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Vámos Istvánné dr.: Köszöntöm a jelenlévőket, és megállapítom, hogy az ülés 
határozatképes, mert 7 képviselő van jelen. Rendkívüli ülést kellett összehívni a helyi 
klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás 
pályázat beadásával kapcsolatban. A napirendet a következő előterjesztésekkel javaslom 
még kiegészíteni: 1. Arlói Széchenyi István Általános Iskola intézményi átszervezése, 3. 
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Egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi esélykülönbségének 
csökkentése Arlón közbeszerzési eljárása, 4. Bérleti díjjal kapcsolatos felhatalmazás 
polgármester részére. Kérem, ezek figyelembevételével szavazzunk a napirend 
elfogadásáról. 
 
A napirendet a jelenlévő képviselők egyhangúan, 7 igen szavazattal az alábbiak szerint 
fogadják el: 
 
 
Javasolt és elfogadott napirendi pontok: 
 

1) Arlói Széchenyi István Általános Iskola intézményi átszervezése 
2) Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő 

szemléletformálás pályázat 
3) Egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi esélykülönbségének 

csökkentése Arlón c. pályázat közbeszerzési eljárása 
4) Bérleti díjjal kapcsolatos felhatalmazás polgármester részére 

 
 

Tárgyalt napirendi pontok:  
 

1) napirendi pont 
 

Arlói Széchenyi István Általános Iskola  
intézményi átszervezése 

 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Vámos Istvánné dr.: Átszervezés miatt módosítani kellene a feladatellátási helyeket, 
változnak a létszám adatok.  
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és mindegyik módosítást 5 igen szavazattal javasolja elfogadni.  
 
Póczos Andrea: 130 dokumentumot kellett beadnunk.  
 
Vámos Istvánné dr.: Mi ebbe nem avatkoznánk bele, a szakmai vezetés el tudja 
dönteni, hogy indokolt-e a módosítás.  
 
Póczos Andrea: A tornaterem átadása és a technika terem átadása miatt került sor erre. 
Reméljük, szeptemberre elkészülnek a módosítások. Ha ez a létszám marad, bármilyen 
pályázatra kedvezőbben tudunk pályázni, mert az épületek kihasználtsága gazdaságos 
lesz. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Arló, Rákóczi út 3/A feladatellátási hely 
létszám változásáról. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
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80/2018. (IV.10.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Széchenyi István Általános Iskola intézményi átszervezése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Kazincbarcikai Tankerületi 
Központ előterjesztését az Arlói Széchenyi István Általános Iskola intézményi 
átszervezésével kapcsolatban megtárgyalta és az alábbiak szerint az előterjesztéssel 
egyetért:  
 
Az átszervezés kategóriája: nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként 
felvehető maximális gyermek-, tanulólétszámot érintő változás, létszámcsökkentés. 
 
Az Arlói Széchenyi István Általános Iskola alapdokumentum módosítása: 
Az Arló, Rákóczi út 3/A feladatellátási hely maximális létszáma: 250-ről 150-re 
módosul. 
 
Határidő: 2018. április 10.  
Felelős:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Arló, Rákóczi út 3/B és 3/C feladatellátási 
helyek létszám adatainak helyreállításáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

81/2018. (IV.10.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Széchenyi István Általános Iskola intézményi átszervezése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Kazincbarcikai Tankerületi 
Központ előterjesztését az Arlói Széchenyi István Általános Iskola intézményi 
átszervezésével kapcsolatban megtárgyalta és az alábbiak szerint az előterjesztéssel 
egyetért:  
 
Az átszervezés kategóriája: oktatási központ elnökének döntését igénylő egyéb 
átszervezés, technikai jellegű módosítás  
 
Az Arlói Széchenyi István Általános Iskola alapdokumentum módosítása: 
Az Arló, Rákóczi út 3/B és 3/C szám alatti lévő feladatellátási helyek maximális 
létszámai fel vannak cserélve, ezek helyreállítása szükséges.  
 
Határidő: 2018. április 10.  
Felelős:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Arló, Rákóczi út 14/A feladatellátási hely 
létszám adatának módosításáról.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
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82/2018. (IV.10.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Széchenyi István Általános Iskola intézményi átszervezése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Kazincbarcikai Tankerületi 
Központ előterjesztését az Arlói Széchenyi István Általános Iskola intézményi 
átszervezésével kapcsolatban megtárgyalta és az alábbiak szerint az előterjesztéssel 
egyetért:  
 
Az átszervezés kategóriája: nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként 
felvehető maximális gyermek-, tanulólétszámot érintő változás, létszámnövekedés. 
 
Az Arlói Széchenyi István Általános Iskola alapdokumentum módosítása: 
Az Arló, Rákóczi út 14/A feladatellátási hely maximális létszáma: 90-ről 100-re 
módosul. 
 
Határidő: 2018. április 10.  
Felelős:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Arló, Rákóczi út 3/C feladatellátási hely 
létszám adatának módosításáról.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

83/2018. (IV.10.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Széchenyi István Általános Iskola intézményi átszervezése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Kazincbarcikai Tankerületi 
Központ előterjesztését az Arlói Széchenyi István Általános Iskola intézményi 
átszervezésével kapcsolatban megtárgyalta és az alábbiak szerint az előterjesztéssel 
egyetért:  
 
Az átszervezés kategóriája: nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként 
felvehető maximális gyermek-, tanulólétszámot érintő változás, létszámnövekedés. 
 
Az Arlói Széchenyi István Általános Iskola alapdokumentum módosítása: 
Az Arló, Rákóczi út 3/C feladatellátási hely maximális létszáma: 120-ről 125-re 
módosul. 
 
Határidő: 2018. április 10.  
Felelős:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Arló, Rákóczi út 3/B feladatellátási hely 
létszám módosításáról.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
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84/2018. (IV.10.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Széchenyi István Általános Iskola intézményi átszervezése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Kazincbarcikai Tankerületi 
Központ előterjesztését az Arlói Széchenyi István Általános Iskola intézményi 
átszervezésével kapcsolatban megtárgyalta és az alábbiak szerint az előterjesztéssel 
egyetért:  
 
Az átszervezés kategóriája: nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként 
felvehető maximális gyermek-, tanulólétszámot érintő változás, létszámnövekedés. 
 
Az Arlói Széchenyi István Általános Iskola alapdokumentum módosítása: 
Az Arló, Rákóczi út 3/B feladatellátási hely maximális létszáma: 40-ről 50-re módosul. 
 
Határidő: 2018. április 10.  
Felelős:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

2) napirendi pont 
 

Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a  
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás  

 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
 
Vámos Istvánné dr.: WWF Magyarország Alapítvány munkatársai tartottak előadást 
klímatudatossággal kapcsolatban. Hamarosan el kell készíteni az önkormányzatoknak a 
stratégiát. Néhány évvel ezelőtt már volt ehhez ajánlat. Most önrészt nem kell hozzá 
biztosítani. 11 tevékenység van benne, amiből 4 aktívat érdemes választani, mert 
magasabb pontot kap a pályázat az elbírálásánál és 3 passzív tevékenységet. Az első 
lenne a szemléletformálás a lakosság körében. Ezen belül be lehetne mutatni, hogyan 
lehet a házakat energiatakarékosabbá tenni. Ehhez eszközöket kell beszerezni, pl. 
ablakok hőszigeteléséhez maró gép beszerzése, vagy tűzifa nedvesség mérő műszer 
beszerzése, azért, hogy a kazánok füstmentesítése biztosítva legyen. Az otthon melege 
programra kevesen pályáznak, képzést is lehetne ezzel kapcsolatban indítani. Lehetne 
vásárolni hőkamerát, amivel az épületek szigetelését lehetne mérni. Ez a kamera drága 
eszköz. A második aktív tevékenység a figyelemfelhívó akció lenne. Szórólapokat, 
játékokat, áramfejlesztő kerékpárokat lehet ide hozatni és bemutatni. A harmadik aktív 
tevékenység lehetne a helyi tanulmányi versenyek, vetélkedők rendezése felnőttek és 
gyerekek részére. Ha az iskola hajlandó lenne velünk együttműködni tanulmányi 
versenyeket, vetélkedőket szerveznénk kisebb csoportoknak, hogy gyerekkorban 
megtanulják, ha kimegyünk az épületből, kapcsoljuk le a villanyt. A negyedik egy 
szakmai tanulmányút megszervezése a képviselők részére. A pályázatírók javasolták 
Galgahévíz és Szada községek meglátogatását, ahol ökoházak vannak, illetve napelem 
telepek. Passzív tevékenységek között lehetnének szemléletformáló tájékoztató 
előadások intézményi dolgozók számára, kiadványok megjelentetése, médiakampányok. 
A helyi TV-t mindenképp célszerű lenne bevonni. A pályázati összeg lakosságszámtól 
függ, 5 millió Ft-ot akkor lehet megpályázni, ha konzorciumban vagyunk. 
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Borsodszentgyörggyel szeretnénk pályázni, közös dokumentum készülne a 2 településről 
és május 1-ig be kell nyújtani a pályázatot. Erre hamarosan szükség lesz, bár még elég 
távolállónak tűnik, de el kell kezdeni a tudatos szemléletformálást.  
 
Papp Zsóka: 100 %-os támogatottságú pályázatról van szó. 
 
Balázsné Király Rita: A pályázat elkészítése is ingyenes? 
 
Vámos Istvánné dr.: A pályázat elkészítésére vonatkozó költségek benne vannak a 
pályázatban. 
 
Balázsné Király Rita: 5 év fenntarthatóságra emlékszem az anyagból. Konzorcium 
esetén június 1-ig kell benyújtani a pályázatot.  
 
Vámos Istvánné dr.: A fenntartási időszak már külön nem kerül pénzbe, ezeket az 
akciókat 2 év alatt kell megvalósítani. 
 
Balázsné Király Rita: Borsodszentgyörgy ugyanerre a tevékenységre pályázna?  
 
Vámos Istvánné dr.: Igen. Nyomtatva meg kell küldeni és elektronikus formában is fel 
kell tölteni a pályázatot.  
 
Tengely László: Amíg ingyen megtehetjük, addig érdemes belefogni, mindenképpen jó 
befektetés lesz. Hamarosan ez pénzbe fog kerülni. Minél hamarabb, annál jobb. Meg kell 
találni azokat az embereket, akik ebben részt tudnak venni, ne csak papírhalmaz legyen.  
 
Vámos Istvánné dr.: Be kellene vinni az iskolába is, a gyerekeknél kell elkezdeni. 
Szabadtéri rendezvényekkor asztalt, sátrat kellene kihelyezni tájékoztató kiadványokkal, 
illetve szórólapokat osztani, erről szól a pályázat. 
 
Tengely László: Sok olyan dolog van, ami nem igazán pénzkérdés.  
 
Vámos Istvánné dr.: A megvalósíthatósági tanulmányt el kell készíteni. 
 
Póczos Andrea: Tankerületi igazgatóval beszéltem erről. Annyit kértek, a működtető, 
fenntartó legyen tájékoztatva, ha az iskola bevonásra kerül a pályázatba. Ehhez tudni 
kell, milyen programokat terveznek, erről egy tájékoztatást szeretnének.  
 
Vámos Istvánné dr.: Ha ki van dolgozva a pályázat, megküldjük. 
 
Póczos Andrea: Amennyiben pedagógusokat is szeretnétek bevonni, az is csak a 
tankerületen keresztül működhet. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a helyi klímastratégiák, valamint a 
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás pályázatának kidolgozásáról a WWF 
Magyarország Alapítvány által.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
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85/2018. (IV.10.) határozat 
 
Tárgy: KEHOP-1.2.1. Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a 

klímatudatosságot erősítő szemléletformálás pályázat benyújtása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti előterjesztést 
megtárgyalta és arról döntött, hogy a „KEHOP-1.2.1. Helyi klímastratégiák kidolgozása, 
valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás pályázat”- ot benyújtja.  
 
Az Önkormányzat képviselő-testülete felkéri a WWF Magyarország Alapítvány 1141 
Budapest, Álmos vezér útja 69/A képviselőjét, hogy a pályázatot dolgozzák ki és az 
Önkormányzat nevében nyújtsák be.  
 
A pályázathoz önrész nem szükséges, a pályázatírók díjára a pályázat nyújt fedezetet. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos 
dokumentumokat aláírja. 
 
Határidő: 2018. április 10.  
Felelős:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Balogh Edina: A települési figyelemfelhívó akciókat a falunapon lehetne csinálni. A 
választható tevékenységek közül a TV-t mindenképpen célszerű bevonni. Speciális 
célcsoport lehetne az Idősek Tanácsa. Javaslom a szakirányú kirándulást, a szakmai 
tanulmányutat, a kreatív játékos foglalkozást. 
 

3) napirendi pont 
 

Egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi 
esélykülönbségének csökkentése Arlón c. pályázat közbeszerzési 

eljárása 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: Az egészségház közbeszerzéshez korábbi döntésünk alapján 6 
céget hívunk meg. Azonban ezek között vannak olyanok, akik közölték, hogy a 
kapacitásuk nem engedi meg, hogy beadják az árajánlatukat. Ezért még 2 újabb céget 
kellene meghívni, hogy meglegyen az 5 kötelező meghívott. Az egyik lenne a Novident 
Kft. Budapest, Szugló u. 82., a telephelyük Kazincbarcikán van. A másik, a Mucsonyban 
működő Diamit Ép-Ker Szolgáltató Zrt 3744 Múcsony, Szeles akna 1. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megvitatta polgármester 
asszony javaslatát. A Novident Kft meghívását 5 igen szavazattal támogatta, a Diamit 
Ép-Ker Szolgáltató Zrt. meghívását 3 igen és 2 nem szavazattal támogatta.  
 
Bíró Ferenc: A Diamit Ép-Kert Szolgáltató Zrt-vel volt munkakapcsolatom, nem 
javaslom a meghívásukat. A legutóbbi információm szerint egy egri építkezéshez 
rendőrt kellett hívni, mert lefoglalták egymás eszközeit. Sok olyan munkát tudok, ahol 
ügyvédhez kellett fordulni, mert plusz dolgokat is leszámláztak.  
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Vámos Istvánné dr.: Én nem hallottam rosszat róluk, konkrétan egyiket sem ismerem. 
A járdánházi rendelőt is a Diamit Ép-Ker Szolgáltató Zrt. építette. Azt akarom, legyen 
elegendő ajánlatunk. A tervező egy sablon alapján tervezett számítógépes 
költségtervezéssel és akkora összeget hozott ki, hogy már ott tartunk, mint a kézműves 
ház esetében. Kértem a pályázatíró céget, hogy 20 %-kal több pályázati forrást 
próbáljanak kérni, mert ezt nem tudjuk megvalósítani 60 millió Ft-ból. 51-52 millió Ft 
marad az építkezésre, ezért olyat kell találni, aki ennyiből megcsinálja. Felhívtam a 
Diamit Ép-Ker Szolgáltató Zrt. vezetőjét, ő örülne a lehetőségnek.  
 
Bíró Ferenc: A pályázati kiírásnál a legolcsóbb ajánlatot adó céget kell kiválasztani. 
Közölni kell mennyiért lehet megvalósítani.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Egészségügyi szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés területi esélykülönbségének csökkentése Arlón c. pályázat közbeszerzési 
eljárására meghívjuk a  
 
 - Novident Kft.-t Budapest, Szugló u. 82.: 6 igen szavazat, 1 tartózkodás 
 - Diamit Ép-Ker Szolgáltató Zrt  
 3744 Múcsony, Szeles akna 1.  3 igen szavazat, 3 nem szavazat,  
       1 tartózkodás 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozza:  
 

86/2018. (IV.10.) határozat 
 
Tárgy: Egészségügyi Szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi esélykülönbségének 

csökkentése Arlón c. pályázat közbeszerzési eljárása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 61/2018. (II. 23.) 
határozatával a fenti tárgyban a közbeszerzési eljárásnak ajánlattételi felhívását és 
szerződéstervezetét elfogadta és egyúttal hat gazdasági társaság részére kívánta 
megküldeni az ajánlattételi felhívást. 
 
A Képviselő-testület jelen határozatával felkéri a Kroda Pályázati Tanácsadó Kft-t, hogy 
a hat vállalkozással együtt még az alábbi gazdasági társaságot is hívja meg ajánlattételre: 
 

Novident Kft. 1141 Budapest Szugló u. 82. 
 
Az ajánlattételi felhívásokat legkésőbb 2018. április 16. napjáig meg kell küldeni. 
 
Határidő: 2018. április 10. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Dulai Roland: A fenti napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy tudomása szerint 
utána lehetne járni annak, hogy megbízható cég-e a Diamit Kft. Elmondja, hogy egy 
szilvásváradi építtető ismerőse éppen ezzel a céggel dolgozik, ki tudná kérni a 
véleményét.  
 
Vámos Istvánné dr.: Megkéri képviselő urat, hogy amennyiben lehet, még most 
tájékozódjon a céggel kapcsolatban. 
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4) napirendi pont 
 

Bérleti díjjal kapcsolatos felhatalmazás polgármester részére 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Vámos Istvánné dr.: Azt szeretném kérni, járuljon hozzá a képviselő-testület, hogy az 
önkormányzathoz visszakerült szövetkezeti épületet saját hatáskörben üzleti alapon 
kiadhassam bérbe iroda céljára, illetve a volt fogorvosi rendelő helyén egészségügyi 
szolgáltatásra kiadott kis termet is. Mind a két helyiségre lenne bérlő. Az egészségügyi 
szolgáltatásra kiadott kisteremért 200 Ft/óra összeget kell fizetni, de ha van rá lehetőség, 
akkor bérbe tudjuk adni magasabb összegért is. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal egyetért a 
felhatalmazás megadásával. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Ha átruházzuk a hatáskört, akkor az SZMSZ-t és a 
vagyonrendeletet kell módosítani. 
 
Bíró Ferenc: Javaslom üzleti alapon kiadni ezeket a helyiségeket. Ha rendeletet kell 
módosítani, akkor módosítsuk a rendeletet. Mindenképpen szükséges átruházni ezt a 
feladatot. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Úgy fogalmaznánk meg, hogy az önkormányzat 
tulajdonában lévő és esetleg határozatban megállapított helyiségek bérleti díját a 
polgármester kedvezőbb áron tudja kiadni, akkor erre legyen a polgármesternek 
lehetősége, bármely épületre, bármely helyiségre vonatkozóan.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy az elhangzottaknak megfelelően 
módosítjuk a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatát.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
rendeletet alkotja:  
 

 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

6/2018. (IV.11.) önkormányzati rendelete 
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló  

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

1. § 
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A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2016. (X. 31.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. mellékelte helyébe ez a rendelet 1. 
melléklete lép. 
 

2. § 
 

Ez a rendelet 2018. április 12-én lép hatályba és 2018. április 13-án hatályát veszti. 
 
 

Vámos Istvánné dr.       Klisóczkiné Papp Andrea  
     polgármester        jegyző 
 

 
1. melléklet a 6/2018. (IV.11.) önkormányzati rendelethez 

1. melléklet a 14/2016. (X. 31.) önkormányzati rendelethez 

 
A Képviselő-testület által a polgármesterre  

átruházott önkormányzati hatáskörök 
 
1. települési támogatás, 
2. önkormányzati tulajdon igénybevételéhez kezelői és tulajdonosi hozzájárulás adása 
3. amennyiben az önkormányzat feladat ellátását nem akadályozza és a rendeletben, 

vagy határozatban megállapított díjtól magasabb áron, üzleti alapon van lehetőség az 
önkormányzati tulajdonú üresen álló épület, helyiség bérbeadására, a bérleti díj 
kialkudására, a bérbeadásra vonatkozó döntés meghozatalára és a bérbeadással 
kapcsolatos szerződés megkötése  

 
 
Vámos Istvánné dr.:  Kérem, szavazzunk a vagyonrendelet módosításáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
rendeletet alkotja:  
 

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
7/2018. (IV.11.)  önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről 
és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól 

szóló 9/2012. (VII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 9/2012. (VII. 2.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 



 11 

 
„(5) Amennyiben az önkormányzat feladat ellátását nem akadályozza és a rendeletben, 
vagy határozatban megállapított díjtól magasabb áron van lehetőség az önkormányzati 
tulajdonú üresen álló épület, helyiség bérbeadására, a bérleti díj kialkudására, a 
bérbeadásra vonatkozó döntés meghozatalára és a bérbeadással kapcsolatos szerződés 
megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.” 
 

2.  § 
 
Ez a rendelet 2018. április 12-én lép hatályba és 2018. április 13-án hatályát veszti. 
 

 
 

Vámos Istvánné dr.       Klisóczkiné Papp Andrea 
      polgármester         jegyző 
 
 
Egyebek: 
 
Balázsné Király Rita: Az ÉRV Zrt részéről nagyon rossz megoldásnak tartom, hogy 
évente egyszer olvassák le a vízórát. 
 
Vámos Istvánné dr.: A következő képviselő-testületi ülésen, esetleg petíció formájában 
lehetne ezt megfogalmazni. 
 
Balázsné Király Rita: Több egyedülálló lakos felkeresett, hogy ők hol keressenek olyan 
vállalkozót, aki megcsinálja a szennyvízberuházással kapcsolatos teendőket. A ház 
mögött van a derítő, addigra szeretnék elintézni, mire a bekötések megtörténnek. Kérték, 
próbáljunk olyan vállalkozókat ajánlani, akik ezt elvállalnák. Esetleg a Polgármesteri 
Hivatalban feliratkozhatnának, hogy kik igénylik. 
 
Papp Zsóka: A szövetkezeti munkacsoport el tudná ezt végezni. 
 
Vámos Istvánné dr.: Ha fel tudnánk venni két szakmunkás vízvezeték szerelőt, akkor 
megoldódna ez a probléma. Ha nem találunk, akkor keresünk olyan cégeket, akik esetleg 
ajánlatot tudnának tenni a munkák elvégzésére.  
 
Balázsné Király Rita: Kihez tudnak fordulni a lakosok? 
 
Vámos Istvánné dr.: Az ÉRV Zrt-t megkérdezem, hogy nekik kik az alvállalkozói.  
 
Bíró Ferenc: Nagyon fontos, hogy hol lesz a tisztító idomnak a helye, úgy akarják 
megcsinálni a lakosok, hogy a legideálisabb helyre kerüljön. Gázvezetéktől, 
vízóraaknától 1 m távolságot kell tartani. 
 

-.-.- 
 
Dulai Roland: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az ülés ideje alatt visszahívás 
érkezett. Megkérdezi, szabad-e kihangosítani a beszélgetést?  
 
Vámos Istvánné dr. polgármester szüntet rendel el. 
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A szünet leteltét követően a polgármester asszony újra megállapítja a 
határozatképességet.  
 
Vámos Istvánné dr.: Megkérdezi az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság elnökét, 
hogy a jelenlévő bizottsági tagok hozzájárulnak-e, hogy visszatérjünk az egészségügyi 
beruházással kapcsolatos napirend újrafelvételéhez.  
 
Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság elnöke a jelenlévő bizottsági tagot felkéri, 
hogy szavazzanak a napirend visszavételéről. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási 
Bizottság jelenlévő 2 tagja javasolja a képviselő-testületnek a napirend újratárgyalását.  
 
A polgármester megkérdezi a teljes képviselő-testületet, hogy meghallgatjuk-e az 
információt a cégről.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazata alapján a Diamit Ép-Ker Szolgáltató Zrt.-ről 
szóló információt kihangosított beszélgetésben meg kívánja hallgatni.  
 
Dulai Roland: Kezdeményezi a hívást és a telefont kihangosítja. A felhívott fél az 
alábbi információkat közli: Tudomásul veszi, hogy a beszélgetés kihangosításra kerül és 
ahhoz hozzá is járul. A Diamit Ép-Ker Szolgáltató Zrt. szolgáltatóval kapcsolatban 
elmondja, hogy tudomása van arról, hogy a cég rendkívül tőkeerős, több beruházáson 
képes dolgozni egy időben. Jelenleg is munkakapcsolatban vannak és mind a munka 
minőségével, mind a határidővel elégedett, a számla kibocsátása szabályosan történik, a 
kapcsolatuk fennállása alatt nézeteltérésük nem volt.  
 
Vámos Istvánné dr.: Szavazásra teszi fel a kérdést, hogy kerüljön-e a cég felkérésre 
ajánlatkérés benyújtására. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, és 1 nem szavazattal az 
alábbi határozatot hozza:  
 

87/2018. (IV.10.) határozat 
 
Tárgy: Egészségügyi Szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi esélykülönbségének 

csökkentése Arlón közbeszerzési eljárása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 61/2018. (II. 23.) 
határozatával a fenti tárgyban a közbeszerzési eljárásnak ajánlattételi felhívását és 
szerződéstervezetét elfogadta és egyúttal hat gazdasági társaság részére kívánta 
megküldeni az ajánlattételi felhívást. 
 
A Képviselő-testület jelen határozatával az ülésen elhangzott új ismeretek birtokában 
felkéri a Kroda Pályázati Tanácsadó Kft-t, hogy még az alábbi gazdasági társaságot is 
hívja meg ajánlattételre: 
 

Diamit Ép-Ker Szolgáltató Zrt 3744 Múcsony, Szeles akna 1. 
 
Az ajánlattételi felhívásokat legkésőbb 2018. április 16. napjáig meg kell küldeni. 
 
Határidő: 2018. április 10. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
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Nincs több napirendi pont, a polgármester bezárja az ülést. 
 

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


