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Vámos Istvánné dr.: Köszöntöm a jelenlévőket, és megállapítom, hogy az ülés 
határozatképes, mert 7 képviselő van jelen. Külön köszöntöm a PENTA Kft, a 
TRANSDOWELL Kft, valamint az ÉRV Zrt. képviselőit, és a civil szervezetek megjelent 
képviselőit. Kérem, hogy a napirendek tárgyalása előtt Arló szennyvízberuházásával 
kapcsolatos tájékoztatást hallgassuk meg. Kérem, ezek figyelembevételével szavazzunk a 
napirend elfogadásáról. 
 
A napirendet a jelenlévő képviselők egyhangúan, 7 igen szavazattal az alábbiak szerint 
fogadják el: 
 
 
Javasolt és elfogadott napirendi pontok: 
 

Tájékoztató Arló szennyvízberuházásáról 
1) Egészségügy beszámolója 
2) Civil szervezetek támogatása 
3) 2017. évi költségvetés módosítása 
4) Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulás 2018. évi 

költségvetése és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek megállapítása 

5) Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
6) Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása  
7) Indítványok, javaslatok, egyebek 

a) Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ térítési díj 
felülvizsgálata  
Szociális rendelet módosítása 

b) Sajó- Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás költségvetése 

c) Tájékoztató a tornaterem építéséről 
d) Egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi 

esélykülönbségének csökkentése Arlón” c projekt 
e) Vakok és Gyengén látók Fejér Megyei Szervezete 

együttműködési kérelme 
f) Pályázat Világháborús Emlékműre 
g) Térfigyelőkamera rendszer 
h) Arló település adománylevélének fordítása 
i) Településképi Arculati kézikönyv 
j) Helyi Választási Bizottság és Szavazatszámláló Bizottsági tagok 

megválasztása  
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Tájékoztató Arló szennyvízberuházásáról 
 
Pogány István: A leendő kivitelező képviselője vagyok. Szeretném összefoglalni az 
elmúlt időszak eseményeit. Arló szennyvíz beruházására megtörtént a közbeszerzési 
kiírás, cégünk nyerte el 2017. júniusában. Decemberben jutottunk el arra, hogy jogerőre 
emelkedett a szerződés, addig nem tudtunk tenni semmit. Tervezésre megkaptuk a 
munkaterületet, január 23-tól tudunk tevékenykedni. Létezik vízjogi engedély, ebben 
bizonyos módosítások lennének. A vízjogi engedély munkarészeit módosítani kell, 
jelenleg ezen dolgozunk. Be fogjuk adni hatósági eljárásra, ennek a megléte után tudunk 
valójában a területen megjelenni. Közben elindítottuk a kiviteli tervek elkészítését. 
Rengeteg egyeztetés van ezzel kapcsolatban, az ÉRV Zrt-vel együttműködve egyeztetjük 
a dolgokat. A TANSDOWELL Kft.-vel a kiviteli tervek hatósági eljárások elvégzésére 
együttműködést kötöttünk. Március hónapban bizonyos munkarészeknek az alpontjaira 
tudunk eljutni. Jövő hónapban megjelenünk a településen. Egy kibővített tájékoztatást 
tudunk adni a lakosság felé, ennek megszervezését kérem. Tájékoztatjuk a lakosságot a 
kivitelezés indulásáról, megvalósításáról, befejezéséről. A kivitelezés olyan módon zajlik, 
hogy gyakorlatilag az egész település életét felbolygatja, minden utcát össze fogunk túrni. 
Igyekszünk a lakókat tájékoztatni, milyen időpontban, milyen utcában fognak történni a 
munkálatok. Törekedni fogunk arra, hogy mindenki el tudjon jutni a portájára. Különböző 
vizsgálatokat kell elvégezni ahhoz, hogy a végére mindenkinek megnyugtató állapotot 
teremtsünk. Lefektetünk egy csatorna szakaszt, de nem tudjuk véglegesen helyreállítani a 
területet, mert különböző vizsgálatokat kell elvégezni. Vizsgálni kell, hogy rendben van-e 
a lefektetett vezeték, zárt-e a rendszer, ennek a vizsgálata eltart egy ideig. Az ipari 
kamerás vizsgálatra legutoljára kerül sor, amikor belülről lesz vizsgálva a rendszer. Ha a 
kamerás eredmény rendben van, a konszolidációs időszak következik. Azt jelenti, hogy a 
megbontott úton lesz természetes repedés a forgalom hatására, és csapadék hatására 
ülepedni fog az út. Akkor járunk el helyesen, ha kiböjtöljük ezt az időszakot, mert 
kátyúsodni fog, meg fog süllyedni és utána kell tölteni. Aztán lehet gondolkodni azon, 
hogy a burkolatot rátegyük. Az aszfalt mennyiség kiszállítását, gép bedolgozását össze 
kell szervezni, nagyobb mennyiséget tudunk egyszerre szétteríteni. Hónapokig nem lesz 
az utca visszaaszfaltozva, ezt a néhány hónapot át kell vészelni. Utána lesz egy nagy 
szünet, mert közben meg kell építeni a szennyvíz telepet. A kisvasút mellé kerül a 
tisztítómű, és ennek a megléte után a megfelelő minősítést el kell végezni. Lesz egy 
féléves próbaüzem ebben a rendszerben. Gyakorlatilag azért, hogy mindenki 
megnyugodjon, a hivatalos átvétel ezután lesz. Ha szerencsénk van március, április 
környékén talán megtörténik a kezdés, és úgy tervezzük jövő tavaszra, nyárra várható a 
vége. Ez rengeteg körülménytől függ. Itt van a 25-ös főút, ami átszeli a települést és 
komoly forgalom van rajta. A szennyvízcsatorna itt fog húzódni, nem tudjuk a 25-ös utat 
kikerülni. Ennek a korlátozását meg kell oldani. A közútkezelő külön történet. Nehezíti 
ezt, hogy megtörtént a szőnyegezése mindenki nagy bánatára, jobb lett volna, ha nem 
történik meg. Ez költségeket és hátrányt okoz majd. A félpályás szőnyegelést el kell 
végezni. A mi feladatunk addig terjed, hogy ha minden lakott ingatlanban vezetékes 
ivóvíz van, be fogjuk tenni a szennyvíz csonkot. Ez bekerül minden ingatlanra. A 
rákötések milyen módon, miként, hogyan történnek, azt az üzemeltető elmondja. A 
rácsatlakozás időpontját közösen fogjuk kitalálni. Szükség lesz a próbaüzemre, ehhez 
megfelelő mennyiségű szennyvízre lesz szükség. Meghatározunk egy pontot, oda 
letesszük a csonkot, és onnan a lakóknak a kötelessége a belső hálózatot kiépíteni. 
 
Vámos Istvánné dr.: A szennyvíz telep átemelőnél szóba jött a magántulajdonban lévő 
árok használata. Ma megjelentek a tulajdonosok, és nem lesz ennek akadálya. A lakosság 
részéről látjuk az együttműködést.  
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Pogány István: Ez nagyon jó hír. Szennyvíz telepet építünk, a tisztított szennyvizet ki 
kell engedni a természetbe. Ha a tulajdonosok nem egyeznek ebbe bele, csak nagy 
kerülővel tudtuk volna megoldani, mert magánterület a másik oldal. Köszönjük. 
 
Vámos Istvánné dr.: A tulajdonosok a földjüket továbbra is úgy használhatják, mint 
eddig. A szolgalmi joggal érintett tulajdonosok a nyilatkozatokat megadták, ami a 
Darazsó patakot érinti.  
 
Dobos Miklós: Évekkel ezelőtt készült az engedélyezési terv, a vízjogi létesítési engedély 
megvan, érvényes. Lesznek olyan területek, ahol az engedély módosítására lesz szükség.  
Ezt külön lehet választani a rendszerben. A kiviteli terven dolgozunk, mert abban is 
lesznek módosítások. Amíg épül a szennyvízcsatorna, addig a szennyvizet belevezetni 
tilos. Lakossági közmeghallgatás lesz, minden részletet elmondunk. Mi a kivitelező által 
megbízott tervezők vagyunk, a két engedély módosítása megtörténik.  
 
Vámos Istvánné dr.: A március végi képviselő-testületi ülésen tartunk közmeghallgatást. 
 
Pogány István: Jó lesz ez az időpont. Mielőtt a kivitelezés elindul, állapot rögzítésre 
kerül sor, ez azt jelenti, kötelességünk mozgóképekkel és fotókkal a teljes települést 
felmérni, végigjárjuk mielőtt a kivitelezési munkák elkezdődnek. Nekünk ezeket rögzíteni 
kell. Ezért kell, mert az emberi elme véges, és 3 év múlva nem mindenki úgy emlékszik, 
ahogy volt. Ezeket rögzíteni fogjuk. Ha mi okozunk kárt, azt megtérítjük. A kollegák meg 
fognak jelenni, fotóznak, felvételeket csinálnak. Kérem, ezt próbálják terjeszteni a 
lakosság körében. Ott, ahol a talaj meg lesz bolygatva, kötelező talajvizsgálatokat 
végezni. Az egész területet bizonyos mélységben meg kell vizsgálni. Ezeket is el kell 
végezni, meg fognak jelenni az emberek. Addig nem lehet a kivitelezést elkezdeni. Az 
előkészítés már folyik, megnézik a levéltárban, hogy milyen események voltak a 
településen. 
 
Vámos Istvánné dr.: A tónál a munka megkezdődhet, hiszen a másik nagy pályázat is 
elkezdődik. 
 
Pogány István: A közút mellett lévő ingatlanok a beruházás végére kerülnek, ott tudunk 
a legkésőbb dolgozni. 
 
Dobos Miklós: Van egy engedélyezett szakasz, annál elkezdhető. Mi ezeket a közmű 
adatokat beszerezzük. 
 
Hudák József: A folyamatokat a kivitelező elmondta. Mi az ÉRV Zrt részéről már az 
elejétől bekapcsolódtunk, egyeztettünk arról, hogy a tervező és a vállalkozó milyen 
sűrűséggel teszi le az aknákat, milyen gépészeti berendezések kerülnek beépítésre. Nem 
az, amit szeretnénk. Amit terveznek, és ami technikát hoznak, nem lehet azt mondani, 
hogy nem egyenértékű az eredeti tervekkel. Az engedélyezési terveket a napokban 
küldték át. Mi is jelen leszünk a településen, megnézzük a munkálatokat, mert ők 
elmennek, mi pedig itt maradunk. Tudunk majd együtt dolgozni, annak érdekében, hogy 
jó legyen a végeredmény. A problémák akkor kezdődnek, amikor a bekötések 2019 
félévében megtörténnek, és elérkezünk oda, hogy a szennyvíz tisztító telep elkészült. 
Szükség lesz a képviselő-testület segítségére is, ugyanis akkor tud indulni a próbaüzem, 
ha van megfelelő mennyiségű szennyvíz. Ahhoz kellene 50-60 %-os terhelés, és erre ne 
kelljen 2-3 hónapot várni. Az önkormányzatnak lépni kell, hogy minél több ingatlanba be 
lehessen kötni a szennyvizet.  
 
Vámos Istvánné dr.: 172 bekötést vállalt az ÉRV Zrt a gördülő fejlesztési tervben, a 
használati díj terhére. Az elmúlt évben ez már elkezdődött. 
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Hudák József: Ezt a viziközmű törvény nem nagyon engedi, erről még beszélnünk kell. 
Amikor a vállalkozó beáll az ingatlanra, minden tulajdonost meg kell kérdeznie, hová 
szeretné a csonkot. A vállalkozóval megállapodtunk, hogy kézirajzot készít arról, hogy az 
adott ingatlan tulajdonos hová kérte a csatlakozást, és ezt alá is írja. Azért, mert félév 
múlva ne jusson senkinek az eszébe, hogy nem ide kérte. Mindenkinek át kell gondolni, 
hogyan tudja legkönnyebben bekötni a szennyvizet. 
 
Pogány István: Az a fontos, amit a lakó szeretne, de vannak bizonyos korlátok. Amit 
nem lehet, de sokan szeretnék, pl. a szomszéd biztos megengedi, hogy a csonkot 
odategyük, és nem kell nekem felbontani az udvart. Ez tilos. Telekhatártól kötelezően el 
kell hagyni 1 m-t. Ha gázcsonk van, onnan megint el kell hagyni 1 m-t, vagy pl. a 
keréknyomra sem tudjuk betenni. 
 
Hudák József: Lesz vita egyes bekötésnél a vállalkozó és a tulajdonos között. Meg kell 
találni azt, ami a legkedvezőbb az ingatlan tulajdonosnak és megfelel az előírásoknak is. 
A meglévő szennyvízgyűjtőt meg kell szüntetni. Át kell csövezni és ki kell kerülni. Az 
épületen kívüli szürke csöveket nem fogják átvenni. Amíg a próbaüzem tart, nem fogunk 
díjat szedni. Amikor a próbaüzemnek vége van, akkor olvassuk le a mérőórát és onnantól 
kezdődik a csatornadíj számlázás. Azt, hogy mennyi lesz a díj, senki nem tudja 
megmondani. Amikor minden elkészült, készül egy költségbecslés, az Energiahivatal és a 
minisztérium állapítja meg a díjat. Az Energiahivatal által jóváhagyott díjat lehet majd 
alkalmazni. Gyakorlatban úgy működik, le van zárva a próbaüzem, akkor terjesztjük fel a 
javaslatunkat az Energiahivatalnak. Van olyan, hogy elhúzódik egy évig. Előfordult az is, 
hogy másfél évig ingyen üzemeltettük. A belső csatorna hálózatnak is vízzárónak kell 
lenni. Csapadékvizet belevezetni tilos, mert elképzelhető, hogy 2 utcával lejjebb az 
átemelőből ki fog jönni a víz, ez általában kiöntést okoz alacsonyabb pontokon. Kiadunk 
majd egy tájékoztatót, hogyan kell használni a csatornát.  
 
Pogány István: Gyűjtőaknák lesznek különböző pontokon.  
 
Tengely László: Műszaki kivitelezés hány helyen fog történi? Több helyen, vagy egy 
helyen? 
 
Pogány István: Úgy tervezzük, hogy több ponton, több csapattal. A település teljes 
területén fogunk dolgozni. Nyáron már a település minden pontján dolgozunk. Az a cél, 
minél hamarabb meg legyen építve az egész, a tél beállta előtt a föld alá kerüljön a 
vezeték. 
 
Tengely László: Nem biztos, hogy be tudnak majd járnak az ingatlanokba autóval. 
Esetleg kijelölhetnének éjszakára egy őrzött helyet.  
 
Vámos Istvánné dr.: Megoldható, hogy az utcájában parkoljon mindenki. 
 
Pogány Tibor: Annak az adott utcának az építésvezetőjével lehet majd kommunikálni. 
Arra törekszünk, hogy minden este mindenki be tudjon állni az autóval a portára. Ezeket 
maximálisan igyekszünk megoldani. 
 
Vámos Istvánné dr.: Hálásak vagyunk a tájékoztatásért. Március 23-ára tervezzük a 
lakossági tájékoztatást.  
 

A szakértők elhagyják a tanácskozótermet, polgármester szünetet rendel el. 

 



 6 

Vámos Istvánné dr.: Megállapítom, hogy ismételten határozatképes a képviselő-testületi 
ülés. 
 
 

Tárgyalt napirendi pontok:  
 

1) napirendi pont 
 

Egészségügy beszámolója 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Dr. Elmi Ali háziorvos 
 Dr. Németh Csilla háziorvos 
 Dr. Molnár Ilona házi gyermekorvos 
 Dr. Springer József fogorvos 
 Csépányi-Barcziné Sipos Julianna védőnő 
 Vinczéné Kisgergely Noémi védőnő 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
 
Fogászati ellátás:  
 
Balázsné Király Rita: 7300 fő a 3 település betegeinek száma. Doktor úr alaposan leírta 
milyen beavatkozásnak milyen finanszírozási formája van. Sajnos még mindig nem 
sikerült az ózdi fogorvosi ügyelet megszervezése. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási 
Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Külön megköszönöm a széleskörű tájékoztatót, egyre több 
információt kapunk, nagyon korrekt a beszámoló. Hálás vagyok, hogy nekünk nem kell 
Ózdra menni a fogorvoshoz. A szolgáltatással nagyon elégedett a lakosság. Jó lenne, ha a 
fogászati kezelőegység problémája véglegesen megoldódna. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, szavazzunk a fogorvosi körzet 
beszámolójának elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

39/2018. (II. 23.) határozat 
 
Tárgy: Fogászati ellátás beszámolója 

 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fogászati ellátás 
beszámolóját elfogadja.  
 
Határidő: 2019. február 28. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Gyermekorvosi szolgálat: 
 
Balázsné Király Rita: Szomorúan olvastuk a beszámolót és személy szerint érzem 
doktornő haragját a képviselő-testület felé. Az ügyeleti ellátásba az önkormányzat nem 
tud beleszólni, nem tudjuk megváltoztatni az ügyeleti díjakat. Azzal nem értek egyet, 
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hogy a hátad mögött döntött a képviselő-testület az ügyeleti beosztásról. Több 
alkalommal történt személyes kapcsolattartás és beszélgetés ebben a témakörben. Nem 
módosítottuk azt a szerződést, hogy aki Arló területén háziorvosi szolgálatot végez, az 
köteles az ügyeleti rendszerben részt venni. Nagy a betegszám, 7610 a rendelőben 
megjelent beteg, rendelőn kívül pedig 840 fő. Az igazolások kiadása is problémát okoz. A 
köznevelési törvény azt írja elő, hogy a szülő 3 napot igazolhat, a többitől nem tudunk 
eltekintetni. Doktornő a beszámolóban is említette, hogy nagy probléma a fiatalok teherbe 
esése. Mostani információm szerint 6-7 15 éves terhes van, ez nagyban nehezíti a 
munkádat. Egyre több olyan fiatal fordul doktornőhöz, akik olyan iskolába járnak, ahol 
dolgozni is kell, ezzel megemelkedik a táppénzes napok száma. Az Ügyrendi, Szociális és 
Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Közismert, hogy a Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti rendszert 
Borsodnádasd üzemelteti, 4 település tartozik hozzá. Ma volt Ózd Kistérség Többcélú 
Társulás ülése és a költségvetés tárgyalásáról volt szó. A települések csatlakoznak 
azokhoz a szolgáltatásokhoz, amelyeket a kistérség ellát. Nálunk az orvosi ügyelet saját, a 
diszpécser szolgálathoz csatlakoztunk. Borsodnádasd 10,5 millió Ft-ot tesz a saját 
költségvetéséből az ügyeleti rendszer működésébe, még a 30.000-es város 1,5 millió Ft-
ot. Ezért mi ma összefogtunk és a kistérségi társulás költségvetését nem fogadtuk el. Mi 
erőn felül teljesítjük ezt a feladatot. Nem mi tehetünk róla, hogy alul vagyunk 
finanszírozva. Viszont a társulási tanácsot ebben az évben 950 millió Ft-tal magasabb 
összeggel támogatja az állam, mint a múlt évben. Nekünk Ózd kistérség 4 millió Ft-ot ad 
vissza és ez nem elég az ügyeletre. A 4 település közül mi magunk teszünk hozzá 4 millió 
Ft-ot. Szívesebben adnánk magasabb ügyeleti díjat, mint megfinanszírozni az ózdi 
ügyeleti feladatokat. Nekünk még járna 4 millió Ft. Ha 8 millió Ft-ot visszaosztanak, még 
akkor lehetne erről szó, egyéb esetben nem. Még 15 másik kötelező feladatellátás van, 
ami ugyanúgy alulfinanszírozott. A hiányunk jelentős összeg, 100 millió Ft körül van. 
Egyetértek a bizottsági elnök asszonnyal, a doktornő és köztem sok vita volt. Hálás 
vagyok, és minden orvosnak megköszönöm a munkáját, mert ők értünk vannak. Mi, akik 
a közigazgatásban dolgozunk, a közszolgálat a hivatásunk. Minden ellátás egyformán 
fontos, egyik nélkül sem működhet a település. A törvény előírja, hogy az ügyeletet fenn 
kell tartani. Maximum 6 alkalommal vehető igénybe az orvos, nálunk a legmagasabb 
ügyeleti beosztás 4 egy hónapban. Az lenne a jó, ha mindenkinek a javára tudnánk tenni. 
A gyermekorvos szakmai munkáját megköszönöm. Az igazolások kiadásánál a 
beszámolóban is benne volt, ha vásárolni megy a gyerek, ne kapjon igazolást. Csak akkor 
kapja, ha indokolt. Utólagos igazolás ne legyen. Sem az óvoda, sem az iskola nem éri el a 
megfelelő hatást. Mindenképpen arra kell törekedni, kevesebb igazolás legyen. Nem érjük 
el az oktatásnak azt a szintjét, amire a gyerekeknek szükségük van.  
 
Dr. Molnár Ilona: Az igazolás kiadását azért is írtam, mert nemcsak nekem probléma, 
egyre több gyerekgyógyász veti fel, nem normális dolog, hogy az anyuka 3 napot 
igazolhat. Anyuka el tudja dönteni, hogy ha 3-4 napig otthon marad a gyerek, utána el 
tudja engedni az óvodába, iskolába. Valószínű, lesznek változások, az országos 
gyerekgyógyász szakma panaszolja, hogy elveszi a sok igazolás kiadása az időt, attól, 
hogy a beteggel tudnánk foglalkozni. Elmondtam többször, ne jöjjön igazolásért, mert 
elment vásárolni. Ez nemcsak az én problémám. Ha valakinek temetése van, miért kell 
arról igazolást adni, miért nem fogadja el az óvoda vagy az iskola. Nem adok 16-17 éves 
gyereknek visszamenőleg 3 napra igazolást. Fiatal terhesekkel kapcsolatban: bármit 
csinálunk, hiába próbáltuk nevelni, nem tudjuk megfogni őket. Svájci projektben 
védőeszközöket adtunk, de kiröhögtek. Tisztába vagyunk az ügyeleti díjakkal. Benne 
vagyunk a tárgyalásba, igenis fogjon össze a társulás, harcolja ki, mert nevetséges 
összegért ügyelünk. Igenis a hátam mögött történt az ügyeleti beosztásom, kijött az 
ügyeleti beosztás, előtte senki meg nem keresett. Mindenki tudja, agyműtétem volt, és 
sajnos nem gyógyultam meg belőle. 18 éve, amikor idejöttem, tudtam mit vállalok be. 
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Felnőtt beteget nem tudok ellátni, mert gyermekgyógyász vagyok. Olyan emberhez is 
kihívhatnak hajnali 2 órakor, akin esetleg nem tudok segíteni. 18 évvel ezelőtt 
felvállaltam, de most nem tudom. Senki nem hívott meg a testületi ülésre, nem tudtam 
elmondani, hogy mentsenek fel. Beszéltem a kamarai jogásszal is, aki orvos egészségügyi 
jogot végzett, beszéltem az OEP-pel, mindenki azt mondta, milyen alapon osztottak be 
engem gyerekgyógyász képzettségemmel. Most sem vállalom, mert élni szeretnék. Nem 
lenne a lelkiismeretem tiszta, ha nem jutna eszembe egy betegnél, hogy mit kell csinálni 
vele. Gyermekgyógyászként mit csináljak a felnőttel? Nyilvános levelet írtam minden 
fórumhoz és folyamatos nemleges választ kaptam. Óránként 3.000 Ft-ot fizetek, azért, 
hogy valaki helyettesítsen. Nem vettem a betegségemet. 
 
Vámos Istvánné dr.: A betegséget mi is tudjuk, nem vásárolja az ember és sajnáljuk. 
Örülünk, hogy meggyógyultál. Az általad elmondott veszély gyerekrendelési idő alatt is 
fennállhat. Jogszabály egyértelművé teszi, ha az orvos nem tud személyesen részt venni 
az ügyeletben helyettesítésről kell gondoskodnia. Ezt mi is megírtuk, de a helyettesítésről 
nem nekünk, hanem neked kell gondoskodni. Örvendünk, hogy a beteg gyerekeket napi 3 
órás rendelésen el tudod látni. Mi is gondoskodtunk ügyeleti ellátásról helyetted, amikor 
Muhiból és az Avas lakótelepről hoztunk helyettesítő orvost. A legnagyobb tiszteletem a 
tied és a többi orvosé, sokszor életek múlnak rajtatok. Kérem, szavazzunk a 
gyermekorvosi szolgálat beszámolójának elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

40/2018. (II. 23.) határozat 
 
Tárgy: Gyermekorvosi szolgálat beszámoló 

 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyermekorvosi szolgálat 
beszámolóját elfogadja.  
 
Határidő: 2019. február 28. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Védőnői Szolgálat: 
 
Balázsné Király Rita: 3 védőnői körzet van kiépítve, az egyik az iskola épületében 
működik. Nagyon alapos és mindenre kiterjedő a beszámoló. Megemlíti a 18 év alatti 
várandóságot. Sajnos sokat romlott az iskolás gyerekek higiéniája. Minden második 
tanulónak higiéniai problémája van, és ezt sajnos naponta tapasztaljuk. Ez ahhoz is 
hozzájárult, hogy évek óta nem volt járvány, most viszont hepatitisz járvány lett. 2 héttel 
ezelőtt adtam lesz az ASZAK-ba, hogy 15-20 gyerek tetves, ami a tisztaság hiánya miatt 
van. A munkátokat szeretném megköszönni. Örvendetes, hogy az iskola minden 
gyermekét sikerült beoltani hepatitisz ellen. Bárányhimlő járvány is van. Az Ügyrendi, 
Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Köszönet mind a kettőtöknek a munkát. 
 
Csépányi-Barcziné Sipos Julianna: Jövőre kötelezővé teszik a kenet levételét. 10 évvel 
ezelőtt elindult, akkor úgy döntöttek, aki szeretné, azt támogatják. Ehhez képest vannak, 
akik nem szeretnének részt venni a kenetvételben. Ebből van fennakadás. Nekem nagy 
szívügyem volt, viszont azokat a megalázásokat, negatív hozzáállásokat, amit kaptunk 
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annyi munka után, nem bírtam elviselni. Ha kötelező lesz csináljuk, de emberi okok miatt 
nem csinálnám.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a védőnői szolgálat beszámolójának 
elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

41/2018. (II. 23.) határozat 
 
Tárgy: Védőnői beszámoló 

 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Védőnői szolgálat 
beszámolóját elfogadja.  
 
Határidő: 2019. február 28. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Háziorvosi II. körzet: 
 
Balázsné Király Rita: Ali doktor úr sok évig helyettesítette ezt a körzetet, saját 
beszámolójában is leírta. A rendelőben ellátott esetek száma nagyon magas, az arlói 
lakosok rossz egészségügyi állapotban vannak. Szűrőprogramokat a doktornő 
előszeretettel szervezi meg, és csinálja. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 
igen szavazattal javasolja a beszámoló elfogadását.  
 
Vámos Istvánné dr.: Szeretném megköszöni az áldozatos munkáját. Lakossági 
visszajelzések alapján nagyon eredményes és szép munka, amit végez. A település 
társadalmi eseményein is megjelenik, és igyekszik együttműködni. 
Kérem, szavazzunk a háziorvosi II. körzet beszámolójának elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

42/2018. (II. 23.) határozat 
 
Tárgy: Háziorvosi II. körzet beszámolója 

 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Háziorvosi II. körzet 
beszámolóját elfogadja.  
 
Határidő: 2019. február 28. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Háziorvosi I. körzet: 
 
Balázsné Király Rita: Örvendetes, hogy van a körzetben cukor vizsgálat, illetve a labor 
vizsgálatra itt veszik le a vért és az orvos on-line megkapja a leleteket. Ez nagy segítség a 
lakosságnak. 
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Dr. Elmi Ali: Nem mindegyik vérvizsgálat eredményét kapjuk meg on-line. A 
könnyebbség miatt csináljuk. 
 
Balázsné Király Rita: Jó egészséget kívánok doktor úrnak a további munkájához. 
 
Dulai Roland: Megköszönöm az orvosoknak az áldozatos munkájukat, sok sikert, 
kitartás és erőt kívánok. Ha valakinek az egészségi állapota, idős kora nem engedi meg, 
hogy megfelelően ellássa a feladatát, ne szégyelljen felállni.  
 
Dr. Molnár Ilona: Én gyerekgyógyászatot tanultam, nem pedig felnőtt orvoslást.  
 
Papp Zsóka: Véget ért a svájci projekt, az itt lévő speciális műszerek hol vannak, 
számíthatunk-e arra, hogy ne kelljen hónapokat várni, hogy a kórházban csináljanak meg 
egy-egy vizsgálatot? Pl. a holter EKG-ra gondoltam. 
 
Dr. Elmi Ali: Az I-es körzetben nincs. 
 
Dr. Molnár Ilona: Vissza kellett adni, nálunk sincs.  
 
Vámos Istvánné dr.: A projektmenedzsert megkérdezzük.  
 
Tengely László: A beszámoló végén olvasható, hogy országos szinten be kívánják 
vezetni a felnőtt lakosság körében a vastagbél szűrést, de az ezekhez szükséges gépek 
nincsenek biztosítva. Milyen formában gondolják, itt helyben vagy a kórházban? 
 
Dr. Elmi Ali: A háziorvos meg tudja csinálni. Országosan kötelező minden 
háziorvosnak, március 30-án kell vizsgázni. 
 
Vámos Istvánné dr.: Jövő hét csütörtökön hasi UH vizsgálat lesz.  
 
Dr. Molnár Ilona: Egyre több a vastagbél és végbél daganat. Most újra fel kell erre hívni 
a figyelmet.  
 
Vámos Istvánné dr.: Doktor úrnak is köszönöm a szolgálatkészségét. Kérem, 
szavazzunk a háziorvosi I. körzet beszámolójáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

43/2018. (II. 23.) határozat 
 
Tárgy: Háziorvosi I. körzet beszámolója 

 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Háziorvosi I. körzet 
beszámolóját elfogadja.  
 
Határidő: 2019. február 28. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
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2) napirendi pont 
 

Civil szervezetek támogatása 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Balázsné Király Rita: Nehéz helyzetbe került az önkormányzat, a bizottságunk, amikor 
elkezdte tárgyalni a támogatást, megnéztük a kérelmek összegeit. Ha mindenki megkapná 
a kért összeget 2.700.000 Ft-nál tartanánk, a rendelkezésre álló 3 millió Ft-ot már az I. 
félévben el kellene költeni. A 3 millió Ft-ból 150.000 Ft-ot a képviselő-testület 
elkülönített rendkívüli támogatásra. Ebből az Almási Balogh Pál Alapítványt 30.000 Ft 
támogatásba részesítettük. A bizottság azoknak a civil szervezeteknek, akiknek a 
működéséhez elengedhetetlen az önkormányzati támogatás, kérésüket figyelembe vette. 
Nem lehet összehasonlítani a civil szervezetek működését és azt, hogy milyen 
pénzösszegeket igényeltek.  
 
 
Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület: 
 
Balázsné Király Rita: Az egyesület 300.000 Ft-os támogatást kért. Nekik a működéshez 
szükséges ez az összeg, ezért az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen 
szavazattal javasolja a támogatás megítélését.  
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság átnézte a kiadásokat, ezt nem 
tudjuk csökkenteni, mert ha ezt az összeget nem adjuk meg, ellehetetlenítjük a 
működésüket. A bizottság 5 igen szavazattal 300.000 Ft-os támogatást javasol. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület 
300.000 Ft-os támogatásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

44/2018. (II. 23.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület önkormányzati támogatása 

 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arló Nagyközség 
Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére az Arlói Közéletért és Kultúráért 
Egyesületet 300.000 Ft összeggel támogatja. 
 
Határidő: 2019. január 15. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Jóléti Szolgálat Közalapítvány: 
 
Balázsné Király Rita: Nagyon örülünk annak, hogy több mint 20 éve működik a falu 
TV. A kért 300.000 Ft-os támogatást az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen 
szavazattal javasolja. 
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Papp Zsóka: Van egy olyan tétel a technikai eszközök beszerzésénél, amiről nem tudta a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, hogy pontosan ez olyan eszköz-e, ami 
nélkülözhetetlen. 
 
Sipos Dénesné: Az eszközlistát Porkoláb Lilla állította össze.  
 
Papp Zsóka: Vetítőgéphez ram és winchester 29.000 Ft, vágógéphez videokártya 45.000 
Ft, kamerához állvány 54.000 Ft, akkumulátor kamerához 8.500 Ft, szünetmentes táp 
24.000 Ft és microSD kártya a kamerába 10.000 Ft. A Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság 250.000 Ft-tal javasolja támogatni a Közalapítványt, a következő pályázati 
időszakban kérjük az igényt újra beadni. 
 
Tengely László: Próbálok ebben segíteni a közalapítványnak, próbálok beszerezni 
azokból a dolgokból, amelyek fel vannak a kérelemben sorolva. A jövő héten tudok erre 
választ adni és azután lehetne erről dönteni.  
 
Dulai Roland: 250.000 Ft-os önkormányzati támogatást javaslok. Van egy új 
kameraállványom, amennyiben ehhez a kamerához megfelel, rendelkezésre bocsátom.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a módosító javaslatról, mely 250.00 Ft a Jóléti 
Szolgálat Közalapítvány esetében. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal és 2 nem szavazattal az 
alábbi határozatot hozza:  
 

45/2018. (II. 23.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány önkormányzati támogatása 

 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arló Nagyközség 
Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére az Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítványt 
250.000 Ft összeggel támogatja. 
 
Határidő: 2019. január 15. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Csillagfürt Néptánccsoport: 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 150.000 Ft 
támogatást javasol. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság szintén 150.000 Ft támogatást 
javasol. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Csillagfürt Néptánccsoport 150.000 Ft-os 
támogatásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
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46/2018. (II. 23.) határozat 
 
Tárgy: Csillagfürt Néptánccsoport önkormányzati támogatása 

 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arló Nagyközség 
Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére az Csillagfürt Néptánccsoportot 150.000 
Ft összeggel támogatja. 
 
Határidő: 2019. január 15. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Nőklub és Rozmaring Népdalkör: 
 
Balázsné Király Rita: 230.000 Ft támogatást kértek, az Ügyrendi, Szociális és Oktatási 
Bizottság 3 igen szavazattal 150.000 Ft-os támogatást javasol. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság szintén 150.000 Ft-os 
támogatást javasol.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Nőklub és Rozmaring Népdalkör 150.000 Ft-
os támogatásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

47/2018. (II. 23.) határozat 
 
Tárgy: Nőklub és Rozmaring Népdalkör önkormányzati támogatása 

 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arló Nagyközség 
Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére az Nőklub és Rozmaring Népdalkört 
150.000 Ft összeggel támogatja. 
 
Határidő: 2019. január 15. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Arlói Polgárőr Egyesület: 
 
Balázsné Király Rita: Az Arlói Polgárőr Egyesület 400.000 Ft-os támogatást kapott a 
Belügyminisztériumtól, ezért az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 150.000 Ft-os 
támogatást javasol. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság azt állapította meg, hogy az 
egész települést lefedi a tevékenységük. A téli időszakban besegítenek az idős 
embereknek, a különböző rendezvények biztosítását is ők végzik. A bizottság 200.000 Ft-
os támogatást javasol. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a módosító javaslatról, mely az Arlói Polgárőr 
Egyesület esetében 200.000 Ft-os támogatás. 
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A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 4 igen szavazattal és 3 nem szavazattal az 
alábbi határozatot hozza:  
 

48/2018. (II. 23.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Polgárőr Egyesület önkormányzati támogatása 

 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arló Nagyközség 
Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére az Arlói Polgárőr Egyesületet 200.000 Ft 
összeggel támogatja. 
 
Határidő: 2019. január 15. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Arló Római Katolikus Plébánia: 
 
Balázsné Király Rita: 300.000 Ft-os önkormányzati támogatásra nyújtottak be 
pályázatot, egyrészt a gyóntató szoba hangszigetelésére, másrészt liturgikus eszközök 
cseréjére. A pályázathoz mellékelték a gyóntató szoba hangszigetelésére készült 
árajánlatot, 225.000 Ft-ról. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen 
szavazattal a 225.000 Ft támogatás megadását javasolja. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal szintén a 
gyóntató helyiség hangszigetelésének összegével javasolja támogatni a Plébániát.  
 
Vámos Istvánné dr.: A gyóntató szoba hangszigetelése elengedhetetlen, indokoltnak 
tartjuk a kérést. Kérem, szavazzunk az Arló Római Katolikus Plébánia 225.000 Ft-os 
támogatásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

49/2018. (II. 23.) határozat 
 
Tárgy: Arló Római Katolikus Plébánia önkormányzati támogatása 

 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arló Nagyközség 
Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére az Arló Római Katolikus Plébániát 
225.000 Ft összeggel támogatja. 
 
Határidő: 2019. január 15. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Sportegyesület: 
 
Balázsné Király Rita: 286.000 Ft támogatást kért a Sportegyesület, az Ügyrendi, 
Szociális és Oktatási Bizottság 150.000 Ft-ot javasol elfogadni. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság szintén 150.000 Ft 
önkormányzati támogatást javasol.  
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Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Sportegyesület 150.000 Ft-os önkormányzati 
támogatásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

50/2018. (II. 23.) határozat 
 
Tárgy: Sportegyesület önkormányzati támogatása 

 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arló Nagyközség 
Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére az Sportegyesületet 150.000 Ft összeggel 
támogatja. 
 
Határidő: 2019. január 15. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Színjátszó csoport: 
 
Balázsné Király Rita: A Színjátszó csoport 300.000 Ft-os pályázatot adott be, az 
Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 150.000 Ft támogatást javasol. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság szintén 150.000 Ft-os 
támogatással ért egyet. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Színjátszó csoport 150.000 Ft-os 
önkormányzati támogatásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

51/2018. (II. 23.) határozat 
 
Tárgy: Színjátszó csoport önkormányzati támogatása 

 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arló Nagyközség 
Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére az Színjátszó csoportot 150.000 Ft 
összeggel támogatja. 
 
Határidő: 2019. január 15. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Vegyes kórus: 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság megvitatta a 
pályázati támogatásról benyújtott kérelmet, melyben 300.000 Ft-os támogatást kértek. Az 
Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 150.000 Ft önkormányzati támogatással ért 
egyet. 
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Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal és 1 nem 
szavazattal javasolja a 300.000 Ft önkormányzati támogatást. A bizottsági ülésen 
elhangzott, hogy a kórusvezető megbízási díja 120.000 Ft. 
 
Fáklya Mária: Gyakorlatilag 150.000 Ft-ot kell neki kifizetni. Így egyéb rendezvényeket 
nem tudunk megtartani, meg kellene mondani, hogy milyen programok maradjanak el.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk előbb a módosító javaslatról, mely a Vegyes 
kórus esetében 300.000 Ft. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal és 2 nem szavazattal az 
alábbi határozatot hozza:  
 

52/2018. (II. 23.) határozat 
 
Tárgy: Vegyes kórus önkormányzati támogatása 

 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arló Nagyközség 
Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére az Vegyes kórust 300.000 Ft összeggel 
támogatja. 
 
Határidő: 2019. január 15. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Rizikó Rally Team Autósport Egyesület: 
 
Balázsné Király Rita: Az előző évben elutasítottuk a pályázatukat, mert Arlóban nem 
rendelkeztek székhellyel. A pályázati kiírásban ettől az évtől az szerepel, hogy a 
telephellyel rendelkezők is benyújthatják pályázatukat. 220.000 Ft-os támogatást kértek, 
az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 100.000 Ft-ot javasol támogatásként. 
Országos versenyen I. helyezést értek el.  
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság szintén 100.000 Ft támogatást 
javasol. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Rizikó Rally Team Autósport Egyesület 
100.000 Ft-os támogatásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

53/2018. (II. 23.) határozat 
 
Tárgy: Rizikó Rally Team Autósport Egyesület önkormányzati támogatása 

 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arló Nagyközség 
Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére az Rizikó Rally Team Autósport 
Egyesületet 100.000 Ft összeggel támogatja. 
 
Határidő: 2019. január 15. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
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Arló Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
 
Balázsné Király Rita: 300.000 Ft-os támogatást kértek, melyet a roma hagyományok 
fenntartására szeretnék fordítani, hangszer vásárlását tervezik. Az Ügyrendi, Szociális és 
Oktatási Bizottság azt javasolja, hogy az elkülönített keretből 100.000 Ft-tal támogassuk a 
hangszer vásárlását.  
 
Papp Zsóka: A kért támogatás összesen 198.200 Ft. Mivel nem civil szervezetről van 
szó, és az elkülönített 150.000 Ft-os keret nem arlói székhelyű civil szervezetek 
támogatására lett elkülönítve, ezért nem tudjuk ebből a keretből támogatni. A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság átnézte a hangszerre adott árajánlatot és azt javasolja, hogy 
a hangszereket az önkormányzat vásárolja meg a kulturális szakfeladat terhére. Ez az 
összeg 148.000 Ft.  
 
Bari Gergely: Ez azt jelenti, hogy nem pénzt kapunk, hanem a hangszert? Ez nekünk így 
jó. 
 
Vámos Istvánné dr.: Önkormányzati tulajdonú lesz, de a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat használja.  
 
Papp Zsóka: Ezt a megoldást találtuk a legjobbnak, mert nem civil szervezet vagytok. 
 
Bari Gergely: Sajnos elmondható, hogy a faluban 14-15 évesen szülnek, rengeteg a 
tetves gyerek. Azért szeretnénk a hangszereket, mert a zenének csábító hatása van a 
gyerekekre. A polgármester asszony kiállt mellettünk, a programjaink mellett és segített 
abban, hogy ne menjen szét a csapatunk. Most már bővülünk.  
 
Papp Zsóka: Egy év alatt rengeteget fejlődtetek.  
 
Vámos Istvánné dr.: Támogatásra érdemes az a program, amiben keményen dolgoztok. 
Most látom először, hogy talán ez az út vezet valahová. Lehetőséget adunk a nyilvános 
szereplésre is. További hasonló felemelkedést szeretnénk látni. 
Kérem, szavazzunk arról, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a 2018. évi 
költségvetés kulturális szakfeladat terhére 148.000 Ft értékben vásárolunk hangszert. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

54/2018. (II. 23.) határozat 
 
Tárgy: Roma Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatása 

 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arló Nagyközség 
Önkormányzata 2018. évi költségvetés kulturális szakfeladata terhére a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat részére 148.000 Ft értékben vásárol hangszert. 
 
Határidő: 2019. január 15. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Bari Gergely: Az Arlói Sportegyesületet nem ismerem, nem láttam még Arlóban.  
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Vámos Istvánné dr.: A Sportegyesületnek több ága van, most főleg a turista szakosztály 
tagjai az aktívak, rövidebb távon túráznak. Az asztalitenisz szakosztály most nem aktív. A 
Sportegyesület elnöke Juhász János. 
 
Balázsné Király Rita: A rendelkezésre álló összeg több mint 2/3-át kiosztottuk az I. 
félévben. Szeretnénk minden civil szervezetnek a működését az anyagi lehetőségeink 
függvényében biztosítani. Különbséget nem szerettünk volna tenni. A II. félévre kellett 
egy összeget tartalékolni.  
 
Vámos Istvánné dr.: Arló nagyközség részt vesz olyan pályázati lehetőségben, hogy A 
helyi identitás és kohézió erősítése a Nádasd és Hangony völgyi településeken. Ebben a 
pályázatban Arló a gesztor település, Arló sorsát szívemen viselem. Arló ebben az évben 
ünnepli fennállásának 750. évfordulóját, ezt méltón meg kell ünnepelni. Szeretnék olyan 
rendezvényt, amiben számítok valamennyi civil szervezetre. Minden erőmmel azon 
leszek, hogy a rendezvényekre tudjunk pénz hozni. 40 millió Ft-ról beszélünk, Arló 
rendezvényeire 10 millió Ft esik, de ezt nem egy év alatt kell felhasználni. Határon 
átnyúló kapcsolat keretében Korondról és Felvidékről is legyenek fellépők, és a ti 
aktivitásotokra is számítok. Össze lehetne vonni a Laskával, ilyen a település életében 50 
évente lehetséges. IV. Béla fia, V. István adta az adománylevelet. A rendezvényre több 
személyes zenekart szeretnék meghívni, a templomban orgonahangversenyt lehetne 
rendezni. Gasztronómia ünnep is legyen. Az ügyvezető vállalja ezt a területet, 1400-as 
évekből vannak receptek.  
 
 

3) napirendi pont 
 

2017. évi költségvetés módosítása 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Balázsné Király Rita: A 2017. évi költségvetést 847 millió Ft költségvetési bevétellel, 
957 millió Ft költségvetési kiadással és 109 millió Ft hiánnyal az Ügyrendi, Szociális és 
Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén a módosítást 
megtárgyaltuk, részletesen le van írva, hogy milyen támogatást kaptunk. A bizottság 5 
igen szavazattal javasolja elfogadását.  
 
Klisóczkiné Papp Andrea: A rendelet-tervezet hatályba léptető dátuma nem 2017, 
hanem 2018, elírás történt az előterjesztésben. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a 2017. évi költségvetés módosításáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
rendeletet alkotja:  
 

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
3/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
3/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Arló Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
13/2014. (X.30.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság és Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével, továbbá figyelembe véve a 
pénzügyi bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 
2017. évi pénzügyi tervéről a következőket rendeli el. 
 

1. § 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló 3/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

„2. § (1) Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: 
Képviselő-testület) az Önkormányzat 2017. évi pénzügyi tervét (a továbbiakban: 
költségvetés) 

847 838 343  Ft    Költségvetési bevétellel 
957 103 343  Ft    Költségvetési kiadással 

          109 265 000 Ft 
 

83 637 000  Ft 
              25 628 000 Ft 

   Költségvetési hiánnyal     
   (pénzmaradvány) 
   - ebből működési 
   felhalmozási hiánnyal    
   (pénzmaradvány) 

állapítja meg.” 
 

2. § 
 

A Rendelet  1.1., 1.2.,  2.1., 2.2., 6., 7., 8., 9.1., 9.1.1.,9.2., 9.2.1.,9.3.,9.3.1.,9.4, 9.4.1., 
melléklete helyébe az 1-15 melléklet lép. 

 
3. § 

 
Ez a rendelet 2018. február 27-én lép hatályba és 2018. február 28-án hatályát veszti. 
 
 
Vámos Istvánné dr.       Klisóczkiné Papp Andrea 
   polgármester                                                                                 jegyző 
 
A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv 1. melléklete. 

 
 

4) napirendi pont 
 

Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulás  
2018. évi költségvetése és adósságot keletkeztető  

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása 
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A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség megállapítását 5 igen 
szavazattal elfogadásra javasolja.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti 
Önkormányzati Társulás adósságot keletkezető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségről. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

55/2018. (II. 23.) határozat 
 
Tárgy: Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulás adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Nádasd-völgyi 
Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulásnak adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettsége 2018. évben nem keletkezik. 
 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Papp Zsóka: A Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulás 2018. évi 
költségvetését a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság nem javasolja elfogadni.  
 
Bíró Ferenc: 12 millió Ft dologi kiadás van a költségvetésben, amire nincs magyarázat. 
Kérjünk erre részletesebb magyarázatot. Szükséges a létszám javítása is, Arlóban nem 
élünk 4.000-en. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy a Nádasd-völgyi Háziorvosi 
Ügyeleti Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetését a képviselő-testület nem 
fogadja el. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

56/2018. (II. 23.) határozat 
 
Tárgy: Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulás 2018. évi 

költségvetése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádasd-völgyi Háziorvosi 
Ügyeleti Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetését nem fogadja el.  
 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
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5) napirendi pont 
 

Képviselő-testület Szervezeti és Működési  
Szabályzatának módosítása 

 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Balázsné Király Rita: A Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály 
jelzései alapján a módosítások megtörténtek. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 
3 igen szavazattal javasolja a rendelet módosítását. A bizottság javaslatot tett a képviselők 
díjazásával kapcsolatos rendelet módosítására. Amikor egy képviselő önhibáján kívül 
nem tud a képviselő-testületi ülésre eljönni, és ezt igazolni tudja, akkor kapjon díjazást, 
pl. betegség esetén. Sokszor látunk a parlamenti közvetítésekkor üres padsorokat és a 
bizottsági ülésen sem vesznek részt az országgyűlési képviselők. Nálunk mindenki 
kötelességének tartja és komolyan veszi a testületi és bizottsági üléseken való 
megjelenést.  
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja az 
SZMSZ módosítását.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy a következő képviselő-testületi 
ülésen módosítjuk a képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló rendeletet.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal és 1 nem szavazattal az 
alábbi határozatot hozza:  
 

57/2018. (II. 23.) határozat 
 
Tárgy: Képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló rendelet módosítása  
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselők tiszteletdíjáról és 
egyéb juttatásairól szóló rendeletét a 2018. március havi képviselő-testületi ülésen 
módosítja.  
 
Határidő: 2018. március 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Szervezeti és Működési Szabályzat 
módosításáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
rendeletet alkotja:   
 
 

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
4/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete 

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
14/2016. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2016. (X. 31.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (3) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„(3) Az Önkormányzat által alapított címek és kitüntetések adományozásával kapcsolatos 
szabályokat a kitüntetések adományozásáról szóló önkormányzati rendelet tartalmazza.” 
 
 

2. § 
 
A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„8. § Az alakuló ülés folyamata: 

a) helyhatósági választások eredményének ismertetése, 
b) testületi tagok és a polgármester eskütétele,  
c) napirend elfogadása, 
d) SZMSZ megalkotása vagy felülvizsgálata, 
e) alpolgármester megválasztása, eskütétele, 
f) polgármester, alpolgármester illetménye, tiszteletdíja és egyéb  juttatásai, 
g) bizottságok, bizottsági tagok megválasztása, 
h) bizottság nem képviselő tagjai eskütétele, 
i) képviselői tiszteletdíjak, természetbeni juttatások megállapítása.” 

 
 

3. § 
 
A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„11. § A Képviselő köteles: 

a) tevékenyen részt venni a Képviselő-testület munkájában, 
b) olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a 

választók bizalmára, 
c) részt venni a testületi ülések előkészítésében, és a különböző vizsgálatokban, 
d) írásban vagy szóban bejelenteni, ha a Képviselő-testület vagy a bizottságának 

ülésén vagy egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van, 
e) bejelenteni személyes érintettségét a döntéshozatalnál, 
f) folyamatos kapcsolattartáson túl a választópolgároknak a közmeghallgatáson 

tájékoztatást nyújtani képviselői tevékenységéről.” 

 
4. § 

 
A Rendelet 12. § (2) bekezdés b)-c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„b) az eskütételt követő 3 hónapon belül a kormányhivatal képzésén nem vesz részt, a 3. 
hónap után nem részesül tiszteletdíjban, amíg a képzési kötelezettségének eleget nem 
tesz, de maximum 12 hónapig, 
c) a választópolgárokkal szemben fennálló tájékoztatási kötelezettségének nem tesz 
eleget, a közmeghallgatást követő hónaptól a képviselő megállapított tiszteletdíját 
legfeljebb 50%-kal, maximum 12 havi időtartamra csökkentheti. Ismételt 
kötelezettségszegés esetén a csökkentés újra megállapítható.” 
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5. § 
 

A Rendelet 13. §-a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
„(3) Amennyiben a képviselő a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési 
kötelezettségét elmulasztja, a Képviselő-testület bármely képviselő indítványára a 
mulasztó képviselőt figyelmeztetésben részesíti. Éven belüli ismételt mulasztás esetén a 
képviselő megállapított tiszteletdíját legfeljebb 50%-kal, maximum 3 havi időtartamra 
csökkentheti. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés újra megállapítható.” 
 

6. § 
 
A Rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„14. § A bizottságok nem önkormányzati képviselő tagjainak a bizottságba való 
megválasztásától számított 30 napon belül, ezt követően pedig évente, minden év január 
1-jétől számított 30 napon belül kell a saját és a vele közös háztartásban élő házas vagy 
élettárs, valamint gyermek vagyonnyilatkozatát benyújtania a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottságnak.” 
 

7. § 
 

A Rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A Képviselő-testület ülésének helye a székhelye. Esetenként dönt arról, ha következő 
ülését a székhelyétől eltérő helyen tartja, az azonban Arló nagyközség közigazgatási 
területén kívül nem lehet.” 
 

8. § 
 

A Rendelet 16. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„b) azonnali döntést igénylő ügyekben a polgármester és a képviselők indítványára.” 

 
9. § 
 

A Rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A munkatervre javaslatot tehetnek: 

a) polgármester, 
b) képviselők, 
c) bizottságok, 
d) intézményvezetők, 
e) közszolgáltatást nyújtó intézmények vezetői, 
f) önszerveződő közösségek vezetői, 
g) nemzetiségi önkormányzat.” 
 

10. § 
 

(1) A Rendelet 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A nyilvános ülésre meghívót kapnak: 

a) polgármester, 
b) képviselők, 
c) érintett bizottság külső tagjai, 
d) jegyző 
e) önkormányzati intézményvezetők, 
f) helyi pártszervezetek képviselői, 
g) a nemzetiség képviselője és a nemzetiségi önkormányzat képviselője, 
h) valamennyi önszerveződő közösség képviselője, 
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i) egyház képviselője, 
j) helyi média  képviselője.” 

 
(2) A Rendelet 20. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A meghívót a tervezett ülés előtt legkésőbb 4 nappal, rendkívüli ülés esetén 
pedig legkésőbb az ülést megelőző napon kell megkapnia a testületi tagoknak és a 
további meghívottaknak.” 

 
11.  § 
 

A Rendelet 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A Képviselő-testület a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.” 

 
12.  § 
 

A Rendelet 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) E §-ban foglaltakat az önkormányzati hatósági ügyekben hozott határozatokra az 
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseivel 
összhangban kell alkalmazni.” 

 
13.  §  
 

A Rendelet 29. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) A jegyzőkönyvhöz csatolni kell: 

a) a meghívót, 
b) a jelenléti ívet, 
c) a képviselő kérésére az írásban benyújtott hozzászólást.” 

 
14.  § 
 

A Rendelet 13. alcímének helyébe a következő alcím lép: 
„13. Közmeghallgatás” 

 
15.  § 
 

A Rendelet 30. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) A közmeghallgatást a polgármester vezeti. Tartós távolléte esetén a közmeghallgatás 
vezetésére a képviselő-testület vezetésére vonatkozó szabályok az irányadóak.” 

 
16.  § 
 

A Rendelet 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A népszavazásról az Önkormányzat a helyi népszavazásról szóló önkormányzati 
rendeletben szabályozottak szerint dönt.” 

 
17.  § 
 

A Rendelet 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 
„(1) Az ÜSzOB: 

a) ellátja a titkos szavazással kapcsolatos feladatokat, 
b) közreműködik az önkormányzati rendeletek megalkotásában, különös 

tekintettel a Szervezeti és Működési Szabályzatokra (a továbbiakban: SzMSz), 
c) javaslatot tesz az intézményi struktúra kialakítására, az intézmények alapító 

okiratainak módosítására, SzMSz-ek tartalmára, 
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d) ellenőrzi az alapító okirat és SzMSz szerinti működést, 
e) javaslatot tesz az önkormányzati társulásokhoz történő csatlakozásra, tagsági 

jogviszonyokra, 
f) javaslatot tesz az egészségügyi intézmények, intézményrendszer hatékony 

működtetésére, 
g) javaslatot tesz az egészségügyi vállalkozási szerződések tartalmára, 
h) ellenőrzi az egészségügyi vállalkozásokkal kötött szerződések érvényesítését, 
i) javaslatot tesz fegyelmi eljárás kezdeményezésére az önkormányzat 

hatáskörébe tartozó ügyekben,  
j) az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének a megállapítására 

irányuló kezdeményezést a polgármester indítványára kivizsgálja, 
k) hatáskörébe tartozik a mindenkori szociális ellátások helyi szabályozásáról, a 

gyermekek védelméről, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
térítési díjáról szóló rendeletekben meghatározott feladat, 

l) javaslatot tesz a szociális feladatellátás hatékony működésére, és ellenőrzi 
azokat az érintett intézményeknél, 

m) javaslatot tesz a költségvetési koncepció kialakítására, 
n)  javaslatot tesz a nemzetiséggel kapcsolatos ügyekben, 
o) ellenőrzi az oktatási koncepciók, pedagógiai programok hatályosulását, 
p) az oktatási intézmények pedagógiai programjának véleményeztetése, az 

oktatás-politikai koncepció kialakításának segítése, 
q) javaslatot tesz az oktatással kapcsolatos hatékony feladatellátásra, 
r) javaslatot tesz a közművelődési feladatellátás szervezésére, 
s) közművelődési koncepció elkészítésének segítése, 
t) a kulturális élet, a civil szervezetek szerepvállalásának támogatása.” 

 
18.  § 
 

A Rendelet V. Fejezet helyébe a következő fejezet lép: 
„V. Fejezet 

 
Társulások, nemzetközi kapcsolatok, nemzetiségi önkormányzat 

 
40. § 

 
(1) Az Önkormányzat szükség szerint vesz részt hatósági igazgatási társulásokban, 

közösen tart fenn más önkormányzatokkal létesítményeket, intézményeket. 
 

(2) Az igazgatási társulások, közös fenntartású intézmények működését a Képviselő-
testületek külön megállapodásban rögzítik. 

 
(3) Az Önkormányzat a következő társulásokban vesz részt: 

a) Ózdi Kistérség Többcélú Társulása 
b) Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulás 
c) Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. 

 
40/A. § 

 
(1) Az Önkormányzat a nemzetiségi egyéni és közösségi jogok érvényesülése, a 

nemzetiséghez tartozók érdekeinek kifejezésre juttatása, különösen a 
hagyományok őrzése és gyarapítása, a nemzetiségek kulturális autonómiájának a 
települési nemzetiségi önkormányzatok által történő megvalósítása és megőrzése 
érdekében együttműködik a nemzetiségi önkormányzattal. 
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(2) A nemzetiségi önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvényben (a továbbiakban: Njtv.) meghatározott kezdeményezést, javaslatot, 
tájékoztatás kérést a polgármesterhez nyújthatja be. A polgármester az Njtv-ben 
előírtak szerint köteles a kezdeményezés, javaslat tárgyában történő döntéshozatal, 
illetve tájékoztatás megadása iránt intézkedni. Amennyiben lehetséges, a 
Képviselő-testület a kezdeményezés, javaslat, tájékoztatás kérés megadásáról a 
soron következő legközelebbi ülésén dönt.  
 

(3) A nemzetiségi önkormányzat az Njtv-ben rögzített egyetértési és vélemény-
nyilvánítási jogának gyakorlása során az egyetértés tárgyában hozott döntést, a 
kialakított és írásba foglalt véleményt a polgármesternek köteles megküldeni 
legkésőbb a Képviselő-testület soron következő ülésének napján. 
 

(4) Az Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat együttműködésének szabályait 
együttműködési megállapodásban rendezik. 

 
(5) Az Önkormányzat biztosítja a települési nemzetiségi önkormányzat részére az 

önkormányzati működéshez szükséges személyi feltételeket akként, hogy a 
nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos végrehajtási feladatok 
ellátásáról a Polgármesteri Hivatal kijelölt ügyintézői gondoskodnak. 

 
(6) Az Önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzat hatékony 

érdekérvényesítéséhez, törvényben meghatározott egyéni és közösségi jogainak 
gyakorlásához biztosítja a működésükhöz szükséges tárgyi feltételeket, 
munkavégzésükhöz külön irodát, a testületi és egyéb ülésekhez a tanácstermet, 
melyek részletes szabályait a (2) bekezdés szerinti együttműködési megállapodás 
tartalmazza.” 

 
19.  § 
 

Hatályát veszti a 35. § (4) bekezdése. 
 

20. § 
 

Ez a rendelet 2018. február 27-én lép hatályba és 2018. február 28-án hatályát veszti. 
 
 

Vámos Istvánné dr.       Klisóczkiné Papp Andrea  
        polgármester       jegyző 
 

 
 

1. melléklet a 4/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez 
4. melléklet a 14/2016. (X. 31.) önkormányzati rendelethez 

 

A Képviselő-testület által a társulásokra átruházott hatáskörök 
 

1. Ózdi Kistérség Többcélú Társulása: 
a) Család- és Gyermekjóléti Központ hatósági feladatokhoz kapcsolódó és a 

gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, valamint a speciális 
szolgáltatások tekintetében 

b) hétvégi orvosi ügyeleti feladatok ellátása – diszpécser szolgálat 
c) bölcsődei feladatok ellátása 
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2. Nádasd-völgyi  Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulás: 

a) hétvégi orvosi ügyeleti feladatok ellátása 
 

3. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás: 
a) hulladékgazdálkodási feladatok ellátása 

 
 

2. melléklet a 4/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez 
4. melléklet a 14/2016. (X. 31.) önkormányzati rendelethez 

 

A településen működő önszerveződő közösségek 
 

1. Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület 
2. Arlói Jóléti Szolgálati Közalapítvány 
3. Arlói Polgárőr Egyesület 
4. Arlói Sportegyesület 
 

 
6) napirendi pont 
 

Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása  
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Balázsné Király Rita: A törvénynek megfelelően 2018. április 23-28-án 8-15 óra között 
lesz az óvodai beiratkozás. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen 
szavazattal javasolja az előterjesztés elfogadását. Az iskolai beiratkozás időpontja 
államilag lesz meghatározva. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az óvodai beiratkozás időpontjáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

58/2018. (II. 23.) határozat 
 
Tárgy: Óvodai beiratkozás 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodai beiratkozás 
időpontját 

2018. április 23-27-ig  
állapítja meg.  
 
Utasítja az óvodavezetőt a közlemény közzétételére és az egyéb szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: 2018. május 20. 
Felelős: Lukán Istvánné vezető óvónő 
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7) napirendi pont 
 

Indítványok, javaslatok, egyebek 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 

a) Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ térítési díj felülvizsgálata 
Szociális rendelet módosítása 

 
Papp Zsóka: A térítési díjak közül az idősek nappali ellátása és a házi segítségnyújtás 
emelkedett, a szociális étkezés térítési díja csökkent. Először úgy számoltunk, hogy 8 
millió Ft-tal kell hozzájárulnia az önkormányzatnak, de végül is 2 millió Ft-ra csökkent ez 
az összeg.  
 
Vámos Istvánné dr.: Ha azt szeretném, hogy a támogatás „0” legyen, akkor az ASZAK-
nál lévő üres álláshelyet kellene megszüntetni, vagy ha az intézményvezető úgy gondolja, 
akkor be kell tölteni.  
 
Papp Zsóka: Az üres álláshelyet nem szeretném megszüntetni. Egyrészt, mint szociális 
munkás nem szeretnék létszámot csökkenteni, szeretném inkább betölteni. Egy 
minimálbér támogatása sokkal többe kerül, mint 2 millió Ft.  
 
Vámos Istvánné dr.: A szociális munkás végzettséggel hová tennéd? 
 
Papp Zsóka: A konyhára. 
 
Vámos Istvánné dr.: A jelenleg kinevezett dolgozók elegen vannak a konyhán. Akkor 
ebbe az ágazatba kell tenni, pl. idős gondozásba.  
 
Papp Zsóka: Azért sem akarom megszüntetni, mert augusztusban lejár a kinevezésem, az 
új intézményvezető ne kerüljön abba a helyzetbe, hogy csökkentett létszámmal kell 
dolgoznia. 
 
Vámos Istvánné dr.: A feladathoz elegendő az emberanyag.  
 
Papp Zsóka: Van egy dolgozó, aki most a munkaügyi központ által támogatott, később 
határozott időre szóló szerződéssel szeretném továbbfoglalkoztatni.  
 
Bíró Ferenc: A bértámogatásnak az a lényege, a bérnek valamilyen %-ában támogatják, 
viszont a szerződéskötéskor a továbbfoglalkoztatást alá kell írni. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a térítési díj felülvizsgálatának elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

59/2018. (II. 23.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ térítési díj felülvizsgálata 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a következő intézményi térítési 
díjakat javasolja a szociális rendeletben elfogadni: 
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Szociális étkeztetés: 
Az ebéd helyben fogyasztása és elvitele esetén: 470.- Ft/adag  
 
Kiszállítás díja:       25.-Ft/adag 
 

Idősek nappali ellátása: 
Bent tartózkodás étkezés igénybe vételével:  1.260.-Ft/nap/fő 
Étkezés igénybe vétele nélkül az Idősek Klubjában, az ellátás térítésmentes. 
 

Házi segítségnyújtás:    255.-Ft/óra/fő 
 
Az intézményi térítési díj az ÁFA-t nem tartalmazza. 
 
Személyi térítési díj kedvezmény a szociális étkeztetésnél: 
 

Jövedelem (Ft) 
Kedvezmény 

(Ft) 
           0 -   32.000  290 
  32.001 – 100.000  235 
100.001-től 205 

 
Határidő: 2018. február 27. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal 
javasolja a szociális rendelet módosítását, mely a térítési díjak beépítését jelenti a 
rendeletbe. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: A szociális rendelet 15. § (1) bekezdése változik, a (2) és (3) 
bekezdés változatlan marad.  
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a 
rendelet módosítását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a szociális rendelet módosításáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
rendeletet alkotja:   
 
 

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete 

a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb 
pénzbeli és természetbeni támogatásának rendszeréről, a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
ellátások intézményi térítési díjáról szóló 3/2015. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
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Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) 
bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében, a 
45. §-ában, a 48. § (4) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés a) pontjában, a 115. § (3) 
bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdés g) pontjában, a 134/E. §-ában, valamint a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § 
(2) bekezdésében, a 29. § (2) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében, a 148. § (5) 
bekezdésében és a 151. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Arló Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testületének Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 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 települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb pénzbeli és természetbeni 
támogatásának rendszeréről, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások 
intézményi térítési díjáról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„15. § (1) Az önkormányzat a felnőtt szociális alapszolgáltatás keretében az intézményi 

térítési díjakat az alábbiak szerint állapítja meg: 
a) szociális étkeztetés díja helyben fogyasztás vagy elvitel esetén 470,- 

Ft/adag + ÁFA 
b) szociális étkeztetés kiszállítási díja 25 Ft/adag + ÁFA 
c) Idősek Klubjában az ellátás étkeztetés igénybevétele nélkül munkanapon 

1260,- Ft/nap + ÁFA 
d) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 255,- Ft/óra + ÁFA. 

 
2. § 

 
A Rendelet 5. melléklete helyébe ez a rendelet 1. melléklete lép. 

 
3. § 

 
Ez a rendelet 2018. február 27-én lép hatályba és 2018.február 28-án hatályát veszti. 

 
 

Vámos Istvánné dr.      Klisóczkiné Papp Andrea  
      Polgármester       jegyző 
 
 

1. melléklet az 5/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez 
5. melléklet a 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez 

 

Szociális étkeztetés: 
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Díjkategória 
(Ft) 

A szociális étkeztetésnél a személyi 
térítési díj számításának kedvezménye 

(Ft) 
0 – 32.000 290,- 

32.001-100.000 235,- 
100.001 fölött 205,- 

 

 

b) Sajó- Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 
Társulás költségvetése 

 
Vámos Istvánné dr.: Azt látom a költségvetésben, hogy az általános tartalékban 1 
milliárd Ft van. Nem tudok a részleteibe belemenni. A hétfői bizottsági ülésre megkaptam 
a táblázatot. Nem tudom megakadályozni, hogy ne fogadják el a költségvetést, mert 
mindent meg tudnak magyarázni. Perben vagyunk a társulással, 7,5 millió Ft miatt. Az 
iratismertetésen túl vagyunk. Az ő ügyvédjük előterjesztést tett a bíróságnak, én is 
megírtam rá az ellenkérelmet. A tárgyalás napja előtt egy nappal küldtem be, ezért nem 
lehetett tárgyalni, és csak elektronikusan lehet benyújtani. A tárgyalás március 22-re lett 
elhalasztva. Több szempontból nem értünk ezzel egyet. Mi a kötelező 3,1 millió Ft-ot 
kifizettük. Úgy gondoljuk, a vállalt összegen felül nem vagyunk kötelesek plusz 
befizetésre. A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. megírta, 
hogy 2016 után nem lehet veszteségeket elszámolni a társulásnak sem, és a szolgáltatónak 
sem. A 2016 előtt keletkezett díjhátralékokra pályázatot lehetett volna beadniuk. A 
bíróságon nem közigazgatási bíró van, nincsenek topon a közigazgatásban. Vannak 
speciális bírók, de pénzkövetelés megállapításáról van szó, ezért a polgári bíróság 
hatásköre ennek tárgyalása. Megírtam, hogy semmit nem akarunk fizetni. Vannak nagy 
összegek tartalékolva a társulásnál, meg kell állnia a maga lábán. A Zöld Völgy Kft-nél 
teljes a káosz, mint Zöld Völgy megszűnt, és alvállalkozóként vesz részt a Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.-ben. A 
díjkülönbözet fizetését már korábban megszüntették. Fogadjuk el így ezt az előterjesztést, 
bár nem jó, de nem tudom megakadályozni az elfogadását. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjai sem megérteni, sem 
egyetérteni nem tudtak vele. Nem javasoljuk elfogadását.  
 
Bíró Ferenc: Látható, hogy a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 14 millió Ft-ot kap 
megbízási díjként, 300 ezer Ft van belső ellenőrzésre, készletbeszerzésre 1,4 millió Ft. A 
Kazincbarcikai Hivatalt a társulás látja el pénzzel, amit a kistelepülések fizetnek be. 
Ügyvédi költség 3,5 millió Ft és a behajtásra 1,9 millió Ft-ot terveznek. Ezeket a társulási 
tagoktól tudja behajtani.  
 
Vámos Istvánné dr.: A behajtónak nincsen költsége, mert a költséget is behajtja.  
 
Bíró Ferenc: Ember nincs, aki ezt kibogozza.  
 
Vámos Istvánné dr.: Olyan amortizációt építenek be, hogy a végén „0” lesz, valójában 
ott van az eszköz, és azzal dolgoznak.  
 
Bíró Ferenc: Hiányzik az 1. és 2. melléklet, akkor hogyan fogadjuk el? 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: A költségvetési hiány megvan, és meg kell határozni, miből 
fedezzük. Itt ez nincs meghatározva. A költségvetési hiányt az előző évi költségvetési 
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maradványból, hitelből vagy egyéb forrásból kell fedezni. Az a pénzmaradvány 
felhasználható másra is.  
 
Vámos Istvánné dr.: Azzal védekeztek a perben, hogy elfogadtuk a költségvetést, amibe 
kimutatták ezt az összeget. A társulás alapító okiratát elfogadtuk, abban a 3 millió Ft van 
benne.  
 
Bíró Ferenc: Úgy küldik ki az anyagot, hogy a felkészülési idő fél nap.  
 
Balogh Edina: Ez nem szabályos, hogy ilyen későn küldik ki.  
 
Vámos Istvánné dr.: Nem kaptam meghívót a Pénzügyi Bizottsági ülésre, annak 
ellenére, hogy tagja vagyok. Sikerült megakadályozni, hogy megvásárolják a veszélyes 
hulladéklerakóhoz a területet.  
Kérem, szavazzunk arról, hogy a Sajó- Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetését nem fogadjuk el.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

60/2018. (II. 23.) határozat 
 
Tárgy: Sajó- Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 

2018. évi költségvetése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajó- Bódva Völgye és Környéke 
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetését nem fogadja el.  
 
Határidő: 2018. február 28. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

c) Tájékoztató a tornaterem építéséről 
 
Vámos Istvánné dr.: A Nemzeti Sportintézet írt levelet, hogy jelöljünk ki másik helyet a 
tornaterem építésére, mert nem alkalmas a futballpálya területe, ugyanis veszélyes anyag 
van a talajban, 1,10 m-en veszélyes hulladék van beásva. Azt gondoltam, hogy valaki 
nem akarja, hogy ott legyen a tornaterem. Kiderült, hogy talajtani vizsgálat volt a pálya 3 
pontján, szondával vizsgálták meg a talajt. A COOP ABC kerítése melletti és a 
buszmegálló felé lévő területen mutattak ki veszélyes anyagot. A szakértők véleménye 
szerint kátrány vagy aszfalt. A levélben azt írtam, hogy ez nem igaz. Salak lehet, hiszen 
régen salakpályás volt minden futballpálya, de nem veszélyes salak. Ott van most is a 
gyerekeknek a kosárlabda palánk, élelmiszer ABC és ott van a vízvezeték rendszert 
tápláló kút is. Ezért kizártnak tartottam, hogy a talaj nem megfelelő. Megírtam, az az 
eldöntendő kérdés, akarunk-e tornatermet vagy nem. A minisztériumba kellett mennem. 
Ott elmondták, hogy a nyáron talajtani vizsgálatot végeztek, a jelentésben valóban le van 
írva, hogy veszélyes anyag van a területen és ez a hulladék, izzításra olvad. Bevállaltam, 
hogy feltáró gödröket ásunk, mert ha csak kettőben találtak, akkor nem az egész területen 
van szennyezés. Ha találunk egy küzdőtér nagyságú területet, ami nem szennyezett, akkor 
betervezik a tornatermet. 5 gödröt ásattam ki. Ezekből az látszik, hogy fekete darabos 
szén vagy troszka lehet a talajban. Mind az 5 lyukból vettünk talajmintát, lefényképeztük, 
a fotókat elküldtem, és kértem vizsgálják meg, mert nem tudjuk, a szén ártalmas-e az 
egészségre. A településen található minden üres telket lefotóztunk, ahol esetleg lehetne 
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tornatermet építeni. Többek között küldtünk fotót itt a parknál lévő területről, a Rákóczi 
útról, az Ady Endre útról, a dísztérről, bár ez vizes terület, ezért a mellette lévő épületek 
állapotát is lefényképeztük. A Gagarin úton van egy üres telek, ahol nem volt veszélyes 
salak, azt is megküldtük. A régi rendezési terv szerint oda park volt tervezve, ez alkalmas, 
de a megközelítése életveszélyes. Küldtünk fényképet a Petőfi telepről, ahol a búcsú 
szokott lenni, a Sipos Ádámné által felajánlott területről, mely majdnem 7000 m2 , de ez 
sem ideális. A templomhoz tartozó parkoló is kevés terület. Bízom benne, hogy kapunk 
tornatermet. Mondtam, hogy személyes felelősséget vállalok, hogy azon a területen, 
ahová terveztük nincs egészséget károsító anyag. 
 
Tengely László: Benétében bánya volt, az innen kikerülő anyaggal lett feltöltve a terület, 
mert az rét volt.  
 
Dulai Roland: Amikor Ózdon a GE épült, nem volt megfelelő minőségű a talaj, 
feltöltötték a területet, úgy kapta meg az építési engedélyt. Csináltak egy talajcserét.  
 
Vámos Istvánné dr.: Azt javasoltam töltsük fel 20 cm-re. 
 
Tengely László: Cölöpöket kellene lerakni, mert vizes az a talaj. 
 
 

d) „Egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi 
esélykülönbségének csökkentése Arlón” c projekt 

 
Vámos Istvánné dr.: Elkészült az Egészségházra vonatkozó közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívása és a KRODA Kft. javaslatot tett a cégek meghívására. 
 
Papp Zsóka: Az ajánlattételi felhívást a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen 
szavazattal elfogadásra javasolja. 
 
Vámos Istvánné dr.: A bizottsági ülésen az a javaslat hangzott el, hogy legyen még egy 
ózdi cég a meghívottak között, mégpedig a Magas és Mélyépítő Vasbeton Kft-t. Ez a 
vállalkozás is budapesti székhelyű. Úgy gondolom, a vállalkozási szerződés-tervezet 
korrekt, precíz, mindenre kiterjedő.  
 
Bíró Ferenc: Az ajánlattételi felhívást áttanulmányoztam és még a bizottsági ülésen a 
pénzügyi és műszaki alkalmasságnál kevésnek tartottam azt, ami le van írva. Amikor újra 
elolvastam, tudatosult bennem, hogy miután meghívásos és nem nyílt a pályázat, 
felesleges megkötéseket tenni. Ezeknek a meghívását javasolja a pályázatíró cég, ők 
megvizsgálták és alkalmasak erre, ezért nem kell szigorú szabályokat kiírni.  
 
Papp Zsóka: A műszaki átvevőt a KRODA kft. válassza ki vagy mi? 
 
Vámos Istvánné dr.: Mi választjuk ki.  
 
Bíró Ferenc: Ez a kiírás így rendben van. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy az Egészségház felújítása tárgyú 
közbeszerzési eljárásra meghívjuk az előterjesztésben szereplő 5 céget és rajtuk kívül még 
a Magas és Mélyépítő Vasbeton Kft-t, (1157 Budapest, Nyírpalota út 5.), továbbá kérem, 
szavazzunk az ajánlattételi felhívás elfogadásáról és a javasolt cégeknek történő 
kiküldéséről.  
 



 34 

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

61/2018. (II. 23.) határozat 
 
Tárgy: Egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi esélykülönbségének 

csökkentése Arlón közbeszerzési eljárása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 
Egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi esélykülönbségének csökkentése 
Arlón c. projekt 

a) közbeszerzési eljárásának ajánlattételi felhívását és szerződéstervezetét elfogadja 
és 

b) közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását az alábbi, teljesítésre alkalmas 
cégeknek küldi meg:  
 

 1) ZD Építő Kft.    3561 Felsőzsolca, Kőrösi Csoma Sándor u. 7. 
 2) New Techno Home Kft. 3718 Megyaszó, 012/ hrsz. 
 3) Hódos Épker Kft.  3600 Ózd, Sárli telep 
 4) DUKTIL Kft.   3527 Miskolc, Sajószigeti út 17. 
 5) RAJT-BAU Kft.  1027 Budapest, Bem József utca 6. 
 6) Magas és Mélyépítő Vasbeton Kft.  1157 Budapest, Nyírpalota út 5. 
 
Határidő: 2018. február 28. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Vámos Istvánné dr.: A pályázathoz szükséges energetikai tanúsítvány elkészítése, 
rehabilitációs szakértői feladatok ellátása és műszaki ellenőri feladatok elvégzése is. Az 
Energetikai tanúsítvány elkészítésére 3 ajánlat érkezett, melyek a következők: VÁRIBEL 
Kft bruttó 285.750 Ft-os, PP Mobil Építőipari Kft bruttó 299.720 Ft-os, és az ONN 
Veritas Kft. bruttó 254.000 Ft-os árajánlatot adott. Javaslom a legolcsóbb árajánlatot adó 
ONN Veritas Kft. megbízását az energetikai tanúsítvány elkészítésével. Amennyiben 
nincs más vélemény, kérem, szavazzunk arról, hogy az energetikai tanúsítvány 
elkészítésével az ONN Veritas Kft. bízzuk meg. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

62/2018. (II. 23.) határozat 
 
Tárgy: Egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi esélykülönbségének 

csökkentése Arlón energetikai tanúsítvány elkészítése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségügyi 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi esélykülönbségének csökkentése Arlón c. 
projekt energetikai tanúsítvány elkészítésével a beérkezett árajánlatok közül a legolcsóbb 
ajánlatot tevő ONN Veritas Kft. (ügyvezető Molnár István 3525 Miskolc, Feszty Árpád 
utca 44. székhelyű) vállalkozással köt szerződést.  
 
Határidő: 2018. február 28. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
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Vámos Istvánné dr.: A rehabilitációs szakértői feladatok ellátására 3 árajánlat érkezett. 
Ezt a feladatot Dr. Virág Mária bruttó 230.000 Ft-ért, Molnár Géza bruttó 190.500 Ft-ért, 
a „Techni-Ton” Kft. bruttó 323.850 Ft-ért látná el. A legalacsonyabb árajánlatot Molnár 
Géza egyéni vállalkozó adta, javaslom ennek az elfogadását. Kérem, erről szavazzunk. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

63/2018. (II. 23.) határozat 
 
Tárgy: Egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi esélykülönbségének 

csökkentése Arlón c. projekt rehabilitációs szakértői feladatok ellátása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségügyi 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi esélykülönbségének csökkentése Arlón c. 
projekt rehabilitációs feladatok ellátására beérkezett árajánlatok közül a legolcsóbb 
ajánlatot tevő Molnár Géza egyéni vállalkozóval székhely: 1119 Budapest, Andor u. 9/B 
köt szerződést.  
 
Határidő: 2018. február 28. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: A műszaki ellenőri feladatok ellátására a következő ajánlatok 
érkeztek: Kovács Zoltán Mérnökiroda Műszaki Tanácsadó Bt bruttó 615.950 Ft, SZAVA 
Kft. bruttó 635.000 Ft, és a „Techni-Tonn” Kft. bruttó 596.900 Ft. A legolcsóbb ajánlatot 
a „Techni-Tonn” Kft. adta. Amennyiben nincs más javaslat, kérem, szavazzunk arról, 
hogy a „Techni-Tonn” Kft-t bízzuk meg a műszaki ellenőri feladatok ellátásával. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

64/2018. (II. 23.) határozat 
 
Tárgy: Egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi esélykülönbségének 

csökkentése Arlón c. projekt műszaki ellenőri feladatok ellátása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségügyi 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi esélykülönbségének csökkentése Arlón c. 
projekt műszaki ellenőri feladatok ellátására beérkezett árajánlatok közül a legolcsóbb 
ajánlatot tevő „Techni-Tonn” Kft-vel (székhely: 1082 Budapest, Baross u. 82.) köt 
szerződést.  
 
Határidő: 2018. február 28. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

e) Vakok és Gyengén látók Fejér Megyei Szervezete együttműködési 
kérelme 

 
Vámos Istvánné dr.: Vakok és Gyengén látók Fejér Megyei Szervezet elnöke arról 
tájékoztatott, hogy létrehoztak egy online magazint, melynek a neve Fehérfény Online 
Magazin. Azt kérik, hogy segítsünk a látássérültek felkutatásában. Ebben kérném a 
képviselők segítségét.  
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f) Pályázat Világháborús Emlékműre 
 
Vámos Istvánné dr.: Pályázatot lehet benyújtani meglévő világháborús emlékmű 
helyreállítására 2,5 millió Ft összegben és új emlékmű készítésére 5 millió Ft összegben. 
Melyikre pályázzunk? 
 
Tengely László: Itt van emlékmű, melyen szerepelnek az I. világháborúban elhunytak 
nevei. Ez fából van, már nagyon rossz állapotban van, újat kellene csináltatni, tartósabb 
anyagból. 
 
Vámos Istvánné dr.: A településképi arculati kézikönyvbe be kell illeszkednie. 
Vélhetően egy szakértőnek ebben állást kellene foglalni.  
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Márvány vagy gránit elfogadható.  
 
Vámos Istvánné dr.: Egy sötétszürke gránitot el tudnék képzelni. Ezt meg kell 
terveztetni. 
 
Tengely László: Aki megtervezi, tanácsot is tud adni, hogy miből legyen.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy új világháborús emlékműre 
nyújtunk be pályázatot.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

65/2018. (II. 23.) határozat 
 
Tárgy: Világháborús Emlékmű építésére pályázat benyújtása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép- és Kelet-Európai 
Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány által kiírt „A világháború történelmi 
emlékeit őrző emlékművek helyreállítására és új emlékművek felállítására” pályázatot 
nyújt be. 
A Képviselő-testület új világháborús emlékmű felállítására pályázik.  
  
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

g) Térfigyelőkamera rendszer 
 
Vámos Istvánné dr.: Térfigyelő kamerarendszer kiépítésére kaptam árajánlatot. El 
kellene dönteni, hogy akarunk-e kamerát, ha igen, akkor Arlóra kérjünk-e egyedi 
ajánlatot. 
 
Dulai Roland: Ennek a későbbiek folyamán van üzemelési, karbantartási költsége is. 
Mindenképpen foglalkozni kell vele. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy térfigyelő kamera felállítására 
vonatkozóan Arlóra egyedi árajánlatot kérünk. 
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A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

66/2018. (II. 23.) határozat 
 
Tárgy: Térfigyelő kamerarendszer 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete térfigyelő kamerarendszer 
kiépítésére és karbantartására egyedi árajánlatot kér. 
 
Határidő: 2018. március 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

h) Arló település adománylevélének fordítása 
 
Vámos Istvánné dr.: Ebben az évben ünnepeli fennállásának 750. évfordulóját Arló. A 
Levéltárban megkértem egy szakembert, kutassa meg az oklevelet. Azt derítette ki a 
levéltáros, hogy 1268. novemberben került adománylevél a településre, IV. Béla 
legidősebb fiától, V. Istvántól. A középkortól jegyeznek bennünket. Szép ünnepe lehetne 
Arlónak, ilyen évfordulót meg szoktak ünnepelni. A szombati napon a tónál tartanánk egy 
nagyobb rendezvényt, zenekarral, és a helyi civil szervezetek fellépésével. Vasárnap a 
templomban lenne hálaadó szentmise és orgonahangverseny. Az adománylevél latinul 
íródott és 500.000 Ft-ot akar kérni lefordításáért a levéltáros.  
 
Balogh Edina: A bizottsági ülésen felajánlottam, hogy a tanárnőmet megkérdezem 
lefordítaná-e ezt az adománylevelet, ő latin szakos tanár. Azt mondta, hogy legalább egy 
oldalt szeretne látni belőle. 
 
Vámos Istvánné dr.: Ezt másolni nem tudjuk, a Levéltárat tudjuk megkérni, hogy 
postázzák ki. Ezért egy jelképes összeget kell fizetni. Kérem, szavazzunk arról, hogy a 
Levéltártól megkérjük Arló adománylevelét és megpróbáljuk lefordítatni. Arló 
fennállásának 750. évfordulójának megünneplését összekötnénk a Falunapi 
rendezvénnyel. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

67/2018. (II. 23.) határozat 
 
Tárgy: Adománylevél lefordítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

a) az 1268-ban Arlónak adott adománylevelet a Levéltárból megkéri, és latin 
nyelvről lefordíttatja, továbbá 

b) Arló fennállásának 750. évfordulója megünneplését a Falunapi rendezvényekkel 
egy időben, 2018. augusztus 25-26. napokra tervezi.  

 
Határidő: 2018. augusztus 26. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
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i) Településképi Arculati kézikönyv 
 
Vámos Istvánné dr.: Ismételten kiküldésre került az átdolgozott Településképi Arculati 
Kézikönyv, ebben már több fénykép van Arlóról, mindezek ellenére sem érzem 
magaménak. Ez nem végleges állapot, ezen lehet változtatni, csak azért fizetni kell. 
Annak érdekében, hogy az 1 millió Ft-ot ne veszítsük el, javaslom elfogadását. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a Településképi 
Arculati Kézikönyv elfogadását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Településképi Arculati Kézikönyv 
elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

68/2018. (II. 23.) határozat 
 
Tárgy: Településképi Arculati Kézikönyv 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településképi Arculati 
Kézikönyv átdolgozott formáját elfogadja.  
 
Határidő: 2018. február 23. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

j) Helyi Választási Bizottság és Szavazatszámláló Bizottsági tagok 
megválasztása  

 
Klisóczkiné Papp Andrea: A Helyi Választási Bizottságból 2 hely megüresedett, új 
tagok bevonása megtörtént. A Szavazatszámláló Bizottságok tagjaiban és póttagjaiban is 
vannak változások az elmúlt időszakhoz képest. Próbáltunk fiatalokat és férfiakat 
bevonni. A Helyi Választási Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és 
póttagjainak megválasztásáról egy szavazással kell dönteni.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Helyi Választási Bizottság és a 
Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

69/2018. (II. 23.) határozat 
 
Tárgy: Helyi Választási Bizottsági és Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Helyi Választási Bizottsági és 
Szavazatszámláló Bizottsági tagoknak és póttagoknak a következő személyeket választja 
meg: 
 
Helyi Választási Bizottság: 
 Boldizsár István   (Ady Endre út 165.)  tag 
 Koós György   (Benéte út 2.)   tag 
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 Tengely Zoltánné  (Ady Endre út 300.)  tag 
Csépányi Lajosné  (Kassai út 72.)   póttag 
Búzás Judit   (Zombori út 29. fsz.2.) póttag 

 
Szavazatszámláló Bizottság: 
  Vámosné Dorkó Ágnes  (Ady Endre út 113.)  tag   

Koós Éva   (Zombori út 19.)  tag 
Liktor Sándorné  (Ady Endre út 89.)  tag 

 Nagyidai József  (Ady Endre út 360.)  tag 
 Nagy Tibor   (Zombori út 27. fsz.3.) tag 

Csépányi József  (Ady Endre út 8.)  tag 
 Molnár Tibor   (Zombori út 27. fsz.3.) tag 

Koós Karolina   (Zombori út 19.)  tag 
 Petykó Józsefné  (Ady Endre út 241.)  tag 

Vámos Dániel   (Vasút út 7.)   tag 
Kovács László  (Ady Endre út 31.)  tag 
Balázs Attila    (Ady Endre út 39.)    tag 

   Krisztián Tímea  (Petőfi tp. 17.)   póttag 
Lénárt Flóra   (Ady Endre út 322.)  póttag 
Nyitrai Józsefné   (Vasút út 26.)   póttag  

 Tóth Alexandra  (Jókai út 15.)   póttag 
 Balázs Nikolett  (Ady Endre út 56.)  póttag 

Tengely Katalin  (Zombori út 4.)   póttag 
Kismarczi Andrea  (Fenyő u. 17.)   póttag 
Erns Margaréta  (Széchenyi utca 2.)   póttag 
Pájer Brigitta    (Táncsics telep 60.)  póttag 
Sípos Gergő   (Ady Endre út 255.)  póttag 
Vargáné Vámos Enikő (Ady Endre út 33.)  póttag 
Koósné Mustos Ágnes  (Táncsics telep 3.)  póttag 

 
Határidő: 2018. április 8. 
Felelős: Klisóczkiné Papp Andrea jegyző 
 
 
Tájékoztatások: 
 
Vámos Istvánné dr.: Elterjedt az a hír, hogy az 5 ezer fő alatti önkormányzatokat 
megszüntetik, ezt hivatalosan megcáfolták. Ez nem igaz, maradnak az önkormányzatok. 
 

-.-.- 
 

Papp Zsóka: A képviselők határidőben leadták saját és családtagjaik 
vagyonnyilatkozatait, melyeket a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megvizsgált. 
A borítékba zárt vagyonnyilatkozatokat a jegyzőnek átadtuk megőrzésre. 
 
Nincs több napirendi pont, a polgármester bezárja az ülést. 
 

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


