az Univerzál 
Beszerző Kft. 2018. évi éves beszámolóját.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

92/2019. (V. 28.) határozat 
 
Tárgy: Univerzál Beszerző Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Univerzál Beszerző Kft. 
2018. évi beszámolóját nem fogadja el. 
 
Határidő: 2020. május 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
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11) napirendi pont 

 
Indítványok, javaslatok, egyebek 

 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

a) ÉRV Zrt. tájékoztatása lezárt kutakról 
 
Vámos Istvánné dr.: Az ÉRV Zrt. arról tájékoztatott, hogy az arlói pályai kút 2013 
augusztusából a vízminőségi problémák, és a leromlott műszaki állapot miatt nem 
üzemel. A Petőfi telepen a 3 sz. kút az utóbbi időszakban már csak mosatási üzemmódban 
működött, a termelt víz magas fluorid tartalma miatt. Azóta már csak a 2. sz. kút termelt a 
hálózatra. A legutóbbi labor vizsgálatok már kimutatták, hogy a tisztító telep aktív szén 
szűrői is kimerültek, a tartályok pedig felújítást igényelnének. A víztisztító telep felújítása 
forráshiányos, további üzemeltetése jelen formájában nem lehetséges, ezért a víztermelést 
és tisztítást az Arlói Petőfi telepen 2019. április 24-én leállították. A kiesett 
vízmennyiséget tudják pótolni. Az Arlói pályai kút, a Petőfi telep 2. és 3. számú kút és 
víztisztító telep tartalék vízbázissá nyilvánítását elindították.  
 
Bíró Ferenc: A lakossági vízfelhasználási díj 2013-tól nem változik. Ha majd ennek az 
emelésére tesz javaslatot az ÉRV Zrt., akkor fel lehet hozni, hogy bezárt olyan vízbázist, 
amit ő üzemeltet. Nem akarnak rákölteni, pedig az amortizációs hányad erre való.  
 
 

b) Tájékoztató a Magyar falu programról 
 
Vámos Istvánné dr.: Az első számú pályázat arra irányult volna, hogy az egészségház 
megvalósításához kérjünk további összeget, sajnos a hivatalos állásfoglalás szerint erre 
nincs lehetőségünk. Meg tudjuk a költségeket indokolni azzal, hogy a tervezőtől kértem 
nyilatkozatot a műszaki tartalom csökkentésére, mert a csökkentett műszaki tartalom 
tovább kurtítaná a pályázati összeget. A műszaki tartalom azonban nem csökkenthető, a 
tervező ezt a nyilatkozatot adta. Az Irányító Hatósághoz kérelmet nyújtottam be, hogy a 
pályázati kiírásnak megfelelően 30 %-os emelést tegyenek hozzá. De még így sem 
elegendő, mert a közbeszerzés során a legolcsóbb ajánlat is 98 millió Ft-ról szólt, nekünk 
pedig összesen volt 60 millió Ft-unk. Ha megkapjuk a 30 %-ot, el kell gondolkodni azon, 
hogy a megvalósítás áthúzódik a jövő évre, ezért a jövő évi költségvetésbe az akkor 
meglévő különbséget be tudjuk-e tervezni, vagy visszaadjuk a pályázatot. A programon 
belül háziorvosoknak fel lett ajánlva, hogy eszközbeszerzésre pályázzanak, 8 millió Ft-ra 
lehet pályázni orvosi felszerelés beszerzésére. Egyedül Németh Csilla doktornő jelezte, 
hogy szívesen elkészítene egy pályázatot, be is adtuk és be is fogadták. Pályázott felnőtt 
háziorvosi rendszerben Holter EKG készülékre, amelynek az értéke bruttó 444.500 Ft, 
folyamatos 72 órás 3 csatornás készülékről van szó, továbbá holter ambuláns monitorra, 
ez nagyon szükséges és jó ötlet. Köszönetemet fejeztem ki doktornőnek, hogy kidolgozta 
helyettünk a pályázatot.  
 
Papp Zsóka: Nem tudjuk kihasználni a 8 millió Ft-ot? 
 
Vámos Istvánné dr.: Egy praxisba 3 milliót lehetett megpályázni. 
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Papp Zsóka: A TOP pályázat keretein belül a borsodnádasdi ügyelet ismét kapott új 
beszerzéseket, azt mondták sok minden van. Megkérdeztem az asszisztenst, hogy van-e 
24 órás vérnyomásmérésre alkalmas készülék, azt mondta, nincs. Hogyan lehetne 
megtudni, hogy valójában milyen készülékek vannak?  
 
Vámos Istvánné dr.: Meg fogjuk kérdezni. 
 
Tájékoztatások: 
 
Vámos Istvánné: Május 16-i dátummal elküldték a jelentést a szennyvíz beruházás 
állásáról, mely a korábban elmondottakat tartalmazza. 
 
Papp Zsóka: A Zrínyi úton melyik oldalon viszik, ott nem térnek át a másik oldalra? 
 
Vámos Istvánné dr.: A szőlők oldalán térnek át. 
 
Papp Zsóka: A Borsodszentgyörgyi buszmegálló nagyon rossz állapotú, úgy hallottam a 
csatornázás óta még rosszabb.  
 
Vámos Istvánné dr.: Én voltam kint, nem volt baj.  
 
Papp Zsóka: Most balesetveszélyes, rossz leszállni a buszról.  
 

-.-.- 
 
Vámos Istvánné dr.: A BMH Nonprofit Kft. külön címkét küldött a lakosságnak, hogy 
ragasszák rá a kukákra, annak ellenére, hogy a ZV chippel látta el a kukákat. Nem 
kötelesek kiüríteni, ha nincs a kukán a címke. A szennyvízépítés miatt olyan helyre kell 
kirakni a kukákat, ahol meg tudják közelíteni, mert különben nem viszik el.  
 
 

c) WI-FI kiépítésének megvizsgálása 
 

Vámos Istvánné dr.: A két szép játszótér megépült, de sajnos egyik helyen sem 
használták megfelelően. Olyan javaslat érkezett, hogy bizonyos utcák elejére 
szereltessünk WI-FI-t. Ezzel kapcsolatban szeretnék véleményt kérni, mert ez pénzbe 
kerül. Ez felvet bizonyos műszaki problémákat is. Ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy 
járjak utána, akkor én ezt megteszem. 2-3 helyre kellene WI-FI, akkor talán kevesebb 
rongálás lenne.  
 
Dulai Roland: Én javasoltam. Ha van rá mód, lehetőség, akkor a falu több pontjára 
kellene. Elsősorban a PR-Telekomot kellene megkeresni, milyen költségbe kerülne. Itt is 
lehetne az a koncepció, hogy magánházaktól vennénk hozzá áramot. 
 
Vámos Istvánné dr.: Ez olyan szolgáltatás, hogy a falunak nincs ebben érdeke. A 
kamera rendszer szükséges, a WI-FI elkerülhető. Én nem értek egyet azzal, hogy 
magánházaktól vegyünk ehhez áramot. 
 
Balázsné Király Rita: Ha egyáltalán tudják használni, akkor legyen. Ezért gyülekeznek 
az iskola környékén is, mert 5 percig rá tudnak csatlakozni a vendég WI-FI-re. Sajnos 
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már lekaparták a tavaly átadott szigetelést, kiégették a csikkel az új ablakokat. Én is több 
helyre javasolnák, pl. a Hunyadi és Dózsa György útra. Kérni szeretném a polgárőrséget, 
hogy többször ellenőrizzenek az iskola környékén, mert ilyen rongálást tesznek, bár a 
rendőrség szerint nem lehet őket elzavarni. A buszmegállóban minden reggel ott van a 
szemét, összefirkálják, kitörik a faelemeket.  
 
Tengely László: Én ellentétes véleményem vagyok, tiltakozom ez ellen. Most beszéltünk 
erről a gyerekvédelem kapcsán. A legtöbben pornófilmet néznek rajta. Tiltakozom ellene. 
Ha akarja a szülő vegye meg, használja otthon, ellenőrzött körülmények között, de az 
utcán ilyen dolgokkal kiskorú ne foglalkozzon. Még nagyobb bajt ne csináljunk. Muszáj 
szigorítani.  
 
Balogh Edina: Ez kettős érzést okoz legtöbb emberben. Az időt nem tudjuk visszafelé 
forgatni. Ne a központba összpontosuljon a sok fiatal, hanem a Dózsa György úton, 
Mátyás király úton, Hunyadi úton kellene megvizsgálni a felszerelés lehetőségét.  
 
Nagy Tibor: Előfordul, hogy egy pedagógus megadja a jelszót, mert szükség van rá, és 
így már mindenki tudja.  
 
Balogh Edina: Az iskolánál lévő pad kit zavart, hogy elkerült onnan? 
 
Vámos Istvánné dr.: A Polgárőrség kérte, hogy tegyük el onnan.  
 
Dulai Roland: Az ott lakó család mondta, hogy pozitív változást tapasztalnak, amióta 
nincs ott a pad. Sokkal nyugodtabb a helyzet. A KLIK biztosítson dohányzásra kijelölt 
helyet.  
 
Bíró Ferenc: A szabad WI-FI-t keresni fogják és keresik. A Telekom szabad WI-FI 
hálózatot hoz létre. 
 
Vámos Istvánné dr.: A határozati javaslat a következő lenne: A képviselő-testület 
megbízza a polgármestert, keresse meg, milyen lehetőségek vannak a település 3 pontján 
a WI-FI kiépítésére. Kérjen több árajánlatot, és a következő havi képviselő-testületi 
ülésen adjon tájékoztatást a lehetőségekről. Kérem, erről szavazzunk.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal és 1 nem szavazattal az 
alábbi határozatot hozza: 
 

93/2019. (V. 28.) határozat 
 
Tárgy: WI-FI kiépítése Arló településen 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a település 3 pontján WI-FI kerüljön kiépítésre.  
Ehhez kérjen több árajánlatot és a június havi képviselő-testületi ülésen adjon erről 
tájékoztatást. 
 
Határidő: 2019. június 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
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d) Pedagógusok köszöntése  

 
Vámos Istvánné dr.: Egy korábbi képviselő-testületi ülésen a pedagógusokkal 
kapcsolatban úgy foglaltunk állás, hogy nem tudjuk őket megjutalmazni, de 
megfontolásra érdemes lenne pedagógus napon köszönteni őket. Szeretném ünnepélyes 
keretek között köszönteni a pedagógusokat. Igazgató asszonnyal egyeztettem. Az iskola 
pedagógusainak és az óvodapedagógusoknak ünnepélyes keretek között egy díszebédet 
gondoltam adni, ennek költségét kérem, az önkormányzat vállalja át. Ezzel kapcsolatban 
szeretném a véleményeteket kérni. Azt tudom, hogy pedagógusnapkor már van saját 
programjuk. Igazgató asszony azt javasolta, hogy június 15-e után legyen, ha az óvodával 
össze tudjuk hozni, akkor június 17, 18 vagy 21-e lehetne. Én június 18-át javaslom. 
 
Némethné Balázs Gabriella: Nagyon köszönjük.  
 
Balázsné Király Rita: Nekünk is megfelel.  
 
Vámos Istvánné dr.: A létszámot megközelítően mondjátok be.  
 
Balázsné Király Rita: Csak a pedagógusokra gondolt polgármester asszony? 
 
Papp Zsóka: Szerintem a technikai dolgozókkal együtt kellene.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy június hónapban pedagógus nap 
alkalmából az Arlói Széchenyi István Általános Iskolában és az Arlói Tengerszem 
Óvodában dolgozókat az Önkormányzat egy díszebéddel köszönti. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

94/2019. (V. 28.) határozat 
 
Tárgy: Pedagógusok köszöntése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pedagógus nap alkalmából az 
Arlói Széchenyi István Általános Iskola és az Arlói Tengerszem Óvoda dolgozóit 
díszebéddel köszönti, melynek költségét az Önkormányzat vállalja. 
 
Határidő: 2019. június 18. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Papp Zsóka: A szociális munka napjáról is emlékezzen meg az önkormányzat. 
 

-.-.- 
 
Balázsné Király Rita: Csütörtökön EFOP pályázat keretein belül családi napra kerül sor 
az iskolában 10-14 óra között. Minden évfolyamon akadályversenyt rendezünk a szülők 
bevonásával. Rajzversenyt hirdettünk, köszönjük a rajzokat az óvodásoknak is. 31-én 
azon projektek bemutatására kerül sor, amelyeket az osztályok készítettek, zenés, táncos, 
mozgás témakörben. Mindenkit szeretettel várunk. Meg lehet-e kérni az operatőrt, hogy 
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mind a két nap legyen ott és készítsen felvételeket? Köszönöm a meghívót az óvodai 
ballagásra, sajnos a csütörtök 10 óra nem jó időpont. Ezen a napon rengeteg gyerek nem 
fog jönni az iskolába, mert a ballagáson fognak részt venni. Számunkra ez rossz hír. Jó 
lett volna, ha a leendő 1. osztályos tanítónők el tudtak volna menni.  
 
Vámos Istvánné dr.: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén is felvetődött, hogy 
miért csütörtökön 10 órától kell tartani? Ez az időpont nem szerencsés, mert van, aki távol 
dolgozik, és nem tud hazajönni, aki dolgozik, nekik szabadságot kell kivenni.  
 
Némethné Balázs Gabriella: Több oldalú a dolog. Azért 11 órai az időpont, mert ez a 
gyerekek ünnepe, az óvoda belső ünnepe is, részt vesznek ezen a kisebb gyerekek is. A 
délutáni időpont élettanilag nem megfelelő számukra. Miért csütörtök? Ez egy belső 
szervezési dolog, mivel több kollega csütörtökön este Erdélybe indul, a következő héten 
pedig általános iskolai ballagás lesz. A nevelő testület azért döntött így, hogy részt 
vehessen minden kolleganő a ballagáson, hiszen ők dolgoztak a gyerekekkel.  
 
Vámos Istvánné dr.: Legalább délután 3 órától lett volna.  
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Sok fiatal apuka jár el dolgozni, és ezért sem szerencsés ez az 
időpont. Régebben délután volt a ballagás.  
 
Vámos Istvánné dr.: Átgondolásra javaslom ezt az időpontot, ha lehet módosítani rajta, 
akkor tegyétek meg. 
 

-.-.- 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Arról kaptunk értesítést, hogy Balogh Edina kikerült a 
köztartozásmentes adatbázisból. Kérem, hogy a szükséges intézkedésre mielőbb kerüljön 
sor.  
 
 
Nincs több napirendi pont, a polgármester bezárja az ülést. 
 
 

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


