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Vámos Istvánné dr. köszönti a jelenlévőket, és megállapítja, hogy az ülés határozatképes.
Javaslom 1. napirendként megtárgyalni a 2015. évi használati díj ivóvízközmű
fejlesztésekre történő felhasználását, sürgősségi indítványként 2. napirendként a
kitüntetések adományozásáról szóló rendelet megalkotását és 3. napirendként a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítását, 4.
napirendként az indítványok, javaslatok, egyebek előterjesztéseket.



2

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

Javasolt és elfogadott napirendi pontok:
1.) A 2015. évi használati díj ivóvízközmű fejlesztésekre történő felhasználása
2.) Kitüntetések adományozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
3.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet

módosítása
4.) Indítványok, javaslatok, egyebek

a) Konyha felújítása
b) Első Hazai Energia Portfólió részvény elhelyezése

Tárgyalt napirendi pontok:

Vámos Istvánné dr. megnyitja az 1. napirendi pontot.

1. Napirendi pont

A 2015. évi használati díj ivóvízközmű fejlesztésekre
történő felhasználása

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

Vámos Istvánné dr.: Az ÉRV Zrt. küldött egy megállapodást, melynek az aláírásához
szükségem van a képviselő-testület felhatalmazására. Gördülő tervezést készítettek elő,
már most el kell fogadni azt, hogy milyen fejlesztéseket akarunk végrehajtani és azt kérték
július 15-ére aláírva küldjük meg a megállapodást. Ezt csak úgy lehet, ha most
megtárgyaljuk és felhatalmazást kapok erre. A használati díjnak a tervezett összege a
becsült vízfogyasztás alapján 2.513.000 Ft + ÁFA. Ebből már megvalósult a Zárkamra
felújítása, a GPRS rendszer kiépítése az arlói víztározónál. Azonnali feladatok
végrehajtására kidolgozták a megállapodást. Külön szerződést nem kötünk, jelen
megállapodás alapján fognak elszámolni. Amennyiben tervezhető, illetve előre nem
tervezhető vízi közműfejlesztési munkát az éves használati díj nem fedezi, akkor az előző
években fel nem használt összeget is beleszámítják, ez az egész megállapodás lényege.
Évekre előre gondolkodnak, ezért kérik most az aláírást.

Bíró Ferenc: Az elszámolási résznek az a lényege, hogy a tavalyi évben megcsinálták az
ivóvíz tározó medencét, de ennek a teljes költsége magasabb volt, ezért erre az évre is
átcsúszott. Olyan állapotban volt, hogy már nem lehetett hozzányúlni. GPRS rendszer ez
az üzemi irányítási rendszer, ahol a diszpécser folyamatosan látja, mennyi víz van a
medencében. Az előre nem látható dolgokra is hagyni kell pénzt. A szerződésben az van,
ha ebben az évben nem költötték el a pénzt a következő évben nagyobb munkára félre
lehet tenni. Ezzel olyan értéknövelő felújítást tudnak végezni, amivel sokkal jobb minőségi
szolgáltatást nyújtanak. Ez a díj, amit így kapunk, másra nem használható, csak erre a célra
lehet felhasználni.
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Tengely László: Ez a táblázat a felhasznált összeg vagy a tervezett?

Vámos Istvánné dr.: Ez a tervezett összeg.

Balogh Edina: 2.513.000 Ft van, akkor ez nem fedezi.

Vámos Istvánné dr.: Ez a tervezett összeg, ez a becsült vízfogyasztás alapján van.

Bíró Ferenc: Ez a bruttó összeg 2,5 millió x 1,27 = 3 millió Ft.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a felhatalmazás megadásáról a megállapodás
aláírására.

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

99/2015. (VII. 14.) határozat:
Tárgy: A 2015. évi használati díj ivóvízközmű fejlesztésekre történő felhasználása

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Arló Nagyközség
polgármesterét az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt-vel kötendő
megállapodás aláírására.

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

2. Napirendi pont

Kitüntetési rendelet megalkotása

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

Vámos Istvánné dr.: Korábban Dancsok Lászlónak díszpolgári cím odaítéléséről döntött a
képviselő-testület, ezzel 100.000 Ft jutalom is jár. Időközben Dancsok László meghalt, ezt
az összeget azonban más nem veheti fel. Ezért javaslom, hogy az új rendeletbe kerüljön
beépítésre, hogy hasonló esetekben az örökösöket megilleti a kitüntető címmel járó összeg.
Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal egyhangúan az alábbi
rendeletet alkotja:
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Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2015. (VII.15.)

önkormányzati rendelete a

a kitüntetések adományozásáról

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország címerének és
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.
§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Arló Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (X.31.)
önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:

1. §

(1) A Képviselő-testület „Arló Nagyközség Díszpolgára” (továbbiakban díszpolgár)
kitüntető cím adományozásával ismerheti el:

a) azok érdemeit, akik Arló nagyközség szellemi és anyagi gyarapodásáért
példaértékűen dolgoztak, aminek eredményeként a közélet, a gazdaság, a
tudományok, a kultúra és a művészetek, a gyógyítás, az oktatás-nevelés területein
maradandó alkotó munkájukkal elősegítették a község fejlődését, polgárainak
boldogulását,

b) azoknak az Arló nagyközségben született vagy itt élő és alkotó, kiemelkedő
humánumú, közmegbecsülést szerzett polgároknak érdemeit, akik kimagasló
eredményességű munkásságukkal járultak hozzá a nagyközség fejlődéséhez,

c) azok érdemeit, akik a nagyközség nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése és egyéb
külkapcsolatainak gazdagítása terén kifejtett kiemelkedő tevékenységükkel
hozzájárultak nagyközségünk hírnevének, tekintélyének növeléséhez,

d) akik a település érdekében kimagasló értékű anyagi támogatást nyújtottak, nemes
célokra és hosszú távra alapítványt hoztak létre.

(2) A Képviselő-testület „Arló Nagyközség Tiszteletbeli Polgára” (továbbiakban
tiszteletbeli polgár) kitüntető címet adományozhat olyan nem Arló lakóhelyű
személyiségeknek, akik jelentős mértékben hozzájárultak a község jó hírének
terjesztéséhez, rangjának, vonzerejének emeléséhez, érdekeinek előmozdításához.

(3) A Képviselő-testület „Arló Nagyközségért Emlékplakett” (továbbiakban emlékplakett)
kitüntetéssel ismeri el azon helyi lakosok érdemeit, akik több éve társadalmi munkában
térítés nélkül dolgoznak a kulturális élet, a sport, a művelődés területén és munkájuk
nagyban hozzájárul az önkormányzat, a helyi szervezetek, alapítványok ez irányú
tevékenységéhez.

(4) A Képviselő-testület „Életmű Díj” kitüntetéssel ismeri el azon helyi önkormányzat
intézményeiben dolgozó közalkalmazottakat, köztisztviselőket és munka
törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozókat, aki nyugállományba helyezésüket
megelőzően a településen legalább 30 évig dolgoztak, munkájukkal és szakmai
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tudásukkal az intézmény és a település érdekében aktívan tevékenykednek, kiemelkedő
életpályát értek el.

(5) A Képviselő-testület „Szakmai Elismerő Oklevél” kitüntetéssel ismeri el azon

a) pedagógusok érdemeit, akik több éve az óvodai, általános iskolai oktatás területén
tevékenykednek, oktató-nevelő munkájuk nagyban hozzájárul a gyermekek
fejlődéséhez, a gyermekek komplex fejlődésében vagy bizonyos területen történő
kiemelkedő eredményeinek elérésében aktív és kiemelkedő munkát végeznek,

b) köztisztviselők érdemeit, akik munkahelyükön szakmailag kiemelkedő vagy
aktuálisan valamilyen társadalmilag, gazdaságilag eredményes munkát végeznek,

c) egészségügyi dolgozók érdemeit, akik több éve az egészségügy területén
tevékenykednek, egészségügyi munkájuk nagyban hozzájárul a településen élők
egészségügyi állapotának javításához, a megelőző szűrővizsgálatok szervezéséhez,
propagálásához,

d) szociális dolgozók érdemeit, akik több éve szociális területen tevékenykednek, a
lakosság szociális helyzetének javításában, mentális és egyéb problémáiknak a
megoldásában hatékonyan vesznek részt, a rászorulók segítésében, ellátásukban
kiemelt feladatokat végeznek,

e) egyéb, az a)-d) pontokba nem tartozó közalkalmazottat és munka törvénykönyve
által foglalkoztatott dolgozókat, akik dicséretre méltó, tartósan eredményes,
lelkiismeretes, több éves magas színvonalú tevékenységgel, vagy eseti feladatok
kiemelkedő teljesítésével járó munkát végeznek.

(6) A Képviselő-testület „Iskolánk büszkesége” kitüntetéssel ismeri el azon a Széchenyi
István Általános Iskolába járó tanulókat, akik az általános iskolai éveik alatt
kiemelkedő tanulmányi eredményükkel, példamutató magatartásukkal, kiemelkedő
közösségi munkájukkal, a sportban és tanulmányi versenyeken elért eredményeikkel
jelentős mértékben hozzájárultak az iskola és a település jó hírének terjesztéséhez,
rangjának, vonzerejének emeléséhez.

2. §

(1) A rendelet szerinti elismerések posztumusz kitüntetésként nem adományozhatók.

(2) Díszpolgári címmel évente egy magyar vagy egy külföldi állampolgárságú személy
tüntethető ki.

(3) Tiszteletbeli polgár címmel évente egy magyar állampolgárságú személy tüntethető ki.

(4) Emlékplakett, „Életmű Díj” és „Szakmai Elismerő Oklevél” évente több személy
részére is adható.

(5) Az „Iskolánk Büszkesége” kitüntetéssel évente három tanuló tüntethető ki.

3. §

(1) Az 1. § (1) – (2) és (4) – (6) bekezdése szerinti kitüntetésekhez díszes kivitelű
oklevél jár, mely tartalmazza
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a) a kitüntetés elnevezését,
b) a kitüntetett nevét,
c) a település címerét,
d) az adományozás évét,
e) a polgármester és a jegyző aláírását és
f) Arló Nagyközség Pecsétjének pecsét lenyomatát.

(2) Az 1. § (3) bekezdése szerinti kitüntetés
a) körülbelül 20 cm átmérőjű, kör alakú, fa alapon fém plakett, mely tartalmazza:
középen a település címerét, fölötte az „Arló Nagyközségért” feliratot, a címer alatt  az
adományozás évét és az adományozott nevét, és
b) díszes kivitelű oklevél, mely tartalmazza: a kitüntetett nevét, a kitüntetéssel elismert
munkavégzést, a település címerét, a polgármester és a jegyző aláírását és Arló
Nagyközség Pecsétjének pecsét lenyomatát.

4. §

(1) A kitüntetetteket jutalom illeti meg, mely lehet
a) pénzjutalom vagy
b) tárgyjutalom vagy
c) pénz- és tárgyjutalom.

(2) Külföldi állampolgár pénzjutalomban nem részesíthető.
(3) Amennyiben a kitüntetés adományozásáról szóló döntés és az átadásra megjelölt

időpont között a kitüntetett elhalálozik, a részére járó jutalom az örökösöket illeti meg.

5. §

A Díszpolgár kitüntető címhez az oklevél mellé az adományozásról igazolványt és
100.000,- Ft értékű jutalmat kap a 4. §-ban meghatározott módon.

A díszpolgár jogosult
a) a címet viselni és azt a neve mellett feltüntetni,
b) a település ünnepein a díszemelvényen helyet foglalni,
c) a településen tartott rendezvényeket ingyen látogatni.

Elhalálozása esetén az Önkormányzat az erre fenntartott helyen díszsírhelyet biztosít
számára.

6. §

(1) A Tiszteletbeli Polgár kitüntető cím mellé az adományozásról igazolványt és 75.000,-
Ft értékű jutalmat kap a 4. §-ban meghatározott módon.

(2) A tiszteletbeli polgár jogosult
a) a címet viselni és azt a neve mellett feltüntetni,
b) a település ünnepein a díszemelvényen helyet foglalni,
c) a településen tartott rendezvényeket ingyen látogatni.
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7. §

(1) Az Emlékplakett kitüntetés adományozásával a kitüntetett 50.000,- Ft értékű jutalmat
kap.

(2) „Életmű Díj” kitüntetés adományozásával a kitüntetett 50.000,- Ft értékű jutalmat kap.

(3) „Szakmai Elismerő Oklevél” kitüntetés adományozásával a kitüntetett 30.000,- Ft
értékű jutalmat kap.

(4) „Iskolánk büszkesége” kitüntetés adományozásával a kitüntetett 10.000,- Ft értékű
jutalmat kap.

(5) A jutalmat a 4. §. (1) bekezdésében meghatározott módon kell adni.

8. §
(1) A kitüntetendő személyekre a Díszpolgári, Tiszteletbeli Polgári, Életmű Díj és Szakmai

Elismerő Oklevél kitüntetés esetén a tárgyév június 15. napjáig, az Emlékplakett
kitüntetés esetén a tárgyév január 15. napjáig a Képviselő-testület bizottságai,
tisztségviselői és az önkormányzat intézményvezetői tehetnek javaslatot.

(2) Az „Iskolánk büszkesége”-vel kitüntetendő személyekre a tárgyév február 15. napjáig a
tantestület nevelői és az iskola igazgatója tehetnek javaslatot.

(3) A javasolt személyek közül a polgármester, alpolgármester, bizottsági elnökökből álló
ideiglenes bizottság ajánlása alapján a polgármester tesz előterjesztést a kitüntetés
odaítélésére.

(4) A javaslatot úgy kell a polgármesterhez eljuttatni, hogy január 20., február 20., illetve
június 20. napjáig az ideiglenes bizottság az előkészítést elvégezhesse. A javaslatok
beérkezésének legvégső határideje minden év január 18., február 18., illetve június 18.
napja.

(5) A kitüntetések adományozását a szabályoknak megfelelően zárt ülésen kell eldönteni,
azonban az adományozást követően az indokolással együtt a helyben szokásos módon
közzé kell tenni.

(6) A kitüntetéseket minden évben lehetőleg a nemzeti ünnep alkalmából március 15.
illetve augusztus 20-án rendezett ünnepségen, kiemelkedő helyi ünnep vagy esemény
alkalmából vagy ünnepi képviselő-testületi ülésen, a kitüntetés rangjához méltó keretek
között adja át a polgármester az adományozásról szóló okmányt, igazolványt és
jutalmat.

9. §
(1) Azonos kitüntetést egy személy csak egy alkalommal nyerhet el.
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(2) A díszpolgári és a tiszteletbeli polgár címet a javaslatot tevő ideiglenes bizottság
kezdeményezésére a képviselő-testület megvonhatja attól, aki arra méltatlanná vált.
Érdemtelen különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott.

(3) A kitüntető címek, az emlékplakett, az „Életmű díj”, a „Szakmai Elismerő Oklevél” és
„Iskolánk Büszkesége” kitüntetés adományozását díszes kivitelű könyvben kell
nyilvántartani. A könyvbe bevezetett adatokat kézjegyével látja el a polgármester, a
jegyző és a kitüntetett személy.

(4) A kitüntetettek nevét, arcképét – hozzájárulásával - a Polgármesteri Hivatal
leglátogatottabb helyén is el lehet helyezni emléktáblán. A név mellett fel kell tüntetni
az adományozás évét.

(5) A kitüntetés visszavonására az adományozó jogosult. A megvonás tényét az
érintettekkel is közölni kell.

10. §
Amennyiben egy adott évben a kitüntetés adományozására nem kerül sor augusztus 20.
napjáig, az erre betervezett jutalom összege az önkormányzat működési kiadásaira
felhasználható.

11. §
(1) Ez a rendelet 2015. július 16-án lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a kitüntetések adományozásáról szóló 2/2011. (I. 31.) önkormányzati
rendelet.

12. §
A 4. § (3) bekezdését a folyamatban lévő kitüntetések esetében is alkalmazni kell.

Vámos Istvánné dr. Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester jegyző

3. Napirendi pont

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
rendelet módosítása

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

Vámos Istvánné dr.: Az előző képviselő-testületi ülésen elfogadtuk a köztisztasági
rendeletet és a hulladékgazdálkodásról szóló rendeletet. Mindkét rendeletben benne maradt
a hulladékégetés szabályozása, ezért ebből a rendeletből ezt a részt ki kell venni. A tói
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telektulajdonosok és háztulajdonosok lakcímére küldtünk tájékoztatást a szemét
elszállításának módjáról, azért, hogy tisztába legyenek azzal, hogy díjat kell fizetni és
kérhetik a szemétszállítás szüneteltetését.
Kérem, szavazzunk a hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosításáról.

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

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2015. (VII.15.)

önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló

11/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a 88.§ (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 13/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 11/2015. (VI. 29.) rendelet 6. § (7)
bekezdése hatályát veszti.

2. §

Ez a rendelet 2015. július 15-én lép hatályba és 2015. július 16-án hatályát veszti.

Vámos Istvánné dr. Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester jegyző

4. Napirendi pont

Indítványok, javaslatok, egyebek
a) Konyha felújítása

Vámos Istvánné dr.: A konyha felújítása miatt kötelező alkalmazni műszaki ellenőrt. Ő
leírta, hogy az épületen kívüli szennyvízvezetéket átvizsgálták, az összes közbenső akna
fedelét felnyitották és siralmas állapotokat találtak. Zsírlerakódás tapasztalható, emiatt nem
áramlik a szennyvíz a szennyvízcsatornába. Ezt a helyzetet kezelni kell, muszáj felújítani
az aknákat. A belső szennyvízvezeték teljes körű cseréjére van szükség. Ez plusz
költséggel jár, amit nekünk vállalni kell. Nem feltétlenül kell új szennyvíz tározót építeni.
Az épületből kilépő első aknától az utolsóig ki kell tisztítani az aknákat egészen a
betonfedelekig. Ezeket a tisztítást követően zsírfogóval kell ellátni.
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Bíró Ferenc: A medence zárt rendszerű, az a központi tározó, ami a SPÓR ABC mögött
van. Ez az akna sorozat a konyhától megy át a SPÓR ABC-ig és ott nem szoktak
szippantani, a tetején folyik a szennyvíz. Az iskola udvarán is van szennyvíz tározó, de a
konyhából kijövő szennyvíz ezt eltömíti, zsírlerakódást csinál az egész rendszeren.

Vámos Istvánné dr.: Ezt a problémát meg kell oldani, az egész épületen belül ki kell
cserélni a vezetéket.

Bíró Ferenc: Zsírfogót kell feltenni, amit minden nap ki kell tisztítani. Az a probléma,
hogy zsírfogó nélkül működött a konyha.

Vámos Istvánné dr.: Volt zsírfogó, csak nem tisztították.

Bíró Ferenc: A külső hálózatot ugyanígy meg kell csinálni, rendszeres zsíroldást kell
alkalmazni. Zsírfogó nélkül a konyhát nem lehet és nem is szabad rákötni a
szennyvízvezetékre, nem is lehetne üzemeltetni.

Vámos Istvánné dr.: 60.000 Ft/db a zsírfogó.

Tengely László: A régi zsírfogó teljesen üzemképtelen?

Vámos Istvánné dr.: Szét van rohadva. A konyhán az ablakok többsége ki van cserélve,
szépen haladnak a felújítással. Szavazzunk arról, hogy a belső szennyvízvezeték cseréjének
és az aknák tisztításának, majd zsírfogóval való ellátásának költségét vállaljuk.

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

100/2015. (VII. 14.) határozat:
Tárgy: Konyha felújítása

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a konyha felújítása miatt felmerült
problémák megoldása érdekében a belső szennyvízvezeték cseréjének és az aknák
tisztításának, majd zsírfogóval való ellátásának költségét vállalja.

Határidő: 2015. augusztus 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

b) Első Hazai Energia Portfólió részvény elhelyezése

Vámos Istvánné dr.: A részvény papírok elhelyezésével kapcsolatban a
Takarékszövetkezettől is kértünk ajánlatot, azonban náluk is a biztosíték nemcsak a
költségvetési számla lenne, hanem óvadékot is fizetni kellene. Telefonon történő megbízás
alapján is intézkednének.

Klisóczkiné Papp Andrea: Több banknál is érdeklődtünk, K&H Banknál, a Budapest
Banknál és a Takarékszövetkezetnél is, az óvadék mindegyik formaszerződésben szerepel.
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Vámos Istvánné dr.: Nem szabad megengedni, hogy a működési számlánkhoz bárki
hozzáférjen.

Bíró Ferenc: Nekünk ezzel csak költséget okoznak.

Klisóczkiné Papp Andrea: Számlavezetési díjat minden banknál számolnak. A
felszámoló már telefonált, minél hamarabb szeretne megszabadulni a részvénytől.

Balázsné Király Rita: Lemondhatunk mi erről?

Klisóczkiné Papp Andrea: Ez a részvény az önkormányzat vagyona.

Vámos Istvánné dr.: Eladási szándékunkat jelezzük a Magyar Államnak.

Bíró Ferenc: Ha van egy értékpapír, amit kötelező valamelyik bankban elhelyezni, ennek
megfelelően próbálunk eljárni és még nekünk kell óvadékot fizetni, ezzel nem értek egyet.
Ajánljuk fel a Magyar Államnak.

Vámos Istvánné dr.: Egyetlen bank sem köt egyedi megállapodást. Szavazzunk arról,
hogy a részvényeket névértéken felajánljuk a Magyar Államnak és az említett bankoknak
azzal, hogy a bankok által tett ajánlatok az önkormányzatra nézve kedvezőtlenek és
elfogadhatatlanok. Ezzel egy időben a részvények elhelyezéséről a legkedvezőbb ajánlatot
adó OTP Bankkal meg kell kezdeni a tárgyalásokat.

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

101/2015. (VII. 14.) határozat:
Tárgy: Első Hazai Energia Portfólió részvény elhelyezése

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Buda-Cash Brókerháznál
elhelyezett 8 630 db Első Hazai Energia Portfólió részvényeket felajánlja a Magyar
Államnak, továbbá az OTP Bank Zrt-nek, a Takarékszövetkezetnek és a K&H Banknak
névértéken történő megvételre.

Az előkészületek során legkedvezőbb ajánlatot adó OTP Bankkal meg kell kezdeni a
tárgyalásokat a részvények elhelyezése, illetve a szerződés aláírása érdekében.

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

Vámos Istvánné dr.: Korond polgármesterének megírtam, hogy településünket 4 fő
képviseli az ünnepségükön, augusztus 7-én érkeznek Korondra. A szeptember 26-án
megrendezésre kerülő Hazaváró Laskafesztiválra szeretnék egy meghívót küldeni nekik.

-.-.-

Balázsné Király Rita: Az iskolában kész lett a járda, nagyon jól megcsinálták, köszönjük.
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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


