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Vámos Istvánné dr.: Köszönti a jelenlévőket, és megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes. Köszöntöm a civil szervezetek képviselőit, örülök, hogy nagy létszámban 
jelentek meg. Javaslom, hogy 1. napirendként tárgyaljuk meg a Civil szervezetek 
önkormányzati támogatásának pályázati kiírását, 2. napirendként Civil szervezetek 
beszámolóját és 2017. évi tervét, 3. napirendként Beszámoló az Arlói Suvadás Horgász 
Egyesület 2016. évi munkájáról szóló előterjesztést. Javaslom továbbá a költségvetést 
megelőző döntések napirend kiegészítését: c) A köztisztviselőket megillető 
illetménykiegészítésről, egyéb juttatásairól szóló rendelet-tervezettel, g) Pályázat 
benyújtása és önrész biztosítása a Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati 
utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 
beszerzésérem, h) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 
megállapítása c. előterjesztésekkel. Kérem, az elhangzott módosításokkal együtt 
szavazzunk a napirend elfogadásáról. 
 
A napirendet a jelenlévő képviselők egyhangúan, 7 igen szavazattal az alábbiak szerint 
fogadják el: 
 
Javasolt és elfogadott napirendi pontok: 
 

1) Civil szervezetek önkormányzati támogatásának pályázati kiírása 
2) Civil szervezetek beszámolója és 2017. évi terve 
3) Beszámoló az Arlói Suvadás Horgász Egyesület 2016. évi munkájáról 
4) Költségvetést megelőző döntések 

a) Polgármester, alpolgármester illetménye, tiszteletdíja és egyéb 
juttatásai 

b) Képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásáról szóló önkormányzati 
rendelet módosítása 

c) A köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről, egyéb 
juttatásairól szóló rendelet 

d) Nyugdíjba vonulók béremelésére és egyéb béremelésre fedezet 
biztosítása  

e) Munkába járás költségtérítési összegének meghatározása 
f) Fogászati kezelőegység beszerzése 
g) Pályázat benyújtása és önrész biztosítása a Külterületi helyi közutak 

fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésérem, 

h) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 
megállapítása 

5) 2017. évi költségvetés 
6) Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata 
7) Polgármester szabadságának ütemezése 
8) Indítványok, javaslatok, egyebek 

a) Polgárőrség előleg kérelme 
b) Közkifolyó áthelyezése 
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c) Főszezon Kiállításon való részvétel 
d) Védőoltási program 
e) Vakok és gyengén látók munkahelyteremtésének támogatása 
f) Peter Csernyi Alapítvány támogatási kérelme 

9) Kitüntetések adományozása 
10) Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. helyzetéről szóbeli tájékoztató 

 
Tárgyalt napirendi pontok:  
 

1. napirendi pont 
 

Civil szervezetek önkormányzati támogatásának pályázati kiírása 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Vámos Istvánné dr.: Elkészítettük a pályázati kiírást, ami a tavalyi évhez képest jelentős 
mértékben nem változott. Továbbra is 3 millió Ft áll rendelkezésre a civil szervezetek 
támogatásához. 
 
Balázsné Király Rita: Az alapfeltételek nem változtak. Az Ügyrendi, Szociális és 
Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a pályázati kiírás elfogadását. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is megtárgyalta a pályázati 
kiírást és 5 igen szavazattal javasolja elfogadását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a civil szervezetek önkormányzati 
támogatásának pályázati kiírásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

3/2017. (I.27.) határozat: 
 
Tárgy: Pályázati kiírás civil szervezetek 2017. évi támogatására 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet alapján pályázatot ír ki 
a civil szervezetek 2017. évi támogatására. 
 
A 2017. évi költségvetésben a 3 M Ft-ot biztosít erre a célra. 
 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Határidő: 2017. februári képviselő-testületi ülés 
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          Melléklet 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 
2017. évi támogatására 

 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-
átvételéről szóló 12/2014. (IX. 15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Ör.) alapján pályázatot hirdet 
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló ……………… Önkormányzati rendeletben a civil 
szervezetek számára elkülönített keret terhére.  
Rendelkezésre álló keretösszeg 2017. évi előirányzata egyéb civil szervezetek támogatására:  3.000 eFt. 
 
Támogatási cél: 

Pályázat alapján a civil szervezetek részére támogatás nyújtható 

a) működési kiadásaik finanszírozásához, 
b) a szervezet által szervezett nyilvános, kultúrát és közösséget szolgáló rendezvények, 

programok megvalósításához, 
c) a szervezet által benyújtott pályázatok önrészének biztosításához, 
d) hazai és nemzetközi kapcsolataik ápolásával, működtetésével kapcsolatos kiadások 

fedezéséhez. 
 
Pályázatot nyújthat be:  
 
Arló Nagyközség közigazgatási területén működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.) 
alapján Arlóban működő civil szervezet: 

a) a civil társaság (nem jogi személy), 
b) a Magyarországon nyilvántartásba vett, Arló székhelyen működő egyesület  
c) az alapítvány – közalapítvány,  pártalapítvány kivételével  (jogi személy) 

 
Támogatási időszak: 2017. január 1. és 2017. december 31. közötti időtartam 

 
1. kör: 2017. január 1. és 2017. szeptember 15. közötti időtartam 
2. kör: 2017. szeptember 16. és 2017. december 31. közötti időtartam 

 
A támogatás terhére a támogatási időszakban felmerült, valamint az elszámolási határidő végéig 
pénzügyileg is teljesült, a pályázó szervezet nevére – civil társaság esetén a pénzügyi lebonyolító 
Kötelezettség vállaló szervezet nevére – kiállított számla szerinti költségek számolhatók el a civil szervezet 
működésével összefüggésben. 
 
A támogatás formája, mértéke: 
 
Arló Nagyközség Önkormányzata a civil szervezet fenti időszakban felmerült költségeihez nyújt vissza 
nem térítendő támogatást.  
A költségvetési támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás formájában történik.  
Az elnyerhető támogatás összege: 
Egy pályázó szervezet támogatási időszakonként egy pályázatot nyújthat be. 
Az igényelhető költségvetési támogatás összege: min. 20.000 Ft – max. 300.000 Ft művészeti vagy egyéb 
tevékenységi fajtánként.  
Minimálisan biztosítandó saját erő: 
A pályázathoz önerő biztosítása nem feltétel, de előnyt jelent, ha a pályázó a programjaihoz minél nagyobb 
arányú saját, valamint egyéb (pl. támogatói, pályázati) forrást tud biztosítani. 
 
Elszámolható költségek: 
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A költségvetési támogatás az alábbi működési költségekre használható fel1: 
a) anyagköltség: 

aa) üzemanyagköltség a szervezet tulajdonában álló járművekhez, 
ab) sportmez, sportcipő, sportszerek költségei, fellépő ruhák, jelmezek 
ac) nyomtatványok, irodaszerek, 
ad) kiadványok, plakátok, szórólapok előállítási költségei, 
ae) javítási, karbantartási költségek, 
af) egyéb anyagköltségek. 

b) Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások: 
ba) helyiségek bérleti díja, 
bb) szállítás, raktározás költsége, 
bc) javítás, karbantartás költsége, 
bd) szakkönyvek, előfizetési díjak, 
be) posta, telefon, és kommunikációs költség, 
bf) oktatás, képzés költsége, 
bg) egyéb anyagjellegű szolgáltatások kiadásai. 

c) Egyéb szolgáltatások: 
ca) közüzemi díjak (áram, víz, szennyvíz, hulladékszállítás, gáz, távhő, közös költség) 
cb) hatósági, igazgatási szolgáltatási díjak, illetékek, 
cc) bankköltségek, 
cd) hirdetési díjak, reklámköltségek, 
ce) könyvelési díjak. 

 
d) Bér és járulék, valamint a feladatellátással kapcsolatos megbízási díj. 

 
Az önkormányzati támogatás az alábbi közösségi célú rendezvényszervezéssel és versenyekkel kapcsolatos 
költségekre használható fel: 

a. étkezési-, utazási- és szállásköltség, 
b. saját gépjármű használati díja, 
c. belépőjegy, 
d. nevezési, játékvezetői díj, 
e. gyógyászati segédeszközök (kizárólag szűrőnapon felhasznált, vagy demonstrációs célú 

eszközök), 
f. támogatott feladat végrehajtásához, szervezéséhez szükséges egyéb költségek (pl. fellépők díja, 

műsor- és zeneszolgáltatás díja, vendéglátás közvetlen költsége és az azt terhelő járulékok,  
ajándékok díjai). 

 
Nem támogatható jövedelemtermelő tevékenység, valamint az a tevékenység, amely nem közösségi célokat 
szolgál, hanem a szervezet saját belső, zártkörű programját célozza. 
 
Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban2 

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, 
b) a kizárt közjogi tisztségviselő, 
c) az a)–b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 
d) az a)–c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve 

ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)–c) pont alá 
tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, 
tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy 
képviseleti szervének tagja, 

f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon 
szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy, 
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott 

fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), 

                                                 
 
2
 a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 2007. évi CLXXXI. törvény 6.§ (1) alapján 
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fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai 
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson, 

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a honlapon közzétették. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 

1. kör: 2017. február 15. 
2. kör: 2017. szeptember 15. 

 
A pályázat benyújtásának módja: 
 
A pályázatot jelen felhívás 1.sz. melléklete szerinti pályázati adatlapon, a pályázati felhívásban megjelölt 
mellékletekkel együtt kell benyújtani Arló nagyközség Polgármesteréhez címezve az átvételt igazoltatva 
személyesen, vagy ajánlott postai küldeményként. 
A pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban, valamint letölthető a www.arlo.hu internetes 
honlapról.  
A pályázatot zárt borítékban, egy eredeti példányban kell benyújtani.  
 
Kötelező mellékletek: 
jogi személy esetén 
− pályázati adatlap 
− alapszabály/alapító okirat pályázó által hitelesített másolata 
− bírósági bejegyzés pályázó által hitelesített másolata  
− 60 napnál régebbi kivonat esetén a képviselő nyilatkozata szükséges arról, hogy a szervezet az 

alapszabálynak/alapító okiratnak megfelelően működik, és az adatokban változás nem történt. 
− pályázó szervezet tárgyévre vonatkozó éves költségvetése, vagy pénzügyi terve 
nem jogi személy esetén 
− pályázati adatlap 
− pályázó civil társaságot alapító szerződés képviselő által hitelesített másolata 
− 60 napnál régebbi civil társasági szerződés esetén a képviselő nyilatkozata szükséges arról, hogy a 

szervezet a társasági szerződésnek megfelelően működik, és az adatokban változás nem történt. 
− együttműködési megállapodás a pénzügyi lebonyolító szervezettel, Kötelezettség vállalóval 
− pénzügyi lebonyolító alapszabálya/alapító okirat szervezet által hitelesített másolata 
− a pénzügyi lebonyolító szervezet bírósági bejegyzése szervezet által hitelesített másolata 
− 60 napnál régebbi kivonat esetén a képviselő nyilatkozata szükséges arról, hogy a szervezet az 

alapszabálynak/alapító okiratnak megfelelően működik, és az adatokban változás nem történt. 
− pályázó szervezet tárgyévre vonatkozó éves költségvetése, vagy pénzügyi terve 
 
A pályázati adatlapon a pályázónak/pénzügyi lebonyolítónak nyilatkoznia kell: 

a) a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és 
hitelesek,  

b) az előző évben elnyert Önkormányzati támogatás összegéről, elszámolásáról 
c) az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg benyújtott-e, mikor és hol nyújtott 

be, 
d) a pályázó szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs, 
e) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel 

elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás 
nincs folyamatban 

f) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti 
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról, érintettség fennállása esetén 
közzétételi kérelem benyújtása szükséges; 

g) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) 1.c) bekezdése értelmében átlátható 
szervezetnek minősül. 

h) nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek; 
i) nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás 

céljának megvalósulását meghiúsíthatja, 
j) ha a pályázó arra kötelezett, az előző évi számviteli beszámoló OBH-nál történt letétbe 

helyezéséről és igazolás benyújtásáról 
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k) a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e, 
l) ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, annak megvalósításához szükséges 

hatósági engedélyekkel rendelkezik. 
m) más, állami vagy európai uniós pénzalapokból finanszírozott szerződésükkel kapcsolatban 

kötelezettségeik teljesítésének körében nem követett el olyan súlyos szerződésszegést 
kötelezettségei teljesítésének elmulasztása miatt, amelyet jogerős bírósági ítéletben állapítottak 
meg. 
 

A pályázat elbírálása: 
 
A benyújtott pályázatokat Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottsága formai szempontból ellenőrzi, és amennyiben szükséges, hiánypótlásra 
hívja fel a pályázókat. 
 
A benyújtott pályázatokat a Bizottság véleményezi, a támogatás odaítéléséről a képviselő-testület dönt a 
pályázat benyújtási határidejét követő soros ülésen.  
 
A képviselő testület a pályázati 1. körben (2017. február 15-ig) benyújtott pályázatok esetében a támogatási 
keretösszeg min. 80 %-ának mértékéig dönt. 
 
A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek azok a pályázó szervezetek, melyek települési, térségi 
szintű tevékenységet valósítanak meg, ill. Arlóban   széles spektrumú, nagyszámú társadalmi réteget 
szólítanak meg és vonnak be tevékenységükbe. Továbbá előnyt jelent, ha a pályázó a programjaihoz minél 
nagyobb arányú saját, valamint egyéb (pl. támogatói, pályázati) forrást tud biztosítani. 
 
A pályázat eredményéről – a döntést követő 15 napon belül – a pályázók írásban értesítést kapnak. 
Amennyiben a pályázó támogatásban részesülhet, a döntéssel egyidejűleg tájékoztatást kap a támogatás 
szerződés megkötésének tervezett időpontjáról és feltételeiről.  
 
A pályázati támogatás igénybevétele: 
 
A támogatásban részesített szervezettel az Önkormányzat támogatási szerződést köt. A támogatási 
szerződés tartalmi elemeit jelen pályázati felhívás 2.sz. melléklete rögzíti, melynek keretében többek közt a 
Pályázók vállalják, hogy Arló Nagyközség   társadalmi életében a támogatási időszak alatt aktív szerepet 
vállalnak, és a települési, önkormányzati rendezvényeken részt vesznek. 
 
A támogatás folyósítása:  
A támogatási összeg átutalására a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követő 15 napon belül 
kerül sor.  
 
A támogatási szerződés megkötését követően a támogatás kedvezményezettjének neve, a támogatás 
összege és a támogatási cél Arló Nagyközség Önkormányzata hivatalos internetes honlapján közzétételre 
kerül a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül.  
 
A pályázattal kapcsolatban konzultációs lehetőséget az Arlói Polgármesteri Hivatal  Jegyzője   biztosít 
ügyfélfogadási időben személyesen, vagy az  544-000   telefonszámon.  
 
A pályázati támogatás felhasználásának, elszámolásának rendje: 
 
A támogatás kifizetésére, elszámolására a támogatási szerződésben meghatározottak az irányadók. A 
támogatás terhére a támogatási időszakban felmerült, valamint az elszámolási határidő végéig pénzügyileg 
is teljesült költségek számolhatók el a civil szervezet működésével összefüggésben. 
A támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót köteles 
benyújtani a támogató által rendszeresített nyomtatványon, a támogatott tevékenység megvalósulását 
követő 30 napon belül, ill. a támogatási szerződésben megjelölt határidőig és módon.  
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Az elszámolási csomagot az Arlói Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. A benyújtott elszámolást és 
szakmai beszámolót a Polgármesteri Hivatal pénzügyi előadója formai szempontból ellenőrzi, és 
amennyiben szükséges, hiánypótlásra hívja fel a kedvezményezettet. 
Az elszámolás tartalmi szempontból a jogszabályi előírások alapján kerül ellenőrzésre, melyet szintén a 
Pénzügyi előadó végez. Az ellenőrzés eredményéről a támogatott szervezet írásban értesítést kap.  
Amennyiben Kedvezményezett a beszámoló benyújtására vagy a hiánypótlásra vonatkozó kötelezettségét 
elmulasztja, a támogatást jogszerűtlenül használta fel, Támogató kötelezi Kedvezményezettet a támogatás 
30 napon belüli visszafizetésére. Az elszámolási kötelezettségek Kedvezményezett által történő megsértése 
súlyos szerződésszegésnek minősül és Kedvezményezett kizárja magát a további támogatási 
lehetőségekből. 
 
Pályázati felhívás mellékletei: 
 
1.sz. melléklet: Pályázati adatlap 
2.sz. melléklet: Támogatási Szerződés tervezet 
 
Arló, 2017. január 20. 
 Arló Nagyközség Önkormányzatának  
 Képviselő-testülete 
Záradék: 
 
Jóváhagyta Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2017. (I.27.) határozatával. 
 
Arló,  2017. január 27. 
 
              Vámos Istvánné dr. Klisóczkiné Papp Andrea 
 polgármester jegyző 
 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

A civil szervezetek 2017. évi önkormányzati költségvetési támogatáshoz 

 
1. A pályázat címe 
...................................................................................................................................................................................  
 
2. A pályázó szervezet 
Neve: ........................................................................................................................................................................  

Címe: ........................................................................................................................................................................  

Képviselője: ..............................................................................................................................................................  

Értesítési címe: .........................................................................................................................................................  

E-mail címe: .............................................................................................................................................................  
 
3. A pályázó szervezet működési formája 

    
�

  egyesület    
�

  alapítvány  
�

   egyéb:   

3. a) Jogi személy esetén a pályázó 

Adószáma: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _  

Bírósági bejegyzés száma:...................................................................................................................................  

Bankszámlaszáma: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _  

Számlavezető pénzintézet neve:  .......................................................................................................................  

3. b) Nem jogi személy esetén, a kötelezettséget vállaló szervezet 

Neve: .................................................................................................................................................................  
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Címe: .................................................................................................................................................................  

Képviselője: ........................................................................................................................................................ 

Adószáma: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _  

Bírósági bejegyzés száma: .................................................................................................................................  

Bankszámlaszáma: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _  

Számlavezető pénzintézet neve: ......................................................................................................................... 

(Nem jogi személy esetén együttműködési megállapodás benyújtása kötelező.) 

 
4. A pályázatért felelős személy 

Neve: ........................................................................................................................................................................  

Címe: ........................................................................................................................................................................  

Telefonszáma: ...........................................................................................................................................................  

E-mail címe: .............................................................................................................................................................  

 

5. A pályázó szervezet rövid bemutatása 

...................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................  

 
6. A pályázatban tervezett programok, tevékenységek részletes bemutatása, ütemezése 

(Sorok száma tetszés szerint bővíthető.) 

Támogatás célja, felhasználásának módja: ................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................   

...................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................  

Támogatás felhasználásának célcsoportja: ................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................  
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...................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................  

Támogatás felhasználásának elvárt számszerűsíthető eredményei (indikátorok): 

Kötelező indikátor: 

Támogatásból közvetlenül részesülők száma:................................ fő 

Támogatott rendezvényen résztvevők száma: ................................  fő 

Egyéb indikátorok: 

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

 

7. A tervezett programok, tevékenységek költségvetése 

(100.000 Ft-t meghaladó támogatási összeg igénylése esetén részletes költségvetési terv benyújtása 
kötelező!) 
 

Költség tételek, programok 
megnevezése 

Teljes költség 
(ezer Ft) 

Saját forrás 
(ezer Ft) 

Egyéb forrás 
(ezer Ft) 

Igényelt 
támogatás (ezer 

Ft) 

A) Működési költségek     

………………….     

………………….     

B) Szakmai tevékenység költségei:     

………………….     

………………….     

Összesen (A+B):     

(Sorok száma tetszés szerint bővíthető.) 

 
 

Az igényelt támogatás összege összesen: .........................................................................................  Ft 
 
 
8. Egyéb adatszolgáltatás 
 
Az előző évben elnyert Önkormányzati támogatás összege: .......................................................  Ft 
Elnyert támogatás esetén az elszámolás:        � megtörtént     � nem történt meg  
 
9. Nyilatkozattétel 
 
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
- a pályázati adatlapon szereplő információk teljes körűek, a valóságnak megfelelnek, azok hitelességét 

az Önkormányzat, vagy annak képviseletében eljáró szerv ellenőrizheti. 
- kijelentem, hogy a támogatási kérelemmel azonos tárgyban pályázatot/igénylést: 

benyújtottam �  nem nyújtottam be �  (kérjük X-szel jelölni) 
a következő szervezetekhez nyújtottam be támogatási igényt: 

Szervezet neve 
Támogatási igény 

benyújtásának 
időpontja 

Támogatási igény 
összege 

Elnyert támogatás 
összege 
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- a pályázó szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs, a pályázó szervezet 
nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt 
csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs 
folyamatban. 

- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6.§ (1) 
szerinti kizáró ok3, személyemmel és szervezetemmel szemben  
� fenn áll  � nem áll fenn,  (kérjük X-szel jelölni) 

- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) 
bekezdésében foglalt érintettség4 személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben 
� fenn áll  � nem áll fenn  (kérjük X-szel jelölni) 
Amennyiben az érintettség „fennáll”, úgy a pályázat benyújtásával egyidejűleg e körülmény 
közzétételét kezdeményeztem. 

- a pályázó szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) 1.c) bekezdése 
értelmében átlátható szervezetnek minősül. 

- a pályázó szervezet megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek; 
Szervezetemre nem releváns: �  (kérjük X-szel jelölni) 

- a pályázó szervezetnek nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a 
költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja. 

- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§ és 75.§-a értelmében a 2016. évi beszámolómat 
2017.05.31-ig az Országos Bírósági Hivatalnak megküldöm és az erről szóló igazolást a támogatási 
összeg folyósítása előtt az Önkormányzatnak bemutatom. (jogi személyiséggel rendelkező szervezet 
esetén) 
Szervezetemre nem releváns: �  (kérjük X-szel jelölni) 

- ÁFA nyilatkozat a költségvetési támogatás tekintetében: (kérjük X-szel jelölni) 

                                                 
3
 a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. § (1) 

bekezdése alapján nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban: 

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, 

b) a kizárt közjogi tisztségviselő, 

c) az a)–b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 

d) az a)–c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 

e)8 olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi 

személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)–c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, 

az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a 

szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, 

f)9 az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, 

valamint az egyházi jogi személy, 

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon 

bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), 

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi 

önkormányzati választáson, 

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették. 

 
4
 8. § (1) alapján az érintettség akkor áll fenn, ha a pályázó 

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló 

jogviszonyban áll, 

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő, 

c) az a)–b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 

d) az a)–c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)–c) pont alá 

tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az 

egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, 

köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg. 
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� Nem vagyok alanya az ÁFÁ-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül 
figyelembevételre. Kijelentem, hogy a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésben 
az általános forgalmi adót tartalmazó összeget szerepeltetem és az elszámolásnál az áfával növelt 
(bruttó) összeg kerül figyelembevételre. 

� Alanya vagyok az ÁFA-nak, de a támogatásból finanszírozott projektem kapcsán ÁFA levonási 
jog nem illet meg (tárgyi mentes tevékenységet vagy adólevonási joggal nem járó tevékenységet 
végzek). Kijelentem, hogy a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésben az általános 
forgalmi adót tartalmazó összeget szerepeltetem és az elszámolásnál az áfával növelt (bruttó) 
összeg kerül figyelembevételre. 

� Alanya vagyok az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült 
költségeimhez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozóan adólevonási jog illet meg. Kijelentem, hogy a 
támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésben az általános forgalmi adót nem 
tartalmazó összeget szerepeltetem és az elszámolásnál az áfa nélküli (nettó) összeg kerül 
figyelembevételre. 

� Alanya vagyok az ÁFA-nak, de a jelen szerződéshez kapcsolódóan nem élhetek az ÁFA-ra 
vonatkozó adólevonási jogommal. Vállalom, hogy a pályázatban megjelölt tevékenységgel 
kapcsolatban felmerült költségeit tételesen elkülönítem és az ezekhez kapcsolódó ÁFA-ra 
vonatkozó adólevonási jogommal nem élek, sem a tevékenység megkezdésekor, sem a szerződés 
érvényességi időtartamán belül. Kijelentem, hogy a támogatási szerződés mellékletét képező 
költségvetésben az általános forgalmi adót tartalmazó összeget szerepeltetem és az elszámolásnál 
az áfával növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. 

� Alanya vagyok az ÁFÁ-nak és jelen támogatási szerződéshez kapcsolódóan arányosítással 
állapítom meg a levonható és a le nem vonható ÁFA összegét. Kijelentem, hogy elszámolásnál az 
arányosítás számítását mellékelem. Kijelentem, hogy a támogatási szerződés mellékletét képező 
költségvetésben az általános forgalmi adót tartalmazó összeget arányosítottan szerepeltetem és az 
elszámolásnál a költségek ez esetben az arányosítással korrigált értékben kerülnek 
figyelembevételre. 

- ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, a pályázó szervezet annak megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik. 
Szervezetemre nem releváns: �  (kérjük X-szel jelölni) 

- más, állami vagy európai uniós pénzalapokból finanszírozott szerződésükkel kapcsolatban 
kötelezettségei teljesítésének körében nem követett el olyan súlyos szerződésszegést kötelezettségei 
teljesítésének elmulasztása miatt, amelyet jogerős bírósági ítéletben állapítottak meg. 

- hozzájárulok ahhoz, hogy a Arló Nagyközség Önkormányzata és a pályázat kezelő szerv a pályázatban 
foglalt adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelje és az Önkormányzat hivatalos 
honlapján közzétegye. 

- vállalom, hogy szervezetem Arló nagyközség   társadalmi életében a támogatási időszak alatt aktív 
szerepet vállal, és a helyi és önkormányzati rendezvényeken részt vesz. 

 

Arló, 2017.. ………………………… 

  …...................................................... 
  pályázó cégszerű aláírása 
  …...................................................... 
 
  Kötelezettség vállaló cégszerű aláírása 
 

Kitöltési útmutató 
 

(3) Az adatlap 2. pontjában szereplő értesítési címet csak akkor kötelező kitölteni, ha az eltér a szervezet 
bejegyzett címétől (székhely). 

(4) A 3. pontban szereplő működési formát a négyzetbe tett X jellel jelölje. Egyéb működési forma esetén 
azt meg kell nevezni. 

(5) A 3. a) és 3.b) pontok közül értelemszerűen csak az egyiket kell kitölteni. A 3.b) pont esetében a 
kötelezettséget vállaló szervezet bármilyen jogi személy lehet, aki az együttműködési megállapodásban 
anyagi és erkölcsi felelősséget vállal a megpályázott program megvalósulásáért. 
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(6) A 4. pontban annak a nevét kérjük feltüntetni, aki a pályázó szervezetnél a pályázattal kapcsolatban 
pontos és hiteles információval rendelkezik, vagy annak lebonyolításáért felelős. A feltüntetett 
telefonszám és e-mail cím olyan legyen, amin keresztül a személy gyorsan és közvetlenül elérhető. 

(7) Az 5. pontban a pályázó szervezetről valóban rövid bemutatást adjon, mely kifejti a pályázó 
legfontosabb céljait és eredményeit. 

(8) A 6. pontban kérjük, részletesen fejtse ki a pályázati forrásból megvalósuló programokat, eseményeket. 
Ebben lényegre törő szakmai indoklásban fejtse ki a programok újszerűségét, esetleges hagyományait, 
a résztvevők összetételét, nagyságrendjét, vázolva a hatásokat, eredményeket. 

(9) A 7. pontban ezer forintra kerekítve adja meg az egyes támogatandó program-elemek költségeit. Az 
egyéb forrás a program-elemhez felhasználható pályázati, szponzorációs és egyéb pénzeszközöket 
jelenti. A támogatott és megvalósult program esetében elszámolni a teljes költségekkel kell. Itt nem kell 
részletezni a költségvetési elemeket. 100.000 Ft-ot meghaladó támogatási összeg esetén részletes 
költségvetési terv benyújtása kötelező. 

(10) A 8. pontban csak akkor kell összeget feltüntetni, ha az előző évben a szervezet kapott önkormányzati 
támogatást. Az elszámolást a megfelelő helyre tett X jellel jelölje. 

(11) Egyéb: A pályázathoz benyújtott másolatokat a pályázó szervezet vezetője hitelesíti. 
 
A pályázatot zárt borítékban egy példányban kell benyújtani.  

Kötelező mellékletei: 

jogi személy esetén 

− pályázati adatlap 
− alapszabály/alapító okirat pályázó által hitelesített másolata 
− bírósági bejegyzés pályázó által hitelesített másolata  
− 60 napnál régebbi kivonat esetén a képviselő nyilatkozata szükséges arról, hogy a szervezet az 

alapszabálynak/alapító okiratnak megfelelően működik, és az adatokban változás nem történt. 
− pályázó szervezet tárgyévre vonatkozó éves költségvetése, vagy pénzügyi terve 

nem jogi személy esetén 

− pályázati adatlap 
− pályázó civil társaságot alapító szerződés képviselő által hitelesített másolata 
− 60 napnál régebbi civil társasági szerződés esetén a képviselő nyilatkozata szükséges arról, hogy a 

szervezet a társasági szerződésnek megfelelően működik, és az adatokban változás nem történt. 
 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
(jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek támogatására) 

 
amely létrejött egyrészről  

Név: Arló Nagyközség Önkormányzata 
Cím:  3663 Arló, Ady Endre út 162. 
Adószám:  15726133-2-05 
Képviseli: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 mint Támogató, (továbbiakban: Támogató) 

másrészről  

Név: ………………… 
Cím:  ………………… 
Adószám:  ………………… 
Képviseli: ………………… 
 mint Támogatott (a továbbiakban: Kedvezményezett)  

között (továbbiakban együttesen: Felek) az alábbiak szerint: 
 
1. A támogatás nyújtásának előzményei, körülményei 
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Támogató Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete …/2017.(…..) számú 
határozata alapján Kedvezményezettet 

……… Ft azaz 
………………… forint 

összegű vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 
 

2. A támogatás célja 
 

A támogatás összegét a Kedvezményezett a pályázatában megjelölt szakmai feladatokra fordítja.  
 

3. A támogatás folyósítása 
 

 3.1 Kedvezményezett  kijelenti, hogy  
- a Támogató által a pályázati felhívás vagy a szerződés feltételeként előírt adatszolgáltatás 

során valótlan információkat nem közölt, 
- az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg más szerv felé nem nyújtott 

be, 
- a civil szervezet alapító okirata / alapszabálya hatályban van, nem áll csődeljárás, 

felszámolási eljárás, végelszámolás alatt, tevékenysége nem áll felfüggesztés alatt, azt nem 
szünetelteti, egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs 
folyamatban, 

- nincs 60 napot meghaladó lejárt adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása az 
állam vagy az önkormányzatok felé, ideértve az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási 
járulékot is, 

- a szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) 1. c) bekezdése 
értelmében átlátható szervezetnek minősül. 

- a Támogató által nyújtott költségvetési támogatást a pályázati célra használja fel. 
- a támogatási összeget elkülönítetten kezeli az érvényes számviteli, pénzügyi, adó és egyéb 

gazdálkodási szabályok betartásával kezeli. 
- a szervezet 2016. évi beszámolóját 2017.05.31-ig az Országos Bírósági Hivatalnak megküldi 

és az erről szóló igazolást az Önkormányzatnak bemutatja. 
- más, állami vagy európai uniós pénzalapokból finanszírozott szerződésükkel kapcsolatban 

kötelezettségeik teljesítésének körében nem követett el olyan súlyos szerződésszegést 
kötelezettségei teljesítésének elmulasztása miatt, amelyet jogerős bírósági ítéletben 
állapítottak meg. 

 
3.2 Támogató az 1. pontban meghatározott összeget a szerződés aláírását követő 15 napon belül, a 
Kedvezményezett ………………………. pénzintézetnél vezetett ………………………. számú 
számlájára utalja.  

4. A támogatás felhasználásának beszámolási kötelezettsége  
 
4.1 Kedvezményezett a támogatás összegéről pénzügyi elszámolást és szakmai záró beszámolót 
készít, melyet a támogatott tevékenység megvalósulását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2018. 
január 31-ig kell megküldeni Támogató számára. 
 

A beszámoló részei: 
a) A pénzügyi elszámolás a támogatás céljára fordított összegről szóló 2017. évi – a számviteli 

előírásoknak megfelelő – hiteles számlamásolatokkal, illetve kifizetést igazoló 
bizonylatmásolatokkal a Támogató által rendszeresített formanyomtatványon és tartalommal 
történik.  

b) A szakmai záró beszámoló: szakmai értékelés a támogatás céljának megvalósulásáról, 
fotódokumentációval. 

 
 4.2 Amennyiben a beszámoló hiányos, illetve egyéb okokból nem alkalmas a támogatás 

szerződésszerű felhasználásának ellenőrzésére, úgy Támogató 8 (nyolc) napos határidő kitűzésével 
Kedvezményezettet hiánypótlásra hívja fel.  
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Amennyiben Kedvezményezett a beszámoló benyújtására vagy a hiánypótlásra vonatkozó 
kötelezettségét elmulasztja, Támogató kötelezi Kedvezményezettet a támogatás visszafizetésére. 
 
A jelen pontban foglalt kötelezettségek Kedvezményezett által történő megsértése súlyos 
szerződésszegésnek minősül és Kedvezményezett kizárja magát a további támogatási lehetőségekből.  

 
5. Kedvezményezett adatszolgáltatási és egyéb kötelezettsége 

 
5.1 Amennyiben Kedvezményezettnek a jelen szerződésben megjelölt adataiban változás következik 
be, azt köteles 5 munkanapon belül, írásban bejelenteni Támogató részére. A bejelentés megtételéig a 
jelen szerződésben feltüntetett adatokat kell hatályosnak tekinteni, ez esetben Támogató és 
Kedvezményezett részére továbbítandó küldeményeit a jelen szerződésben megjelölt címre jogosult 
megküldeni.  
 
5.2 Amennyiben Kedvezményezett a szerződés 3.2 pontjában megjelölt bankszámlájára vonatkozó 
adataiban bármilyen változás következik be köteles azt Támogató felé haladéktalanul bejelenteni.  

 
 5.3 A felek a jelen szerződés teljesítése érdekében kapcsolattartó személyeket neveznek  
 meg:  

Támogató részéről: 
- Név:  ………………………. 
- Telefon: 06-48-544-003 
- e-mail:  postmaster@onkormarlo.t-online.hu 
-  

Kedvezményezett részéről:  
- Név:  ………………………. 
- Telefon: ………………………. 
- e-mail: ………………………. 

 
5.4. Kedvezményezett kijelenti, hogy Arló Nagyközség társadalmi életében a támogatási időszak alatt 
aktív szerepet vállal, és a városi és önkormányzati rendezvényeken részt vesz. 

 
6. Adatkezelés  

Jelen szerződés aláírásával Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy neve, a támogatás tárgya, az 
elnyert támogatás összege, felhasználás célja és az esetleges érintettség nyilvánosságra hozható.  
 

7. Egyéb rendelkezések 
 

7.1 Jelen támogatási szerződés annak mindkét fél által történő aláírásával a keltezésben megjelölt 
időpontban lép hatályba és határozott – a 4.1 pont szerinti elszámolásra biztosított határidőig 
terjedő – időtartamra jön létre.  

 
7.2 A Felek megállapodnak, hogy jelen támogatási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik a 

Pályázati felhívás, a Kedvezményezett által benyújtott pályázat és mellékletei, valamint a 
szerződéskötés és elszámolás során benyújtott dokumentumok. Értelmezési vita, vagy bármely 
egyéb dokumentációs igény esetén a Felek a Támogató birtokában lévő – a felsorolt 
mellékletekkel összefűzött – eredeti példányt tekintik irányadónak.  

 
7.3 A szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, valamint az államháztartáson 
kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló a 2/2014.(II.7.) sz. Önk. rendelettel elfogadott eljárás 
rendelkezései az irányadóak.  

 
7.4 A Felek jelen szerződést elolvasták, megértették, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag írták alá.  
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Arló, 2017. ……………………….. 
 
 ……………………………… ……………………………… 
 Támogató  Kedvezményezett  
 
Ellenjegyezte: 
 
 ………………………………………  
  Jegyző 
 

2. napirendi pont 
 

Civil szervezetek beszámolója és 2017. évi terve 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Vámos Istvánné dr.: A civil szervezetek beszámolóit formai szempontból az Ügyrendi, 
Szociális és Oktatási Bizottság, pénzügyi szempontból a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság vizsgálta meg.  
 
Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány: 
 
Falu TV: 
 
Balázsné Király Rita: A bizottság örömmel vette, hogy a falu tv 2,5 hónap után újra 
beindult. Kár lett volna, ha a 20 éves dokumentumokat nem sikerült volna megmenteni. 
Örülünk neki, hogy van, aki tudja folytatni ezt a munkát. Az Ügyrendi, Szociális és 
Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megvizsgálta a közalapítvány 
becsatolt számláit, számszakilag megfelelőnek találta, visszafizetési kötelezettségük 
nincs. A bizottság 5 igen szavazattal javasolja a beszámoló elfogadását.  
 
Néptánccsoport: 
 
Balázsné Király Rita: Az a véleményünk, hogy a csoport az előző évben és az idén is 
nagyon sok pénzt áldozott a sajátjából a támogatáson felül. Örülünk annak, hogy a zenei 
rész megoldódott, megfelelő szolgáltatással tudják biztosítani a fellépésekre a zenét. Sok 
programon vettetek részt, kiemelkedő a produkciótok, már nem amatőr módon táncoltok. 
Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság nevében gratulálok és a bizottság 3 igen 
szavazattal javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
Papp Zsóka: A támogatási összeg felhasználását szabályszerűnek találta a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság, a fel nem használt összeg visszafizetése megtörtént.  
 
Vámos Istvánné dr.: Én is megköszönöm az egész éves munkát. 
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Tengely László: Évről-évre bővül a repertoár, egyre színvonalasabb a műsor és egyre 
profibb módon léptek fel. Próbáljátok meg a fiatalokat is bevonni a munkába. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Arlói Jóléti Közalapítvány beszámolójának 
elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

4/2017. (I.27.) határozat: 
 
Tárgy: Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány beszámolója 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Jóléti Szolgálat 
Közalapítvány Falu TV és a Néptánc csoport 2016. évben végzett munkájáról készült 
beszámolókat és pénzügyi elszámolásokat elfogadja.  
Az önkormányzati támogatásból fel nem használt 13.575 Ft-os összeget a Néptánc 
csoport az Önkormányzat számlájára visszautalta.  
 
Határidő: 2017. január 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület: 
 
Balázsné Király Rita: Jó, hogy ilyen sok civil szervezet van, az Egyesület a csoportok 
munkáját igyekszik összehangolni. Úgy látjuk, a civil szervezetek között nem úgy 
működik a kommunikáció, ahogy kellene. Minden civil szervezet azt csinálja, amit 
szeret. Javaslatom, hogy többször kellene a civil szervezetek vezetőit összehívni és a 
programokat egy éves naptárba összeírni, ki milyen rendezvényen vesz részt. Az AKKE 
átöleli a civil szervezeteket. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság a szakmai 
beszámolót elfogadásra javasolja, 3 igen szavazattal. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság áttekintette a számlákat és az 
elszámolást 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja.  
 
Vámos Istvánné dr.: A 2016 évi működés során valamennyi civil szervezet értelmes 
dolgokra használta fel a támogatást. A múlt évben kértek először külön támogatást a 
Színjátszó csoport tagjai, Budapesten a közfoglalkoztatási kiállításon sikerrel 
mutatkoztak be. Mind a Vegyes kar, mind a Színjátszó csoport tagjai színvonalas 
előadást produkáltak. A Nőklub kicsit másként tudta felhasználni az önkormányzati 
támogatást. Idős korukra tekintettel, részben tudják teljesíteni azt a közösségi célt, ami a 
támogatás célja. Fantasztikus szüreti bált rendeztek, nagyon színvonalas, látványos 
felvonulás volt. Ezen részt vettek a Néptánc csoport tagjai, és a kórustagok. Egymás báli 
rendezvényein mindig részt vesznek a civil szervezetek. Az elnök asszonynak igaza van 
abban, hogy már tavaly kértük a civil szervezetektől az idei programot, minél előbb adják 
le, hiszen van olyan rendezvény, ami független a helyi rendezvényektől. Azért lényeges, 
mert az Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. ügyvezetőjének tudnia kell mikor, ki, milyen 
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rendezvényt szeretne a tónál. Ennek függvényében tud ő is programokat, koncerteket 
szervezni, nem szabad egymásra szerveznünk a rendezvényeket. Kérek minden civil 
szervezetet, hogy adja le a konkrét rendezvényt naptárát, amit odaadhatunk az 
ügyvezetőnek, mert elsőbbséget élvez, ami a helyi közösségek érdeke. 
 
Bíró Ferenc: Szimpatikus, hogy az Egyesület nemcsak az önkormányzattól várja a 
működéshez az anyagi erőforrást, van beadott pályázatuk és kettő van előkészítés alatt. 
Nagyon fontos ez a hozzáállás.  
 
Vámos Istvánné dr.: Az egyesület vezetésének a működéshez szükséges költséget 
támogatásként oda kell adni, mert a mikrobuszt ők tartják fenn, amit minden civil 
szervezet szabadon használhat. Köszönöm, hogy koordináljátok ezt a témát. A 
Sportegyesület is pályázzon ilyen járműre, mert nekik is szükségük van ilyen közlekedési 
eszközre. A Kézműves ház biztosítási díja évente 50.000 Ft, amit szintén az Egyesület 
fizet.  
 
Balázsné Király Rita: A falu lakosságának nagy százaléka időskorú, a Nőklub a nekik 
megfelelő programmal működik, tudomásul vesszük, mire van igényük. A Vegyes kar 
fiatalabb korosztály, mint a nőklub. Az éneklés mellett irodalmi műsorokat adnak elő. Az 
ünnepségeken nagy részt vállalnak. Színjátszó csoport színvonalas műsort adott pl. a 
Laskafesztiválon. A Fiatalok néptánc csoportjával az a legnagyobb probléma, hogy nincs 
táncoktató, aki a gyerekekkel tudna foglalkozni. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási 
Bizottság az Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület, ezen belül a Nőklub, a Vegyes kar, 
a Színjátszó csoport és Fiatalok néptánc csoportja beszámolóját 3 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja. 
 
Papp Zsóka: A Nőklub esetében azt látjuk, ők erre tudják fordítani a kapott támogatást, 
így érzik jól magukat. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal 
elfogadta az elszámolásukat. A Vegyes kar számláit is átnéztük, a bizottság szintén 5 
igen szavazattal elfogadta a becsatolt számlákat. A fiatalok néptánc csoportja a 
támogatást a néptánchoz szükséges felszerelésekre használta, ezeket külföldről szerezték 
be, ezért adásvételi szerződést csatoltak. Jegyző asszony elmondta, hogy ez így rendben 
van, ezért a bizottság 5 igen szavazattal elfogadta az elszámolást. A Színjátszó csoport 
számláit megvizsgáltuk, rendben találtuk, az önkormányzati támogatást arra használták 
fel, amire kérték. 83,- Ft visszafizetési kötelezettségük van, melyet már be is fizettek.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület 
beszámolójáról és az önkormányzati támogatás elszámolásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

5/2017. (I.27.) határozat: 
 
Tárgy: Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület beszámolója 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Közéletért és Kultúráért 



 19 

Egyesület és az azon belül működő Nőklub, Vegyes kar, Fiatalok néptánc csoportja és a 
Színjátszó csoport 2016. évben végzett munkájáról készült beszámolókat és pénzügyi 
elszámolásokat elfogadja.  
Az önkormányzati támogatásból fel nem használt 83,- Ft-os összeget a Színjátszó csoport 
az Önkormányzat pénztárába befizette.  
 
Határidő: 2017. január 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Polgárőrség: 
 
Balázsné Király Rita: Minden évben kiemelt helyen szerepel, nagy szüksége van erre a 
civil szervezetre a falunak. Örömmel tapasztaljuk, hogy figyelik az időseket, a Póczos 
tanyára is kimennek, megnézik, be tudtak-e gyújtani az öregek, kiszállítják a tüzelőt is. 
Köszönjük a munkájukat és a következő évekre jó egészséget kívánok nekik. Az 
Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a beszámoló 
elfogadását. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság átnézte a leadott számlákat és 
megállapítottuk, hogy a támogatást szakszerűen használták fel. Megköszönöm a 
Polgárőrségnek a szociális területen nyújtott segítségüket. A bizottság 5 igen szavazattal 
javasolja az önkormányzati támogatás felhasználásának elfogadását, visszafizetési 
kötelezettségük nincs. 
 
Vámos Istvánné dr.: A bizottsági ülésen is elmondtam, hogy köszönetemet fejezem ki a 
Polgárőrség tagjainak. Személyes véleményem, hogy ténylegesen nagy javulás 
következett be a lakosság és a polgárőrség közötti kapcsolatban. Sokkal látványosabb, 
hogy a járőr szolgálatot autóval tudják teljesíteni. Az autóval való megjelenés 
megnyugtató. 2016-ban 1-2 alkalommal meghívást kaptam járőrözésre, ezzel éltem is, 
hiszen ez a képviselő-testület presztisét is emeli. Összehangolják a munkájukat, 
megkérdezik hová menjenek ki, kinek kell segíteni és visszajeleznek. Az idősekhez 
kimennek egy zsák fával, és ha szükséges be is fűtenek. Kérem, szavazzunk a 
Polgárőrség beszámolójáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

6/2017. (I.27.) határozat: 
 
Tárgy: Polgárőrség beszámolója 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgárőrség 2016. évben végzett 
munkájáról készült beszámolót és az önkormányzati támogatás elszámolását elfogadja. 
 
Határidő: 2017. január 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
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Arlói Római Katolikus Plébánia 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal 
javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
Papp Zsóka: Az önkormányzati támogatás felhasználását igazolták, a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja elfogadását. Megállapítottuk, 
hogy visszafizetési kötelezettségük nincs. 
 
Vámos Istvánné dr.: A kórushoz és az orgonához vezető lépcső még az eredeti volt, 
veszélyessé vált és ehhez kértek segítséget, a felújítás 2 millió Ft-ba került. 2017-ben az 
ablakok cseréjét szeretnék megvalósítani, szeretnék ólomüvegekre cserélni az eredeti 
törött ablakokat. Az árajánlatok bekérése megtörtént. Kérem, szavazzunk a Római 
Katolikus Plébánia önkormányzati támogatásának elszámolásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

7/2017. (I.27.) határozat: 
 
Tárgy: Arlói Római Katolikus Plébánia beszámolója 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Római Katolikus Plébánia 
2016. évi önkormányzati támogatás pénzügyi elszámolását elfogadja.  
 
Határidő: 2017. január 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Sportegyesület: 
 
Balázsné Király Rita: A bizottsági ülésen a beszámolót 3 nem szavazattal nem tudta az 
Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság elfogadni. Nem látjuk a teljesítmény túrákat, 
szeretnénk tudni, hogy a Sportegyesület asztalitenisz szakosztálya milyen versenyeken 
vett részt. A leadott beszámolót a túra beszámolóval kiegészítették a mai napon.  
 
Papp Zsóka: Átnéztük a támogatási felhasználást, azokat, amikre az önkormányzati 
támogatást kérték, nem láttuk benne. A számlákat áttekintettük, nem volt egyértelmű, 
hogy a vásárolt eszközök sportfelszerelés vagy szerszám. A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság nem fogadta el a pénzügyi elszámolást.  
 
Vámos Istvánné dr.: A kérdésem az, mit jelent a multi szerszám. A 2016. évi 
igényléskor részletesen felsoroltátok, hogy a támogatást sportruházatra, mezre, 
teniszütőre, bérleti díjra szeretnétek felhasználni. Felmerült az is, hogy a fej- és 
zseblámpa mihez kell. Szoktatok éjszaka túrázni? Se bérleti díj, se póló, se teniszütő nem 
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lett az önkormányzati támogatásból kifizetve. Több tízezer Ft a GPS, ez feltétlenül 
kellett?  
 
Juhász János: Volt egy másik pályázat, 315.000 Ft-ot nyertünk és az említett dolgokat, a 
terembérletet, a mezt, a teniszütőt ebből a pályázati pénzből vettük. 
 
Vámos Istvánné dr.: Az önkormányzati támogatásból kellett volna ezeket megvenni. 
 
Juhász János: Konkrétan erre volt a pályázat, erre a feladatra adták a pénzt, és ez 
fedezte az említett dolgokat. A természetjáró csapat vezetőjének hiányoztak ezek az 
eszközök, a teljesítménytúrákon ezek nélkülözhetetlenek, eddig kölcsönkérték. 
 
Vámos Istvánné dr.: Azzal van a baj, hogy nem arra kértétek a támogatást, amire 
felhasználtátok. Az önkormányzat támogatása úgy legyen elszámolva, amire kértétek, az 
szerepeljen a számlán. 
 
Juhász János: A természetjáró csoport tagjai a túratervben szereplő túrákat saját 
költségükön fedezték. A természetjárók mást nem vettek igénybe, próbálunk olyan 
eszközt vásárolni, ami hosszútávon használható. A teniszezők akkor mennek versenyre, 
amikor a bajnokság van. Ezt a falu nem láthatja, mert nincs helyszín, ahol tudnának 
játszani. Szívesen játszanának itt is, az utánpótlással is szívesen foglalkoznánk, de le kell 
menni edzeni Hódoscsépányra vagy Ózdra. Az eredményekről írtam a beszámolóban. Ha 
ez problémát jelent, akkor szívesen látnak az ózdi egyesületben bennünket. 
 
Balázsné Király Rita: Azt szerettük volna látni, hogy éves szinten az Arlót képviselők 
mikor, hol játszanak, és milyen eredményt érnek el. Jobb lenne, ha részletesebben 
tudnánk erről. 
 
Juhász János: Jó lett volna, ha a bizottsági ülésre kaptunk volna meghívást és tudtunk 
volna reagálni a felmerült kérdésekre.  
 
Bíró Ferenc: Az a probléma, hogy mindkét pályázatnál ugyanarra pályáztatok, a másik 
pályázati pénzből vettétek meg azt, amit az önkormányzati támogatásból is kellett volna. 
Az lett volna elfogadható megoldás, hogy az I. félévben nem vesztek semmit, a II. 
félévben módosítottátok volna a pályázatot és a képviselő-testület eldöntötte volna, hogy 
ezt támogatja-e. Az asztaliteniszezők a települést képviselik. A túra szakosztály tagjai 
saját szórakoztatásukra túráznak, ők szeretnek túrázni és megcsinálják. Ezek a 
megvásárolt eszközök hol vannak? 
 
Juhász János: A szakosztály vezetőjénél. 
 
Bíró Ferenc: Ezt nem tartom így helyesnek.  
 
Juhász János: Azért nem adtunk be pályázatot a II. félévben, mert a költségeinket a 
kapott összeg fedezte, ezért újabb pénzt nem kértünk. A természetjáró szakosztály indul 
országos szinteken és megjelennek az Arlói Sportegyesület nevében.  
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Az önkormányzat tavaly pályázatot írt ki, a civil szervezet 
egy pályázati célt meghatározott, és kötött támogatási szerződést. Ha vissza nem is 
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fizeted az önkormányzati támogatást, de legalább a célt kellett volna módosítani vagy 
visszafizetni és új célra kérni.  
 
Vámos Istvánné dr.: Méltányolom, hogy a sportegyesület máshová is pályázik. Azt kell 
megérteni, amit innen kaptok azt arra a célra, arra a felszerelésre kell használni. 
Módosítani kellett volna a pályázatot.  
 
Tengely László: Amikor a pályázatot kiírtuk, nem tisztáztuk, hogy ha egy másik 
pályázatot megnyernek ugyanazokra a dolgokra, akkor hogyan tovább. Az egyesületben 
van több szakosztály és ezeket kell képviselni, ezeknek az érdekeit. A következőkben 
figyelembe kell venni, ha egy pályázatot beadtok, arra használjátok fel a pénzt.  
 
Vámos Istvánné dr.: Ha nem tudod arra költeni, amit a pályázatban megjelöltél, akkor 
módosítani kell a pályázatot, van erre lehetőség. Most nem egyezik a szándék, a 
benyújtott számlával. Előfordult már, hogy az elszámolást másnál sem fogadtuk el, mert 
nem arra használta a támogatást, amire kérte. Azt javaslom, a képviselő-testület úgy 
fogadja el a sportegyesület beszámolóját, tudomásul veszi, hogy az önkormányzati 
támogatást ugyan a pályázattól eltérő célra használta fel, mégis a közösségi sportot 
szolgáló kiegészítő eszközöket vásárolt belőle és a módosított célnak megfelelően 
elfogadja a beszámolót. Kérjük az elnököt, hogy a jövőben arról szóljon az elszámolás, 
amire az önkormányzati támogatást kérték.  
 
Tengely László: A Nőklubra is vonatkozik ez, mert ott sem volt megfelelő az 
elszámolás.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Sportegyesület beszámolójának 
elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

8/2017. (I.27.) határozat: 
 
Tárgy: Sportegyesület beszámolója 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Sportegyesület 
beszámolóját tudomásul veszi. A Sportegyesület az önkormányzati támogatást a 
pályázattól eltérő célra használta fel, mégis a közösségi sportot kiszolgáló kiegészítő 
eszközöket vásárolt belőle és a módosított célnak megfelelően elfogadja a pénzügyi 
elszámolást.  
 
A Képviselő-testület kéri a Sportegyesület elnökét, hogy a jövőben arról szóljon a 
pénzügyi elszámolás, amire az önkormányzati támogatást kérték.  
 
Határidő: 2017. január 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

3. napirendi pont 
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Beszámoló az Arlói Suvadás Horgász Egyesület 2016. évi munkájáról 

 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és 3 igen szavazattal javasolja annak elfogadását. 
 
Papp Zsóka: A beszámolót a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen 
szavazattal elfogadásra javasolja. 
 
Vámos Istvánné dr.: Köszönjük a Horgász Egyesület településen kifejtett 
tevékenységét.  
 
Mikó István: Szeretnénk benyújtani egy pályázatot, de sajnos csak működési, fenntartási 
költségekre lehet pályázni, ami nagyon kevés összeget jelent. Jó lenne olyanra pályázni, 
ami nagyobb kiadást jelent pl. haltelepítés, halasítás.  
 
Vámos Istvánné dr.: A működési költségekben ott van a könyvelő díja is.  
 
Mikó István: Több helyen próbálkoztam pályázat benyújtásával, ami kimondottan 
haltelepítésre vonatkozik. Sajnos a MOHOSZ mindenre ráteszi a kezét, olyan dolgokat 
követel a kis egyesületektől, mint pl. a Hortobágyi Halastótól. A fizetendő összeget a 
duplájára megemelte. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Horgász Egyesület beszámolójának 
elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

9/2017. (I.27.) határozat 
 
Tárgy: Beszámoló az Arlói Suvadás Horgász Egyesület 2016. évi munkájáról 
 
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testület az Arlói Suvadás Horgász 
Egyesület 2016. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: 2018. március 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

4. napirendi pont 
Költségvetést megelőző döntések 

 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
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a) Polgármester, alpolgármester illetménye, tiszteletdíja és egyéb 

juttatásai 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: A polgármester költségtérítésénél az előterjesztésben rossz 
összeget írtam be, 70.785 Ft helyett 67.305 Ft-ot kapott, és most nem 84.180 Ft jár, 
hanem 82.267 Ft. 2014-2015-ben többször kellett módosítani az összeget. A 
polgármester bére a költségtérítéssel együtt 21,26 %-kal növekedik. Az alpolgármester 
tiszteletdíja 27,35 %-os emelésnek felel meg.  
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal 
javasolja a polgármester bérének és költségtérítésének, valamint az alpolgármester 
tiszteletdíjának és költségtérítésének elfogadását. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal szintén 
javasolja a polgármester bérét és költségtérítését, valamint az alpolgármester tiszteletdíját 
és költségtérítését elfogadni.  
 
Vámos Istvánné dr.: Bejelentem érintettségemet és tartózkodom a szavazástól. Kérem, 
szavazzunk a polgármester béréről és költségtérítéséről. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza: 
 

10/2017. (I.27.) határozat: 
 
Tárgy: Polgármester bérének megállapítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Vámos Istvánné dr. polgármester 
bérét 2017. január 1-jétől havi 571.600,- Ft-ban állapítja meg. 
 
Utasítja az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság elnökét a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: azonnal és 2017. február 28. 
Felelős: Balázsné Király Rita bizottsági elnök 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza: 
 

11/2017. (I.27.) határozat: 
 
Tárgy: Polgármester költségtérítésének megállapítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Vámos Istvánné dr. polgármester 
költségtérítését 2017. január 1-jei hatállyal az illetményének 15%-ában, azaz havi 
82.267,- Ft-ban állapítja meg. 
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Határidő: azonnal és 2017. február 28. 
Felelős: Balázsné Király Rita bizottsági elnök 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az alpolgármester tiszteletdíjáról és 
költségtérítéséről. 
 
Bíró Ferenc: Bejelentem érintettségemet, tartózkodni fogok a szavazástól.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza: 
 

12/2017. (I.27.) határozat: 
 
Tárgy: Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Bíró Ferenc Gábor alpolgármester 
tiszteletdíját 2017. január 1-jei hatállyal 200.000,- Ft/hóban állapítja meg. 
 
Utasítja a polgármestert a további szükséges intézkedés megtételére. 
 
Határidő: azonnal és 2017. február 28. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza: 
 

13/2017. (I.27.) határozat: 
 
Tárgy: Az alpolgármester költségtérítésének megállapítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Bíró Ferenc Gábor alpolgármester 
költségtérítését 2017. január 1-jei hatállyal a tiszteletdíjának 15%-ában, azaz 30.000,- Ft-
ban állapítja meg. 
 
Határidő: azonnal és 2017. február 28. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
b) Képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásáról szóló önkormányzati 

rendelet módosítása 
 

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság javasolja a rendelet-
tervezet elfogadását, 3 igen szavazattal. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság azzal a módosítással javasolja 
a rendelet-tervezet módosítását, hogy a képviselők tiszteletdíjának alapösszegét 50.000 
Ft-ban állapítsa meg a képviselő-testület.  
 
Balázsné Király Rita: Mennyiben módosítja ez a költségvetést? 
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Klisóczkiné Papp Andrea: A 39.650 Ft-nak a 0,8-szerese az alap tiszteletdíj, ez most 
31.050 Ft. Az előterjesztés szerint az illetményalap 39.500 Ft lett volna, azzal lett 
számolva. Ez 2.587.000 Ft.  
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal és 2 nem 
szavazattal támogatta az 50.000 Ft-os tiszteletdíj alapját a képviselő-testület részére. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk először a módosítási javaslatról, vagyis a 
képviselői alap tiszteletdíj 50.000 Ft-ra történő felemeléséről: 5 igen szavazat és 2 nem 
szavazat, vagyis a rendelet tervezetben az 1. § (1) bekezdésében szereplő összeg 50.000 
Ft lesz és ennek módosításával kérem szavazzunk a rendelet elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal és 2 nem szavazattal az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelete 

a képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásáról 

 
Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében, 143. § 
(4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Arló Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
16/2016.(X.31.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében meghatározott véleményezés 
jogkörében eljáró Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 
 

1. §. 
 
(1) Az önkormányzati képviselőt feladatai ellátásáért tiszteletdíj illeti meg, mely 

alapdíjnak az összege 50.000,- Ft/hó. 
 
(2)  A bizottsági tag képviselő az alapdíjon felül 25 % plusz tiszteletdíjra jogosult. 
 
(3) A bizottsági elnök képviselő az alapdíjon felül 40 % plusz tiszteletdíjra jogosult.  
 
(4) A bizottsági külső tag részére a képviselői tiszteletdíj 50 %-át állapítja meg. 
 

2. § 
 

A képviselőt az 1. §-ban meghatározott tiszteletdíjon felül munkájának ellátásához egy 
darab táblagép ingyenes használata illeti meg természetbeni juttatásként. 
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3. § 

 
(1) Ez a rendelet 2017. február 1-jén lép hatályba. 

 
(2) Az 1. § szerinti tiszteletdíj 2017. január 1-jétől jár. 
 
(3) Hatályát veszíti a képviselők tiszteletdíjáról szóló 1/2015. (II. 2.) önkormányzati 
rendelet. 
 
 
Vámos Istvánné dr.      Klisóczkiné Papp Andrea 
     polgármester          jegyző   
 
 
c) A köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről, egyéb juttatásairól 

szóló rendelet  
 
Vámos Istvánné dr.: Az 50.000 Ft-os illetményalapot a koncepció elfogadásakor 
megszavazta a képviselő-testület. Megváltoznak az arányok és a további pótlékok is 
ennek megfelelően változnak, ezért a rendeletet módosítani kellett.  
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal 
javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. A korábbi években is foglalkoztunk a 
köztisztviselők bérével, mert volt olyan dolgozó, akinek a bérét a minimálbérre kellett 
felemelni.  
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság szintén megtárgyalta az 
előterjesztést és 5 igen szavazattal javasolja elfogadását. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelete 

a köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről, egyéb juttatásairól  

 
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében, a 234. § (3) bekezdés b) 
pondjában és (4) bekezdésében, a 237. §-ában, továbbá a Magyarország 2017. évi 
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében  kapott 
felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2016. (X. 31.) önkormányzati rendelet 3. 
mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Szociális és 
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Oktatási Bizottság és Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Az Arlói Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) dolgozó közszolgálati 
tisztviselők illetményalapját 50.000,- Ft-ban állapítja meg. 
 

2. § 
 

A Hivatalban dolgozó közszolgálati tisztviselők 
a) a felsőfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselők esetében az 

alapilletményének a 20%-a szerinti összegben, 
b) a középfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselők esetében az 

alapilletménynek a 20%-a szerinti összegben 
illetménykiegészítésre jogosultak. 
 

3. § 
 

(1) A közszolgálati tisztviselők részére – házastársuk, gyermekük halála esetén – 
temetési támogatás jár. 

(2) A támogatás összege azonos a szociális ellátásokról szóló önkormányzati 
rendeletben meghatározott temetési segély mindenkori összegével. 

 
4. § 

 
A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők részére illetmény előleg felvételét 
biztosítja kamatmentesen. 
 

5. § 
 
(1) A képviselő-testület tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási 

támogatást nyújt a közszolgálati tisztviselők részére. 
 
(2) A tanulmányi szerződést a munkáltatói jogkör gyakorlója köti meg a közszolgálati 

tisztviselővel.  
 
(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésében meghatározott juttatásra fordítható 

keretösszeget a mindenkor érvényes költségvetési rendeletben határozza meg. 
 

6. § 
 

A Képviselő-testület a köztisztviselők részére a mindenkor érvényes költségvetési 
törvényben meghatározott mértékű bankszámla hozzájárulást nyújt évi egyszeri 
kifizetéssel bankszámlára történő átutalással. 
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7. § 
 
(1) Ez a rendelet 2017. január 31-én lép hatályba.  
 
(2) Hatályát veszti a köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről, egyéb 
juttatásairól szóló 11/2016. (VIII. 22.) rendelet. 
 

8. § 
 
Az 1. § szerinti illetményalapra a közszolgálati tisztviselők 2017. január 1-jétől 
jogosultak. 
 
Vámos Istvánné dr.       Klisóczkiné Papp Andrea  
    polgármester       jegyző 
 
 
d) Nyugdíjba vonulók béremelésére és egyéb béremelésre fedezet 

biztosítása  
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal 
javasolja a béremelés biztosítását. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a javaslatot és 5 
igen szavazattal elfogadását javasolja. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Összesen 2.100.000 Ft a vonzata. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a nyugdíjba vonulók béremeléséről. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

14/2017. (I.27.) határozat: 
 
Tárgy: Nyugdíjba vonulók béremelése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fedezetet biztosít arra, hogy az 
önkormányzatnál és intézményeinél az egy éven belül nyugállományba vonuló dolgozók 
pótlék nélküli illetményének 15 %-kal, a két évben belül nyugállományba vonuló 
dolgozók pótlék nélküli illetményének 10 %-kal történő megemelésére lehetőség legyen. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a fenti béremelés költség vonzatát építse be a 2017. évi 
költségvetésébe. 
 
Határidő: 2017. február 28. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
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Vámos Istvánné dr.: Egyéb béremelésre is érkezett kérelem az ASZAK 
intézményvezetőjétől, 4 dolgozó részére szeretne 30.000 Ft-os illetménykiegészítést.  
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság megvitatta a 
kérelmet és 15.000 Ft/hó összegben javasolja az illetménykiegészítést. A következő 
évben is vissza lehet erre térni. Ez a költségvetésben 1.800.000 Ft-ot jelentene. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a 
30.000 Ft-os illetménykiegészítést.  
 
Vámos Istvánné dr.: A bizottsági üléseken felvetettem az intézményvezető bérének az 
eltérítésére vonatkozó javaslatomat, mi szerint erre fél év múlva térjünk vissza. Ezt a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság nem javasolta napirendre tűzni. 
 
Bíró Ferenc: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság ülésén megbeszéltük az 
30.000 Ft-os eltérítésekkel a 4 dolgozó túlságosan közel kerül az intézményvezető 
béréhez. Nem ugyanazzal a felelősséggel dolgoznak, és nem ugyanazt látják el, mint az 
intézményvezető. Nincs megfelelő eltérés a vezetett emberek és az ő bére között, ezért 
javasolta a bizottság a 15.000 Ft-ot. 
 
Papp Zsóka: Mind a 4 dolgozó felsőfokú végzettséggel, 2 fő diplomával rendelkezik. 2 
dolgozó nagy összegű normatíva lehívását végzi. 21-24 év közötti munkaviszonnyal 
rendelkeznek.  
 
Vámos Istvánné dr.: A rendszerben nincs igazság. Mérhetetlen szakadékot látok két 
intézményvezető között, az óvodavezető és az ASZAK vezetőjének fizetése között. Az 
elvégzett munkát sem lehet összehasonlítani. Azonos korúak, azonos végzettségűek és 
azonos munkaviszonnyal rendelkeznek, mégis az egyik fizetése duplája a másiknak. 
Ezért gondoltam az intézményvezető bérének eltérítését. Nem a szociális ágazatban 
jelentősebbek az emelések, pedig ez a munka is nehéz és felelősségteljes. A rendszer 
bünteti azt az intézményvezetőt, aki szakvizsgával rendelkezik. A többinek az ágazati 
pótléka 30-80.000 Ft közötti, a szakvizsgával rendelkező intézményvezető pótléka 
17.000 Ft. Így nehéz ilyen döntéseket hozni, mindig lesz, akinek nem az elképzelése 
szerint alakul. Igyekszünk azokat egy kicsit méltányolni, akik nyugdíj előtt állnak. A 
mostani döntések jelentősen felkavarják, tovább emelik a költségvetés hiányát. Mi 
felelősséget érzünk a gazdálkodás iránt. Javaslom, nézzük meg hogyan alakul félévkor a 
helyzet.  
 
Bíró Ferenc: Olyan emberekről van szó, akik felelősségteljes munkát végeznek. Az ő 
munkájukért az intézményvezető felel. Továbbra is azt tartom, fogadjuk el így, és fél év 
múlva térjünk vissza erre a témára.  
 
Vámos Istvánné dr.: A felsőfokú közalkalmazottak jelenlegi bére 196.000 – 209.000 Ft 
között van. Ez nagyon kevés. Az eredeti javaslat 1.756.000 Ft-ot jelentett volna a 
költségvetésben. 
 
Papp Zsóka: Az egészségügyben is felemelték a béreket és nagy a csábítás a szociális 
ágazatból.  
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Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a  
- 15.000 Ft-os eltérítésről: 3 igen szavazat, 4 nem szavazat, 
- 30.000 Ft-os eltérítésről:  

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

15/2017. (I.27.) határozat: 
 
Tárgy: ASZAK dolgozóinak illetménykiegészítése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fedezetet biztosít arra, hogy az 
Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ négy dolgozója 30.000 Ft/hó összegű 
illetmény kiegészítésben részesüljön. 
 
A fenti béremelés költség vonzatát a 2017. évi költségvetésbe be kell építeni. 
 
Határidő: azonnal és 2017. február 28. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy az Arlói Szociális Alapszolgáltatási 
Központ intézményvezetője illetmény eltérítésére fél év múlva visszatérünk. 
 
Papp Zsóka: Bejelentem érintettségemet, ezért tartózkodni fogok a szavazástól. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza: 
 

16/2017. (I.27.) határozat: 
 
Tárgy: Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjének béremelése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arlói Szociális 
Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője bérének rendezését egy későbbi 
időpontban tűzi napirendre, 2017. június 30. napjáig.  
 
Határidő: 2017. június 30.  
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
e) Munkába járás költségtérítési összegének meghatározása 

 
Vámos Istvánné dr.: Jogszabályváltozás volt. Az eddigi 9 Ft/km munkába járás 
költségtérítése helyett 15 Ft/km útiköltség támogatást enged meg a jogszabály a 
munkáltatónak, ez adható. Mi a 15 Ft elfogadására tettünk javaslatot az önkormányzat 
területén dolgozókat érintően. 
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Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság javasolja a 15 Ft/km 
útiköltséget, 3 igen szavazattal. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja az 
útiköltség 15 Ft/km-re történő emelését. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a munkába járás útiköltségének felemeléséről. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

17/2017. (I.27.) határozat: 
 
Tárgy: Munkába járás költségtérítési összegének meghatározása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatnál dolgozók 
munkába járásának költségtérítését 2017. január 1. napjától 15 Ft/km összegben állapítja 
meg. 
 
Határidő: 2017. január 1.  
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
f) Fogászati kezelőegység beszerzése 

 
Vámos Istvánné dr.: A fogászati kezelőegység beszerzésére több árajánlatot kértünk, a 
legkedvezőbb 2,2 millió Ft-ba kerülne és az önkormányzat tulajdonát képezné. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal 
javasolja a fogászati kezelőegység beszerzését. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal egyetért a 
fogászati kezelőegység megvásárlásával. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a fogászati kezelőegység beszerzéséről. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

18/2017. (I.27.) határozat: 
 
Tárgy: Fogászati kezelőegység beszerzése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a fogászati kezelő 
egység beszerzésével, 2,2 millió Ft összegben. Ezt az összeget a 2017. évi 
költségvetésben biztosítani kell.  
 
Határidő: 2017. január 1.  
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
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g) Pályázat benyújtása és önrész biztosítása a Külterületi helyi közutak 
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére 

 
Vámos Istvánné dr.: A traktorhoz kiegészítő eszközökre lehet pályázni. Szakembereket 
kértem, hogy nézzék meg mi az az eszköz, ami használható lenne. Hótoló lapátot 
szerettünk volna, de a traktorra ezt nem tudjuk rátenni, csak vonóeszközt lehetne 
felszerelni, ezért ez nem felel meg a terveinknek. Helyette markoló gép, sószóró, 
szárzúzó megpályázására nyílna lehetőség. Ehhez 463.800 Ft az 5 %-os önrész. A 
pályázaton belül Borsodnádasd eszköz beszerzése 10 millió Ft, Arlóé 8 millió Ft és 
ennek arányában kell az 5 %-ot bevállalni. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megvitatta a pályázattal 
kapcsolatos anyagot és 5 igen szavazattal javasolja elfogadását. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

19/2017. (I. 27.) határozat 
 

Tárgy: VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, 
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 
szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázati felhívásra 
támogatási kérelem benyújtása  

 
Arló Nagyközség Önkormányzata döntött arról, hogy a Miniszterelnökség 
Agrár-és vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a 
Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága által meghirdetett VP-6-7.2.1-7.4.1.2-
16 „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” 
című pályázati felhívásra konzorciumi formában támogatási kérelmet nyújt be. 
 
A fejlesztés megnevezése: Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati 
utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 
munkagépek beszerzése 
A projekt címe: Önkormányzati utak kezeléséhez szükséges gépek beszerzése 
Borsodnádasdon és Arlóban 
 
Konzorciumi partner: Borsodnádasd Város Önkormányzata 
A konzorcium vezetője: Borsodnádasd Város Önkormányzata 
A projekt megvalósítója: Konzorcium 
A fejlesztés arlói helyszíne (pontos cím és hrsz.) : 3663 Arló, Ady Endre út 162., 
helyrajzi szám: 1345/2 
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A beruházás összköltsége:  bruttó 19.890.740 Ft.  
 
Ebből Arló Nagyközség Önkormányzatának projektrészére eső költsége: bruttó 
9.276.998 Ft 
 
A pályázat keretében igényelt támogatás: A projekt teljes elszámolható 
összköltségének a 95%-a. 
 
A szükséges önerő Arló Nagyközség Önkormányzata részéről: bruttó 463.850 Ft. 
A szükséges önerőt Arló Nagyközség Önkormányzata biztosítja. 
 
A képviselőtestület felhatalmazza a konzorciumvezető Borsodnádasd Város 
Önkormányzatát, hogy a pályázat előkészítésében, a pályázati szakaszban, és a 
pályázat nyertessége esetén a projekt lebonyolításában eljárjon, a szükséges 
nyilatkozatokat megtegye, nyertes ajánlattevőket kiválassza és megkösse a 
szükséges szerződéseket. 
 
Határidő:  2017. február 28. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
h) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 

megállapítása 
 
 
Vámos Istvánné dr.: Az önkormányzat eddig sem, és ezután sem kíván élni a hitel 
felvételi lehetőséggel. Jelentős hiány képződik a költségvetésben, amit megpróbáltunk 
pályázati forrásból kiegészíteni. 2017-ben két alkalommal fogjuk a forrás hiány miatt 
beadni a pályázatunkat.  
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal 
javasolja az elfogadást. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja az 
elfogadást. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő 
fizetési kötelezettségek megállapításáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 
 
 
 



 35 

20/2017. (I. 27.) határozat 
 
Tárgy: Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint 
az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre 
várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint jóváhagyja.  
 
Határidő: 2017. január 31.  
Felelős: Vámos Istvánné dr.  polgármester 

Melléklet 
 

Arló Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek bemutatása 

                   Forintban! 

Saját bevétel és adósságot keletkeztető 
ügyletből eredő fizetési kötelezettség 

összegei MEGNEVEZÉS 
Sor-
szám 

2018. 2019. 2020. 

ÖSSZESEN 
F=(C+D+E) 

A B C D E F 

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel 01 32000000  32500000  32800000  97 300000 

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot 
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és 
hasznosításából származó bevétel 

02        

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 03        

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, 
részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból 
származó bevétel 

04        

Bírság-, pótlék- és díjbevétel 05 1050000  1100000  1150000  3300000 

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos 
megtérülés 06        

Saját bevételek (01+… .+06) 07 33050000 33600000 33950000 100600000 

Saját bevételek  (07 sor)  50%-a  08 16525000 16800000 16975000 50300000 

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, 
átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak 
aktuális tőketartozása 

09        

A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) 
szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba 
hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, 
kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb 
értékpapír esetén annak vételára 

10        

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás 
napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel 
megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke 

11        

Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként 
történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a 
lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege 

12        
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A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött 
adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - 
ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki 
repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött 
visszavásárlási ár 

13        

A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt 
nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még 
ki nem fizetett ellenérték 

14        

hitelintézetek által, származékos műveletek  
különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-
nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti 
betétek, és azok összege 

15        

Fizetési kötelezettség (09+…+15) 16     

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 
bevétel (08-16) 

17 16525000 16800000 16975000 50300000 

 

5. napirendi pont 
 

2017. évi költségvetés 
 

Vámos Istvánné dr.: Látható, a tervezett előterjesztés nem fogja megállni a helyét, 
jelentős módosításra szorul, ezért nem javaslom az elfogadását.  
 
Balázsné Király Rita: Ezek az elfogadott intézkedések módosítani fogják a 
költségvetést. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság a 109 millió Ft-os 
költségvetési hiánnyal elfogadásra javasolta a költségvetést. A költségvetéssel 
kapcsolatban három dologról szeretnék beszélni. Nem örvendetes dolog, hogy az iskola 
az államhoz került, a tulajdonos ennek ellenére az önkormányzat maradt. Az 1 millió Ft-
os támogatást nem kell adni, ezért a működést kétségesnek tartom. Mindig kétségesek az 
ilyen centralizált intézkedések. A másik az óvoda, 2017. január 1-től hoztak olyan 
rendeletet, hogy minden 3 éves gyereknek óvodába kellene járnia, ennek az előírásnak 
nincsenek meg a feltételei. A szociális területen a tavalyi évben több millió Ft-tal, idei 
évben 6 millió Ft-tal kevesebb pénz kapunk, ami a lakosságot nagymértékben fogja 
érinteni. Ezekről nem igazán tudok pozitív véleményt mondani.  
 
Papp Zsóka: A sok módosítás miatt nem javaslom a költségvetés elfogadását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Tragikusnak élem meg az oktatási helyzetnek rossz irányba való 
menetelét. Az nem vigasz az önkormányzatnak, hogy havi 1,3 millió Ft oda kell adni, 
vagy nem. Amiben tudtunk, abban segítséget nyújtott az önkormányzat. Ha a felső 
tagozatosok járnak Ózdra vagy Borsodnádasdra, vagy ha utaznak a diákok és a tanárok 
is, az egyik se jó. Ennek mindig a gyerekek vagy a szülők látják kárát. A más településről 
érkező gyerekek konfliktust fognak gerjeszteni az iskolában. Problémák lesznek a 
pedagógusok, a szülők, és a gyerek között. Borsodszentgyörgyön most is molesztálják az 
arlóiakat, soha nem lesz elfogadott az idegen gyerek. A Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság ülésén hangzott el, hogy jobban járnánk, ha az alsós gyerekek maradnának itt, 
mert azok a gyerekek talán még kezelhetőbbek. Azt a helyi közösséget, ami 
összeverődött, nem kellene tovább zülleszteni. A gyerekek neveltetése az iskolában 
történik meg, mert a családban a neveltetésük nem megoldott. Felmerült az a gondolat,  



 37 

 
próbáljuk-e meg átadni az iskolát az egyháznak? Tudni kell, hogy mit szólna ehhez a 
pedagógus társadalom. Nem tudjuk, jobb kezekben lenne-e az iskola az egyháznál, 
áprilisig van erre lehetőségünk. Segítünk-e ezzel vagy ártunk, hol lenne jobb helyzet? 
Azt kérném a testülettől és az iskola vezetésétől, keressünk alternatívát. Amennyiben 
szükséges, kérjünk időpontot az egyháznál. 
 
Balázsné Király Rita: A tankerületi igazgató polgármester asszonyt fel fogja keresni, a 
tankerület február 14-én a három környéki iskolával fog egyeztetni, a szervezési 
feladatok kezdetleges szinten vannak. Hétfőn lesz tantestületi értekezlet. 
 
Vámos Istvánné dr.: Javaslom, tegyék fel a kérdéseket a pedagógusoknak, kíváncsi 
vagyok az ő véleményükre.  
 
Balázsné Király Rita: Akkor tudnék dönteni, ha tudom a február 14-i egyeztetés 
eredményét. Ha az egyházhoz kerül az iskola, akkor a pedagógus elveszti a 
közalkalmazotti státuszát, elveszíti a jubileumi jutalmat. Nem biztos, hogy minden 
pedagógus szeretne egyházi iskolában tanítani. 
 
Tengely László: Van a környéken olyan iskola, ami egyházi kezelésben van. Érdemes 
lenne megkeresni őket, kikérdezni milyen tapasztalataik vannak, hogyan sikerült az 
átállás. Ez segítene a döntésben. 
 
Vámos Istvánné dr.: A tantestület mutat-e hajlandóságot vagy nem, ez az elsődleges 
lépés. 
 
Tengely László: Jó lenne a tapasztalatszerzés, a döntést is megkönnyítené.  
 
Dulai Roland: Minél előbb meg kell keresni az egri érsekséget. Az egyház is megadja 
azokat a feltételeket, mint az állam. 
 
Balogh Edina: Először az iskolavezetésnek kellene tájékozódni. Még nem tudunk 
konkrétumot. 
 
Papp Zsóka: Többekkel beszélgettem, akik elmondták, hogy az egyház a házi 
segítségnyújtást nagyszerűen működteti. Szolgáltatás csomagokat is átvesz az egyház.  
 
Vámos Istvánné dr.: Az elhangzottak alapján nem javaslom a költségvetés elfogadását. 
Kérem, szavazzunk erről. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
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21/2017. (I. 27.) határozat 
 
Tárgy: 2017. évi költségvetés 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi 
költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal nem fogadja el. Kéri a polgármestert 
annak további átdolgozására. 
 
Határidő: 2017. február 28.  
Felelős: Vámos Istvánné dr.  polgármester 
 

6. napirendi pont 
 

Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött  
együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Balázsné Király Rita: Minden év januárjában kell ezzel foglalkozni, érdemben, 
tartalmában, formájában nincs változás az előző évihez képest. Az Ügyrendi, Szociális és 
Oktatási Bizottság 3 igennel javasolja elfogadását. 
 
Bíró Ferenc: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodását 
tárgyaljuk, hol van az elnök? Őket ez ennyire érdekli?  
 
Vámos Istvánné dr.: Ma reggel volt a Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülése. Ott 
elmondtam, hogy én nem vagyok megelégedve a munkájukkal. Azt a segítséget 
megkapják, ami a törvényben előírt kötelezettségünk. Az együttműködési megállapodást 
elfogadásra javaslom. Kérem, szavazzunk az együttműködési megállapodásról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

22/2017. (I. 27.) határozat 
 
Tárgy: Együttműködési megállapodás Arló Nagyközség Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatával 
 
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Arló Nagyközség Önkormányzata 
és Arló Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési 
megállapodást felülvizsgálta és a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  
 
Határidő: minden év január 31., illetve  

általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül  
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, valamint  
ARLÓ NAGYKÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI 

ÖNKORMÁNYZATA között  
1. Általános szempontok 
 
Arló Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete, 
valamint az Arló Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: 
nemzetiségi önkormányzat) Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény 80. § (1)-(4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján 
együttműködési megállapodást (továbbiakban: megállapodás) kötnek. 
A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – megállapodás alapján 
– az önkormányzat költségvetési szerveként működő Arlói Polgármesteri Hivatal (a 
továbbiakban: hivatal).  
A megállapodás részletesen tartalmazza azokat a feladatokat és 
együttműködési lehetőségeket, amelyek eredményesen segítik a 
jogszabályokból adódó kötelezettségek teljesítését és a közösen 
megfogalmazott célok megvalósítását. 
 
2. Az együttműködési lehetőségek területei és formái 
 
Az önkormányzat a nemzetiségi ügyek ellátása körében biztosítja a nemzetiségi jogok 
érvényesülését, ellátja a településen a kulturális szolgáltatással, nyilvános könyvtári 
ellátással, muzeális intézmények fenntartásával, közművelődéssel, tájékoztatással, a 
nemzetiség szellemi, épített és tárgyi örökségével, írott és elektronikus sajtójával, a 
szociális alapellátással, a helyi közfoglalkoztatással kapcsolatos települési önkormányzati 
feladatokat. 
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szabályozza az önkormányzat 
képviselő-testülete feladatait a településen működő települési nemzetiségi 
önkormányzattal. 
Az önkormányzat képviselő-testülete a nemzetiségek ügyeivel foglalkozó bizottságban a 
települési nemzetiségi önkormányzat képviselteti magát. 
A nemzetiségi önkormányzat pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és egyéb alapvető feladatai 
egységes szabályok szerinti elvégzése, átláthatósága érdekében kapcsolódik az 
önkormányzat hivatala által működtetetett – az állami informatikai rendszerrel 
összekapcsolható – informatikai rendszerhez, amely a folyamatos pénzügyi állami 
ellenőrzés eszközeként is szolgál.  
A hivatal a nemzetiségi önkormányzat részére – annak székhelyén – biztosítja az 
önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a 
működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. A végrehajtásról a hivatal 
gondoskodik.  
Az önkormányzat a lehetőségei és költségvetési helyzetének figyelembe vétele mellett a 
nemzetiségi önkormányzattal történő előzetes egyeztetést követően az adott évi 
költségvetési rendeletében – egyes feladatellátáshoz – pénzügyi támogatást biztosíthat.  
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A hivatal segíti a nemzetiségi önkormányzat pályázati lehetőségeinek a feltárását és azok 
elkészítését. 
A hivatal jegyzője az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat közötti 
kapcsolattartásra Bíróné Molnár Márta vezető főtanácsost jelöli ki. 
Az önkormányzat megbízásából és képviseletében a jegyző, vagy jegyzővel azonos 
képesítési előírásoknak megfelelő – megbízottja részt vesz a nemzetiségi önkormányzat 
testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. 
Az oktatás területén kiemelt figyelemmel kísérik a roma nemzetiségű gyerekek 
továbbtanulásának lehetőségeit, annak segítése érdekében a tehetséges tanulók az 
önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat döntése alapján ösztöndíj támogatásban 
részesülhetnek.  
A hivatal a nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább tizenhat 
órában, az önkormányzati feladat ellátásához, működéséhez (a testületi, tisztségviselői, 
képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt 
helyiség ingyenes használatát biztosítja. A helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó 
rezsiköltségek és fenntartási költségeket az önkormányzat viseli. A hivatal a nemzetiségi 
önkormányzat feladatellátásához – térítésmentesen – külön helyiséget biztosít az 
önkormányzat Arló, Ady Endre út 137. számú ingatlanában. 
A hivatal biztosítja a postai levelezési, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok 
ellátását, jegyzőkönyvek elkészítését és az ezzel járó költségek viselését. 
Az önkormányzat gazdálkodásával összefüggő sajátos feladatokat a számviteli politika 
keretében elkészített - eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata, az 
eszközök és források értékelési szabályzata, a pénzkezelési szabályzat - továbbá a 
felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata és a számlarend 
tartalmazza. A szabályzatok hatálya a nemzetiségi önkormányzatra is kiterjednek. 
 
3. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje 
 
A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozat tervezetét a jegyző készíti elő, 
amelyet a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszt a nemzetiségi önkormányzat 
testülete elé.  
A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése során a jegyző a 
nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges 
adatokat – a költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állást 
követően – közli a nemzetiségi önkormányzat elnökével. 
A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére az Áht. 23.-25. § 
rendelkezéseit az Áht. 26. § (1) bekezdése szerinti eltérésekkel, továbbá az Ávr. 24. §-t, a 
27. §-t és a 28. §-t  kell alkalmazni az Ávr. 29.§ (1) bekezdésében foglalt eltérésekkel.  
Az önkormányzat képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat részére meghatározott 
támogatás mértékéről a döntést követő 15 napon belül tájékoztatja a nemzetiségi 
önkormányzatot.  
A jegyző által elkészített költségvetési határozat tervezetet az elnök február 15-éig, ha a 
központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem 
fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 
negyvenötödik napig benyújtja a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének.  
 
A nemzetiségi önkormányzat a képviselő-testület által jóváhagyott éves költségvetésről 
az államháztartás pénzügyi információs rendszere keretében adatszolgáltatást teljesít. 
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A hivatal a nemzetiségi önkormányzat jóváhagyott elemi költségvetéséről a határozat-
tervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő harminc napon belül 
adatot szolgáltat a Kincstár területileg illetékes szervéhez. 
A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséért, az elfogadást 
követő adatszolgáltatások határidőben történő teljesítéséért Benőcs Józsefné pénzügyi 
főelőadó a felelős.  
Az önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan döntési 
jogosultsággal nem rendelkezik. 
Az önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozata törvényességéért, 
bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, továbbá egymás 
kötelezettségvállalásiért és tartozásaiért nem felelős. 
 
4. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje 
 
A nemzetiségi önkormányzat előirányzatai kizárólag a nemzetiségi önkormányzat 
költségvetési határozata alapján módosíthatók. 
Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatai felett többletbevételt ér 
el, bevétel kiesése keletkezik, vagy kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt 
végre, abban az esetben módosítania kell költségvetési határozatát, melyről a nemzetiségi 
önkormányzat képviselő-testülete dönthet. 
A nemzetiségi önkormányzat által végrehajtott előirányzat változásának határozat-
tervezetét a jegyző készíti elő. Az év közben engedélyezett központi támogatások 
felhasználásáról, a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások miatt a 
költségvetési határozat módosításáról a jegyző által történő előkészítése után, az elnök 
előterjesztése alapján a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete dönt.  
A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete – az első negyedév kivételével – 
negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének 
határidejéig (február 28-ig), december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési 
határozatát. Ha év közben az Országgyűlés – a nemzetiségi önkormányzatot érintő 
módon – meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat 
csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület 
elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.  
A nemzetiségi önkormányzat előirányzat módosításainak képviselő-testületi 
előterjesztésének előkészítéséért a jegyző a felelős.  
A nemzetiségi önkormányzat előirányzatairól és az abban bekövetkezett változásairól a 
hivatalban Benőcs Józsefné pénzügyi főelőadó naprakész nyilvántartást vezet. 
 
5. Beszámolási kötelezettség 
 
A nemzetiségi önkormányzat zárszámadási határozat tervezetét a jegyző készíti elő, 
amelyet a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszt a nemzetiségi önkormányzat 
testülete elé.  
A nemzetiségi önkormányzat az éves gazdálkodásáról szóló zárszámadását – a 
költségvetéshez hasonlóan – határozatban köteles elfogadni. 
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6. A költségvetési gazdálkodás szabályai 
 
A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve a hivatal, ahol 
Benőcs Józsefné pénzügyi főelőadó, Balázs Mihályné pénzügyi főmunkatárs, Molnárné 
Plesovszki Judit pénzügyi előadó, Csépányi Andrea főelőadó a költségvetési szervekre 
vonatkozó gazdálkodási szabályok betartása mellett végzik feladataikat. 
A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásával összefüggő döntési hatáskörök és 
ellenőrzési jogkörök gyakorlásának rendjét, felelőseinek és a helyettesítés rendjének a 
meghatározását a hivatal gazdálkodási szabályzata tartalmazza. 
 
6.1. Kötelezettségvállalás  
A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában szereplő előirányzatai terhére 
kizárólag a nemzetiségi önkormányzat elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott 
nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettese vállalhat kötelezettséget. A felhatalmazás, 
illetve a felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban történhet.  
A nemzetiségi önkormányzat nevében kötelezettséget vállalni az Ávr-ben foglalt 
kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét 
megelőzően, írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a 
szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi 
fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó 
szabályokat. 
A nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásainak nyilvántartásáról a hivatalban 
Balázs Mihályné pénzügyi főmunkatárs gondoskodik. 
 
6.2. Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése 
A nemzetiségi önkormányzat nevében vállalt kötelezettség pénzügyi ellenjegyzésére a 
jegyző által írásban kijelölt, a hivatal állományába tartozó Benőcs Józsefné pénzügyi 
főelőadó, vagy Bíróné Molnár Márta pénzügyi főtanácsos köztisztviselők jogosultak. 
A nemzetiségi önkormányzatnál felhatalmazott pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi 
ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy a tervezett kifizetési 
időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a 
gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 
Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg az előző bekezdésében előírtaknak, a 
pénzügyi ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót, a 
kötelezettséget vállaló szerv vezetőjét és a jegyzőt. 
A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés 
dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra 
jogosult személy aláírásával kell igazolni. 
 
6.3. Teljesítésigazolás 
A teljesítés igazolására a nemzetiségi önkormányzat nevében az elnök, vagy megbízása 
alapján az elnökhelyettes, vagy Benőcs Józsefné pénzügyi főelőadó írásban jogosult.  
A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, 
az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. 
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6.4. Érvényesítés  
Érvényesítésre a nemzetiségi önkormányzat nevében a jegyző megbízása alapján Balázs 
Mihályné pénzügyi főmunkatárs, vagy Bíróné Molnár Márta pénzügyi főtanácsos írásban 
jogosult.  
Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést, a megállapított 
összeget, az érvényesítés dátumát és az érvényesítő aláírását. 
Az érvényesítőnek a nemzetiségi önkormányzat gazdasági eseményeinek vonatkozásában 
ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző 
ügymenetben az Áht., az államháztartási számviteli kormányrendelet és e rendelet 
előírásait, továbbá a gazdálkodási szabályzatban foglaltakat megtartották-e. 
 
6.5. Utalványozás  
Utalványozásra a nemzetiségi önkormányzat elnöke, vagy az általa írásban 
felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. A felhatalmazás, illetve a 
felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban történhet.  
Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra 
rávezetett, más esetben külön írásbeli rendelkezéssel lehet. Utalványozásra a 
teljesítésigazolást követően kerülhet sor. 
Nem kell utalványozni az Ávr. 59. § (5) bekezdésében nevesített esetekben. 
 
6.6. Összeférhetetlenségi követelmények 
A nemzetiségi önkormányzat tekintetében a kötelezettségvállaló és a pénzügyi 
ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az 
érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a 
kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. A 
kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés 
igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a 
Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el. A 
hivatalban Benőcs Józsefné pénzügyi főelőadó a kötelezettségvállalásra, pénzügyi 
ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult 
személyekről és aláírás-mintájukról a gazdálkodási szabályzatban foglaltak szerint 
naprakész nyilvántartást vezet. 
 
7. Pénzellátás 
 
A nemzetiségi önkormányzat az önkormányzat számlavezetőjénél, az OTP Bank Nyrt. 
Ózdi Fiókjánál vezeti 11734121-15781761 számú pénzforgalmi számláját. A számla 
feletti rendelkezési jogosultakat a pénzkezelési szabályzat melléklete tartalmazza. 
A nemzetiségi önkormányzat pénzforgalmi számlát,– a meghatározott kivételekkel – egy 
belföldi hitelintézetnél vagy a Kincstárban nyithat, és csak egy pénzforgalmi számlával 
rendelkezhet. Költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással kapcsolatos minden 
pénzforgalmát e számlán köteles lebonyolítani. 
A nemzetiségi önkormányzat döntése alapján és forrásai terhére 
a) fizetési számlájához kapcsolódóan alcímű számlákat (a központi költségvetésből 
folyósított hozzájárulások, támogatások jogszabályban meghatározott esetben; rövid 
lejáratú betétei elkülönítésére szolgáló alszámla; egyéb, meghatározott célú 
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pénzeszközök elkülönítésére szolgáló alszámla és programonként az európai uniós 
forrásból finanszírozott programok lebonyolítására szolgáló alszámla.) 

b) letéti pénzeszközök kezelésére letéti számlát, 
c) devizabetét számlát vezethet. 
A nemzetiségi önkormányzat önálló pénztárat működtet. A hivatalban a nemzetiségi 
önkormányzat házipénztárából a készpénzben történő kiadások teljesítésére a pénztári 
órák figyelembe vételével kerülhet sor.  
A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám 
igénylésével kapcsolatos feladatokat a hivatal pénzügyi ügyintézője (Benőcs Józsefné 
pénzügyi főelőadó) látja el. 
 
8. Vagyongazdálkodás 
 
A nemzetiségi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről a hivatal elkülönített 
nyilvántartást vezet, melyért Balázs Mihályné főmunkatárs és Csépányi Andrea főelőadó 
a felelős. 
A nemzetiségi önkormányzat vagyona, – az abban bekövetkezett növekedés vagy 
csökkenés – elkülönítetten a könyvviteli mérleg szerkezete szerinti tagolásban, a 
zárszámadási határozatban kerül bemutatásra.  
A vagyon leltározása az önkormányzat leltározási és leltárkészítési szabályzatában 
előírtak szerinti rendszerességgel és módon történik. A nemzetiségi önkormányzat 
vagyonának leltározásában az elnök, és az általa írásban kijelölt képviselő közreműködik. 
A vagyontárgyak selejtezésével összefüggő szabályokat a hivatal felesleges 
vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének a szabályzatában előírtak szerint kell 
elvégezni. A nemzetiségi önkormányzat a selejtezésre javasolt eszközeire az elnök – a 
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének véleményét kikérve – tesz javaslatot a 
jegyző felé. 
 
9. A belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés 
 
A hivatal a nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában köteles a belső kontrollrendszer 
keretében kialakítani, működtetni és fejleszteni a kontrollkörnyezetet, a kockázatkezelési 
rendszert, a kontrolltevékenységeket, az információ és kommunikációs rendszert, 
továbbá a nyomon követési rendszert. A nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó belső 
kontrollrendszer kialakításáért a jegyző a felelős. 
A belső kontrollrendszer kialakításánál figyelembe kell venni a költségvetési szervek 
belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet előírásait, továbbá az államháztartásért felelős miniszter által közzétett 
módszertani útmutatókban leírtakat. 
A nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzését „GY & GY” Perfekt Audit Kft. belső 
ellenőrei végzik. Belső ellenőrzésre a kockázatelemzéssel alátámasztott éves belső 
ellenőrzési tervben meghatározottak szerint kerül sor. A belső ellenőrzés lefolytatásának 
rendjét a belső ellenőrzési vezető által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv 
tartalmazza. 
A nemzetiségi önkormányzat részt vesz a belső ellenőrzés értékeléséről készülő éves 
beszámoló – rá vonatkozó részének - elkészítésében, amit a hivatal készít el. 
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10. Gazdálkodáshoz kapcsolódó szabályzatok 
 
Az önkormányzat gazdálkodó szervénél, azaz a hivatalnál található és a gazdálkodás 
vitelét szabályozó valamennyi szabályzat rögzíti a nemzetiségi önkormányzat 
gazdálkodásának szabályait is. A belső szabályzatokban előírtak a nemzetiségi 
önkormányzatra is kötelező érvénnyel vonatkoznak. 
 
11. Záró rendelkezések 
 
A megállapodás 2017. február 1. napjától lép hatályba és az ebben foglaltakat e naptól 
kezdve kell alkalmazni. 
A korábban megkötött és 2017. január 27-én felülvizsgált megállapodás hatályát veszti. 
A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az 
alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.  
 
Arló, 2017. január 20. 
 
 
 

……………………..………….. 
Polgármester 

……….………………………….. 
elnök 

 
Záradék: Az együttműködési megállapodást Arló Nagyközség Önkormányzata 
képviselő-testülete a 22/2017. (I.27.) határozatával, az Arló Nagyközség Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a …./2017. (…...) határozatával 
jóváhagyta.  
 
Arló, 2017………………. 
                                                                                        
       Klisóczkiné Papp Andrea 
        jegyző 
 

7. napirendi pont 
Polgármester szabadságának ütemezése 

 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság tudomásul vette a 
polgármester szabadságának ütemezését. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja az 
előterjesztés elfogadását. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
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23/2017. (I. 27.) határozat 
 
Tárgy: Polgármester 2017. évi fizetett szabadságának ütemezése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Vámos Istvánné dr. polgármester 
2017. évi szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

Kezdete (év.hó.nap) Vége (év.hó.nap) Munkanapok száma 
2017. 02. 01. 2017. 02. 03. 3 
2017. 03. 30. 2017. 03. 31. 2 
2017. 04. 10. 2017. 04. 14. 5 
2017. 07. 03. 2017. 07. 14. 10 
2017. 08. 01. 2017. 08. 11. 9 
2017. 10. 30. 2017. 11. 03. 4 
2017. 12. 20. 2017.12. 29. 6 

 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

8. napirendi pont 
 

Indítványok, javaslatok, egyebek 
 

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
a) Polgárőrség előleg kérelme  
 
Kiss Emőke: A Polgárőrség minden képviselőnek felajánlja, jöjjenek el, amikor 
szolgálatot teljesítünk. Megvan a menetrendünk, szívesen látunk bárkit. Az Ózd Gömöri 
Polgárőrség fel fog oszlani és vannak lovas polgárőrök is, akik jelezték, szeretnének 
hozzánk csatlakozni. Ez azt jelenti, 4 lovassal és 1 gyalogos polgárőrrel bővülne az 
egyesületünk. A lovasoknak teljesen külön támogatásuk van, a lóra különféle támogatást 
kapnak. Itt látnak el szolgálatot, de külön költségvetésük van, hozzánk tartoznak, mint 
tagok. 
 
Vámos Istvánné dr.: Jogilag úgy működik, hogy hasonló más egyesületbe kell 
beolvadni, ami az alapító okiratot is érinti, mert új taglétszámot jelent, amiről a taggyűlés 
fog dönteni.  
 
Kiss Emőke: Olyan terepen tudnak menni, ahol más nem. Örülünk, hogy hozzánk 
csatlakoznak. A lovas tagozat szigorú feltételekkel működik, külön kellett vizsgázniuk. 
Megérdeklődtük a megyei szövetségnél, úgy tűnik működni fog. Az önkormányzati 
támogatási összegek kb. márciusban fognak megérkezni az egyesületekhez. Van-e arra 
lehetőség, hogy a Polgárőrség valamennyi előleget kapjon? 
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Schlága István: Ez év december 31-ig el kell számolni a 2016. évi támogatással. Január-
február hónapban nem tudunk pénzhez jutni, hosszú így ez a két hónap. Jó lenne, ha 
január végén, február elején pénzhez juthatnánk.  
 
Vámos Istvánné dr.: A pályázati összeg terhére kértek előleget? Milyen összegre 
gondoltatok? 
 
Kiss Emőke: 30-50.000 Ft között.  
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Ez is mutatja, hogy korábbi időpontban kellene elbírálni a 
pályázatot, úgy hogy február elején kapjanak pénzt a civil szervezetek. Ha a civil 
szervezet január 15-ig benyújtja a pályázatot, akkor februárban kaphatna pénzt. Az, hogy 
márciusban-áprilisban kapnak pénzt, a többi egyesületnél is gondot okoz, mert 
működniük kell és nincs pénz. 
 
Vámos Istvánné dr.: Az Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítványnál spórolás volt, mert nem 
működött a tv, szünetelt az adás, nem kellett jogdíjat fizetni. Megkapták az adó 1%-át is. 
Kérem, szavazzunk arról, hogy támogassuk-e a Polgárőrség vezetésének a kérését, mely 
a pályázati előlegre vonatkozik. Az előleg összege 30.000 Ft lenne, azzal a kikötéssel, 
hogy ha a pályázat sikertelen lesz, vagy nem nyújtják be a pályázatot, a pályázat 
elbírálását követően 15 napon belül visszafizetik.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

24/2017. (I. 27.) határozat 
 
Tárgy: Polgárőrség előleg kérelme 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
Polgárőrség részére előleget biztosítson.  
Az előleget a 2017. évi civil szervezetek részére nyújtott önkormányzati támogatás 
terhére biztosítja.  
Az előleg összege 30.000 Ft.  
Amennyiben a Polgárőrség pályázata sikertelen lesz, vagy nem nyújtják be a pályázatot, 
a civil szervezetek pályázatának elbírálását követő 15 napon belül ezt az összeget vissza 
kell fizetniük. 
 
Határidő: 2017. március 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Tengely László: Az adó 1 %-át fel lehetne ajánlani a Polgárőrségnek is. 
 
Schlága István: Nekünk nem lehet felajánlani.  
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b) Közkifolyó áthelyezése 
 
Vámos Istvánné dr.: A Rákóczi út 16. szám előtt elhelyezett közkifolyó áthelyezésével 
kapcsolatban írtam levelet az ÉRV Zrt.-nek. Azt a választ kaptam, hogy az áthelyezés 
miatt elkerülhetetlen új közmű akna kiépítése, mely az áthelyezés költségét jelentősen 
megnöveli. Az áthelyezés előzetesen becsült, várható költsége 800.000 Ft. Véleményük 
szerint a kiépített vízelvezető árok felújítása is megoldhatná ezt a problémát.  
 
Papp Zsóka: Meg kellene mérni a távolságot, hogy a rendelővel szemben lévő kút 
megfelelő távolságra van-e a lakóházaktól. A két közkifolyó közel van egymáshoz. 
 
Bíró Ferenc: Szerintem a Pap Jánosék háza nem fér bele az előírt távolságba.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, felmérjük, hogy a közkifolyótól a 
lakóházak milyen távolságra vannak, és ez alapján döntünk a további munkálatokról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

25/2017. (I. 27.) határozat 
 
Tárgy: Közkifolyó áthelyezése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arló, Rákóczi út 16. szám 
előtt lévő közkifolyó áthelyezése ügyében további vizsgálatokat tart szükségesnek.  
Az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. az áthelyezés várható, előzetesen 
becsült költségét 800.000 Ft-ban állapította meg. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, vizsgáltassa meg, hogy az Arló, Rákóczi út 
5. szám előtt lévő közkifolyó megfelel-e annak az előírásnak, hogy lakóépületek esetén 
legfeljebb 150 m távolságon belül vízvételezési lehetőséget kell biztosítani.   
 
Határidő: 2017. március 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
c) Főszezon Kiállításon való részvétel 
 
Vámos Istvánné dr.: Ismételten meghívást kaptunk a Főszezon ’17 kiállításra a Budai 
Várban, május 13-14. napjára.  
 
Balázsné Király Rita: Az előterjesztést az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 
megtárgyalta és 3 igen szavazattal javasolja a részvételt. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal támogatja a 
kiállításon való megjelenést.  
 
Vámos Istvánné dr.: Ha nem kérjük a hűtőt, akkor 17.000 Ft-tal kevesebbet kell fizetni. 
Kérem, szavazzunk a részvételről és a felajánlás elfogadásáról. 
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A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

26/2017. (I. 27.) határozat 
 
Tárgy: Főszezon kiállításon való részvétel 

 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 2017. május 13-14. 
napján megrendezésre kerülő Főszezon Turisztikai Kiállítás és Vásáron való részvétellel 
a Budai Várban. 
 
Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
d) Védőoltási program 
 
Vámos Istvánné dr.: A GlaxoSmithKline Kft. felajánlotta, hogy nem kötelező 
védőoltásokat tudnának szállítani. Pl. bárányhimlő, rotavírus, meningococcus betegségek 
megelőzését szolgáló védőoltásokat. Van olyan oltás, amelyből egy nem elég, meg kell 
ismételni.  
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság megvitatta ezt a 
lehetőséget, de nem javasoltuk ennek elfogadását. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság sem javasolta az oltások 
megrendelését. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy a GlaxoSmithKline Kft. által 
felajánlott oltásokat az önkormányzat nem kívánja igénybe venni.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

27/2017. (I. 27.) határozat 
 
Tárgy: Védőoltási program 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a GlaxoSmithKline Kft. által 
felajánlott nem kötelező védőoltások megrendelését nem támogatja, nem kíván a lakosok 
részére ingyenes védőoltást biztosítani, mivel annak fedezete nem áll rendelkezésre a 
költségvetésben. 
 
Határidő: 2017. január 27. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
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e) Vakok és gyengén látók munkahelyteremtésének támogatása 
 
Vámos Istvánné dr.: A Vakok és Gyengén látók Fejér Megyei Szervezete segítségünket 
kérte, munkahely teremtés érdekében a foglalkoztatásukhoz szükség lenne fénymásoló 
berendezésre és nyomtatókra.  
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság nem javasolja a 
támogatást. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság sem javasolja a támogatást. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy nem tudjuk támogatni a Vakok és 
Gyengén látók kérését. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

28/2017. (I. 27.) határozat 
 
Tárgy: Vakok és gyengén látók munkahelyteremtésének támogatási kérelme 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vakok és Gyengén látók 
Fejér Megyei Szervezete kérését megtárgyalta. A Képviselő-testületnek nincs lehetősége 
a szervezet munkahelyteremtésének támogatására. 
 
Határidő: 2017. január 27. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
f) Peter Cserny Alapítvány támogatási kérelme 
 
Vámos Istvánné dr.: Koraszülött mentéshez kér segítséget az alapítvány. 2016-ban 15 
mentést végeztek, a térítésmentes szolgáltatás értéke 818.115 Ft volt, ebből az állam 75 
%-ot térített meg. A lakosságnak nyújtott térítésmentes segítség 204.529 Ft. Adományt 
kér vagy az 1 % felajánlását. 
 
Bíró Ferenc: Javaslom az 1 %-os felajánlást a TV-be betenni, és aki szeretné, támogassa 
őket. 
 
Vámos Istvánné dr.: Az önkormányzatnak nincs lehetősége a támogatásra. Kérem, erről 
szavazzunk. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
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29/2017. (I. 27.) határozat 
 
Tárgy: Peter Cserny Alapítvány támogatási kérelme 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Peter Csernyi Alapítvány 
kérését megtárgyalta. A Képviselő-testületnek nincs lehetősége az Alapítvány 
támogatására. 
 
Határidő: 2017. január 27. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Tájékoztatások:  
 
Vámos Istvánné dr.:  

- A veronai buszbaleset miatti nemzeti gyásznap alkalmával a Polgármesteri 
Hivatalban egy kis megemlékezést tartottunk, gyertyát gyújtottunk az 
áldozatok emlékére. Felhívás érkezett, hogy az önkormányzat csatlakozzon a 
részvét nyilatkozathoz, ezért az önkormányzat nevében részvétnyilvánító 
levelet írtam.  

- dr. Csiba Gábor a megyei kórház főigazgató főorvosa tájékoztatott, hogy a 
kórház az általa művelt szakmák viszonylatában fogadja a település lakosait. 
Úgy látszik már nincs meg az a kötöttség, hogy különböző betegségek esetén 
melyik kórházba kell menni. 

- Tájékoztatás kaptunk arról, hogy ahol 40-nél több 3 éven aluli gyermek él és 5 
család igényli a bölcsődét, 2018 végéig kötelező valamely bölcsődei ellátást 
megszervezni és működtetni. Ennek a formája lehet bölcsőde, mini bölcsőde, 
családi bölcsőde, illetve munkahelyi bölcsőde. Mi ennek a feltételnek eleget 
teszünk az Ózd Kistérség Többcélú Társulásnál mi társulási tagok vagyunk 
ebben a feladat ellátásban és ott vesszük igénybe. A családi bölcsődét azoknak 
érdemes megfontolni, akik munkanélküliek, jók a kondíciók.  

- A BM felhívással élt, hogy különös figyelmet fordítsunk az idős, elesett 
állampolgárok támogatására.  

- Megváltozik a köznevelési törvény struktúrája. A működtetési támogatás 
2017. január 1-től nem lesz kötelező.  

- A közfoglalkoztatási bérek is változtak, a minimálbéremelések miatt másként 
alakultak a havi bérek, attól függ, milyen munkakörben alkalmazzuk őket. A 
teljes munkaidős bér 81.530 Ft, a garantált minimálbér 106.555 Ft. Speciális 
közfoglalkoztatásban 6 órában 42.805 Ft az átlag, a 6 órás garantált bér 
55.940 Ft.  

- Koma adatbázisból Papp Zsóka képviselő kikerült, erről most érkezett a NAV 
levele. Felszólítjuk, hogy rendezze a köztartozását. 
Papp Zsóka: Már rendezve van. 
 
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a képviselők 
vagyonnyilatkozatait leellenőrizte. Valamennyien leadták már a határidő 
előtt. 
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A képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készül. 
 

10. napirendi pont  
 

Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. helyzetéről szóbeli tájékoztató 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: Az ügyvezető kérésének megfelelően üzleti érdekből zárt ülésen 
javaslom tárgyalni a kft. helyzetéről a tájékoztatást.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a zárt ülés tartásáról döntött, így zárt ülésen 
folytatja tovább munkáját. 
 
A képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készül. 
 
 

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


