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Készült az Arlói Polgármesteri Hivatal tanácstermében
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. december 18-án megtartott nyílt üléséről

Megjelent önkormányzati képviselők:
Vámos Istvánné
Bíró Ferenc
Balázsné Király Rita
Balogh Edina
Dulai Roland
Papp Zsóka
Tengely László

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távollévő önkormányzati képviselők:
Nincs

Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Varró Lajos
Dr. Springer József
Horvát Ernő
Póczos Andrea

Lukán Istvánné
Szikora Ágnes
Tengely Katalin
Nagy Tiborné

Schlága István
Sípos Dénesné
Juhász János
Berencsi Gergely
Bari Gergely

Klisóczkiné Papp Andrea
Pozsár Istvánné
Móráné Nemes Edit

Külső tag
Külső tag
Külső tag
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Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. ügyv.
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Vámos Istvánné dr.: köszönti a jelenlévőket, és megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mert minden képviselő jelen van. Javaslom, hogy az Indítványok,
javaslatok, egyebek napirend keretein belül tárgyaljunk a Nyugat-Borsodi
Területfejlesztési Nonprofit Kft-be történő belépésről, az ÉRV Zrt. által megküldött
határozati javaslatokról, a Turisztikai kiállítás és vásárról, az Alapító Okiratok
módosításáról, Ózd Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodás módosításáról, az
Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. támogatásának visszafizetéséről. Tájékoztatást
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szeretnék adni a Bükki Agro Innovációs Nonprofit Kft-ről és a Nemzeti Kulturális Alaphoz
benyújtott pályázatokról. Kérem, szavazzunk a napirendről.

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

Javasolt és elfogadott napirendi pontok:
1) 2016. évi munkaterv
2) 2016. évi belső ellenőrzési terv
3) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása
4) Indítványok, javaslatok, egyebek

a) Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft ajánlata
b) ÉRV Zrt. kérése
c) Alapító Okiratok módosítása
d) Arlói Turisztikai és Közösségi Kft kölcsöneinek

visszafizetése
e) Ózd Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodása

módosításának jóváhagyása
f) X. Főszezon Turisztikai Kiállítás és Vásár a Budai Várban
g) Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázatokról

tájékoztatás
h) Tájékoztatások

Tárgyalt napirendi pontok:

1. napirend
2016. évi munkaterv

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

Balázsné Király Rita: A bizottsági ülésen elhangzott, hogy januárban 2. napirendként
tárgyaljuk meg a civil szervezetek önkormányzati támogatásának pályázati feltételeit.
Szeptemberben az önkormányzat SZMSZ-ének módosítását javasoltuk, mert a falugyűlésre
nem jönnek el a lakosok, ezért nincs értelme ezt megtartani. Az általános iskola
tájékoztatójának és az óvoda beszámolójának az időpontja június legyen és az
intézményvezetők a tanévkezdésről, a felmerülő problémákról, adatokról szeptemberben
adjanak egy rövid tájékoztatást. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság megvitatta az
előterjesztést és 3 igen szavazattal javasolja annak elfogadását.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság szintén megtárgyalta az
előterjesztést és egyetértettek azzal, hogy a civil szervezetek pályázat útján jussanak
önkormányzati támogatáshoz. A beérkezett támogatási kérelmeket előzetesen egy külön
bizottság vagy az önkormányzati bizottságok megvitatnák és javaslatot készítenének a
képviselő-testületi ülésre. Meg lehetne határozni egy maximális összeget, és külön
művészeti tevékenységi körönként bírálnák el a támogatásokat. Polgármester asszony
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felajánlotta, hogy kidolgozza ennek a feltételeit, és márciusban döntene a testület a
támogatásokról. A bizottság tagjai egyetértettek az általános iskola és az óvoda júniusi
beszámolójával és a szeptemberi tájékoztatással a tanév elkezdéséről. A Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság munkatervét ez alapján határozta meg, illetve beépítettünk
tavasszal egy falubejárást is. A bizottság 5 igen szavazattal javasolja a 2016. évi munkaterv
elfogadását.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a képviselő-testület 2016. évi munkatervéről.

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

135/2015. (XII.18.) határozat
Tárgy: 2016. évi munkaterv

Arló Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete 2016. évi munkatervét a következők
szerint fogadja el:

Január 1. 2016. évi költségvetés
2. Civil szervezetek önkormányzati támogatásának pályázati

feltételei
3. Civil szervezetek beszámolója
4. Beszámoló az Arlói Suvadás Horgász Egyesület 2015. évi

munkájáról
5. Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési

megállapodás felülvizsgálata
6. Kitüntetések adományozása
7. Indítványok, javaslatok, egyebek

Február 1. Egészségügy beszámolója
2. Önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek,

továbbá egyéb bérleti díjak felülvizsgálata
3. Indítványok, javaslatok, egyebek

Március KÖZMEGHALLGATÁS
1. Közbiztonsággal kapcsolatos beszámoló
2. 2015. évi zárszámadás, könyvvizsgálói jelentés
3. Civil szervezetek támogatása
4. Indítványok, javaslatok, egyebek

Április 1. Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2015. évi beszámolója és
üzleti terve

2. Indítványok, javaslatok, egyebek

Május 1. Beszámoló a gyermekvédelemmel kapcsolatos munkáról
2. Indítványok, javaslatok, egyebek

Június 1. Beszámoló a közművelődési, kulturális tevékenységről
2. Arlói Tengerszem Óvoda beszámolója
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3. Arlói Széchenyi István Általános Iskola tájékoztatója
4. Kitüntetések adományozása
5. Indítványok, javaslatok, egyebek

Július SZÜNET

Augusztus FALUBEJÁRÁS
1. Első féléves pénzügyi tájékoztató
2. Indítványok, javaslatok, egyebek

Szeptember 1. Munkahelyi Esélyegyenlőségi Terv
2. Tájékoztató a 2016/2017. tanévkezdésről
3. Indítványok, javaslatok, egyebek

Október 1. 2017. évi költségvetési koncepció
2. Háromnegyed éves pénzügyi tájékoztató
3. Beszámoló a szociális szakmai munka eredményességéről
4. Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának

módosítása
5. Indítványok, javaslatok, egyebek

November FALUGYŰLÉS
1. Beszámoló a foglalkoztatási tapasztalatokról
2. Indítványok, javaslatok, egyebek

December 1. 2017. évi munkaterv
2. 2017. évi belső ellenőrzési terv
3. Indítványok, javaslatok, egyebek

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

2. napirend
2016. évi belső ellenőrzési terv

A napirendi pont előterjesztője: Klisóczkiné Papp Andrea jegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve

Balázsné Király Rita: A belső ellenőrzés átkerült a Gy & Gy Perfekt Audit Kft.-hez. Úgy
gondolom szakmailag ez nagyon indokolt. Az előterjesztés minden intézménynél olyan
területet határozott meg és olyan területet kíván megvizsgálni alaposabban, ami az eddigi
tapasztalatok alapján problémát okozott. Reméljük, megfelelőn együtt tudnak majd
dolgozni az önkormányzat munkatársaival. Nagyon jónak és alaposnak tartom az
előterjesztést. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal elfogadását
javasolja.

Papp Zsóka: A kockázat elemzés szakszerűen elkészült, külön kihangsúlyozva az
intézmények gyengébb pontjait. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen
szavazattal javasolja elfogadását.
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Vámos Istvánné dr.: A belső ellenőrzési terv összeállításánál a jegyző által javasolt
kockázatokat elemezte a kft, pl. ASZAK, önkormányzat, óvoda esetében. Kérem,
szavazzunk a 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról.

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

136/2015. (XII.18.) határozat
Tárgy: Arló Nagyközség Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve

1) Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi
belső ellenőrzési tervéről szóló javaslatot megtárgyalta, és azt a belső ellenőrzési
tervre vonatkozó javaslat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

2) Felkéri a jegyzőt, hogy az ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően az
ellenőrzések végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: Klisóczkiné Papp Andrea jegyző
Határidő: 2016. december 31.

3. napirend

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
rendelet módosítása

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

Vámos Istvánné dr.: A rendelet-tervezet szerint a tói ingatlantulajdonosok választhatnak a
60 literes és a 120 literes kukák között.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal
elfogadásra javasolja.

Papp Zsóka: A rendelet módosítás kapcsán szeretnénk elérni, hogy legyen lehetőségük a
tói ingatlantulajdonosoknak választani a 60 és 120 literes kukák közül, hiszen sokan nem
akarnak a 120 literes kukáért havonta fizetni. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy
januárban kerülnek ki a chipes kukák a lakossághoz. A Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.

Vámos Istvánné dr.: Januárban minden háztartás kap egy szelektív és egy általános
kommunális hulladék gyűjtésére alkalmas kukát, ezek szétosztása önkormányzati feladat
lesz. Nagyon szigorú adminisztráció szerint kell kiosztani. Megőrzési, karbantartási
kötelezettsége lesz a lakosságnak, ezeket a megállapodás tartalmazni fogja, benne lesz,
hogyan kell tisztítani, kezelni a kukát, tisztántartásáról a lakosságnak kell gondoskodni.
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Kérem, szavazzunk a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet
módosításáról.

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

Arló Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének

17/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló

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

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

1.§

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 11/2015. (VI. 29.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(6) A közszolgáltatás igénybevételének módja az üdülőingatlanok esetében is
gyűjtőedény vagy a Közszolgáltató által térítés ellenében rendelkezésre bocsátott
hulladékgyűjtő zsák, melyek űrtartalma 60 vagy 120 literes”

2. §

A Rendelet 9. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) „Amennyiben üdülő ingatlan esetén az ingatlan nem rendelkezik önálló
közműcsatlakozással, úgy a szüneteltetés jogalapjának fennállását az önkormányzat
igazolja.”

3. §

(1) A Rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a
közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint gyűjtőedény
hiányában a Közszolgáltató által térítés ellenében rendelkezésre bocsátott, hulladékgyűjtés
céljára gyártott hulladékgyűjtő zsákot vehet igénybe.”

(2) A Rendelet 13. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Azon ingatlanok használói, ahol a hatósági nyilvántartás alapján a bejelentett lakosok
száma legfeljebb 2 fő, 60 literes gyűjtőedény használatát kérelmezhetik. A jogosultság
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fennállását az igénylő ingatlanhasználónak kell a Közszolgáltató felé igazolnia, a Központi
Személyadat és Lakcímnyilvántartó rendszer nyilvántartása alapján.”

4. §

Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba és 2016. január 2-án hatályát veszti.

Vámos Istvánné dr. Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester jegyző

4. napirend

Indítványok, javaslatok, egyebek

a) Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft tájékoztatása

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: 3 taggal alakult meg, 100 %-ban önkormányzati tulajdonú nonprofit
gazdasági tárulás, azzal a céllal, hogy Szendrőtől Borsodnádasdig összefogja a 2014-2020.
közötti EU-s pályázatok menedzselését. Az alapító okirat csak a törvény szerinti kötelező
elemeket tartalmazza, nem tartalmaz belső szakmai momentumokat. Született egy
szindikátusi szerződés, ez nem képezi részét az alapító okiratnak. Ez hatalmazná fel a
településeket, hogy 100.000 Ft törzstőkével beszálljanak, ha igénylik a pályázat
menedzselését. Amennyiben be akarunk lépni rengeteg kötelezettséget kell vállalni. Pl.
pályázaton való indulásról 2 napon belül értesíteni kell a gazdasági társaságot arról, hogy
milyen témában kívánunk pályázni és csak ez a kft. végezhetné a menedzselést. A
közbeszerzési törvény most változott, csak kifejezetten felsőfokú végzettséggel rendelkező
közbeszerző vehet részt az eljárásban. Ez a nonprofit kft. nagyon szigorú elvárásokat
támaszt. Pl. ha a szerződés megkötését követően úgy dönt az önkormányzat, hogy másra
bízza a programja menedzselését, a kft. kártérítési igénnyel lép fel, és ez a döntéshozó
szerv lesz a jogosult ebben az ügyben dönteni és a kárt megállapítani közvetlenül a
szerződésszegő önkormányzattal szemben. Ezt nagyon erős kötelezettségnek tartom.
Három út létezik a következő időszakban. Az első, hogy belépünk ide, és ha van az
önkormányzatnak olyan profi menedzsmentje, aki részt tud venni ebben, fel lehet kérni,
hogy vegyék be a menedzsmentbe. Nálunk nincs ilyen. Másik lehetőség a BAZ Megyei
Közgyűlésnél maradni, ahol mindenegyes területfejlesztési programmal kapcsolatban
kötelesek segítséget nyújtani és ezért nem kell fizetni. Ők is menedzselhetik a pályázatot és
szintén lehívhatják a 2,2 % menedzsmenti díjat. Szakmai segítséget is kötelesek nyújtani.
Harmadik lehetőség, hogy nem szerződik le az önkormányzat sehová, járja a saját útját,
mint eddig, ebben az esetben a menedzsmentet az önkormányzatnak kell fizetni.
Legfontosabb cél, hogy ami pénzt, fejlesztést ide lehet hozni, az ide legyen hozva. Ezért
van fenntartásom a kft-vel kapcsolatban. Ha 30 önkormányzatból 5 önkormányzat
ugyanarra akar pályázni, mint Arló, hogyan lesz eldöntve ki nyer. A leghátrányosabb
kistérségek még plusz pontokat kapnak a pályázat elbírálásánál és mi ezért vagyunk jók.
Mi van akkor, ha 2 napon belül nem jelentjük be, hogy indulni szeretnénk valamelyik
pályázaton és ők döntenek majd arról, hogy mennyi büntetést fizessünk. Ugyanakkor az
önkormányzat joggal várná el, ha rábízza a pályázatát a kft-re, akkor az a pályázat nyerjen.
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Jelenleg 1 fő ügyvezető van, aki térítés nélkül dolgozik, de később lesz egy menedzsment,
ahol 10-15 szakembernek kell dolgozni. Kérdés az is, kit választ ki közbeszerzőnek, mert
saját cég nem lehet közbeszerző. Nagyon sok fenntartásom van ezzel kapcsolatban.

Balázsné Király Rita: Nem támogatom a csatlakozást a kft-hez. Nem érzem, ebből mi is a
mi hasznunk. Polgármester asszony a bizottsági ülés napján vett részt az egyeztetésen,
sikerült-e másfajta információt beszerezni? Ebben a szerződésben csak korlátokat és
felelősségre vonást látok. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 szavazattal
elutasítja a kft-hez való csatlakozást.

Vámos Istvánné dr.: 15 önkormányzat volt ott a megbeszélésen, 2-3 még nem döntött.
Mondtam, mi ma fogunk dönteni. Inkább a hegyháti települések léptek be a kft-be,
tudomásom szerint Járdánháza és Borsodszentgyörgy nem lépett be.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 egyhangú szavazattal nem
javasolja a belépést. Az a véleményünk, hogy inkább maradjunk a közgyűlés általi
segítségnél vagy saját menedzsmentet fizessünk.

Vámos Istvánné dr.: Áthidaló megoldásként javasolta alpolgármester úr, ha olyan
megoldást fogalmaznánk meg, hogy nem kívánunk belépni, de hajlandók vagyunk - külön
megállapodás alapján - a menedzsmentet foglalkoztatni, ha Nádasd völgye minden
települését érintő pályázatot adunk be.

Balázsné Király Rita: Ilyen lehet a kerékpárút rendbetétele vagy a Nádasd patak
tisztítása, de csak abban az esetben javaslom, ha több települést is érint.

Vámos Istvánné dr.: Ebben az esetben az önkormányzat kész külön megállapodást kötni,
amikor Nádasd völgyét érintő települések valamennyi pályázatára kiterjed a menedzsment
munkája.
Kérem, szavazzunk az elhangzottakról.

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

137/2015. (XII.18.) határozat
Tárgy: Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft ajánlata

1. Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és úgy döntött, hogy nem kíván tagja lenni a Nyugat-Borsodi
Területfejlesztési Nonprofit Kft-nek.

2. Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete ugyanakkor kinyilvánítja azon
szándékát, hogy amennyiben a 2014-2020. közötti pályázati időszakban - a Nádasd
völgye településeit együttesen érintő pályázat érdekében szükséges - külön
megállapodást fog kötni a közös pályázat megvalósítása érdekében a Nyugat-
Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. menedzsmentjével.

Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester
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b) ÉRVZrt. kérése

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: Az ÉRV több határozati javaslatot is megküldött, melyekhez a
képviselő-testület jóváhagyását kérem. Szükséges az alapszabály módosítása, mert a
Nyugat-Nógrád Vízmű Kft üzletrészéről vásárolni szeretne az ÉRV Zrt. A megküldött
határozati javaslatok mind az átszervezéssel kapcsolatosak.

Bíró Ferenc: A Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. üzemeltetési területét átvette váci székhellyel
az ÉRV Zrt., mindkét cég állami cég, az egyik cég megvásárolja a másiktól, mert jobban
beleillik a profiljába.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Létesítő Okirat módosításáról.

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

138/2015. (XII.18.) határozat
Tárgy: Létesítő Okirat módosítása a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. esetében

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a polgármester
az alábbi ÉRV Zrt. közgyűlési határozatot megszavazza:

A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. üzletrész tulajdonjogának a
Közgyűlési Mandátum szerinti vásárlással történő átszállása napjával jóváhagyja a Nyugat-
Nógrád Vízmű Kft. Alapító Okirata módosítását és elfogadja a határozat elválaszthatatlan
mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződést.

Felkéri az ÉRV ZRt. vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.
Taggyűlése „Alapító okirat módosítása, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Társasági Szerződés elfogadása” napirendi pontban a jelen határozat elválaszthatatlan
mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződés
elfogadására vonatkozó „Igen” mandátum kiadásáról.

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

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a tagsági részesedés megvásárlásának
engedélyezéséről.

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

139/2015. (XII.18.) határozat
Tárgy: Társasági részesedés megvásárlásának engedélyezése

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a polgármester
az alábbi ÉRV Zrt. közgyűlési határozatot megszavazza:
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A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a Társaság a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű
Zártkörűen működő Részvénytársaságnak a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.-ben meglévő
üzletrészéből 2 millió Ft névértékű üzletrészt megvásároljon üzletrész adásvételi
szerződéssel, a tőkeleszállításhoz aktualizált vagyonértékelés szerint megállapított
vételáron.

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

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Megbízási Keretszerződés taggyűlési
jóváhagyására vonatkozó mandátum kiadásáról.

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

140/2015. (XII.18.) határozat
Tárgy: A társaság és a tagjai között megkötésre javasolt Megbízási Keretszerződés

taggyűlési jóváhagyására vonatkozó mandátum kiadása

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a polgármester
az alábbi ÉRV Zrt. közgyűlési határozatot megszavazza:

A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. üzletrész tulajdonjogának
vásárlással történő átszállása napjával a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. taggyűlése hagyja
jóvá, hogy a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. a tagjaival a határozat elválaszthatatlan
mellékletét képező un. „in house” jellegű szerződést megkösse.

A Közgyűlés felkéri az ÉRV ZRt. vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon a Nyugat-Nógrád
Vízmű Kft. Taggyűlése részére „A társaság és a tagjai között megkötésre javasolt
Megbízási Keretszerződés előzetes jóváhagyása” napirendi pontban a jelen határozat
elválaszthatatlan mellékletét képező Megbízási Keretszerződés megkötésére vonatkozó,
„Igen” mandátum kiadásáról.

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

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-vel kötendő
megbízási keretszerződésre vonatkozó kötelezettségvállalás jóváhagyásáról.

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

141/2015. (XII.18.) határozat
Tárgy: A Társaság és a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.-vel kötendő Megbízási

Keretszerződésre vonatkozó kötelezettségvállalás jóváhagyása
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Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a polgármester
az alábbi ÉRV Zrt. közgyűlési határozatot megszavazza:

A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. üzletrész tulajdonjogának
értékesítéssel történő átszállása napjával a Társaság a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.-vel a
határozat elválaszthatatlan mellékletét képező un. „in house” jellegű szerződést megkösse.

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

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Alapszabály módosításáról

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

142/2015. (XII.18.) határozat
Tárgy: Alapszabály módosítása

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a polgármester
az alábbi ÉRV Zrt. közgyűlési határozatot megszavazza:

A Közgyűlés jóváhagyja, hogy az ÉRV ZRt. Alapszabályát a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.
üzletrész tulajdonjogának vásárlással történő átszállása napjával az alábbiak szerint
módosítja, és felkéri vezérigazgatóját arra, hogy az Alapszabály módosításokkal való
egységes szerkezetbe foglalásáról és annak Cégbírósághoz való benyújtásáról
gondoskodjon:

Az Alapszabály hatályos szövege Az Alapszabály módosított szövege
…
7.2.A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe
tartozik:
….

…
7.2.A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe
tartozik:
….

(A 7.2. pont kiegészül)

zs)
döntés a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.
taggyűlésén képviselendő
mandátumról

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

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a villamos energia közbeszerzés-szerződés
megkötésének jóváhagyásáról.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal egyhangúan az alábbi
határozatot hozza:
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143/2015. (XII.18.) határozat
Tárgy: Villamos energia közbeszerzés – szerződés megkötésének jóváhagyása

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a polgármester
az alábbi ÉRV Zrt. közgyűlési határozatot megszavazza:

A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a Társaság a „Villamos energia kereskedő kiválasztása
2016. évre MNV” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével, az MVM Partner
Energiakereskedelmi Zrt-vel a 2016. január 1-től 2016. december 31. közötti időszakra
szóló villamos energia vásárlási szerződést megkösse.

A Közgyűlés felkéri a Társaság ügyvezetését, hogy gondoskodjon az előzőekben foglalt
szerződés Társaság képviseletében történő cégszerű aláírásáról.

Határidő: 2015. december 22.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

c) Alapító Okiratok módosítása

Klisóczkiné Papp Andrea: Az alapító okiratokat újra a képviselő-testület elé kellett
terjeszteni, mert az Államkincstártól kaptunk hiánypótlást. Az alapító okirat formája
annyira kötött, hogy a hivatalban egyetlen gépre lehetett letölteni. Hiánypótlást kaptunk,
nem egyezik formailag a beküldött módosítás. Újra el kell fogadni, tartalmában lényegében
ugyanaz, mint az előző ülésre beterjesztett anyag. Egy pontban kellett módosítani, mert
elírtuk a konyha házszámát, de összességében a korábban elfogadott határozatról van szó.
Hibásnak minősítették, mert nem volt megfelelő a betűméretet, a betűtípus, a sortávolság.
Arra nem adtak lehetőséget, hogy előzetesen beküldjük és megnézzék, hogy így megfelel-
e, ezért elképzelhető, hogy újra a képviselő-testület elé fog kerülni.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal
elfogadásra javasolja az alapító okiratok módosítását.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának
módosításáról.

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

144/2015. (XII.18.) határozat
Tárgy: Arlói Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása és módosításokkal

egységes szerkezetben való elfogadása

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Arlói Polgármesteri Hivatal – a
határozat 1. mellékletét képező – Módosító Okiratát, és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt – a határozat 2. mellékletét képező – Alapító Okiratát jóváhagyja.

Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester
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Vámos Istvánné dr. Kérem, szavazzunk az Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ
Alapító Okiratának módosításáról.

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

145/2015. (XII.18.) határozat

Tárgy: Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása és
módosításokkal egységes szerkezetben való elfogadása

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Arlói Szociális Alapszolgáltatási
Központ – a határozat 1. mellékletét képező – Módosító Okiratát, és a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt – a határozat 2. mellékletét képező – Alapító Okiratát
jóváhagyja.

Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester
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Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Arlói Tengerszem Óvoda Alapító Okiratának
módosításáról.

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

146/2015. (XII.18.) határozat

Tárgy: Arlói Tengerszem Óvoda Alapító Okiratának módosítása és módosításokkal
egységes szerkezetben való elfogadása

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Arlói Tengerszem Óvoda – a
határozat 1. mellékletét képező – Módosító Okiratát, és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt – a határozat 2. mellékletét képező – Alapító Okiratát jóváhagyja.

Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester
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d) Arlói Turisztikai és Közösségi Kft kölcsöneinek visszafizetése

Vámos Istvánné dr.: Nagyon fontos, hogy az átadott pénzeszköznek a költségvetési évben
vissza kell kerülni az önkormányzat számlájára. Hiszen az Államkincstári pénzből
gazdálkodó szervezetnek nem lehet megengedni, hogy éven túli tartozásokat átvigyen a
következő évre. Könyvvizsgálónk azt javasolja, a visszafizetés határidejét január vagy
február végére toljuk ki, és ezzel kivédjük a lejárt tartozást. A részleteket januárban zárt
ülésen tárgyaljuk meg.

Bíró Ferenc: Most kaptuk meg az ügyvezetőtől a beszámolót, erre fel kell készülni.
Kérem, hogy januárban tökéletesen előkészített anyagot kapjunk. Ha az említett módon
tudjuk kezelni, javaslom ezt a megoldást válasszuk.

Klisóczkiné Papp Andrea: 1,3 millió Ft az, amit megelőlegeztünk munkabérre, amit a
Munkaügyi Kirendeltség kifizetett a kft-nek és 1,6 millió Ft-ot az önkormányzattól kapott
támogatás, melyet működéshez adtuk. Mindkettő visszatérítendő támogatás, december 31-
ig vissza kell fizetni. Kötelezhetjük arra, hogy fizesse vissza, vegyen fel kölcsönt, de
hogyan jut kölcsönhöz fedezet nélkül? Sem visszafizetni, sem kölcsönt felvenni nem tud,
akkor az önkormányzat tolja ki a határidőt egy későbbi időpontra, és remélhetőleg akkora
vissza tudja fizetni. Mivel tudják magyarázni, miért nem fizették vissza?

Vámos Istvánné dr.: A Munkaügyi Kirendeltség kifizette azt a munkabért, amit mi
megelőlegeztünk. Hiába kaptuk meg, hogy mire költötte, ezt el se költhette volna. Ez
további problémákat vet fel.

Klisóczkiné Papp Andrea: Az 1,6 millió Ft-ról szóló elszámolást megkaptuk, ténylegesen
az előző évi tartozásokat rendezte belőle, de arról volt szó, ezt kigazdálkodják.

Vámos Istvánné dr.: Mindkét támogatás a kft-nél maradt.

Papp Zsóka: A támogatási összeget árufeltöltésre kérte.

Klisóczkiné Papp Andrea: Számlatartozásra, az előző évi kötelezettségek kifizetésére
kérte.

Dulai Roland: Arról is dönteni kellene, hogy maradjon-e ez a könyvelő? Azt gondolom,
másikat kellene keresni.

Balázsné Király Rita: Ezt a zárszámadásig el kell dönteni. Attól tartok, hogy ha elkészül a
kft. egész éves pénzügyi beszámolója, kiderül, nem fog tudni fizetni.

Vámos Istvánné dr.: Javaslom, hogy januárba tűzzük ismét napirendre ezt a témát és zárt
ülésen tárgyaljuk meg. Megoldást kell keresnünk a tó üzemeltetésére, meghirdetjük és
kiadjuk, vagy tovább működtetjük. Ha valaki letesz 1 millió Ft-ot az önkormányzatnak és
utána megszervezi a programot, akkor ne maradjon a kft. Az önkormányzat tudná
üzemeltetni nullszaldósra, de az önkormányzat nem végezhet vállalkozási tevékenységet.
Nem találunk olyan embert, aki az önkormányzat javára dolgozna. Az évekkel ezelőtti
üzemeltető az egy hetes suvadás rendezvényből az egész éves fizetésüket kitermelte.
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Bíró Ferenc: A visszafizetési határidőt meg kell hosszabbítani, február 28-ra javaslom.
Januárban a teljes átvizsgálást megcsinálja az önkormányzat,  amihez külső szakértő
segítségét kérni fogjuk. Januárban el kell dönteni mi lesz a következő lépés.

Balogh Edina: Kérem, hogy a könyvelő személyre szólóan kapjon meghívót.

Bíró Ferenc: Mi az ügyvezetőnek javasolhatjuk a könyvelő váltást, de ez az ügyvezető
dolga.

Vámos Istvánné dr.: Sok beruházást, fejlesztést csináltunk a tónál a közfoglalkoztatás
keretében.

Bíró Ferenc Az üzemeltetés lehetőségét januárra meg kell vizsgálni, vagy csak a büfét
kiadni vállalkozásba. Az önkormányzatnak ne kiadása, hanem bevétele legyen. Kell olyan
gazdasági szakember, aki ért hozzá. A kimutatásokat látni szeretnénk, ha kell, több napon
keresztül foglalkozunk azzal, hogy átnézzük az egészet, mert, ahogy most van, az nem jó.
A problémát abban látom, hogy amikor a könyvelésről beszélünk a könyvelő azt mondja,
hozott anyagból dolgozik. Nem tudjuk, hogyan kommunikálnak egymással. A mostani
ügyvezető nem gazdasági szakember.

Vámos Istvánné dr.: A programok teljesen jók, szakmai szempontból kiváló. A pénzügyi
dolog nem megfelelő.

Bíró Ferenc: A megfelelő pénzügyi hátteret biztosítani kellene. Ebből ne veszteség
legyen, hanem nyereség.

Vámos Istvánné dr.: A visszafizetendő támogatáson túl 800.000 Ft-ot adtunk a suvadásra.
A tulajdonos mindent megtett, segítettük a kft-t.

Papp Zsóka: Ha nincs pénz, akkor újra adhatjuk a bérére a pénzt.

Bíró Ferenc: Szeptembertől csökkentett munkabére van.

Papp Zsóka: Májusig még lesznek fizetnivalók.

Vámos Istvánné dr.: Rengeteg áru van a raktárban, pénzzé kell tenni az árukészletet, hogy
valamennyi visszatérüljön. Az adósság egy részére van fedezet.

Szikora Ágnes: Mindenképpen igyekezni fogok, hogy a támogatásokat visszafizessem.
Még lesznek rendezvényeink, abból is lesz még bevétele a kft-nek.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy az Arlói Turisztikai és Közösségi
Kft. részére adott támogatások visszafizetési határidejét 2016. február 28-ra módosítjuk.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozza:
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147/2015. (XII.18.) határozat
Tárgy: Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. kölcsöneinek visszafizetése

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Arlói
Turisztikai és Közösségi Kft. részére

- a 8/2015. (I.30). határozattal 1,6 millió Ft kölcsönt, melyet munkabér és közüzemi
számlák kifizetésére biztosított, és a

- 44/2015. (III.17.) határozattal 1,3 millió Ft tagi kölcsönt, melyet 8 fő
közfoglalkoztatott bérének és járulékainak megelőlegezésére biztosított

visszafizetési határidejét 2016. február 28. napjára módosítja.

Határidő: 2016. február 28.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

e) Ózd Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodása módosításának
jóváhagyása

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

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és 3 igen szavazattal javasolja a módosítás elfogadását.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság szintén megvitatta az
előterjesztést és 5 igen szavazattal a módosítás elfogadását javasolja.

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

148/2015. (XII.18.) határozat
Tárgy: Ózd Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodása módosításának

jóváhagyása

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az Ózd Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosító okiratát a határozat 1.
melléklete, míg az egységes szerkezetű Társulási Megállapodást a határozat 2. melléklete
szerinti tartalommal.

Határidő: döntést követően azonnal
Felelős: okiratok aláírásáért: Vámos Istvánné dr. polgármester
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f) X. Főszezon Turisztikai Kiállítás és Vásár a Budai Várban

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: A Zrínyi út 19. szám alatti ingatlan megvásárlásának köszönhetően a
jövő évben a szövetkezet itt megkezdheti a működését. A megvásárláson túl felújításra,
karbantartásra is kaptunk összeget, amit úgy sikerült megkapni, hogy részt vettünk a
közfoglalkoztatási kiállításon, ott volt alkalmunk kérni a támogatás. A közelmúltban a
BM-ben alpolgármester úrral közösen vehettünk át kitüntetést a közfoglalkoztatási munka
magas szintű szakmai színvonaláért, amivel kaptunk 3 millió Ft-ot is. Arlót sikerült a
piacra bevezetni. Meghívást kaptunk a X. Főszezon Turisztikai Kiállítás és Vásárra a
Budai Várban 2016. május 7-8-ára. Ha január 31-ig az önkormányzat bejelenti, hogy részt
kíván venni 25 % kedvezményt biztosítanak a bérleti díjból. Egy 4 m2–es faház bérleti díja
216.000 Ft. Ide lehet saját termékeket vinni. Ha igénybe vesszük a kedvezményt, akkor
180.000 Ft lenne a 2 napra a bérleti díj. 2 nap alatt rengetegen megfordulnak a Budai
Várban. Alpolgármester úr javaslata az volt, hogy a bérleti díjat a kapott 3 millió Ft-ból
fizessük ki.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság megtárgyalta a
meghívást és 3 igen szavazattal javasolja az önkormányzat részvételét.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal egyetért a
Turisztikai Kiállításon való részvétellel és a kedvezményes bérleti díj megfizetésével a
kapott 3 millió Ft-ból.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a X. Főszezon Turisztikai Kiállítás és Vásáron
való részvételről.

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

149/2015. (XII.18.) határozat
Tárgy: X. Főszezon Turisztikai Kiállítás és Vásár a Budai Várban

1. Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a 2016. május 7-8.
napján megrendezésre kerülő X. Főszezon Turisztikai Kiállítás és Vásáron való
részvétellel a Budai Várban.

2. A kedvezményes bérleti díjat a Belügyminisztériumtól a közfoglalkoztatási munka
magas szintű szakmai színvonaláért kapott kitüntetéssel járó összegből kell fedezni
2016. január 31-ig.

Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

g) Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázatokról tájékoztatás

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester



36

Vámos Istvánné dr.: Az önkormányzat 3 pályázatot adott be a Nemzeti Kulturális
Alaphoz. A Suvadás kézműves tábor és folklórtalálkozó megrendezésére és a Szent Iván éj
a ligetben című program megrendezésére nem kapott támogatást. 200.000 Ft-ot kapott
viszont a Táncház megrendezésére – farsangtól Szent Iván éjig játszva vígan táncoljunk
pályázat. A civil szervezetek most leginkább működési költségekre pályázhatnak, pl. az
egyesületi busz költsége, biztosítása is működési költség, erre lehet pályázni. A
Sportegyesületet rendbe kell tenni, annak érdekében, hogy tudjon pályázni, mert nem
láttam még pénzügyi beszámolót. Az önkormányzati támogatást ebben az évben nem
költötték el.

Balogh Edina: A pályázatok elutasítását nyilván megindokolták.

Vámos Istvánné dr.: Forráshiány miatt utasították el a két pályázatot.

h) Tájékoztatások:

Vámos Istvánné dr.:
- Az Algo Textil Kft. Bálapátfalváról megkeresett, hogy a településen élő nőknek

munkát ajánljon fel, textilválogatás lenne a feladatuk. Vállalnák a szállítást is, 10-
12 főt tudnának alkalmazni. Január és március között közfoglalkoztatásban nem
tudunk sok embert felvenni.

Bíró Ferenc: Itt a lehetőség, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezze meg.

- Zsigray Árpád a ma esti ünnepi meghívást nem tudta elfogadni.

- 2013-2014. időszakban az állami támogatásokat felülvizsgálta a Magyar
Államkincstár és az elszámolásoknál hibát találtak. 3,8 millió Ft-ot vissza kellett
fizetni, mert könyvelés technikai változás történt, és mi jóindulatúan kiutaltuk
december 31-én azt az ellátást, amit januárban kellett volna.

- Bükki Agro Innovációs Nonprofit Kft.-ről tájékoztatás: a Kft ügyvezetőjét
Ocsovszki Györgyöt nem lehet elérni. Van ügyvédje a kft-nek, megkértük próbálja
meg a közgyűlést összehívni és adjon tájékoztatást arról, milyen munkát végzett,
mennyi pénzt hívott le. Önkormányzat sem szolgáltatta a törzstőke teljes összegét,
ezért a hiányzó 20.000 Ft-ot 1-2 héttel ezelőtt befizettük. A Cégbíróság elindította
az eljárást a kft-vel szemben.

-.-.-

Dulai Roland: A nagy mennyiségű szemetes kukák elhelyezésére, amennyiben szükséges,
tudok helyet biztosítani, amíg a lakosságnak ki nem osztják.

-.-.-

Balázsné Király Rita: Sajnos az általános iskolában dolgozók ebben az évben sem kaptak
az év végén sem jutalmat, sem ajándékutalványt.

-.-.-
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Vámos Istvánné dr.: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a szabadságomból egy napot
2015. december 12-én vettem ki és december 21-tól december 31-ig szintén szabadságon
leszek. Így a 2015. évre járó összes szabadságom felhasználásra kerül.

Nincs több napirendi pont, a polgármester bezárja az ülést.

K. m. f.

Vámos Istvánné dr. Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester jegyző

Móráné Nemes Edit
jegyzőkönyvvezető


