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Vámos Istvánné dr.: Köszöntöm a jelenlévőket, és megállapítom, hogy az ülés 
határozatképes, mert 7 képviselő van jelen. A napirend előtt Tengely László képviselő kér 
szót. 
 
Tengely László: Amiről szólok, mindenkire tartozik. Egy kistelepülés életét szeretném 
felvázolni. Annak idején láttam milyen település volt Somsály, és milyen most. Sokat jártam 
oda, láttam régen hogyan nézett ki. A bánya megépítette a rengeteg ikerházat, olcsón tudtak 
lakni, virágzó település volt. Arlóban, vagy a környéken nem volt olyan kultúrház, mint ott. 
Az emberek élete úgy zajlott, hogy irigylésre méltó volt, volt fürdőmedence, ami a környéken 
sehol sem volt. Az ottani embereknek az élete paradicsomi állapot volt. Az 1970-es években 
bezárt a bánya, a fiatalok elköltöztek, az idősek ottmaradtak. Több lakóépület felszabadult és 
oda nagy létszámú családok költöztek be, akikkel eleinte nem volt probléma. Később a 
gyerekek a szomszédoknak sok bosszúságot okoztak, bedobták az ablakokat, a kertekből 
ellopták a megtermelt zöldségeket. Aki ezt nem bírta, elköltözött, de évtizedeken keresztül 
soha senki fel nem szólalt emiatt, aki pedig igen, azt megfélemlítették. Eltelt néhány évtized 
és Somsálynak a fele le van pusztulva, a házak le vannak bontva alapig, a templomot, 
kultúrházat is lebontották. Az elmúlt héten történt egy hasonló eset a településünkön. 
Korábban már hallottam, hogy a faluban történnek olyan problémák, ami velem is előfordult. 
Amikor a Befogadlak Alapítványtól jönnek a gyerekek ordítanak, kiabálnak, az autómat 
megcsikarták már korábban. Amikor hazaértem, és beértem a házba, hallottam egy nagy 
durranást, gyorsan kimentem, de senki nem volt ott. Reggel vettem észre, hogy a redőnyön 
nagy lyuk van, kővel bedobták. Sajnos ezek a fiatalok ilyen dolgokat képesek elkövetni, ha 
nem intézkedünk, ugyanúgy járunk, mint Somsály. Ezeknek a gyerekeknek a szüleik is 
ilyenek. Mi is voltunk gyerekek, az utcán játszottunk, de soha nem jutott eszünkbe másnak az 
ablakát kővel bedobni. Ezen el kell, hogy gondolkodjunk, megoldást kell találni, mert 
különben ez óriási problémát fog jelenteni. Azt tapasztalom, ha a kezdetén nem foglalkozunk 
vele, akkor már késő lesz, amikor bele akarunk fogni, vagy csak óriási erőfeszítések árán 
sikerülhet. Ma az én ablakomat, holnap a tiédet dobják be. Ez a probléma egyre jobban 
halmozódik fel. A gyerekek ordítottak, kimentem, és rájuk szóltam, miért kiabálnak? Amíg 
ott voltam csendben voltak, de amikor bementem már újra ordítottak, provokálják az embert. 
Ezzel foglalkozni kell, tovább nem szabad hagyni.  
 
Vámos Istvánné dr.: Somsályról minden igaz, amit mondtál. Arlóban is volt kultúrház, 
mozi- és színházi előadások voltak. Somsályon valóban bányász lakótelepek épültek, 
művelték a kerteket, Arlóban TSZ volt, és virágzott a kertművelés. Egyetértek abban, a mi 
feladatunk valamit kezdeni, ezért erőlködik az önkormányzat a mezőgazdasági program 
megvalósításáért. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat folyamatosan pályázik vetőmagra, kis 
állatokra, a cél, hogy munkára tanítsuk a felnőtteket, és neveljék munkára a saját gyerekeiket. 
A romos épületek egyrészt köszönhetőek a martinsalakos házaknak, annak a maradványai sok 
helyen láthatóak. Ennek az oka, hogy az OTP nem engedte meg, hogy az államot 
bejegyezhessük első helyen, pedig ha 5 évre megkapta volna a tulajdont, ő köteles lett volna 
elhordani a veszélyes hulladékot. Igaz, nem annyira nézünk ki szépen, mint régebben. A 
tulajdonosok számára szigorú karbantartási kötelezettséget ír elő a TAK. Ha valaki nem teszi 
rendbe a házát, állandóan bírságolhatnánk. A nővérek képviselője megígérte, hogy jelentkezni 
fog.  
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Vámos Istvánné dr.: A napirend módosítását javaslom a következő kiegészítésekkel: 3. 
napirendként tárgyaljuk meg az Arlói Suvadás Horgász Egyesület 2018. évi munkájáról szóló 
tájékoztatót, 5. napirendként a Szociális rendelet módosítását, 6. napirendként a Kitüntetések 
adományozásáról szóló rendelet módosítását, 7. napirendként a Civil szervezetek 
önkormányzati támogatásának pályázati kiírását. Az Indítványok, javaslatok, egyebek 
napirenden belül tárgyalni szükséges a PR TELECOM ZRT kéréséről, az Iskolai 
körzethatárokról, a Magyar falu programról és a Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetsége tagdíjfizetéséről. Tájékoztatást szeretnék adni a szennyvíz beruházással és a tói 
pályázattal kapcsolatos fejleményekről. Kérem, az elhangzott módosítások 
figyelembevételével szavazzunk a napirendről. 
 
A napirendet a jelenlévő képviselők egyhangúan, 7 igen szavazattal az alábbiak szerint 
fogadják el:  
 

Javasolt és elfogadott napirendi pontok: 
 

1. Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra pályázat 
2. Állami Számvevőszék utóellenőrzésére intézkedési terv elfogadása 
3. Tájékoztató az Arlói Suvadás Horgász Egyesület 2018. évi munkájáról 
4. Civil szervezetek beszámolója és 2019. évi terve 
5. Szociális rendelet módosítása 
6. Kitüntetések adományozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
7. Civil szervezetek önkormányzati támogatásának pályázati kiírása 
8. Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapítása 
9. 2019. évi költségvetés 
10. Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet módosítása 
11. Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata 
12. Polgármester szabadságának ütemezése 
13. Ingatlan felajánlás elfogadásáról döntés 
14. Indítványok, javaslatok, egyebek 

a) PR RTELECOM Zrt. kérelme konténer elhelyezésére  
b) Iskolai körzethatárok egyeztetése a 2019/20 tanévben való 

beiskoláshoz 
c) Tájékoztatás a Magyar falu programról 
d) Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj fizetése 

15. Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2018. évi támogatásának elszámolása 
16. Tájékoztató a szennyvízcsatorna beruházásról és a tói pályázatról 
17. Kitüntetések adományozása (Emlékplakett) 

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

1) napirendi pont 
 

Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra pályázat 
 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Vámos Istvánné dr.: A Belügyminisztérium pályázatot hirdetett 2019. évi költségvetésről 
szóló törvény szerint kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására a közszférában. A 12 éve 
nem módosított illetmény alapot lehet módosítani, és erre pályázatot írtak ki. Így 
személyenként, és évente 800.000 Ft/fő/év támogatásra lehet pályázni. Ez a pályázati összeg 
arra lenne elegendő, hogy 46.380 Ft lenne az új illetményalap, az eddigi 38.600 Ft-tal 
szemben. Azok az önkormányzatok, akik úgy gondolták, hogy ezért a nehéz és 
felelősségteljes munkáért már felemelték az illetményalapot, nem pályázhatják meg csak az 
50 %-ot, ami 400.000 Ft/fő/ év összeg, ez nálunk összesen 4,3 millió Ft-ot jelentene. Ennyivel 
tudjuk enyhíteni a kiadásainkat.  
 
Balázsné Király Rita: Örvendetes tény, hogy eszébe jutott az államnak, hogy vannak 
dolgozói. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja az 
előterjesztés elfogadását. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság örömmel üdvözölte, hogy az állam 
is hozzátesz valamit a köztisztviselők fizetésének emeléséhez. A Bizottság 5 igen szavazattal 
javasolja a pályázat benyújtását.  
 
Bíró Ferenc: Az adóerőképességtől is függnek a pályázataink. Az országos átlag 20.000 Ft, 
ezzel szemben Arlóban 2.824 Ft. Ebből is látszik, milyen kevés pénzből élnek itt az emberek.  
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Az adóerő képességet a befizetett adók határozzák meg.  
 
Vámos Istvánné dr.: A hátrányos helyzetű járás, és települések közé tartozunk. Kérem, 
szavazzunk a pályázat benyújtásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

4/2019. (I. 25.) határozat 
 
Tárgy: Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra pályázat 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a belügyminiszter által meghirdetett 
a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 
12. pont szerinti kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra pályázatot nyújt be. 
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Arló Nagyközség Önkormányzata a köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről, egyéb 
juttatásairól szóló 2/2017. (I. 30.) önkormányzati rendeletben 2017. január 1-jétől 50 000 
forintban állapította meg a köztisztviselői illetményalapot. 
Ezáltal eleget tesz a pályázati feltételeknek, tehát már korábban vállalta, hogy a 
köztisztviselői illetményalap összegét legalább a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvényben rögzítetthez képest legalább 20%-kal emelt összegben, azaz legalább 
46 380 forintban állapítja meg. 
 
Határidő: 2019. január 25. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

2) napirendi pont 
 

Állami Számvevőszék utóellenőrzésére intézkedési terv elfogadása 
 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Vámos Istvánné dr.: ÁSZ vizsgálat volt 2016-ban az önkormányzatnál. Most kaptunk 
figyelem felhívó levelet az utóvizsgálattal kapcsolatban.  
 
Balázsné Király Rita: 2016-ban történt olyan intézkedés, aminek az önkormányzat eleget 
tett, 2019-ben újabb intézkedési tervet kérnek. Soknak tartom az eltelt 3 évet. Az Ügyrendi, 
Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja az intézkedési terv elfogadását.  
 
Papp Zsóka: Az ÁSZ olyat rót fel hibának, és azt kérte, hogy a képviselő-testül SZMSZ-ében 
a nem képviselő tagoknak a vagyon nyilatkozat tételi kötelezettségét vegye be. De eddig is 
benne volt. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kockázat elemzést kell végezni, hogy milyenek a befektetéseink. Ez az 
önkormányzat az 1990-es évek elejétől EHEP részvénnyel rendelkezik, ami tőzsdei 
forgalomban soha nem volt. Ennek a kockázatelemzését kellene évről évre szabályozni. 2016-
tól ezt el is végezzük. Ez egy nagyon rossz részvény, senkinek sem kell, minden évben leírjuk 
az amortizációt. Az önkormányzatnak még van ÉRV részvénye 10.000 Ft, és Borsodvíz 
részvénye 5.000 Ft összegben. Mind a három részvényt kötelező volt megvenni.  
 
Klisóczkiné Papp Andrea: A vagyonnyilatkozat tételei kötelezettség a külsős bizottsági 
tagoknak benne volt az SZMSZ-ben, csak úgy volt megfogalmazva, hogy a képviselői 
vagyonnyilatkozatnak megfelelően teszik meg. Ezt kellett kifejteni milyen módon, és milyen 
határidővel. 3.130.000 Ft az EHEP részvény, aminek az értékelését minden évben elvégezzük. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az ÁSZ utóellenőrzésére tett intézkedési terv 
elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
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5/2019. (I. 25.) határozat 
 
Tárgy: Állami Számvevőszék által az „Utóellenőrzések – Az önkormányzatok belső 

kontrollrendszere kialakításának és működtetésének utóellenőrzése – Arló 
Nagyközség Önkormányzata” című ellenőrzéshez intézkedési terv 

 
Arló Nagyközség Önkormányzata az Állami Számvevőszék által „Utóellenőrzések – Az 
önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének utóellenőrzése – 
Arló Nagyközség Önkormányzata” című ellenőrzéshez elkészített intézkedési tervet a 
melléklet szerint elfogadja. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a figyelemfelhívó levélben foglaltakat a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Bkr.) szerint kialakított integrált kockázatkezelési rendszerében a szervezet 
tevékenységében rejlő és a szervezeti célokkal összefüggő kockázatok között szerepeltesse, és 
az abban foglalt előírásoknak megfelelően kezelje. A figyelemfelhívó levélben jelzett 
jogszabálysértő gyakorlat megszüntetésére tett intézkedéseiket szerepeltessék a Bkr. 14. § (1) 
bekezdése alapján a külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedési tervek végrehajtásáról 
vezetett nyilvántartásban. 
 
Határidő:  2019. március 31. 
Felelős:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
  Klisóczkiné Papp Andrea jegyző 
 
Az intézkedési terv a jegyzőkönyv 1. számú melléklete. 

 
 

3) napirendi pont 
 

Tájékoztatás az Arlói Suvadás Horgász Egyesület 2018. évi munkájáról 
 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Balázsné Király Rita: Megköszönjük a tájékoztatót elnök úrnak. Látható, hogy az egyesület 
kellő bevétellel rendelkezik. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal 
javasolja a tájékoztató elfogadását. 
 
Horvát Ernő: A tájékoztatóban fel van sorolva, hogy milyen telepítések voltak. Van-e arról 
adat egy éves átlagban, hogy a betelepített halból mennyit fognak ki?  
 
Mikó István: Az Egyesületünk nem kap az önkormányzattól támogatást, ezt korábban 
megindokolta a képviselő-testület, azóta nem nyújtok be ilyen kérelmet. A Horgász Egyesület 
bevétele az egyesületi tagok létszámával egyenes arányban növekszik. 2017-ben 27 q, 2018-
ban 36 q halat telepítettünk. Több a napi jegyes horgász, illetve az egyesületnél területi jegyet 
váltottak száma is. Ezek a saját bevételek. Az fáj nekem, hogy nem sikerült elérni, hogy a 
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300.000 Ft-os bérleti díjat csökkentsék. Ezelőtt senki, soha nem fizetett, csak mi fizetünk. Ezt 
kérvényeztük és elutasították, tudomásul veszem. Többször kértem, próbáljunk valamit 
csinálni az úttal, mert a fakitermelők által használt nagy gépek tönkre tették az utat. Azt 
kértük, hogy murvát próbáljanak vinni, az egyesület tagjai segítenek ennek az elterítésében, 
sajnos ebből sem kaptunk semmit. Most már megközelíthetetlen mind a két oldalon. A 
közelmúltban történt fakivágás, 50-60 éves fát vágtak ki azért, hogy a parabola antennának 
meglegyen a megfelelő árnyékolás. Jó lenne, ha ilyen esetben egyeztetnének az egyesülettel, 
mert több horgásznak biztosított árnyékot a nyáron. Ennek a fának semmi baja nem volt, 
teljesen egészséges fa volt, miért adtak ki engedélyt?  
 
Vámos Istvánné dr.: Horvát Ernő kérdése az volt, lehet-e tudni mennyi a horgászat után 
visszamaradt halállomány.  
 
Mikó István: A telepítéseknek kb. 5-7 %-a marad benne, a többi kifogásra kerül. A fogási 
napló összesítését májusig kell megcsinálni, de kb. a telepített halaknak maximum 10 %-a 
marad benne.  
 
Vámos Istvánné dr.: Az önkormányzati tulajdont képező horgásztanyák mögötti úton kétszer 
történt karbantartás, egy alkalommal kátyúzás, egy alkalommal fehér murvaborítás, aminek az 
elterítésében közreműködött a horgász egyesület 1-2 tagja. A tó jobb oldali része 
önkormányzati tulajdon, a bal oldali nem önkormányzati tulajdon. A horgásztanyák mögötti 
út a magánterület. A tó Csernely felé eső részénél van egy patak, ott volt valamikor egy híd, 
előtte erről az oldalról gyengébb a talaj, de ilyen időben nem tanácsos ott elmenni, de nyáron 
és csapadékmentes időben körbe lehet menni.  
 
Mikó István: Egyszer kellene murvával feltölteni. Ha kiviszi oda valaki az építési törmeléket, 
akkor megbüntetik, pedig nem veszélyes hulladékról beszélünk. Én vagyok köteles 
megcsinálni az utat, vagy ki köteles? Az önkormányzat megcsinálta a nyáron, és utána 2-3 
hónap múlva kiverődött.  
 
Vámos Istvánné dr.: A Hír TV készített velünk felvételt a tónál lévő illegális 
hulladéklerakóval kapcsolatban. A testület döntött arról, hogy be fogjuk kamerázni a 
települést, oda is rakunk kamerát és felismerhető lesz ki rakta ki az építési törmeléket, és ki 
használja ezt az utat.  
 
Mikó István: Az út romlása nem azon múlik, hogy 1-2 horgász kimegy. Több tonnás gépek 
mennek, nagyon sokszor betemetjük azt a gödröt, de nem tudunk mit kezdeni vele. Nem 
tudom kié.  
 
Vámos Istvánné dr.: A bérleti díjat meg kell fizetni, ez így igaz. Semmilyen más egyesület 
nem végez üzleti tevékenységet, ezért egyedüli jövedelemtermelő egyesületről beszélünk. 
 
Bíró Ferenc: A Horgász Egyesület pályázati felhívásra pályázott és a pályázatnál ezt a bérleti 
díjat vállalta. A pályázatot a képviselő-testület elbírálta, a Suvadás Horgász Egyesületnek 
adta, ezért azt nem tehetjük meg, hogy elhagyjuk a díjat, vagy támogatást fizetünk. Még volt 
két másik pályázó is, és ezért nyertek, mert olyan pályázati feltételeket vállaltak be, amit a 
többi pályázó esetleg nem, ezen változtatni a tulajdonosnak nincs joga.  
 
Mikó István: Sehonnan egy fillért nem kap az egyesület.  
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Bíró Ferenc: A tó jobb partján az út többször meg volt szóra. A murvás út soha nem 
viselkedik úgy, mint egy aszfaltos út. Földútnál nem lehet elvárni, hogy ilyen időben 
kifogástalan legyen. Az önkormányzat javít ezen az állapoton, amikor teheti. A bal oldali nem 
önkormányzati tulajdon. Bár ott is megtörtént, hogy segítettünk. Most rossz állapotban van.  
 
Dulai Roland: Úgy tudom fakivágásról nem érkezett bejelentés. Az út járható. A pályázatot 
az Egyesület elnyerte, akkor vállalták az éves bérleti díjat, aminek minden évben eleget is 
tesznek. A pályázat elbírálásánál pozitív vállalás volt, hogy az önkormányzathoz nem 
fordulnak segítségért. Ez visszaadható, ha nem szeretnék tovább csinálni. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: A kivágott fával kapcsolatban az egyik lakó többször megkereste 
a hivatalt, de fakivágási engedély nem került kiadásra, mivel nem önkormányzati területen 
volt a fa. A tulajdonossal hogyan egyezett meg az ügyfél, arról nincs tudomásunk. Nem volt 
hatáskörünk rá. 
 
Vámos Istvánné dr.: Azért volt benn a tulajdonos, mert közmunkást szeretett volna igénybe 
venni a fa kivágásához, és cserébe nekünk adta volna a fát, de elmondtam neki, hogy mi 
ebben nem segítünk neki.  
 
Kiss Emőke: Arról kapott tájékoztatást a Polgármesteri Hivatalban, hogy ki a tulajdonos és 
kértük vegye fel vele a kapcsolatot. 
 
Vámos Istvánné dr.: Megköszönöm az Egyesület tevékenységét, nagy erőfeszítéseket 
tesznek, hogy a horgászok jól érezzék magukat, és még Arlónak a hírnevét népszerűsítik. 
Kérem, szavazzunk a tájékoztató elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

6/2019. (I. 25.) határozat 
 
Tárgy: Tájékoztatás az Arlói Suvadás Horgász Egyesület munkájáról 
 
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testület az Arlói Suvadás Horgász Egyesület 
2018. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: 2020. január 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

4) napirendi pont 
 

Civil szervezetek beszámolója és 2019. évi terve 
 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
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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 
 
Balázsné Király Rita: Az alapítvány fő feladata a falu tv működtetése. Szomorú, hogy több 
mint fél évvel ezelőtt megszűnt a tv adás, ezért a média hatóságnál törlik. A bizottságunk is 
azon van, hogy mindenképpen szükség van erre, mert kevés olyan település van a környéken, 
ahol 23 éves archívumok vannak. A bizottság mindig a szakmai részét tárgyalja. Jelenleg itt 
van az az operatőr, aki az adventi ünnepségeket felvette, milyen módon és hogyan lehet 
megtekinteni? Fix embert kellene felvenni, aki nem közcélú, mert ez ettől sokkal komolyabb 
munka. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a beszámoló 
elfogadását.  
 
Papp Zsóka: Összességében elmondható, hogy a beszámolók külalakban és belső 
tartalomban is rengeteget fejlődtek. Minden civil szervezetnek megköszönöm a munkáját. A 
Közalapítvány 250.000 Ft támogatást kapott és 288.597 Ft-tal számolt el. Arra költötték a 
támogatást, amire kérték. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal 
javasolja elfogadását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Megmutatkozott az az igény, hogy továbbra is szükség lenne a tv 
működtetésére. Nyitottunk közösen egy facebook oldalt, de ez egy másik célközösség. Azok 
az idősek, akik szerették a tv-t nézni, ők nem tudnak ilyen információhoz jutni. Szükség van a 
tv-re, és keressük a lehetőséget még mindig. Az is elhangzott bizottsági ülésen, hogy köthető 
megállapodás a szerkesztő asszonnyal, ha megfelelnek a feltételek. Az operatőrrel is köthető 
megállapodás, vagy számla alapján történne a fizetés. A munkáját úgy tudjuk elképzelni, hogy 
felveszi az eseményt, amire meghívást kap, megvágja, szerkeszti, megbeszéljük és archiválni 
is fogja. Az a gond, hogy nem tudja senki bekapcsolni a rendszert, de ez remélhetőleg a 
közeljövőben meg fog oldódni.  
 
Bíró Ferenc: A szüneteltetés 6 hónaptól régebben megtörtént, most a feladatunk a 
hatóságokkal felvenni a kapcsolatot. Az engedélyt újra kell kérni, hogy el tudjuk indítani a 
szolgáltatást. Az eddigi probléma megoldódni látszik, mert már van ember, aki felvegye az 
eseményeket és megvágja az anyagot. Azt a technikát kell beindítani, amivel a hálózatra ki 
tudjuk adni.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány 
beszámolójáról és pénzügyi elszámolásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

7/2019. (I. 25.) határozat 
 

Tárgy: Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány beszámolója és pénzügyi elszámolása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány 
2018. évben végzett munkájáról készült beszámolót és pénzügyi elszámolást elfogadja.  
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Határidő: 2019. január 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Csillagfürt Néptánc csoport 
 
Balázsné Király Rita: Nagyon sok fellépésük volt, autentikusak, ehhez az eredményhez kell 
az a vezető, aki megcsinálja, és aki szabadidejében elkészíti és betanítja ezeket a szép és 
színvonalas műsorokat. Gratulálok nekik és köszönöm a munkájukat. A fiatalok bevonásával 
ugyanilyen energiával csináljátok továbbra is. Gratulálok a vezetőnek, a szervezet minden 
egyes tagjának, hiszen ti pénzügyileg is hozzájárultok a színvonalas előadásokhoz. Jó 
egészséget kívánok. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja 
elfogadásra a beszámolót. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság átnézte a pénzügyi elszámolást és 
megállapította, hogy a 150.000 Ft-os önkormányzati támogatással rendben elszámoltak. 5 
igen szavazattal javasoljuk a pénzügyi elszámolás elfogadását.  
 
Bíró Ferenc: Számomra az, amit ők végeznek munkát, tökéletes. A hazavárón, amikor a 
vegyes karral és a nőklub tagjaival közös műsorban szerepeltetek számomra ez volt a legjobb 
és a legszebb. Ez nagy szervezést igényelt. Régebben volt olyan időszak, amikor a civil 
szervezetekre nem az együtt dolgozás volt a jellemző. A szakmai elismerés a másik oldalú 
visszacsatolás. 
 
Vámos Istvánné dr.: Köszönöm alpolgármester úr véleményét, hogy a hármas összefogás 
nagyon szép produkció volt. Elismerésünk minden csoport vezetőjének, hogy összehozták a 
közös próbákat. Az idegenektől is csak dicséretet hallottunk. 
 
Tengely László: Amilyen módon ezek a csoportok elindultak, a kezdetekhez képest óriási 
fejlődésen mentek át, színvonalas műsorokat adnak. Hiányérzetem abban van, hogy a 
lakosság felől nincs megfelelő létszámú támogatottság. Ha van fellépés, ünnepség, mindig 
ugyanazok az emberek vannak ott. Szomorú, hogy fellép egy nagymama és a fiatalok nem 
veszik a fáradságot arra, hogy megnézzék.  
 
Dulai Roland: Nagy energia van a produkciótokban, köszönöm a munkát. Több környező 
településre is szívesen mentek fellépni.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Csillagfürt Néptánc csoport beszámolójáról és 
pénzügyi elszámolásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

8/2019. (I. 25.) határozat 
 

Tárgy: Csillagfürt Néptánc csoport beszámolója és pénzügyi elszámolása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Csillagfürt Néptánc csoport 2018. 
évben végzett munkájáról készült beszámolót és pénzügyi elszámolást elfogadja.  
 



11 
 

Határidő: 2019. január 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület 
 
Balázsné Király Rita: Az AKKE égisze alatt működik a Nőklub, a Vegyes kar és a 
Színjátszó csoport. Ez a legnagyobb egyesület, maga alá szervezte a többit. A pénzügyi 
támogatást az autóbusz üzemben tartására, könyvelési célra tudják felhasználni. Mintha 
közelítenének egymáshoz a civil szervezetek. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 
igen szavazattal javasolja a beszámoló elfogadását.  
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a 
pénzügyi beszámoló elfogadását, mert a kapott 300.000 Ft-os támogatással rendben 
elszámoltak.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület 
beszámolójáról és az önkormányzati támogatás pénzügyi elszámolásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

9/2019. (I. 25.) határozat 
 

Tárgy: Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület beszámolója és pénzügyi elszámolása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Közéletért és Kultúráért 
Egyesület 2018. évben végzett munkájáról készült beszámolót és pénzügyi elszámolást 
elfogadja.  
 
Határidő: 2019. január 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Nőklub 
 
Balázsné Király Rita: Örülünk, hogy Pozsárné Marika átvette a működtetést, aminek az 
égisze alatt működik a Rozmaring népdalkör is. Örvendetes, hogy 70 év az átlag életkor, sok 
özvegyasszony jár ide. Heti egy alkalommal van olyan program, hogy kimozdulnak otthonról, 
jól érzik magukat. Gratulálok a vezetőnek ehhez a munkához és ugyanilyen aktivitást 
kívánok. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a 
beszámoló elfogadását.  
 
Papp Zsóka: A Nőklub és Rozmaring Népdalkör 150.000 Ft támogatást kapott. Az 
elszámolásuk 135.992 Ft-ról szól, a 14.010 Ft-ot a pénztárba visszafizették. A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a pénzügyi elszámolást.  
 
Pozsár Istvánné: Azért nem tudtuk felhasználni a maradék összeget, mert ez kevés lett volna 
melegebb anyag vásárlására. 
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Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Nőklub beszámolójáról és pénzügyi 
elszámolásának elfogadásáról.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

10/2019. (I. 25.) határozat 
 

Tárgy: Nőklub beszámolója és pénzügyi elszámolása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Nőklub 2018. évben végzett 
munkájáról készült beszámolót és pénzügyi elszámolást elfogadja.  
Az önkormányzati támogatásból fel nem használt 14.010 Ft-os összeget a Nőklub az 
Önkormányzat számlájára 2019. január 31-ig köteles visszafizetni.  
 
Határidő: 2019. január 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Színjátszó csoport 
 
Balázsné Király Rita: Milyen rejtett tartalékok vannak az emberekben, az ebben a 
csoportban mutatkozik meg. Amikor nézzük az előadást, úgy érezzük, tényleg színészi 
képességgel rendelkeznek a szereplők. Talán több ember csatlakozhatna hozzájuk, de így is 
maximálisan megtesznek mindent, hogy megfelelő minőségű és számomra nagyon 
szórakoztató előadások legyenek. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen 
szavazattal javasolja a beszámoló elfogadását.  
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megvizsgálta a színjátszó csoport 
becsatolt számláit, számszakilag megfelelőnek találta, visszafizetési kötelezettségük nincs. A 
bizottság 5 igen szavazattal javasolja a beszámoló elfogadását.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

11/2019. (I. 25.) határozat 
 

Tárgy: Színjátszó csoport beszámolója és pénzügyi elszámolása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Színjátszó csoport 2018. évben végzett 
munkájáról készült beszámolót és pénzügyi elszámolást elfogadja.  
 
Határidő: 2019. január 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Vegyes kar 
 
Balázsné Király Rita: A másik olyan civil szervezet, mely nagy fejlődésen ment át. Az 
elején érezhető volt egy kis feszültség, hogyan fog működni a népdal része, de mostanra 



13 
 

rendeződött a helyzet. Szinte minden önkormányzati rendezvényen részt vesznek, és sok 
helyre kapnak meghívást. Szabad idejüket áldozzák fel a betanulásra és a rendezvényeken 
való részvételre. Gratulálok a két felkészítőnek és a tagoknak is minden jót kívánok. Az 
Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a beszámoló 
elfogadását. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság áttekintette a számlákat, és a 
pénzügyi elszámolást 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Vegyes kar beszámolójának és pénzügyi 
elszámolásának elfogadásáról.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

12/2019. (I. 25.) határozat 
 

Tárgy: Vegyes kar beszámolója és pénzügyi elszámolása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Vegyes kar 2018. évben végzett 
munkájáról készült beszámolót és pénzügyi elszámolást elfogadja.  
 
Határidő: 2019. január 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: Az anyaszervezetnek is, és vezetőjének is köszönöm a munkát, mert 
begyűjti a szárnyai alá a kis szervezeteket, ezeknek a koordinálása is kihívást jelent. Kérem az 
Egyesületet, hogy fogadja be még az elmúlt évben alakult Idősek Tanácsát, hiszen úgy tűnik, 
a Nőklubbal közösen járnak programokra. A Vegyes kar sok minősítő versenyen vesz részt, 
csodaszép díjakat hoznak el. 
 
 
Polgárőr Egyesület 
 
Balázsné Király Rita: Az előző évekhez hasonlóan magas a szolgálatban töltött órák száma, 
ha napokra lebontjuk, több mint egy év. Lovas szolgálatot is teljesítenek, minden 
rendezvényen ott vannak. Szociális területen is végeztek olyan tevékenységet, amely nagy 
segítséget jelent, pl. időseknek vittek tüzelőanyagot. Összesen 34 tag van, ebből 15 az aktív 
tagok száma. Meglepő volt számomra, hogy középiskolások itt végzik a közösségi munkát. 
Az elnök és az alelnök is kapott a munkájáért országos elismerést. Ez egy pozitív beszámoló, 
negatív dolgokról nincs benne szó, pedig sajnos az is van. A szülői felelősség nincs számon 
kérve, vagy a törvények nincsenek betartatva, mert sok kiskorú veszélyeztetve van a 
családban. Szóba került a bizottsági ülésen, hogy roma származású lakosok is aktívan részt 
vesznek az egyesület munkájában. Ez is azt mutatja, lehet együtt, közösen dolgozni. 
Munkátokhoz jó egészséget és még több embert kívánok. 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. A bizottság 5 igen szavazattal 
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javasolja az önkormányzati támogatás felhasználásának elfogadását, visszafizetési 
kötelezettségük nincs. 
 
 
Dulai Roland: Sok kitartást kívánok a munkátokhoz. Láttam, hogy szenteste is jelen voltatok 
az utcákon, esténként sokszor látom, hogy megjelentek. A közbiztonság megőrzése a 
legfontosabb az embereknek, ha megjelentek az már biztonságérzetet ad. 
 
Tengely László: Amit elmondtam, próbáljuk meg felszínen tartani, próbáljunk valami 
összefogást kovácsolni.  
 
Kiss Emőke: Amit Tengely László elmondott, az nem újdonság, előttünk nagyon régtől szem 
előtt vannak. A nővérekkel kellene a kommunikáción javítani, de ez nekünk évek óta nem 
sikerült, próbálkoztunk többször is. Ezek a gyerekek a foglalkozásokról hazamenet okozzák a 
legnagyobb bosszúságot. Rájuk szólunk, akkor csendben vannak, de ha látják, hogy az autó 
elindult, már kezdik újból az ordibálást, kiabálást.   
 
Tengely László: Bari Gergelyt is megkérem, tegyetek lépéseket ez ügyben. Minél később 
kezdjük, annál fájdalmasabb lesz. Mindenkinek kellemetlen, nem szívesen beszélünk róla, de 
itt együtt kell élnünk.  
 
Bari Gergely: Mi is próbálkoztunk már, nem újdonság a Tengely László által elmondottak. 
Ez már évek óta tart, a nővérek királyságot üzemeltetnek itt. A házakat folyamatosan 
lebontották, rengeteg panasz volt rájuk. Az útszakaszon folyamatos kiabálás, ordibálás. 
Megkerestük a nővéreket, de nem állnak szóba velünk, fenyegettek bennünket. Polgármester 
asszony segítségét kellett kérni, így sikerült egy megbeszélést összehívni, így tudunk velük 
beszélni. Ez nehéz lesz, de segítek, amiben csak tudok, és kell. Jogos, hogy a roma gyerekek 
isznak, törnek-zúznak, akik az úton vannak. A rendőrségnek nincs olyan joga, hogy 
megfognák az utcán kóborló gyereket, és hazavinnék.  
 
Balogh Edina: Amíg a gyerekek az Elfogadlak Alapítványnál vannak, addig sem 
randalíroznak az utcán. Valóban probléma, amikor az utcán mennek és ordítoznak. Egy 
területről járnak, jöjjön eléjük valaki és kísérjék haza őket.  
 
Bari Gergely: Pályázat végett fotókat csinálnak a gyerekekről, a szülőknek szükségük van, 
arra, hogy odaküldik a gyereket, mert ezrért kapnak élelmiszer csomagot és támogatást.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, hogy Elnök úrnak tolmácsolják a köszönetünket. A település 
idősebb lakossága részére megnyugtató módon járőröznek, figyelnek, különösen köszönöm az 
illegális szemétlerakók miatti jelzéseket. Nagyon áldozatos munkát végeznek a település 
érdekében. Kitartást, és jó egészséget kívánok.  
Kérem, szavazzunk a Polgárőr Egyesület beszámolójáról és pénzügyi elszámolásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

13/2019. (I. 25.) határozat 
 

Tárgy: Polgárőr Egyesület beszámolója és pénzügyi elszámolása 
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Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgárőr Egyesület 2018. évben 
végzett  
 
 
 
munkájáról készült beszámolót és pénzügyi elszámolást elfogadja.  
 
Határidő: 2019. január 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Rizikó Rally Team Autósport Egyesület 
 
Vámos Istvánné dr.: Köszöntöm Riskó Lászlót, az egyesület elnökét és Riskó Dániel 
autóversenyzőt.  
 
Balázsné Király Rita: Ritkán találkozunk, örülünk, hogy sikerült támogatni titeket. Örömmel 
olvastam az eredményeket. Ami kérése volt a bizottságnak, hogy tudjunk a futam 
időpontjáról, vagy esetleg olyan képeket a falu tv rendelkezésére bocsátanátok, hogy milyen 
futamokon, milyen eredménnyel vesztek részt. Bármilyen eseményről nagy örömmel hallunk. 
Örülök, hogy megoldódott a két évvel ezelőtti probléma, és az Arlóban telephellyel 
rendelkezők is pályázhatnak. Szeretnénk minél többet olvasni és hallani rólatok. Az Ügyrendi, 
Szociális és Oktatási Bizottsága 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a beszámolót. 
 
Vámos Istvánné dr.: Jók a beszámoló mellé csatolt fotók, csak nem látjuk az arlói címert. 
 
Riskó László: Rengeteg fotó készült, a beszámolóhoz csatolt fotókat különböző médiák 
csinálták. A telefonomon sok fotó volt, de sajnos elveszett. Itt egyéb támogatások is 
szerepelnek, mert nagyon sokba kerül ez a sport.  
 
Papp Zsóka: Örülünk a megjelenésnek, én ismerem Danit és büszke vagyok rá. Az 
önkormányzati támogatás felhasználását igazolták, a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság 5 igen szavazattal javasolja elfogadását. Megállapítottuk, hogy visszafizetési 
kötelezettségük nincs. 
 
Vámos Istvánné dr.: Tudjuk, hogy a szülők sok mindent vállalnak a népszerűsítésért. 
Hálásnak kell lenni azért, amit a szülők megtesznek érted, édesanyádtól tudjuk milyen sok 
energia és anyagi ráfordítással jár ez a sport. Büszkék vagyunk mi is rád, és ezért kérjük, hogy 
szólj a versenyekről, az eredményekről, hogy ki tudjuk tenni majd a tv-be, most a facebook 
csoportba, szívesen adunk erről tájékoztatást.  
 
Balogh Edina: Megoldható lenne-e, hogy a Hazaváró ünnepségen részt vegyetek?  
 
Riskó Dániel: A múlt évi rendezvényre is kimentünk volna szívesen, de azon a napon 
verseny volt.  
 
Riskó László: Nagyon sok arlói eljár a versenyekre. Ennek más célközönsége van, mint más 
versenyeknek. Szeretnék átnyújtani egy könyvet a testület tagjai részére, amelyben a tavalyi 
év országos versenyzőiről vannak cikkek, Dani is benne van. 
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Dulai Roland: Örülünk az eredményeknek és pozitívan veszem mindig, ha tájékoztattok 
mikor és hol van verseny. Ha van lehetőségem, elmegyek nézni. Elég költséges sport, még 
nagyon sok támogatót kívánok.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Rizikó Rally Team Autósport Egyesület 
beszámolójáról és pénzügyi elszámolásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

14/2019. (I. 25.) határozat 
 
Tárgy: Rizikó Rally Team Autósport Egyesület beszámolója és pénzügyi elszámolása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Rizikó Rally Team Autósport 
Egyesület 2018. évben végzett munkájáról készült beszámolót és pénzügyi elszámolást 
elfogadja.  
 
Határidő: 2019. január 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Arlói Sportegyesület 
 
Balázsné Király Rita: Két szakosztály működik. Nem tettem volna be így az asztalitenisz 
szakosztály beszámolóját, látszik, hogy az elnök nem magyar anyanyelvű. A túra szakosztály 
a versenysport felé irányul. Nincs a településnek tornaterme, de az asztaliteniszezők nem 
mentek át másik egyesülethez. Egyénileg is jó eredményeket érnek el. Az Ügyrendi, Szociális 
és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal támogatja a beszámoló elfogadását. Ha lesz 
tornaterem, talán olyan bázist lehet teremteni, hogy egy teljesen új szakosztály tud felépülni. 
 
Papp Zsóka: Sajnáljuk, hogy az önkormányzati 150.000 Ft-os támogatásból 54.000 Ft-ot 
használtak csak fel. Ha olyan dologra, eszközre szerették volna felhasználni a támogatást, ami 
nem szerepelt a pénzügyi tervben, akkor kérelmet kellett volna benyújtani. Amivel 
elszámoltak, az a jogszabályi előírásoknak megfelelő. A Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a pénzügyi elszámolás elfogadását.  
 
Tengely László: A beszámolóban szerepel, hogy miért nem lett elköltve. Egy rendezvényt 
szerveztek fiatalok és ebben kérték a Sportegyesület pénzügyi támogatását, benne lett volna a 
futóverseny, de ezt lemondták, így meghiúsult. Tavaly pontosan ebből volt probléma, hogy 
nem arra költötték, amire kérték. 
 
Vámos Istvánné dr.: Járt itt nálam egy arlói fiatal, ő akarta ezt a futóversenyt megszervezni 
és kért tőlem tanácsot. Az önkormányzat a Sportegyesületet támogatja, de a Sportegyesület 
nem adhatja tovább idegen szervezetnek a támogatást. A Sportegyesületnek be kellene 
fogadni a futóklubot. Ezért nem lehetett ezt támogatni. Ha emiatt bukott meg a támogatás, 
akkor én ezzel egyetértek. Köszönjük a beszámolót. A tornaterem megvalósításával a 
Sportegyesület számára nemcsak a tenisz részére lesz lehetősége, hanem újra lehet szervezni a 
sakk szakkört is. Sajnos a túrázókkal nem tudunk tartani, mert inkább az AKKE 
kirándulásaira megyünk.  



17 
 

 
Bíró Ferenc: Nagyon fontos minden egyesületnek, amikor pályázatot nyújt be, hogy végig 
gondolja, mire szeretne pályázni. Ez a futóverseny nem volt benne. Örülünk, hogy nem 
támogatták, mert akkor megint arra használták volna fel, amire nem pályáztak. A támogatást 
arra használhatják fel, amire kérték. Van lehetőség a célokra módosítást benyújtani, de előre 
kell kérni. Olyanra kell pályázni, aminek a megvalósítása nagy valószínűséggel megtörténik. 
100.000 Ft-ot nem használtak fel, esetleg más pályázhatott volna rá. Pozitívnak tartom, hogy 
nem költötte olyanra, amire nem pályázott. A túrával kapcsolatban elmondható, hogy ez 
versenysport, amit végeznek, más civil szervezethez megyünk a túrázás miatt.  
 
Tengely László: Szomorú, hogy ennyire elsikkadt a sportélet Arlóban. Megszűnt a 
futballpálya, a legnagyobb tömegeket az mozgatta meg. A gyerekek a focizást szeretik a 
legjobban.  Ez nagy hiányosság, ezen talán segíteni fog a tornaterem. Valamit kell tenni ennek 
érdekében. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Sportegyesület beszámolójáról és a pénzügyi 
elszámolás elfogadásáról.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

15/2019. (I. 25.) határozat 
 

Tárgy: Arlói Sportegyesület beszámolója és pénzügyi elszámolása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Sportegyesület 2018. évben 
végzett munkájáról készült beszámolót és pénzügyi elszámolást elfogadja.  
Az önkormányzati támogatásból fel nem használt 96.032 Ft-os összeget a Sportegyesület az 
Önkormányzat számlájára 2019. január 31–ig köteles visszafizetni.  
 
Határidő: 2019. január 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Arlói Római Katolikus Plébánia 
 
Balázsné Király Rita: A gyóntató helyiség hangszigetelésére kérték az önkormányzati 
támogatást, amellyel elszámoltak, azért az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen 
szavazattal javasolja a pénzügyi elszámolás elfogadását. 
 
Papp Zsóka: 200.000 Ft önkormányzati támogatást kapott a Plébánia, 225.000 Ft-os 
összegről szóló számlát becsatolták, visszafizetési kötelezettségük nincs. A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja az elfogadást.  
 
Vámos Istvánné dr.: Az önkormányzat hivatásának tekintette az Arlói Római Katolikus 
Egyházközség támogatását, ezen kívül más módon is igyekszünk támogatni. Nekik is van 
saját képviselő-testületük, ahol 70 éven felül van az átlag életkor. Ezért kisebb takarítási, 
templom környéki munkákat, pl. fűnyírás tudunk elvégezni, a temető takarítását az 
önkormányzat évek óta végzi. Tőlünk kérik a segítséget. Sajnos a templomba kevesen járnak, 
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40-50 embertől nem járnak többen. Az önkormányzatnak érdeke, hogy a műemlék templomot 
segítse, védje, ezért fontosnak tartom az egyház támogatását.  
Kérem, szavazzunk az Arlói Római Katolikus Egyházközség pénzügyi elszámolásának 
elfogadásáról.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

16/2019. (I. 25.) határozat 
 

Tárgy: Arlói Római Katolikus Egyházközség pénzügyi elszámolása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Római Katolikus Egyházközség 2018. 
évi pénzügyi elszámolását elfogadja.  
 
Határidő: 2019. január 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Nyitott kapu Alapítvány 
 
Balázsné Király Rita: 5.000 Ft-ot adtunk a fogyatékkal élő gyerekeknek meghirdetett 
verseny támogatására. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal 
javasolja az alapítvány pénzügyi elszámolásának elfogadását. Javaslom, a tavalyi évhez 
hasonlóan, hogy az egyéb szervezetek támogatására a 3 M Ft-ból 150.000 Ft-ot különítsünk el 
egyéb szervezetek kisebb támogatására. 
 
Papp Zsóka: 4.900 Ft-ról nyújtottak be számlát, 100 Ft-ot az önkormányzat pénztárába be 
kell fizetni. Egyetértek azzal, hogy a civil szervezetek támogatására szánt keretből 150.000 
Ft-ot különítsünk el, a nem a településen működő civil szervezetek támogatására, mely 
minden esetben egyedi elbírálást igényelne.  
 
Vámos Istvánné dr.: Már meg is érkezett a Rákóczi Szövetsége igénye. 
Kérem, szavazzunk a Nyitott kapu Alapítvány pénzügyi elszámolásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

17/2019. (I. 25.) határozat  
 
Tárgy: Nyitott kapu Alapítvány pénzügyi elszámolása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyitott kapu Alapítvány 2018. évi 
pénzügyi elszámolását elfogadja.  
Az önkormányzati támogatásból fel nem használt 100 Ft-os összeget a Nyitott kapu 
Alapítvány az Önkormányzat számlájára 2019. január 31–ig köteles visszafizetni. 
 
Határidő: 2019. január 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
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Szünet 

 
 
Vámos Istvánné dr.: Megállapítom, hogy a képviselő-testület ismételten határozatképes, 
minden képviselő jelen van.  
 
 

5) napirendi pont 
 

Szociális rendelet módosítása 
 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Vámos Istvánné dr.: Azért került sor a rendelet módosítására, mert ezen a költséghelyen az 
idén nagyon szép támogatást kaptunk, így a szociális támogatásokra nagyobb összeget tudunk 
felhasználni. Azért is örülünk, mert 2 évvel ezelőtt 6 millió Ft-tal kevesebbet kaptunk. A 
rendelet tervezet azon szakaszai kerültek módosításra, mint pl. lakásfenntartási támogatás, 
Bursa Hungarica ösztöndíj, illetve az idősebbek év végi támogatása. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal 
javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. Régóta itt ülök, de talán még nem is fordult elő soha, 
hogy ilyen mértékű támogatást kapott volna a szociális ágazat. 
 
Papp Zsóka: A bizottsági ülésen megkérdeztük, hogy a felsoroltak kb. milyen összeget 
jelentenek, a 41 millió Ft-ból mennyibe kerülnek ezek az emelések? Jegyző asszony 
elmondta, hogy 17 millió Ft-ba fognak kerülni ezek a módosítások. A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal egyetért a módosítással.  
 
Vámos Istvánné dr.: Ez az összeg a szociális ágazatban használható fel, nem kimondottan 
csak a segélyezésre. Kérem, szavazzunk a szociális rendelet módosításának elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi rendeletet 
alkotja:  
 
 

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1/2019. (I. 28.) önkormányzati rendelete 

a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb pénzbeli és 
természetbeni támogatásának rendszeréről, a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjáról szóló  
3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 



20 
 

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, a 25. § 
(3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében, a 45. §-ában, a 48. § (4) 
bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés a) pontjában, a 115. § (3) bekezdésében, valamint a 132. § 
(4) bekezdés g) pontjában, a 134/E. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a 29. § (2) bekezdésében, 
a 131. § (1) bekezdésében, a 148. § (5) bekezdésében és a 151. § (9) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Arló 
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 13/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb pénzbeli és természetbeni 
támogatásának rendszeréről, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési 
díjáról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. § (7) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(7) A lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert 
lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre 
jutó elismert havi költség összege 600,- Ft.” 
 

2. § 
 

A Rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A támogatás összege 7.000,- Ft/fő/hó. 

a) „A” típusú pályázat esetén 10 hónapra, azaz két egymást követő tanulmányi 
félévre, 

b) „B” típusú pályázat esetén 30 hónapra, azaz hat egymást követő tanulmányi 
félévre.” 

 
3. § 

 
(1) A Rendelet 13. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(6) Alkalmanként 30.000,- Ft rendkívüli települési támogatásban részesíthető az 

elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként az a 
személy, aki az eltemettetésről gondoskodott, ha az egy főre jutó havi jövedelem 
család esetében a nyugdíjminimum összegének 300 %-át, egyedül élő esetén 
annak 400%-át nem haladja meg.” 

 
(2) A Rendelet 13. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(9) Hivatalból indított eljárás keretében jövedelem vizsgálata nélkül rendkívüli 
települési támogatásként egyszeri pénzbeli támogatás kerül megállapításra minden 
év november vagy december hónapjában  
a) 10.000,- Ft azoknak, akik adott év december 31-ig betöltik és már betöltötték a 

65. -74. életévüket, 
b) 20.000,- Ft azoknak, akik adott év december 31-ig betöltik és már betöltötték a 

75. életévüket.” 
 

(3) A Rendelet 13. § (9b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(9b) Hivatalból indított eljárás keretében jövedelem vizsgálata nélkül rendkívüli 

települési támogatásként egyszeri pénzbeli támogatás kerül megállapításra minden 
év decemberében 15.000 Ft összegben azoknak a fiatal felnőtteknek, akik az adott 
év december 1-jén BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati 
ösztöndíjban részesülnek.” 

 
4. § 

 
(1) Ez a rendelet 

a) – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2019. január 29-én lép hatályba, 
b)  2019. január 30-án hatályát veszti. 

(2) E rendelet 2. §-a 2019. szeptember 1-jén lép hatályba.  
 

 

Vámos Istvánné dr.      Klisóczkiné Papp Andrea 
      polgármester                                                                                    jegyző 
 
 

6) napirendi pont 
 

Kitüntetések adományozásáról szóló  
önkormányzati rendelet módosítása 

 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Vámos Istvánné dr.: Sürgősségi indítványként került az előterjesztés a képviselő-testület elé. 
Előfordul, hogy nem a településen élők tesznek olyan szolgálatot a faluért, ami nem kötődik a 
munkájukhoz, az önkormányzathoz, semmilyen érdekük nem fűződik hozzá, mégis a 
településért dolgoznak. Van több olyan ember, aki rendkívül sokat tesz a település érdekében. 
Őket szeretném javasolni kitüntetésre.  
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal 
egyetért a rendelet módosításával.  
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 5 
igen szavazattal javasolja annak elfogadását. Már a tavalyi évben is volt ehhez hasonló 
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módosítás, amikor arról döntöttünk, hogy a településen dolgozók is részesülhessenek 
kitüntetésben.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a rendelet-tervezet elfogadásáról. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi rendeletet 
alkotja:  
 
 
 

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
2/2019. (I.25.) önkormányzati rendelete  
a kitüntetések adományozásáról szóló  

12/2015. (VII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

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

1. § 

A kitüntetések adományozásáról szóló 12/2015. (VII. 15.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A Képviselő-testület „Arló Nagyközségért Emlékplakett” (a továbbiakban: 
emlékplakett) kitüntetéssel ismeri el azok érdemeit, akik több éve társadalmi munkában térítés 
nélkül Arló nagyközség érdekében dolgoznak a kulturális élet, a sport, a művelődés, a közélet 
és közbiztonság területén és munkájuk nagyban hozzájárul az önkormányzat, a helyi 
szervezetek, alapítványok ez irányú tevékenységéhez.” 

 
2. § 

 
Ez a rendelet 2019. január 25-én 14,00 órakor lép hatályba és 2019. január 26-án hatályát 
veszti. 
 
 
Vámos Istvánné dr.        Klisóczkiné Papp Andrea  
      polgármester                                                                                              jegyző  
 
 

7) napirendi pont 
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Civil szervezetek önkormányzati támogatásának pályázati kiírása 

 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Vámos Istvánné dr.: A 2019. évi önkormányzati támogatásra a pályázat nem változik, a 
célok ugyanazok.  
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal 
javasolja a pályázati kiírás elfogadását. 
 
Papp Zsóka: A bizottsági ülésen felmerült a 300.000 Ft-os maximális támogatási összeg, 
annak kapcsán, hogy egy-egy művészeti csoport ennyi összeget igényelhet maximum. Ez 
alapján az AKKE 300.000 Ft-ot igényelhet és az egyesületben működő csoportok akkor már 
nem igényelhetnének. A napirend tárgyalása során kiderült, hogy ezt az összeget művészeti 
csoportonként pályázhatják meg a civil szervezetek.  
 
Bíró Ferenc: A pályázati kiírásban módosítani kell, hogy pályázatot nyújthat be az a civil 
szervezet is, akik telephellyel rendelkeznek Arlóban, és a pénzügyi elszámolást a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság ellenőrzi. Javaslom a 150.000 Ft elkülönítését nem arlói 
szervezetek támogatására.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a pályázati kiírás elfogadásáról.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

18/2019. (I. 25.) határozat 
 

Tárgy: Civil szervezetek önkormányzati támogatásának pályázati kiírása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a határozat 
melléklete szerinti pályázatot ír ki a civil szervezetek 2019. évi támogatására. 
 
A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetésben a civil szervezetek támogatására 
rendelkezésre álló 3 M Ft-ból 150.000 Ft-ot elkülönít olyan nem helyi civil szervezetek 
támogatására, amelyek működése az arlói lakosság érdekeit szolgálja. A Képviselő-testület a 
támogatásról minden esetben egyedileg dönt, a támogatás maximális összege 50.000 Ft.  
 
Határidő:  2019. februári képviselő-testületi ülés 
Felelős:  Vámos Istvánné dr. polgármester,  
  Klisóczkiné Papp Andrea jegyző 

 
A civil szervezetek pályázati felhívása, pályázati adatlapja és támogatási szerződése a 

jegyzőkönyv 2. melléklete. 
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8) napirendi pont 
 

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő  
fizetési kötelezettségek megállapítása 

 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Vámos Istvánné dr.: Ennek az előterjesztésnek az elfogadása mindig megelőzi a 
költségvetés elfogadását.  
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság megvitatta az 
előterjesztést, és 3 igen szavazattal javasolja annak elfogadását.  
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az anyagot és 5 igen 
szavazattal támogatja annak elfogadását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettségek megállapításának elfogadásáról.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

19/2019. (I. 25.) 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 (1. melléklet) változatlan formában 
jóváhagyja.  
 
Határidő: 2019. január 25. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
     1. melléklet 

Arló Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek bemutatása 

     Forintban! 

Saját bevétel és adósságot keletkeztető 
ügyletből eredő fizetési kötelezettség 

összegei MEGNEVEZÉS 
Sor-
szám 

2020. 2021. 2022. 

ÖSSZESEN 
F=(C+D+E) 

A B C D E F 

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel 01 32 500 000 32 800 000 33 000 000 98 300 000 
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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 05 600 000 800 000 950 000 2 350 000 

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos 
megtérülés 06         

Saját bevételek (01+… .+06) 07 33 100 000 33 600 000 33 950 000 100 650 000 

Saját bevételek  (07 sor)  50%-a  08 16 550 000 16 800 000 16 975 000 50 325 000 

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         

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 16 550 000 16 800 000 16 975 000 50 325 000 

      
 
 

9) napirendi pont 
 

2019. évi költségvetés 
 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
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Balázsné Király Rita: Hosszas vita volt a költségvetéssel kapcsolatban a bizottsági ülésen. 
Az én véleményem eltér a két bizottsági tag véleményétől és így a költségvetést az Ügyrendi, 
Szociális és Oktatási Bizottság 2 igen szavazattal és 1 tartózkodással javasolja a képviselő-
testületnek elfogadásra.  
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztett költségvetést 
megtárgyalta, megvitatta, több helyen módosította, ezért a bizottsági tagok 5 igen szavazattal 
nem javasolják a költségvetés elfogadását. Kérjük a polgármesteri hivatalt, hogy a 
módosításokat vezesse át, és a februári képviselő-testületi ülésre újra terjessze elő. A 
módosítások tartalmazzák az óvodának nehéz körülmények között dolgozók pótlékának 
módosítását, továbbá, hogy a technikai dolgozók is kapjanak 5 % bérfejlesztést. A 
polgármesteri hivatalban dolgozóknál annyira összecsúszott a közép- és felsőfokúak bére, 
hogy a bizottság azt javasolta, hogy a diplomával rendelkezők átlag 30.000 Ft-ot kapjanak, 
melyet jegyző asszony belátása szerint fog elosztani.  
 
Vámos Istvánné dr.: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést nem 
fogadta el, kiegészítésre, átdolgozásra visszaadja a Polgármesteri Hivatalnak, hogy a 
következő hónapban terjessze a képviselő-testület elé.  
 
Klisóczkiné Papp Andrea: A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a nyugdíjba vonulók 10, 
illetve 15 %-os emeléséről a képviselő-testület olyan határozatot hozzon, amely visszavonásig 
érvényes. Így nem kellene minden évben dönteni erről.  
 
Balázsné Király Rita: Decemberben kaptunk olyan előterjesztést, milyen változtatások, 
milyen célkitűzések lennének a 2019. évi költségvetésben, és akkor azt mondtuk, hogy több 
pontra visszatérünk a konkrét költségvetés tárgyalásakor. Konkrétan az óvónők nehéz 
körülmények közötti pótlékára és a polgármester jutalmazására gondolok. Amikor kézhez 
kaptam az előterjesztést, még nem volt nálunk az a papír, ami most kiosztásra került. A nehéz 
körülmények közötti pótléknak a 10 %-os emeléséről, illetve akkor még decemberben, a 
technikai dolgozók 5 %-os emeléséről volt szó. Véleményemet elvi kérdésekben szeretném 
megfogalmazni. Kevés idő telt el azóta, hogy a vezetői programról véleményt tudjunk 
mondani. Én az óvónők pótlékát 5 %-kal javasoltam volna megemelni, tehát 10 %-ról 15 %-
ra, és bárkinek, aki az óvodában dolgozik szintén 5 %-os emelést javasolnék. Az indokom: 
tudomásom szerint hosszú évek óta ez az első év, amikor az előző évben jutalom kifizetésre 
került sor az óvodában, és az év végén ajándékutalványt kaptak a dolgozók. Minden 
ágazatnak megvan a bértáblája. Úgy gondolom, a többi intézményvezető is élhetett volna 
jutalomosztással a bérmaradványból, hiszen az intézményeknél a dolgozók egyforma 
megítélés alá esnek. Ez egy rendszer hiba. A másik oldal, hogy az önkormányzat átadta az 
iskolát a KLIK-nek. Az előző évben tudva lévő, hogy az iskolában 29 ember helyett 23 ember 
dolgozott, a hiányzók pótlására 935 óra túlóra ki lett fizetve, és 738 túlóra nem lett kifizetve. 
A mostani tanévben 340 túlóránál tartunk. Az elmúlt évben 2 x 1000 Ft-os utalványt kaptunk. 
2 évvel ezelőtt volt olyan kérésem, hogy a kitüntetések adományozásához hasonlóan, olyan 
rendeletet javasoltam alkotni, amely dotálná azokat a pedagógusokat, akik itt dolgoznak. 
Rendszer hibának tartom, hogy a jegyző többet keres, mint a polgármester. Miért nem 
emelték fel az államtitkárok fizetését, így emelt összeggel kellett volna megállapítani a 
polgármester fizetését. Minden intézményvezető figyelmét felhívom, figyeljenek oda ezekre a 
dolgokra. Ezeket igazságtalannak tartom. Elvi alapon, szintén ezekre az okokra is hivatkozva 
véleményem szerint a polgármester támadásnak lesz kitéve a jutalom miatt, de áll elébe, azt 
mondta. Elvi alapon nem támogatom a jutalmazását. Emiatt történt a bizottsági szavazáson a 2 
igen és az 1 tartózkodás. Másik indokom az volt, hogy szeretném megvárni a Pénzügyi és 
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Településfejlesztési Bizottság véleményét, mert ők a pénzügyi dolgokra jobban rálátnak. 5 %-
kal javaslom az óvónők nehéz körülmények miatti pótlékát emelni, és a technikai dolgozók 
bérét is. A következő évben remélhetőleg újabb 5 %-kal lehet majd emelni.  
 
Vámos Istvánné dr.: Intézményvezető asszony terjesztette elő azt a kérést, hogy sok a 
betöltetlen álláshely és ők is hasonló módon, mint az iskolában, nagyobb terhet visznek, ezért 
kérte a pénzmaradvány felhasználást. Ezt engedélyeztük, de nem a teljes összeg kifizetése 
történt meg. Az óvoda önállóan gazdálkodik. Az utalványt az önkormányzat területén 
dolgozók egységesen kapták.  
 
Balázsné Király Rita: Mennyi összegben? 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: 41.500 Ft/fő értékben. 
 
Vámos Istvánné dr.: Az utalványt egységesen kapta minden dolgozó, nem volt különbség. 
Régebben kértem a képviselő-testület véleményét a közmunkások jutalmazásáról. Akkor 
minden képviselő hozzájárult, hogy néhány kiemelkedő munkát végző közmunkást is 
megjutalmazzunk. Kb. 10-12 főt jutalmaztunk meg 20.000 Ft/fő összegben, amit saját 
magunk adtunk össze. 
 
Balázsné Király Rita: Az ASZAK vezetőjében felmerült-e az a lehetőség, hogy a 
bérmaradványt szeretné kifizetni? Azt mondták a költségvetés nagyon szigorú. Több 
intézmény vezetője élhetett volna ezzel a lehetőséggel. Évek óta százmillió Ft-os hiánnyal 
fogadjuk el a költségvetést. Nem értek a pénzügyekhez. Valójában rengeteg mennyiségű 
hiány effektíve nem jelenik meg, valami nagy baj van a költségvetéssel, de ez nem az 
önkormányzat hibája. Adóerő képességünktől mit várunk, amikor nincsen dolgozói létszám 
Arlóban, nem csoda, hogy csak ennyi. Alaposan átnézve, átgondolva és megfontolva a 
dolgokat hozok döntést.  
 
Klisóczkiné Papp Andrea: A hiányról: 436 millió Ft ez a költségvetési rendeletben, de ez 
nem hiány, hanem költségvetési egyenleg. Azt jelenti, amikor a beszámolót elfogadjuk, a 
pénzmaradványból teljesítjük, ami az egészségügyi központ, helyi identitás, tói pályázattal 
kapcsolatosan már a Kincstári számlán lévő összeg, de a 2019 évi költségvetésben nem 
szerepeltetjük, amíg nincs a beszámoló elfogadva. Ez nem a pénzt mutatja, ez a beszámoló 
elfogadásával kerül a helyére. A költségvetés minden évben tartalmaz tényleges hiányt, amit 
úgy tervezünk meg, hogy kiegészítő támogatásra pályázunk belőle. Most sem, és előző 
években sem veszünk és vettünk fel hitelt. Most 51 millióval szerepel, és erre szeretnénk 
pályázni. Szabad mozgás lehetőséget próbálunk biztosítani, olyan lehetőségünk legyen, amire 
be tudjuk nyújtani a pályázatot. Év végén mi nem költjük el azt a pénzt, csak annyit, amennyit 
kapunk. Tényleges hiányt nem csinálunk, nem gazdálkodunk felelőtlenül. A költségvetésben 
szerepelő 400 millió Ft torz képet ad, annak, aki nem tudja, ez hogyan áll össze. 
 
Balázsné Király Rita: Zárszámadásnál mindig mínusz volt a költségvetés. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Ott nem lehet mínusz. Az 1. melléklet a fő összesent tartalmazza, 
ott nem lehet se több, se kevesebb. Az összes bevételnek előirányzatoknál meg kell egyezni 
az összes kiadással. Ez a teljesítésben úgy valósul meg, hogy a bevétel valamivel magasabb 
lesz, mint a kiadás.  
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Vámos Istvánné dr.: Nagyon szigorúan kell gazdálkodni. A pályázati eszközökhöz nincs 
hozzáférésünk, mert a Magyar Államkincstár fizeti a számlát.  
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Az 50 millió Ft fölötti EU-s pályázati pénzeket Kincstári számlán 
kell tartani.  
 
Bíró Ferenc: Megjelenik, mint hiány, ezt úgy kell érteni, hogy erre az évre be van tervezve a 
fejlesztések közé, tavaly megkaptuk, viszont a tavalyit nem zártuk le, ezért ez ebben az évben 
hiány. A hiányt meg kell tervezni, mert akkor nem tudunk pályázni semmire. Ha tényleges 
hiány lenne, akkor hitelt kellene felvenni. Tehát addig keletkező hiány ebben az évben nincs. 
Ha nem dolgoznánk így, megtehetnénk azt is, hogy 50 millió Ft körüli tényleges hiány ne 
legyen benne, de akkor nem tudunk pályázni semmire. A papíron lévővel gyakorlatilag nem 
kell foglalkozni, mert az a beruházások miatt áthúzódó tétel. Ha nem tervezek semmit, 
kizárom magam minden pályázatból.  
 
 
Balázsné Király Rita: Tudom, hogyan gazdálkodik az önkormányzat, itt ülök régtől.  
 
Némethné Balázs Gabriella: Gyakorlatilag a november végén kiosztott jutalom azért történt, 
mert a gazdálkodásban 4,5 millió Ft összeg keletkezett a II. félévben, a hiányzó dolgozók 
miatt. Azért, hogy ne kelljen ezt az összeget visszautalni, ennek egy részét engedélyezték 
kifizetni, pontosan a várható feszültségek miatt. Tudtuk, hogy más intézményben nem fizettek 
jutalmat, csak nálunk, ez egyszeri lehetőség volt, és az összeg egy része került csak 
kifizetésre. A nevelési évben dolgozott hónapok lettek figyelembe véve, és a vállalt többlet 
feladatok. A nehéz körülmények között végzett munkáért járó bérpótlék emelés ennek az 
indoka. Térségünkben jobban emelkedik az óvónő hiány, az itt dolgozók nagy teherrel 
szembesülnek más, jobb körülmények között lévő óvodákkal szemben. A városközponti 
óvodákból 8 ember megy el nyugdíjba. Fennáll annak a veszélye, a bejáró dolgozók helyben 
fognak elhelyezkedni. A jövőre való gondoskodás miatt kértem ezt az emelést.  
 
Bíró Ferenc: Azért fontos, hogy az itt dolgozóknak minél többet próbáljunk nyújtani, hogy 
maradjanak itt. A polgármester jutalmazása a költségvetésben mindenképpen szerepeljen, ez 
nem kérdés, mert választás lesz, és 3 hónap végkielégítést ki kell tudni fizetni, ha nem 
választják meg. Nem vitatjuk azt, a polgármester mennyi pénzt hozott, gyakorlatilag az ózdi 
járásban legtöbb pénz Ózd és Borsodnádasd után Arló kapott, de Borsodnádasd és Arló között 
nagyon kevés az eltérés. Ha a munkát pénzben lehet kifejezni, így tudom azt megtenni. 6 év 
alatt semmi pluszt nem kapott a polgármester, és mindenütt bérrendezést próbáltunk csinálni. 
Ha visszaosztjuk ezt a pénzt, akkor havi 50.000 Ft-ot jelent, és minden évben adható lett 
volna 6 havi bérnek megfelelő jutalom. Nekem ez vállalható.  
 
Balázsné Király Rita: Egyetlen pontját sem vontam, és vonom kétségbe annak, amit 
mondtál. 
 
Balogh Edina: Bizottsági ülésen is elmondtam, hogy azt mondják, ezzel támadás érheti a 
polgármestert. Ha támadni akarják, úgy is támadni fogják, ha indulni akarnak ellene, úgy is 
indulnak. Az emberi kapcsolatai révén, a pályázatok alapján rengeteg pénz jött a településre. 
Ha most nem ismerjük el a  munkáját, akkor mikor? Én támogatom mindenképpen.  
 
Papp Zsóka: Én, mint képviselő felvállalom, hogy megszavazom a polgármester 
jutalmazását, mert megérdemli.  
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Dulai Roland: Ha a pályázati összegeket nézzük, ami a faluba jött, és projekt menedzserként 
sikerdíjat fizetnék, az sokkal több lenne. Támogatom a 6 havi jutalmat. 
 
Vámos Istvánné dr.: A bizottsági üléseken az a javaslat született, hogy a nyugdíj előtt állók 
10, illetve 15 %-os emelésére fedezetet biztosító összeget azzal fogadjuk el, hogy ne kelljen 
minden évben behozni, hogy kerüljön a költségvetésbe betervezésre, hanem visszavonásig 
legyen érvényes. Kérem, szavazzunk erről. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 
 

20/2019. (I. 25.) 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 (bruttó összeg: 1.463.258 Ft) 
és járulék (285.335 Ft) építse be a 2019. évi költségvetésébe. 
 
 
Dönt továbbá arról, hogy visszavonásig minden évben biztosítsa a fenti kritériumoknak 
megfelelő dolgozóknak a 10 %-os, illetve 15 %-os illetményemelésre az adott évi 
költségvetésben a fedezetet. 
 
Határidő: 2019. február 28., illetve évente a költségvetés tervezés határideje  
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Polgármesteri Hivatalban a 7 %-os béremelésről, 
a plusz 1 fő létszám bővítésről és a felsőfokú végzettséggel rendelkező dolgozók plusz 4 x 
30.000 Ft bértömeg emeléséről.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

21/2019. (I. 25.) határozat 
 

Tárgy: Arlói Polgármesteri Hivatal bértömeg emelésére, létszám bővítésére és a felsőfokú 
végzettségű dolgozók illetményemelésére fedezet biztosítása 

 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fedezetet biztosít az Arlói Polgármesteri 
Hivatalban dolgozók 



30 
 

- 7 %-os bértömeg emelés és járulékai fedezetére, 
- plusz 1 fő köztisztviselő létszámbővítésére, továbbá  
- a felsőfokú végzettséggel rendelkező dolgozók létszámának megfelelően 4 fő x 30.000 

Ft/fő/hó, azaz összesen 120.000 Ft/hó összegű bértömeg emelésre és annak 
járulékaira, melyet a munkáltató teljesítményértékelés alapján saját hatáskörben 
oszthat szét.  

 
A fenti bértömeg (bruttó összeg: 10.090.795 Ft) és annak járulék költségét (1.967.705 Ft) a 
2019. évi költségvetésbe be kell építeni. 
 
Határidő: 2019. február 28. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az ASZAK-nál munkáltatói döntésen alapuló 4 fő 
közalkalmazott illetményemelésére és annak járulékára fedezet biztosításáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

22/2019. (I. 25.) határozat 
 

Tárgy: Arlói Szociális és Alapszolgáltatási Központ dolgozóinak illetményemelésére fedezet 
biztosítása 

 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fedezetet biztosít az Arlói Szociális 
Alapszolgáltatási Központban dolgozó felsőfokú végzettséggel rendelkező dolgozók 
létszámának megfelelően 4 fő x 30.000 Ft/fő/hó, azaz összesen 120.000 Ft/hó összegű 
bértömeg emelésre és annak járulékaira, melyet a munkáltató saját hatáskörben oszthat szét.  
 
A fenti bértömeg (1.440.000 Ft) és annak járulék költségét (280.800 Ft) a 2019. évi 
költségvetésbe be kell építeni. 
 
Határidő: 2019. február 28. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Vámos Istvánné dr.: Abban egyetértés van, hogy a munkaközösség vezetőnek pótlék 
kerüljön megállapításra, és hogy a pedagógusok munkáját segítők pótlékát emeljük meg. A 
módosító javaslat a pedagógusok nehéz körülmények között végzett munkájáért járó pótlék 
mértékére érkezett. 
Kérem, szavazzunk az Arlói Tengerszem Óvoda óvónői esetében a nehéz körülmények között 
dolgozók pótlékának  

- 5 %-os emeléséről, tehát 10 %-ról 15 %-ra történjen az emelés: 2 igen szavazat és 5 nem 
szavazat, azaz nem születik döntés, a javaslatot nem fogadták el, 

- 10 %-os emeléséről, tehát 10 %-ról 20 %-ra történjen az emelés: 5 igen szavazat és 2 
nem szavazat. 

Kérem, mivel a többi javaslat egyértelműen támogatott volt a képviselők részéről, ezért 
szavazzunk akkor együtt a pedagógusok és nem pedagógusok nehéz körülmények között 
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dolgozók pótlékának emeléséről és 1 fő részére munkaközösség vezetői pótlék 
megállapításáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal és 2 nem szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 

23/2019. (I. 25.) határozat 
 

Tárgy: Arlói Tengerszem Óvoda dolgozóinak nehéz körülmények között dolgozók pótlék 
emelésére és 1 fő munkaközösség vezető pótlékára fedezet biztosítása 

 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete fedezetet biztosít arra, hogy az 
Arlói Tengerszem Óvodában  

- a nehéz körülmények között dolgozók pótlékát pedagógusok esetében 10 %-ról 20 %-ra, 
azaz 36.540 Ft/hó összegre,  

- a nehéz körülmények között dolgozók pótlékát a pedagógusok munkáját segítők 
esetében pedig 32.175 Ft/hó összegre megemelje és 

- 1 fő részére munkaközösség vezetői pótlékot állapítson meg.  
 
A fenti bértömeg (bruttó összeg: 4.291.124 Ft) és annak járulék költségét (836.769 Ft) a 2019. 
évi költségvetésbe be kell építeni. 
 
Határidő: 2019. február 28. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

Vámos Istvánné dr. polgármester átadja az ülés vezetését Bíró Ferenc alpolgármesternek. 

 
Vámos Istvánné dr.: Bejelentem érintettségemet.  
 
Bíró Ferenc: Kérem, szavazzunk arról, hogy polgármester részére 6 havi jutalom, vagy 3 
havi végkielégítés és 3 havi jutalom kerül beépítésre a 2019. évi költségvetésbe. Ha megkapja 
a polgármester, akkor kb. nettó 2.400 eFt-ról beszélünk, 6 éves munkájának elismeréséül. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal és 1 nem szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 

24/2019. (I. 25.) határozat 
 

Tárgy: Polgármester jutalmazása 
 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete fedezetet biztosít a polgármester 
részére az elmúlt 6 évben végzett munkájáért 6 havi illetményének megfelelő összegű 
jutalomra, vagy meg nem választása esetén a jogszabályban meghatározott 3 havi 
végkielégítésre és 3 havi jutalomra és annak járulékaira. 
 
A fenti jutalom, vagy végkielégítés és jutalom (bruttó összeg: 3.430.000 Ft) és azok 
járulékának (669.000 Ft) költség vonzatát a 2019. évi költségvetésbe be kell építeni. 
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Határidő: 2019. február 28. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Bíró Ferenc alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Vámos Istvánné dr. polgármesternek. 

 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy az elhangzott módosítások, 
kiegészítések miatt a 2019. évi költségvetés kerüljön átdolgozásra és a februári képviselő-
testületi ülésre kerüljön ismételten előterjesztésre. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 
 
 
 

25/2019. (I. 25.) határozat 
 

Tárgy: 2019. évi költségvetés 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi 
költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal nem fogadja el. Kéri a polgármestert 
annak további átdolgozására. 
 
Határidő: 2019. február 28.  
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

10) napirendi pont 
 

Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet módosítása 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Balázsné Király Rita: Régóta próbáltuk elérni, hogy Ózdon legyen fogászati hétvégi ügyelet. 
Örülünk az ügyeletnek, mert eddig nem volt a környékünkön. Ez örvendetes számunkra. Az 
Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a rendelet-tervezet 
elfogadását.  
 
Papp Zsóka: A rendeletbe bekerült a Dóna völgy utca, ez új közterület lett a településen. A 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a rendelet-tervezet 
elfogadását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a rendelet elfogadásáról. 
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A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi rendeletet 
alkotja:  
 

 
 

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
3/2019. (I.28.) önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló  
13/2016. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 
4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
alapellátásért felelős országos módszertani intézet, az alapellátást végző orvosok, védőnők és 
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 13/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 13/2016. (IX. 28.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) kiegészül a következő 4/A §-sal: 
 
„4/A § Arló nagyközség területén a fogorvosi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az 
Ózdi Kistérség Többcélú Társulása látja el. Székhelye: 3600 Ózd, Városház tér 1.” 

 
2. § 

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

 
3. § 

 
A Rendelet 2. melléklete helyébe ez a rendelet 2. melléklete lép. 

 
 

4. § 

 

Ez a rendelet 2019. január 29-én lép hatályba és 2019. január 30-án hatályát veszti. 
 

 
Vámos Istvánné dr.        Klisóczkiné Papp Andrea  
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       polgármester         jegyző 
 

 

1. melléklet a 3/2019. (I.28.) önkormányzati rendelethez 

A háziorvosi ellátás körzetei 

 

 Az I. háziorvosi szolgálat Arló, Rákóczi út 5. 3. ajtó: 
 
 Ady Endre út teljes egészében 
 Benéte út teljes egészében 
 Zombori út 
 Hunyadi út 
 Mátyás király út 
 Kassai út teljes egészében 
 Rákóczi út  
 Széchenyi utca 
 Kossuth utca 
 Vásártér utca 
Tói utcák: 
 Akácos utca 
 Bányász utca 
 Fácános utca 
 Fenyő utca 

Gombás utca 
 Halász utca 
 Kiserdő utca 
 Kohász utca 
 Lejtő utca 
 Suvadás utca 
 Várhegy utca 
 Virágos utca 
  

Bagólápa tanya 
Dobronyapuszta tanya 

 Gúnár tanya 
Ivánka tanya 
Keserű tanya 

 Vanyics tanya 
 
A II. háziorvosi körzet Arló, Rákóczi út 5. 2. ajtó: 
 
 Dózsa György út 
 Dankó út 
 Brassói út 

Csikány Miklós tér 
 Pozsonyi út 
 Zrínyi út 
 Táncsics telep 
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 Arany János út 
 Jókai út 
 Vasút út 
 Petőfi telep 
 Gagarin út 
 Dóna völgy utca 
 Póczos tanya 
 Somsálykitérő tanya 
 

2. melléklet a 3/2019. (I.28.) önkormányzati rendelethez 
 

A védőnői ellátás körzetei 
 
    Az I. területi védőnői gondozási kör Arló, Ady E. út 125.: 

Ady Endre út  2. – 260.,  1. - 163. 
Benéte út 
Hunyadi János út 
Kassai út 
Mátyás király út 
Zombori út 
Dobronyapuszta tanya 
Ivánka tanya    
 

A II. területi védőnői gondozási kör Arló, Ady E. út 125.: 
Arany János út 
Brassói út 
Csikány Miklós tér 
Dankó út 
Dózsa György út 
Jókai Mór út 
Pozsonyi út 
Rákóczi út 

                     Széchenyi utca 
  Kossuth utca 
  Vásártér utca 

Táncsics telep 
Vasút út 
Zrínyi út 
Dóna völgy utca 
Pócos tanya 
Vanyics tanya 

                     Somsálykitérő tanya 
 
 A III. területi védőnői gondozási kör Arló, Rákóczi út 3. A.: 

Ady Endre út 262 – végig, 165 – végig 
Gagarin út 
Petőfi telep 
 
Tói utcák: 

   Akácos utca 
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   Bányász utca 
   Fenyő utca 

Gombás utca 
   Halász utca 
   Kiserdő utca 
   Kohász utca 
   Lejtő utca 
   Suvadás utca 
   Várhegy utca 
   Virágos utca 
 
  Bagólápa tanya 

Gúnár tanya 
Keserű tanya 

 
 Arlói Tengerszem Óvoda (Székhely: 3663 Arló, Ady Endre út 164. 
     telephely: 3663 Arló, Gagarin út 51.) 
 
 Arlói Széchenyi István Általános Iskola (Székhely: 3663 Arló, Rákóczi út 3/A. 
     telephely:  3663 Arló, Rákóczi út 3. 
       3663 Arló, Rákóczi út 3/B. 
       3663 Arló, Rákóczi út 3/C. 
       3663 Arló, Rákóczi út 14/A. 
       3663 Arló, Ady Endre út 150.) 
 
 

11) napirendi pont 
 

Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött  
együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Balázsné Király Rita: Az előterjesztésben látszik, melyek azok a részek, amelyek bekerültek 
az új együttműködési megállapodásba. 4 olyan feladat van, amely más ügyintézőhöz került a 
felülvizsgálat során. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja 
elfogadni.  
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja az 
előterjesztés elfogadását.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 
együttműködési megállapodás elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
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26/2019. (I. 25.) határozat 
 

Tárgy: Együttműködési megállapodás Arló Nagyközség Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatával 

 
Arló Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 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: Bari Gergely elnök 
 
Az együttműködési megállapodás a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete.  

 
12) napirendi pont 

 
Polgármester szabadságának ütemezése 

 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal 
javasolja az ütemezés elfogadását. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

27/2019. (I. 25.) határozat 
 

Tárgy: Polgármester szabadságának ütemezése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Vámos Istvánné dr. polgármester 2019. 
évi szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
 
 

Kezdete (hó.nap) Vége (hó.nap) Munkanapok száma 
03. 11. 03. 14. 4 
04. 23. 04. 26. 4 
06. 25. 06. 28. 4 
08. 05. 08. 09. 5 
09. 04. 09. 13. 8 
10. 24. 10. 31. 6 
12. 17. 12. 31. 9 

 
 
Határidő: 2019. december 31. 
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Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

13) napirendi pont 
 

Ingatlan felajánlás 
 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Vámos Istvánné dr.: A Rákóczi úton a Kasza Kati által lakott lakóház megürült, a 
tulajdonosok felajánlották az önkormányzatnak. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 
ülésén elhangzott, hogy már valaki beköltözött, mert takarítottak. Utánajártam, és az ülés előtt 
eljött a házaspár és elmondták, hogy Kasza Kati 500.000 Ft-ért eladta nekik a házat, és már 
200.000 Ft előleget oda is adtak neki. Holnap lett volna a következő összeg átadása. 
Felvilágosítottam őket, hogy nem a tulajdonostól vásárolták meg a házat. Rendelkezésükre 
bocsátottam a Földhivatal határozatát, amivel Kasza Kati tulajdon jog iránti kérelmét 
elutasították, a tulajdonlapról készítettem másolatot, azért, hogy érvényesíteni tudják a 
követelésüket. Jobb lesz most azonnal utána nézni és intézkedni, hogy visszakaphassák a 
pénzüket. Bárdos Béláné maga és tulajdonostársai nevében nyilatkozott, hogy ingyenesen 
felajánlják a tulajdonukat képező ingatlant. Sajnos az egyik örökös meghalt, és a hagyatéki 
eljárásban nem került átadásra az ingatlan az örökösök részére, ezért elképzelhető, hogy 
póthagyatéki eljárást kell lefolytatni. Az örökösök úgy nyilatkoztak, hogy nem tartanak rá 
igényt, vissza fogják utasítani a hagyatékot.  
 
Balázsné Király Rita: Amennyiben a rokonsági dolgok elintéződnek az Ügyrendi, Szociális 
és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal támogatja az ingatlan elfogadását. Ezt a házat nagyon 
rendbe kell tenni.  
 
Vámos Istvánné dr.: A folyamatokról fogom tájékoztatni a képviselő-testületet.  
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja 
elfogadni a felajánlást azzal, hogy az épület sorsáról a későbbiek folyamán kell dönteni. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az arlói 1350 hrsz-ú ingatlan felajánlásának 
elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

28/2019. (I. 25.) határozat 
 
Tárgy: Arlói 1350 hrsz-ú ingatlan felajánlása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja felhatalmazza a 
polgármester, hogy Bárdos Béláné és tulajdonostársai közérdekű ingatlan felajánlását, mely 
az arlói 1350 hrsz. alatt található.  
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Bárdos Béláné és tulajdonostársai az ingatlant ingyenesen ajánlják fel az önkormányzat 
részére, mert a lakóház nagy mértékben leromlott állapotban van, az örökösök nem kívánják 
felújítani, az elbontás költségei meghaladnák az ingatlan értékét.  
 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

14. napirendi pont 
 

Indítványok, javaslatok, egyebek 
 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

a) PR-TELECOM Zrt. kérelme konténer elhelyezésére 
 
Vámos Istvánné dr.: A PR-TELECOM fejállomása kikerül a Polgármesteri Hivatal 
épületéből, és szeretnének egy konténert felállítani a településen, erre nyújtottak be kérelmet. 
A konténert a hentes boltja mögötti területre, a védőnői kerítéstől a hentes épület mögé 
helyeznék el. Véleményem szerint 100.000 Ft bérleti díjat lehet kérni. Feltételem volt 
továbbá, hogy belülről le kell szigetelni a zajok miatt, illetve külsőleg fával kell beborítani.  
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal 
egyetért a feltételekkel és ennek megfelelően javasolja az engedély megadását. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja az 
elfogadást.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a PR-TELEKOM Zrt kérelméről, mely szerint a 
hentes boltja mögötti területre egy konténert helyeznek el, melyet kívülről faborítással látnak 
el, belülről leszigetelik, és 100.000 Ft/év bérleti díjat fizetnek érte az önkormányzatnak. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

29/2019. (I. 25.) határozat 
 
Tárgy: PR-TELECOM Zrt kérelme konténer elhelyezésére 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a PR-TELECOM Zrt 
konténerének lehelyezéséhez a Húsbolt mögötti területre a következő feltételekkel: 
 

- a konténert kívülről faborítással kell ellátni, 
- a konténert belülről le kell hangszigetelni. 

 
A Képviselő-testület a konténer helyének bérleti díját 100.000 Ft/év összegben határozza meg.  
 
Határidő: 2019. június 30. 
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Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
 

b) Iskolai körzethatárok egyeztetése a 2019/20. tanévben való beiskolázáshoz  
 
Vámos Istvánné dr.: A B-A-Z Megyei Kormányhivataltól kaptunk levelet, mely szerint 
véleményt kell nyilvánítani az iskolai körzethatárok elfogadásáról. Arló településen élő 
általános iskolás korú gyerekek felvételét az iskola nem tagadhatja meg.  
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal 
javasolja a körzethatár elfogadását. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja az 
előterjesztés elfogadását.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az iskolai körzethatárok elfogadásáról 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 
 

30/2019. (I. 25.) határozat 
 
Tárgy: Iskolai körzethatárok egyeztetése a 2019/20. tanévben való beiskolázáshoz  
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019/2020 tanévre elkészített 
iskolai körzethatárokkal egyetért.  
 
Határidő: 2019. február 15. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

c) Tájékoztatás a Magyar Falu Programról 
 
Vámos Istvánné dr.: Februártól lehet pályázni a Magyar Falu Programra az 5000 fő alatti 
településeknek. A pályázatok 100 %-os támogatottságúak. Pályázatot lehet benyújtani 
bölcsődefejlesztésre, óvodafejlesztésre, orvosi rendelők felújítására, orvosi lakások építésére 
és orvosi eszközök beszerzésére, valamint temetőfejlesztésre, helyi közösségi terek 
fejlesztésére. Nagy érdeklődésre tarthatnak számot a belterületi utak és járdák felújítására 
szolgáló pályázatok. Ezekre odafigyelünk, és ha konkrétabb dolog lesz, akkor vissza fogunk 
erre térni. Ebben a pályázatban is szerepel az adóerő képesség, kis településeknek nem kell 
önrészt fizetni. Kérem, a tájékoztatás tudomásul vételét.  
 
 

d) Települési Önkormányzatok Szövetsége tagdíj befizetése 
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Vámos Istvánné dr.: A tagdíjat 2019. január 1-től 25 Ft/lakos összegben határozták meg, és 
el is küldték az erről szóló számlát, 97.900 Ft-ot kell fizetnünk. Amennyiben nincs 
hozzászólás, vélemény, kérem, szavazzunk a tagdíj kifizetésének elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

31/2019. (I. 25.) határozat 
 

Tárgy: Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj befizetés 
 
Arló Nagyközség Önkormányzata 2018. évtől tagja a Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetségének, ezzel vállalja a 25 Ft/lakos/év mértékű tagdíj összegének megfizetését, 
összesen 97.900 Ft összegben.  
A megjelölt összeg fedezetét a 2019. évi költségvetésben biztosítja.  
Felkéri a jegyzőt, hogy a tagdíj utalásáról gondoskodjon. 
 
Határidő:  2018. február 28. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
  Klisóczkiné Papp Andrea jegyző 
 
 
 

15. napirendi pont 
 

 
Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2018. évi támogatásának elszámolása 

 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Antal István: Nem kérek zárt tárgyalást az elszámolással kapcsolatban. A tavalyi évben 
felújítottunk 5 kőházat, a zuhanyzó kivételével. Próbáltunk olyat csinálni, ami a pályázatban 
nem szerepel. A konyha átalakítása megtörtént, az ÁNTSZ elfogadja, nincs vele gond. 
Esküvők lebonyolításához vettünk eszközöket, mert nagy létszámú lakodalmak voltak, és nem 
volt hozzá elég eszköz. A teraszt is megcsináltuk. A könyvelőtől kértem tájékoztatást, hogyan 
álltunk az elmúlt évben. Ahhoz képest, hogy a nyár strand szempontjából nem volt jó, elég 
sok esős nap volt, jól teljesített a kft. Úgy sikerült megoldani, hogy a bruttó bevétel 66.137.00 
Ft, a nettó bevétel 66.140.000 Ft volt. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal 
javasolja az elszámolás elfogadását. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a kimutatást és 
átvizsgálta a csatolt számlákat, ez alapján 5 igen szavazattal javasolja az elszámolás 
elfogadását.  
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Vámos Istvánné dr.: Megindul a tónál a fejlesztés lassan, megkezdődik a 320 millió Ft 
felhasználása. Ügyvezető már kifejezte aggodalmát a bérek miatt, mert nem tudjuk mit nem 
fogunk üzemeltetni. Valószínűleg a strand és a szálláshely nem kerül üzemeltetésre, ezzel 
kezdődik a felújítás. A jövő héten jön a LEADER helyszíni bejárásra a beadott szálláshely 
bővítéssel kapcsolatos pályázat miatt. Nagy építési terület lesz. Elkülönítettünk pályázati 
önrészre a költségvetésben 15 millió Ft-ot, ezt fel is kell használnunk. Az ügyvezetőnek nem 
lesz ilyen eredményes a jövő év, csak az étterem fog üzemelni, és az esküvőket tudja 
lebonyolítani. Arra törekszünk, hogy az építési terület jól elkülöníthető legyen. Reméljük, a 
felújítás után megtérül a kiesett bevétel. Ebben az évben nem is lesz sok bevétel, ezt már most 
tudjuk.  
 
Papp Zsóka: A LEADER pályázattal mennyit lehet nyerni? 
 
Vámos Istvánné dr.: 25 millió Ft, ami megnyerhető és kb. 8 millió Ft-tal kell kiegészíteni. 
 
Tengely László: A jövőre vonatkozóan, mivel Arlónak a legnagyobb beruházása a tó lesz, 
nagyon figyeljünk rá, próbáljunk minél több jó dolgot összegyűjteni, hogy tudjuk segíteni az 
ügyvezetőt, minél jobban tudjuk megvalósítani ezt a projektet.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. pénzügyi 
elszámolásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

32/2019. (I. 25.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. pénzügyi elszámolása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 
pénzügyi elszámolást elfogadja.  
 
Határidő: 2019. január 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

16. napirendi pont 
 

Tájékoztató a szennyvízcsatorna beruházásról és a tói pályázatról 
 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: A pályázatoknál nagyon fontos a kommunikáció. A szennyvízcsatorna 
építéssel kapcsolatban kérem a képviselők segítségét. Hálás vagyok a település lakosságának, 
hogy aránylag nagy nyugalommal viselték a felfordulást, amivel ez járt. Áprilistól 
novemberig folyt a beruházás, 5-6 bejelentés érkezett, hogy vizsgáljuk ki. Ez nagyon jónak 
mondható. Most nemcsak a tóhoz, hanem az Ady Endre úton folyó munkálatokhoz is nagyon 
kell a segítség a lakók miatt, és az átmenő forgalom miatt is. Le fog lassulni a forgalom az 
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utakon. Most megkezdték a tó felé a földásást, már folytatják a csőfektetést, és a tisztító 
nyílások leágazását már kötik le. Két hatalmas projekt folyik a településen, a képviselőknek 
segíteni kell. Márciusban lesz egy olyan testületi ülés, ahová összehívjuk a lakosságot és 
tájékoztatnak mindenkit a várható állapotokról. Szórólapok kerülnek majd ki, kértem, hogy 
rengeteget hozzanak. A lakosság ott tegye fel a kérdését a szakembereknek, jöjjenek el, mert 
mi nem tudunk válaszolni a kérdésekre, készüljenek fel a munkálatokra. Most a Mátyás király 
úton, utána a Zrínyi úton, a Táncsics telep környékén dolgoznak, ezek még nincsenek 
befejezve, valamint a Vasút utca fő szakasza. 43 %-os készültség van a beruházásban. A 
legnagyobb kihívást a 25 sz. főúton folyó munkálatok jelentik majd.  
 
Bíró Ferenc: Fontos, hogy most hozzáfogtak, mert a kft. érdeke, hogy a mozgást tudja 
biztosítani. A tói beruházás miatt az éttermi szolgáltatás jelentős részét nem lehet működtetni. 
Biztos, hogy a kft. vezetése mindent megtesz, hogy működjön. Hódoscsépányon és Arlóban 
egyszerre fog menni a csatornaépítés, Hódoscsépányon 4 km és Arlóban is 4 km hosszan.  
 
Dulai Roland: Nagyon várom, hogy a szennyvíz beruházás befejeződjön, és használni tudjuk. 
Örülök, hogy a Mátyás király úton a járda alatt viszik a vezetéket.  
 
 

-.-.- 
 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésére a képviselők és a külső 
bizottsági tagok, valamint a polgármester leadta a vagyonnyilatkozatokat. A bizottsági ülésen 
azokat leellenőriztünk, valamennyit rendben találtuk, ezért javaslom a képviselő-testületnek a 
2018 évi vagyonnyilatkozatok leadásának tudomásul vételét.  
 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

33/2019. (I. 25.) határozat 
 
Tárgy: Vagyonnyilatkozatok leadása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság elnökének tájékoztatóját, – mely szerint a polgármester, a képviselő-testület 
minden tagja és a külső bizottsági tagok a törvényi előírásoknak megfelelően eleget 
tettek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének – tudomásul veszi 
. 
Határidő: 2019. január 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készül.  

 
 

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


