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5 fő iskolai dolgozó Jelen van 

 

 

Vámos Istvánné dr. köszönti a jelenlévőket, és megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes, minden képviselő jelen van. 

Javaslatot tesz egy sürgősségi indítvány tárgyalására első napirendi pontként, 

melynek tárgya a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása lenne. A 

javaslat elfogadásához minősített többségi szavazásra van szükség. A javasolt 

napirendi pontokat a jelenlévő képviselők egyhangúlag, 7 igen szavazattal 

az alábbiak szerint fogadják el: 

 
Javasolt és elfogadott napirendi pontok: 

 

1./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

2./ Beszámoló a gyermekvédelemmel kapcsolatos munkáról 

3./ Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2013. évi beszámolója 

4./ Szennyvízcsatornázás projekt megvalósítási szakaszában 

közbeszerzési, PR és jogi feladatok ellátására vonatkozó feltételes 

beszerzések megindítása 

5./ Iskolaigazgatói pályázatok véleményezése 

6./ Egyebek 

 

 

Tárgyalt napirendi pontok: 

 

Vámos Istvánné dr. megnyitja az 1. napirendi pontot. 
 

1. Napirendi pont: 

 

Szervezeti és Működési Szabályzat 

módosítása 

 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 
Vámos Istvánné dr.: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén 

vetődött fel a javaslat az igazgatói pályázat véleményezése miatt. A módosítás 

elfogadásával lehetőség lenne nyílt ülés esetén is titkos szavazásra. A rendelet 

módosításához szükséges az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 
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véleménye. Szünetet rendelek el, és megkérem a bizottságot, hogy tárgyalja 

meg az előterjesztést. 

 

Szünet 

 
Vámos Istvánné dr.: felolvassa az előterjesztést. Kérem a bizottság 

véleményét. 

  
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság javasolja 

az előterjesztés elfogadását, a Szervezeti és Működési Szabályzat 

módosítását. 

 

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást a rendelet módosítására. 

 

A jelenlévő 7 képviselő 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet 

alkotja: 

 
 

Arló Nagyközség Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

8/2014. (V. 23.) 
 önkormányzati rendelete  

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

12/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

 
 

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésben 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Arló Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 12/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 3. 

mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, 

Szociális és Oktatási Bizottság véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el: 

 

1. § 
 

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. 

(IV. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 16. §-a a 

következő (3a) bekezdéssel egészül ki: 
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„(3a) Amennyiben valamely napirendi javaslat az időközben felmerült szoros 

határidő, az önkormányzat érdeke, vagy pályázat miatt a 16.§ (3) bekezdésben 

meghatározott határidőben nem terjeszthető elő, a sürgősség tényének rövid 

indokolásával, legkésőbb az ülés kezdetét megelőzően az előterjesztésre 

jogosult szóbeli vagy kötelezően írásban előterjesztendő napirend esetén 

írásbeli előterjesztésként sürgősségi indítványt nyújthat be. A sürgősségi 

indítvány napirendre tűzéséről egyszerű többséggel a képviselő-testület 

határoz.” 

 

2. § 
 

A Rendelet 19. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(5a) A képviselő-testület esetenként titkos szavazást is elrendelhet.” 

 

 

3. § 
 

A Rendelet 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Minősített szavazattal - a megválasztott helyi képviselők több mint 

felének szavazatával - dönt a Képviselő-testület a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló törvényben szabályozott eseteken kívül: 

a) vagyonnyilatkozattal kapcsolatos döntések, 

b) kitüntetések, elismerő címek meghatározása, használatuk 

szabályozása, díszpolgári cím adományozása, 

c) titkos szavazás elrendelése.” 

 

4. § 
 

A Rendelet 25. §-a a következő f) ponttal egészül ki: 

„f) sürgősségi indítvány napirendre vétele” 

 

 

5. § 
 

 

(1) Ez a rendelet 2014. május 23-án 17,00 órakor lép hatályba és 2014. május 

24-én hatályát veszti. 

 

(2) Hatályát veszti a Rendelet 23. § (4) bekezdése. 
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Vámos Istvánné dr.                                                    Klisóczkiné Papp Andrea 

polgármester                                                                                            jegyző   

 

 
Vámos Istvánné dr.: A rendelet most azonnal kihirdetésre kerül, és 17 

órakor lép hatályba. Addig tárgyaljuk a többi napirendi pontot. 

 

2. Napirendi pont:  

 

Beszámoló a gyermekvédelemmel 

kapcsolatos munkáról 

 
A napirendi pont előterjesztője: Klisóczkiné Papp Andrea jegyző 

                                                       Papp Zsóka intézményvezető 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Papp Zsóka: Nincs kiegészítésem. 

 

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság nagyon 

alaposnak tartotta a beszámolót. A gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

gyermekek száma nagyon magas. Egyes esetekben az adatszolgáltatás és a 

bevallás nem mindig felel meg a valóságnak, de ezt nem lehet ellenőrizni. A 

nyári gyermekétkeztetésben 700 gyereknek tudtunk melegételt adni. Az 

iskolatej és gyümölcs akciónak is nagyon örülünk. Úgy gondoljuk az 

iskolában, hogy halmozottan előfordul a gyerekek elhanyagolása. Az iskolai 

hiányzások száma is nagyon magas. Míg az iskolából 160, az óvodából csak 6 

jelzőlap érkezett, ez nagyon furcsa. A beszámolót elfogadásra javasoljuk. 

 

Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság más szemszögből 

tárgyalta a beszámolót. Részletes, mindenki számára érthető az előterjesztés. 

Az ellátásokat állami támogatás finanszírozza, arra önkormányzati forrást 

nem kell fordítani. „Megélhetési forrás a családi pótlék és a GYES” – ez 

nagyon igaz, nem kell ezt elhallgatni. A bizottság javasolja a beszámoló 

elfogadását. 

 

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást a beszámoló elfogadására. 

 

A jelenlévő 7 képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozzák: 
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61/2014. (V. 23.) sz. határozat: 

 

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelemmel kapcsolatos munkáról 

 

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Polgármesteri 

Hivatal Jegyzője és az Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője 

beszámolóját a gyermekvédelemmel kapcsolatos munkáról elfogadja. 

 

Határidő: 2014. május 31. 

Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 

 

 

3. Napirendi pont: 

 

Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 

2013. évi beszámolója 
 

A napirendi pont előterjesztője: Ipacs László ügyvezető 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Vámos Istvánné dr.: Az előterjesztést a Felügyelő Bizottság is tárgyalta.  

 

Varró Lajos: A Felügyelő Bizottság ismételten összehívott ülésén már a 

könyvelő is jelen volt. A vízszolgáltatás megszűnt, a telephely változott, az 

ügyvezető személye is változott. A kérdéseinkre választ kaptunk. A Felügyelő 

Bizottság a beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel – 29.390 eFt eredménnyel 

elfogadta és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  

 

Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a 

beszámolót. Felmerült, hogy a veszteség külső okok miatt következett be a 

törvény változása miatt. Ez nem engedélyezi, hogy közmű tulajdon maradjon 

a cégeknél, ami mindenhol komoly veszteségforrás. A bizottság a beszámolót 

– 29.390 eFt eredménnyel elfogadta és elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság az 

áprilisi ülés előtt tárgyalta meg a beszámolót. Reméljük, hogy ezek a 

programok meg fognak valósulni a Tónál, ehhez sok sikert kívánunk. A 

bizottságunk javasolja az előterjesztés elfogadását.    
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Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást az Arlói Turisztikai és Közösségi 

Kft. 2013. évi beszámolójára. 

 

A jelenlévő 7 képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 

határozatot hozzák: 

  

62/2014. (V. 23.) sz. határozat: 
 

Tárgy: Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2013. évi beszámolója 

 

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Turisztikai és 

Közösségi Kft. 2013. évi beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: 2014. május 31. 

Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 

 

4. Napirendi pont: 

 

Szennyvízcsatornázás projekt megvalósítási szakaszában 

közbeszerzési, PR és jogi feladatok ellátására vonatkozó 

feltételes beszerzések megindítása 
 

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 
Vámos Istvánné dr.: A bizottságok tárgyalták az IMMOBI-Rat Kft. által 

készített előterjesztést. Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen az 

volt a javaslat, hogy ezt még nem kellene tárgyalni.  

 

Bíró Ferenc: A projekt feltételes közbeszerzési eljárás lesz. Ebben az esetben 

átcsoportosítási lehetőség nem lesz. A pályázati forrás még nem nyílt meg, ezt 

a döntést még nem indokolja semmi. Ennél az értékhatárnál meghívásos 

eljárást kell alkalmazni, viszont nem biztos, hogy ezeket a cégeket szeretnénk 

mi is meghívni. Meg kell nézni a lehetőségeket a megyében. Ezért javasoljuk, 

hogy ezt most vegyük le napirendről, és hívjunk még más cégeket is ezekre a 

feladatokra. 

 
Balázsné Király Rita: Egyetértek ezzel, hogy egy későbbi időpontban 

tárgyaljuk majd. 
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Vámos Istvánné dr.: Az a célja az önkormányzatnak, hogy környékbeli 

cégek kerüljenek meghívásra, ami lehet még olcsóbb is lesz nekünk. 

Egyetértek az elnapolással. Kérem a szavazást. 

 

A jelenlévő 7 képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 

határozatot hozzák: 

   

63/2014. (V. 23.) sz. határozat: 
 

Tárgy: Szennyvízcsatornázás projekt megvalósítási szakaszában 

közbeszerzési, PR és jogi feladatok ellátására vonatkozó feltételes 

beszerzések megindítása 

 

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fenti tárgyú 

előterjesztést a mai képviselő-testületi ülésen nem kívánja tárgyalni.  

Megbízza a Polgármestert, hogy fenti feladatok ellátására a meghívásos 

eljárás során keressen Borsod-Abaúj-Zemplén megyei székhelyű cégeket.  

 

Határidő: 2014. augusztus 31. 

Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 

 

 

Vámos Istvánné dr.: Az SzMSz hatálybalépésének ideje még nem 

következett be, ezért folytassuk az Egyebek napirendi pont tárgyalásával a 

testületi ülést. 

 

 

5. Napirendi pont: 

 

Egyebek 

 
a.) Európai Mobilitási Hét 

 

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 

 
Vámos Istvánné dr.: A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a tavalyihoz 

hasonlóan ezévben is kitűzte a Mobilitási Hét időtartamát szeptember 16-22. 

közé. Kérik a csatlakozásunkat. A múlt évben csatlakoztunk az autómentes 

naphoz, valamint kerékpártúrát szerveztünk a Tóhoz, ami nagyon sikeres volt. 

A járda építését jelöltük meg tartós intézkedésnek, ezzel elősegítve a gyalogos 

közlekedést. Csatlakozás esetén megjelölhetnénk a kerékpárút rendbe tételét, 
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pihenőhelyek építését, az Ady Endre út elején ivókút és pihenő padok 

építését, saját készítésű térburkolóval lerakását. A Danczinger féle telken 

parkot alakítunk ki, virágpiramissal.  

 

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság javasolja 

a csatlakozást.  

 

Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a 

csatlakozást. 

 

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást a Mobilitási Héthez való 

csatlakozásra. 

 

A jelenlévő 7 képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 

határozatot hozzák: 

  

64/2014. (V. 23.) sz. határozat: 
 

Tárgy: Európai Mobilitási Hét 

 

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium által meghirdetett Európai Mobilitási Hét 2014. szeptember 16-

22. kezdeményezéséhez csatlakozni kíván.  

 

Határidő: 2014. szeptember 30. 

Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 

 

 

b.) Kézművesház építéséhez hozzájárulás 

 

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

Vámos Istvánné dr.: A Kézművesház építése utólagos finanszírozású. Az 

Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület a pályázó, nincs tőkéjük a költségek 

kifizetésére. 3.159.377 Ft megelőlegezésére lenne szükség.  

 

Balázsné Király Rita: Nem maradhat abba ez a projekt. Az Ügyrendi, 

Szociális és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. 

 

Bíró Ferenc: Az építkezést be kell fejezni, és az Egyesületnek nem áll 

rendelkezésre ez az összeg. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

javasolja az előterjesztés elfogadását.  



 10 

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást visszatérítendő támogatás 

megítélésére.  

 

A jelenlévő 7 képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 

határozatot hozzák: 

 

65/2014. (V. 23.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület kiegészítő támogatása 

 

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Közéletért és 

Kultúráért Egyesületnek a kézművesház kivitelezéséhez 2014. évre 3.395.487 

Ft visszatérítendő támogatást nyújt a pályázatból történő lehívás 

megérkezéséig. 

 

Határidő: 2014. április 30. 

Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 

 

 

c.) OAMSZ Kft. települési időjárási szolgálat 

 

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

Vámos Istvánné dr.: Az OAMSZ Kft. települési időjárási szolgálatot 

szeretne letelepíteni a községben. Helyi szinten előre tudnánk a várható 

időjárást. Nem gondolom, hogy erre van igényünk. Az ára 69 eFt + ÁFA + 

havi 35 eFt, amíg ki nem fizetjük a teljes árat, amely 2100 eFt.  

 

Bíró Ferenc: Ma már ezt bárki megnézheti az interneten, nem javaslom a 

telepítést.  

 

Vámos Istvánné dr.: Nem javaslom én sem, kérem erre a szavazást. 

 

A jelenlévő 7 képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 

határozatot hozzák: 

 

66/2014. (V. 23.) sz. határozat: 
 

Tárgy: Települési időjárási szolgálat telepítése 
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Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az OAMSZ Kft. 

települési időjárási szolgálat telepítésével kapcsolatos ajánlatát megköszöni, 

de nem kívánja a telepítést megvalósítani. 

 

Határidő: 2014. május 30. 

Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 

 

 

d.) Martinsalakos ház tulajdonjog szerzése 

 

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 

Vámos Istvánné dr.: A Kassai út 82. sz. telekről van szó. Tavaly úgy 

nyilatkoztunk, hogy az ingatlan tulajdonjogát kérjük, majd hasznosítjuk. Az 

épületet már el kellett volna bontani a tulajdonosnak, de az elbontás és a 

törmelék eltakarítása több millió forintba kerülne. Az NVK vezetőjével 

folytatott beszélgetés során említettem, hogy sok állami tulajdonba került 

ingatlanról még a rom sem került elhordásra. Tudomásuk szerint csak egy 

ilyen ingatlan van Arlóban. A tulajdoni viszonyok tisztázása érdekében Ők ki 

fogják kérni a tulajdoni lapokat. Valószínűsíthető, hogy a bank nem jegyezte 

át a jelzálog jogokat ezekre az ingatlanokra. Kérem a 185/2013. (X. 25.) 

számú határozat visszavonását. 

 

Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja az 

előterjesztés elfogadását. 

 

A jelenlévő 7 képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 

határozatot hozzák: 

 

67/2014. (V. 23.) sz. határozat: 
 

Tárgy: Martinsalakos ház tulajdonjog szerzése 

 

A Képviselő-testület Papp István Gábor martinsalakos ügyében hozott 

185/2013. (X. 25.) sz. határozatát visszavonja és az önkormányzat részére 

ingyenes tulajdonszerzés céljából felajánlott Arló, Kassai út 82. sz. alatti, 

1297/3. hrsz-ú ingatlanról lemond. 

 

Határidő: 2014. május 31. 

Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
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e.) Tájékoztatások 

 

Vámos Istvánné dr.:  

 A Kormányhivatal szakmai segítségnyújtó levelében felhívta az 

önkormányzat figyelmét, mivel június 30-án lejár a hulladékszállítási 

szerződésünk, lássuk el a feladatot. Tegnap társulási ülés volt, ami nem 

volt határozatképes. A ZV már csak egy jóváhagyásra vár, és akkor július 

1-jétől el tudja látni a feladatot. Mivel tőkével nem rendelkezik, ezért a 

tárgyhó közepén kéri a tárgyhavi szolgáltatási díjat, hogy tudjon bért 

fizetni. Viszont Arlóra vonatkozó adatbázissal nem rendelkezik. Javaslom, 

hogy továbbra se vállaljuk a számlázást, mert költséges. Ebben az esetben 

Ők kérik az egyösszegben való fizetést. Az adatbázis kialakításában 

tudunk segíteni, a népesség nyilvántartásból tudunk listát készíteni nekik. 

 A Kézművesház számláinak megelőlegezése kapcsán felmerült, hogy 

érdemes lenne bankot váltani az önkormányzatnak. Egyes bankok a 

pályázati összegeket megelőlegezik az önkormányzatoknak. Ajánlatokat 

fogunk kérni. 

 A Hello Magyarország programon részt vettünk, melynek költsége 

összesen 100 eFt. A Néptánccsoport és a Népdalkör nagyon szépen 

szerepelt. Augusztusban lesz a második alkalom a megjelenésre, melyre 

mindenkit meghívok. 

 A Magyar Közútkezelő Nonprofit Zrt. felé levélben fordultam a 25. sz. 

főúton álló víztócsák, és a kiteknősödött vízpadkák javítása miatt. Válasz 

eddig még nem érkezett. 

 

 

6. Napirendi pont: 

 

Iskolaigazgatói pályázatok véleményezése 
 

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 

 
Vámos Istvánné dr.: A bizottság alakított ki véleményt? 

 

Balázsné Király Rita: Mivel mindkét pályázónak részt kell vennie a mai 

ülésen, ezért fölöslegesnek tartottuk ezt végigfutni a bizottsági ülésen is.  

 

Vámos Istvánné dr.: Az önkormányzatnak vélemény nyilvánítási joga van. 

Köszöntöm a két pályázót. Megadjuk a lehetőséget arra, hogy kiegészíthessék 

a pályázatukat. 
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Bolykiné Póczos Andrea: 10 éve vagyok igazgatóhelyettes. Büszke vagyok 

rá, hogy a pályázati munkában ki tudtam venni a részemet, így majdnem 80 

MFt jutott az iskolához. Itt megemlíteném még Nagy Ákos kolléga munkáját. 

Az esélyegyenlőségi terv kapcsán dícséretben részesített bennünket a 

képviselő-testület. Ez a rendszer folytatódott, de most már normatíva jellegű 

lett a pályázat. 

 

Vámos Istvánné dr.: Javaslom, hogy kérdezzünk a pályázóktól.  

 

Klisóczkiné Papp Andrea: Ezidőre kiküldjük a másik pályázót? 

 

Vámos Istvánné dr.: Javaslom, hogy a pályázókhoz külön-külön tegye fel a 

kérdéseket a képviselő-testület, ezidőre a másik pályázó menjen ki a teremből. 

Kérem erre a javaslatra a szavazást. 

 

A jelenlévő 7 képviselő 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a 

polgármester javaslatát. 

 

Méhész Dezső kimegy a teremből. 

 

Kérdések Bolykiné Póczos Andreához: 

 

Balogh Edina: Azt írtad, hogy 15 éve tevékenykedsz Arlóban, 2000. 

augusztusától. Ez még 14 év sincs. 

 

Balázsné Király Rita: A pedagógusok nehéz helyzetben vannak Arlóban. 

Hiába van az iskolában házirend, ha nincs betartva. Hogyan gondolod a 

fegyelem betartatását? 

 

Bolykiné Póczos Andrea: Ez a település problémája is. Egyre több támadás 

éri az iskolát, hogy nem tudjuk megnevelni a gyerekeket. Egyre jobban 

használják a diákok az internetes eszközöket, már az iskolában is. Ezért én a 

wifi-t titkosítanám. A házirendet át kell fogalmazni, a testi épség megőrzése 

fontosabb lenne. A balesetek és az attrocitások elkerülése érdekében az A és 

B épület közös udvarát megosztanám, az alsó és felső tagozat között egy 

demarkációs vonallal. Miután az iskola fenntartója már nem az 

önkormányzat, a technikai személyzet csökkent. Szeretném, ha 

közfoglalkoztatott lenne az iskolában ezután is. A köznevelési törvény 

lehetővé teszi, hogy szerződést kössünk a renitens tanulók szüleivel. A 

társintézményekkel tudjuk betartatni és a szülőket felelősségre tudjuk vonni. 

Az iskola rádióban és a honlapon az iskola jó tanulóinak a megjelenítését 

szeretném folytatni, fontosnak tartom a jutalmazást, a pozitív példát. 
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Varró Lajos: Ezek az ötletek felmerültek-e eddig? Ha igen, akkor mi volt rá 

az igazgató válasza? Az építő ötletekből lehet fejlődni. 

 

Bolykiné Póczos Andrea: Senki nem hozhat döntést a vezetője nélkül. Ezek 

ötletek, felmerültek, a fegyelmezés szabályai most is megvalósulnak, de a 

szerződéses dolog egy új formája ennek. Az udvar leválasztására nem került 

sor, mert az ünnepségeknek az a helyszíne. 

 

Bíró Ferenc: Ezeknek van pénzügyi háttere. Ki fogja finanszírozni? 

 

Vámos Istvánné dr.: Havi 1,4 MFt hozzájárulást fizet az önkormányzat az 

iskola fenntartásához, de nem tudjuk mire fordítják. 

 

Bíró Ferenc: Furcsa számomra, hogy a helyettes is pályázik arra az állásra, 

amire a vezető is. Ez az én véleményem.  

 
Bolykiné Póczos Andrea: Az önkormányzat eddig is támogatott minket 

közmunkásokkal. A mai napon került felmérésre az igény, reméljük, 

megkapjuk ezt. Az udvar szétválasztásánál egy vonal felfestéséről és az 

ügyeleti rend átszervezéséről van szó, nem nagy költség. A pályázatommal 

nem igazgató úr személyét támadom. Úgy gondolom, hogy az én 

vezetésemmel is tudna így működni az iskola, vagy kicsit jobban.  

 

Balázsné Király Rita: Még többen is részt vehettek volna a pályázatban. 

Kiemelt törzskari vezetést szeretnél, mit jelent? 

 
Bolykiné Póczos Andrea: Ez kiszélesített demokratikus vezetést jelent. A 

diákönkormányzat is bevonható a döntésekbe, de más akarata is megnyilvánul 

ebben. Sok kritika éri az iskola vezetését, ez szerintem a kommunikációs 

problémákból ered. Ezért gondoltam a törzskari vezetés bevezetésére. 

 

Vámos Istvánné dr.: Köszönjük, kérjük a másik pályázót. 

 

Kimegy a teremből Bolykiné Póczos Andrea, bejön Méhész Dezső. 

 

Vámos Istvánné dr.: Kíván kiegészítést tenni? 

 

Méhész Dezső: A pályázati anyag tartalmazza az életutamat. 30 évesen 

lettem igazgató helyettes a korábbi munkahelyemen. Nyolc szakmai és 

törvényességi vizsgálat folyt az intézmény és az igazgató munkájának az 

ellenőrzésére. Ezek mind bizonyították, hogy megfelelő módon 

tevékenykedtem. Arlóba kerülve teljesen más támogató környezetben 

dolgozhattam, ezért hálás vagyok. Ez a segítő munkaforma érvényesült az 
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elmúlt 5 év alatt a nevelő testület vonatkozásában is. Leginkább a 

pályázatírási tevékenységben teljesedett ki a szakmai pályám. Az igazgató 

helyettes kolléganő és Nagy Ákos kolléga segítsége elengedhetetlen és 

tényszerű, ugyanakkor a gyakorlati megvalósítás hónapok alatt valósul meg, 

ez az én feladatom. Az oktatás olyan feladat előtt áll, ami a tanulók 

kompetencia javítását célozza. Igyekeztem megvalósítani az önkormányzat 

középtávú oktatási stratégiai tervét, az iskola infrastruktúráját kiépíteni. 

Lehetővé vált olyan pedagógiai módszer kialakítása, amelyben a nevelő 

testület szellemi tőkéje kiteljesedhetett.  

 

Balázsné Király Rita: A tartalomjegyzékben szerepel a vezetői program, 

azon az oldalszámon ezt nem találjuk meg. A 18. és 19. oldalon ugyanaz a 

szöveg szerepel kétszer. A SWOT elemzésnek lemaradt az eleje. Ezek a 

tartalmi elemek. Nagy probléma az agresszió, ezzel kapcsolatban milyen 

vezetői terved van? A másik pályázó a törzskari vezetést szeretné bevezetni, 

Te a hierarchikust. Ez megfelelő vezetési stílus? 

 

Méhész Dezső: Vannak olyan alaki hibák, amelyeknek a megoldásában 

kértem az informatika kolléga véleményét is. Valószínűleg az operációs 

rendszerek közötti különbségekből adódik a hiba. Én történelem szakos 

tanárként nem úgy kezelem a számítógépet, ahogy kellene. Az 

elkövetkezendő 5 év eredményességének alakításában ezek az alaki hibák 

kevésbé súlyosak, mint a vezetői tartalmak. Nem biztos, hogy a hierarchikus 

rend kevésbé hatékony, mint egy szélesebb rendszer. Amióta a KLIK 

működteti az iskolát, inkább elment a hierarchikus vezetés irányába. Napi 

szinten előfordul az iskolában agresszió. Ilyenkor megkérdezem a szülőt, 

hogy kíván-e panaszt tenni. Általában ilyenkor visszalépnek, nem akarják 

hogy jogi következménye is legyen. Ha a szülő még tovább panaszkodik, 

akkor azt szoktam mondani, hogy az iskolában senki nem mondja a 

gyereknek, hogy verekedjen, ezt nem itt látják. Elektromos beléptető 

rendszert kellene bevezetni az iskolában, az illetéktelen személyek besétálása 

ellen.  

 

Balogh Edina: Az iskolai értekezleten 35-ből 22 szavazatot kapott Méhész 

Dezső. Építkező, menedzser szemlélettel rendelkezik, nem manipulálja a 

munkatársakat.  

 

Varró Lajos: A tantestületen belüli ellentét kiderült a számomra. A 

fegyelmezéshez való hozzáállását ismerem igazgató úrnak, részt vettem egy 

ilyen helyzetben. Higgadtan, csendesen oldotta meg a problémát. 
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Méhész Dezső: Az erőszak erőszakot szül. Régen a szülő a nevelőnek adott 

igazat. Ma meghurcolják a nevelőt, aki bántani meri a gyereket. Nálunk ezek 

nem fajultak el olyan mértékben, hogy hír lett volna belőle.  

 

Bíró Ferenc: Miből finanszíroznád a biztonsági beléptető rendszert?  

 

Méhész Dezső: A pályázati pénzeket kizárólag írószerre, tisztítószerre 

lehetett költeni, nem lehet ebből beruházásokat eszközölni. Ezért ennek a 

lehetősége kizárt.  

 
Balázsné Király Rita: Az interneten megtalálható a pályázatod nagy része, 

szó szerint.  

 

Méhész Dezső: A pályázatok megírásával országos szinten cégek 

foglalkoznak. Az intézményvezetői pályázatok tömegei hasonlítanak 

egymáshoz. Az általános iskolák ugyanazokkal az elvárásokkal, kérdésekkel 

küzdenek, amikre a választ ezekben meg kell adni. Ez a magyarázata, hogy 

vannak átfedések.  

 

Vámos Istvánné dr.: Ha nincs több kérdés, megköszönöm igazgató úrnak a 

válaszokat.  

 

Bolykiné Póczos Andrea bejön a terembe. 

 

Vámos Istvánné dr.: Az SzMSz szabálya szerint kívánunk-e élni a titkos 

vélemény nyilvánítás lehetőségével? 

 

A jelenlévő 7 képviselő 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a 

polgármester javaslatát, titkos szavazással kívánnak szavazni. 

 

A jegyzőkönyvvezető kiosztja a szavazó lapokat és hozzá borítékokat  a 

képviselőknek. 

 

Vámos Istvánné dr.: A szavazólapon mindkét jelölt neve mellett egy négyzet 

található. Érvényesen szavazni valamelyik jelölt, vagy mindkét jelölt neve 

melletti négyzetbe tett X-szel lehet. Nemcsak egyik jelöltre lehet szavazni, 

hanem mindkettőre is. Kérem a szavazást. 

 

A képviselők kitöltik a szavazó lapokat, majd a szavazásra szolgáló urnába 

dobják azokat. 

 

Vámos Istvánné dr.: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság feladata, 

hogy a szavazatokat megszámlálja.  
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Balázsné Király Rita és Balogh Edina, az Ügyrendi, Szociális és Oktatási 

Bizottság két tagja felbontja az urnát, kiveszi a szavazólapokat és 

összeszámolja a szavazatokat.  

 

Balázsné Király Rita: Megállapítom, hogy a titkos szavazás eredménye a 

következő. Méhész Dezsőre leadott szavazatok száma: 5. Bolykiné Póczos 

Andreára leadott szavazatok szám: 3.  

 

68/2014. (V. 23.) sz. határozat: 
 

Tárgy: Iskolaigazgatói pályázatok véleményezése 

 

Arló Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az iskolaigazgatói 

álláspályázatok véleményezése tárgyában titkos szavazást tartott.  

A titkos szavazás során Méhész Dezsőre (sz: Ózd, 1955. június 15. an: Nagy 

Teréz, lakcím: Ózd, Bolyki főút 197.) leadott szavazatok száma: 5 db., 

Bolykiné Póczos Andreára (sz: Ózd, 1966. 09. 15. an: Szepesi Mária, lakcím: 

Ózd, Bibó I. u. 8. B. 4/12.) leadott szavazatok száma: 3 db. 

 

Határidő: 2014. május 30. 

Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 

 

Vámos Istvánné dr.: Köszönöm a pályázók részvételét. Mindkét pályázóval 

tudnék dolgozni a továbbiakban is. Szerintem egy felesleges procedúrán 

vagyunk túl. Csak arra volt jó, hogy az ellentétek még nagyobbak legyenek. 

Mindkét pályázónak erőt, sok sikert kívánok.  

 

Közérdekű bejelentések: 

 

Bíró Ferenc: Az Arany János út rét felőli végén a szemét kupac újra megnőtt, 

intézkedéseket kell tenni. Egyirányú utca tábla van az egyik végén, a másik 

végéről viszont ellopták. Pótolni kellene azt.  
 

 

K. m. f. 
 

Vámos Istvánné dr.              Klisóczkiné Papp Andrea 

polgármester jegyző 
 

 

Solymosi Katalin 

jegyzőkönyvvezető 

 

 


