
Készült az Arlói Polgármesteri Hivatal tanácstermében Arló
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.

február 28-án megtartott soros üléséről

Megjelent önkormányzati képviselők:
Vámos Istvánné dr.
Varró Lajos
Balázsné Király Rita
Balogh Edina
Bíró Ferenc
Dr. Springer József
Vámos Andrásné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távollévő önkormányzati képviselők:
nincs

Meghívottak neve, megjelenésük ténye:

Dr. Molnár Ilona
Dr. Elmi Ali
Csépányiné Sípos Julianna
Vinczéné Kisgergely
Noémi
Berencsi Lajosné
Horvát Ernő
Koós Lajos
Papp Zsóka
Méhész Dezső
Lukán Istvánné
Ipacs László
Tengely Katalin
Csipkés Vilmos
Schlága István
Berencsi Gergely
Klisóczkiné Papp Andrea
Fógel Orsolya
Solymosi Katalin
Nagy Gábor Miklós

Gyermekorvos
Háziorvos
védőnő

védőnő
Külső tag
Külső tag
Külső tag
Intézményvezető
Intézményvezető
Intézményvezető
Ügyvezető
Tájház és Könyvtár vezetője
RNÖ elnöke
Polgárőrség elnöke
JOBBIK helyi vezetője
jegyző
FTVA képviselője
Jegyzőkönyvvezető
lakos

Jelen van
Jelen van
Jelen van

Jelen van
Nem jelent meg
Nem jelent meg
Nem jelent meg
Nem jelent meg
Nem jelent meg
Jelen van
Jelen van
Nem jelent meg
Nem jelent meg
Nem jelent meg
Nem jelent meg
Jelen van
Jelen van
Jelen van
Jelen van



2

Vámos Istvánné dr. köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, minden képviselő jelen van.
A bizottságok azt javasolták, hogy az Arlói Turisztikai és Közösségi Kft.
2014. évi üzleti terve című napirendi pontot vegyük le napirendről, helyette
javasolja felvenni a Kft. Felügyelő Bizottsági tag megválasztását. A javaslatot
a 7 jelenlévő képviselő egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbiak szerint
fogadja el:

Javasolt és elfogadott napirendi pontok:

1./ Egészségügy beszámolója
2./ 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
3./ 2014. évi költségvetési rendelet
4./ Önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérleti díja
5./ Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
6./ Köztisztviselők etikai szabályzata
7./ Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítvány pályázata
8./ Szennyvíz előkészítési szakasz munkarészeinek kifizetése
9./ Felügyelő Bizottsági tag választása
10./ Haszonkölcsön szerződés a rendőrséggel
11./ Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztása
12./ Védegylet Pálkövéért
13./ Egyebek

Vámos Istvánné dr.: Beszámol a lejárt határidejű határozatokról. Minden
határozat végre lett hajtva, az érintetteknek megküldésre került.

Tárgyalt napirendi pontok:

Vámos Istvánné dr. megnyitja az 1. napirendi pontot.

1. Napirendi pont:

Egészségügy beszámolója

A napirendi pont előterjesztője: Dr. Elmi Ali háziorvos,
Dr. Molnár Ilona gyerekorvos, dr. Springer József fogorvos, Csépányiné
Sípos Julianna és Vinczéné Kisgergely Noémi védőnők
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.
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I-II. háziorvosi körzet beszámolója

Balázsné Király Rita: Doktor úr alapos beszámolót készített. Az Ügyrendi,
Szociális és Oktatási Bizottság ülésén felmerültek bizonyos kérdések, ezeket
most feltenném. Az első mondat számunkra nem értelmes, kérünk rá
magyarázatot.

Dr. Elmi Ali: Annak ellenére, hogy a falu lakossága csökkent, a
betegforgalom nem csökkent.

Balázsné Király Rita: Egyszerre van a két körzetben a rendelés, ez így
kezelhető?

Dr. Elmi Ali: Megpróbáltuk, hogy más időpontban legyen a rendelés, de nem
lehet megvalósítani, mert már 8 órakor ott vannak a betegek.

Vámos Istvánné dr.: Nem a külön rendelési időről van szó, hanem a rendes
rendelési idő legalább három óráig tartson, ezt kérjük. Addig szokott rendelés
lenni, amíg beteg van?

Dr. Elmi Ali: Nem hagyom el a rendelőt 13 óra előtt, ha beteghez kell menni,
akkor is visszajövök.

Balázsné Király Rita: Az lenne a kérés, hogy az ügyelet után tájékoztassák a
betegeket, hogy később kezdődik a rendelés.

Dr. Elmi Ali: Egyik asszisztens ügyel, a másik már 8-kor bent van. Én nem
látom ezt hibának.

Balázsné Király Rita: A statisztikai adatok is azt mutatják, hogy magas a
betegszám. A vizsgálati idő nem csorbul? Elég idő van egy betegre?

Dr. Elmi Ali: Amíg beteg van, addig nem megyünk haza.

Balázsné Király Rita: A WC újra le van zárva, miért?

Dr. Elmi Ali: Már évek óta rossz. Többször jeleztük már, a dugulás elhárítók
is nézték. Falat kell bontani.

Vámos Istvánné dr.: Meg fogjuk nézetni.

Balázsné Király Rita: Köszönöm Dortor úr munkáját, kívánok a további
munkához sok egészséget.
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Bíró Ferenc: Az anyag végén az időszakra vonatkozó dátum nem jó.

Gyermekorvosi szolgálat beszámolója

Balázsné Király Rita: Szerepel a beszámolójában, hogy a közelmúltban
remény volt a rendelő korszerűsítésére, azonban ez nem valósult meg. Az
önkormányzat nem tesz le az egészségügyi központ létrehozásának tervéről.
Iskolások hogyan vesznek igénybe táppénzt?

Dr. Molnár Ilona: Akik a Bolyaiba járnak, mennek gyakorlatra a TESCO-ba.
Ha ők betegek, nem elég ha beírom az ellenőrzőbe, beteglapot is kell nekik
adnom, de nem kapnak táppénzt.

Balázsné Király Rita: Magas a betegek száma, a rendelőn kívüli látogatások
száma is.

Dr. Molnár Ilona: A beteglátogatás és az egészséges látogatás is bele
tartozik ebbe. Az iskolások rászoktak az iskolakerülésre, nagyon sokan
jönnek hozzám hasfájással, amit nem tudok leellenőrizni. Kérném, hogy ne
küldjék át a gyereket az iskolából, hanem küldjék haza, és jöjjön vissza a
szülővel. Az a legnagyobb baj, hogy nincs a szülőnek kötelezettségérzete.

Vámos Istvánné dr.: Az ASZAK pályázat köt minket 5 évig, addig nem
lehet onnan eljönni az intézménynek. Megígérem, hogy az első lehetőséggel
fogunk élni, és pályázunk az egészségügyi központra.

Balázsné Király Rita: Az előjegyzés nagyon jól működik a rendelőben.
Javasoljuk elfogadásra a beszámolót.

Fogorvosi körzet beszámolója

Balázsné Király Rita: Szeretnénk, ha kiegészítené a beszámolót Doktor úr.

Dr. Springer József: Fogorvosi ügyelet nem lesz Ózdon továbbra sem. A
fogászati ellátás veszélybe kerül 10 éven belül, mert nem lesz fogorvos a
környéken. A végzett fogorvosok kimennek dolgozni külföldre, mert ott
sokkal többet keresnek. A rendelőben naponta kb. 360 percet kell dolgozni, a
túllépést bünteti az OEP. Betörtek a rendelőbe, a hátsó ajtót összetörték, de
megjavították. Meg kellene tudni, hogy mennyi fluor van a vízben, mert
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mostanában foltos fogú gyerekek jelentek meg a rendelőben. A finanszírozás
valamit javult.

Vámos Istvánné dr.: Ma társulási tanácsülés volt, egy fogorvosi körzetet
szétosztottak a többi közt.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság
elfogadásra javasolja a beszámolót.

Bíró Ferenc: Az ÉRV mindig méri az ivóvíz fluor tartalmát, az egészségre
ártalmas határérték alatt van. Járdánházán magasabb, mert Szilvásváradról
karsztvizet kapnak.

Védőnők beszámolója

Balázsné Király Rita: Súlyosabb a helyzet, mint tavaly volt. Egyre több
koszos gyerek van. A védőoltásról nem kapnak visszajelzést, ezt nem értem.
Az óvodások nem mozognak, ez így van. A tetvesség is nagy probléma. Az
Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság javasolja a beszámoló elfogadását.

Csépányiné Sípos Julianna: Mindig vitatkoztam azzal, hogy a tetvességi
vizsgálatot nekünk kell végezni. Egyre több a koszos és elhanyagolt gyerek.
A szülőknek nincs felelősségérzetük.

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

A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozzák:

32/2014. (II.28.) sz. határozat:
Tárgy: Egészségügyi beszámolók

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az I-II. Háziorvosi
körzet, a Gyermekorvosi Szolgálat, a Fogorvosi Szolgálat, és a Védőnői
Szolgálat beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2014. március 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester
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Az egészségügyi dolgozók elhagyják a termet.

2. Napirendi pont:

2013. évi költségvetési rendelet módosítása

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

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság javasolja
a rendelet módosítását.

Bíró Ferenc: Minden évben módosítani kell az előző évi költségvetést. A
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a rendelet módosítását.

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

A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
rendeletet alkotják:

Arló Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének

3/2014. (III. 3.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
5/2013. (III.4.)

 önkormányzati rendelet módosításáról

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 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 és Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
véleményének kikérésével a következőket rendeli el.
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1. §

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2013.
évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:

„2. § (1) Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2013. évi pénzügyi
mérlegét (a továbbiakban: költségvetés)

748 044  E Ft    Költségvetési bevétellel
823 999  E Ft    Költségvetési kiadással
75 955  E Ft
61 807  E Ft
14 148  E Ft

   Költségvetési hiánnyal
-ebből működési

   felhalmozási hiánnyal
állapítja meg.”

2. §

A Rendelet  1.1., 1.2., 1.4.,  2.1., 2.2., 6., 8., 9., 9.1., 11., 12.,  melléklete
helyébe az 1-11. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2014. március 4-én lép hatályba és 2014. március 5-én hatályát
veszti.

Vámos Istvánné dr.                                                    Klisóczkiné Papp Andrea
 polgármester                                                                         jegyző
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3. Napirendi pont:

2014. évi költségvetési rendelet

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

Balázsné Király Rita: Már sok éve 70 MFt körüli költségvetési hiánnyal kell
tervezni. Mindig csak a legszükségesebb dolgokat lehet megoldani. Az
Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság javasolja a költségvetés elfogadását.

Bíró Ferenc: A költségvetés szerkezetén javaslunk módosításokat. Fel kell
venni a kapcsolatot az ügyvéddel, aki az adótartozások behajtását elvégzi
majd – ezt hallottuk a polgármester asszonytól. Az óvoda fűtésének
átalakításáról is beszéltünk, nem hozta a várt eredményt a szervezés
hiányosságai miatt. Az óvoda pótigényét megkaptuk. A pedagógus
továbbképzésre kért összeg indokolt, ezt teljesítenie kell mind a
munkáltatónak mind a munkavállalónak. A felújítási igényeket elfogadta a
bizottság. Ezeket nem önkormányzati forrásból, hanem pályázati úton
javasoljuk megvalósítani a Start munkaprogramban. Az eszközökre 800 eFt-
ot kér az intézményvezető, a bizottság 600 eFt-ot javasol. Az alapszolgáltatási
központ is benyújtotta pótigényét. Bérmegtakarításuk van, tehát ezek nem
plusz igények. A bizottság javasolja a pótigények megszavazását.

Klisóczkiné Papp Andrea: A bizottsági ülésen kaptam kérdéseket, ezekre
válaszolnék. Az óvodában a fogyóeszköz pótlásra 41 eFt-ot költöttek tavaly, a
szakmai anyagra 4 eFt-ot.

Bíró Ferenc: Azért nem használták ki az előirányzott pénzeszközöket, mert
pénzhiány volt. Ez ebben az évben is így lesz, ha nem lesz pénz, akkor nem
tudnak vásárolni.

Vámos Istvánné dr.: Megnézettem, hogy a helyi adó hátralékok hogyan
alakultak. Kommunális adó 23 144 eFt, idegenforgalmi adó 892 eFt, iparűzési
adó 7 633 E Ft, gépjármű adó 10 MFt, pótlékok 17 MFt, bírságok 185 eFt,
egyéb bevételek 7 MFt, az önkormányzat kintlévősége összesen 67 MFt. Az
ügyvéd úrnak hétfőn adjuk át a behajtásokat.

Klisóczkiné Papp Andrea: Az értékvesztés elszámolása után 13,7 MFt a
tényleges adótartozás. A letiltás nem vezet eredményre. Az önálló bírósági
végrehajtó nem foglalkozik ezzel, mert nem tudják behajtani. Most
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megpróbáljuk az ügyvédi utat a kintlevőségek behajtására. Ezzel eddig is
éltünk bérleti díj tartozások esetében.

Varró Lajos: A költségvetési rendelet az önkormányzati működést alul
tervezve mutatja. A cigányok nem fognak fizetni, mert nincs munkahelyük.

Balázsné Király Rita: Miért nem költötték el tavaly a pénzt az óvodában?

Lukán Istvánné: A legszükségesebbet megvettük, de próbáltam spórolni.

Balázsné Király Rita: Volt egy számítógépes pályázat, de nem pályázott az
óvoda. Nincs szükség rá?

Lukán Istvánné: Én nem tudtam erről.

Balázsné Király Rita: Kinek a feladata figyelni a pályázatokat?

Lukán Istvánné: Kapunk a hivatalból is értesítéseket, és az óvodatitkár is
figyeli.

Vámos Istvánné dr.: A módosításokkal javaslom elfogadni a költségvetést,
kérem a szavazást.

A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotják:

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2014. (III. 3.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 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 és Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
véleményének kikérésével, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság
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írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 2014. évi
pénzügyi tervéről a következőket rendeli el.

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az  Arlói
Polgármesteri Hivatalra és Arló Nagyközség Önkormányzata (a
továbbiakban: Önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre
terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban:
Képviselő-testület) az Önkormányzat 2014. évi pénzügyi tervét (a
továbbiakban: költségvetés)

663 311 E Ft Költségvetési bevétellel
733 608 E Ft Költségvetési kiadással
70 297 E Ft
58 797 E Ft
11 500 E Ft

Költségvetési hiánnyal
-ebből működési
           felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a

költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten,
továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet
1.1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok
és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami,
(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4., melléklet
részletezi.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok
mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet
részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület
az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
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(6) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot
meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a
Kormány hozzájárulása szükséges.

3. §

A költségvetés részletezése

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetését
részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és

kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
b) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot

keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség
megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

c) Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az
5. melléklet részletezi.

d) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak
beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

e) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait
felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

f) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket,
valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való
hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások
Önkormányzati, továbbá intézményenkénti megoszlását, az éves
létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát
intézményenként, feladatonként a 9.1., 9.1.1.,  9.1.2,  9.1.3., 9.2., 9.2.1.,
9.2.2., 9.2.3., 9.3., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3., 9.4., 9.4.1., 9.4.2., 9.4.3.,
mellékletek szerint határozza meg.

(2) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít
meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja
magának.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai
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 (1) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan
figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek
növelésének lehetőségeit.

 (2) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg
nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2
%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a
személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás
szolgálhat.

 (3) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt
adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A
költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében –
nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 5-ei állapotnak megfelelően a
tárgyhónapot követő hó 25-ig a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(4) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiányon felül az
egyensúly megteremtése érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy a
Polgármesteri Hivatal készítse elő az önkormányzati kiegészítő támogatás
benyújtásához szükséges igénybejelentést.

(5) Az (4) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény
kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi
döntés alapján.

5. §

Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben
módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról,
átcsoportosításokról a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

(3) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást
hajthatnak végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások
előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi
az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás
miatt. Az intézmény alaptevékenysége körében szellemi tevékenység
szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási
előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
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(4) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet
készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől
elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként
vagy a félévi és három negyedévi beszámoló előterjesztésekor, de
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig,
december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év
közben az Országgyűlés – az Önkormányzatot érintő módon – a
hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti,
törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-
testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat
valamennyi költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási
megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező költségvetési
szerv köteles betartani.

6. §

A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási
előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási
jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi
juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek
előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal
munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően
rendelkeznek.

(3) A költségvetési szervek számára az ellátott feladatok fedezetéül az Arlói
Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített
előirányzatok szolgálnak, amelyet a költségvetési szerv érdekében
használ fel.

(4) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai
megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a
költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok
takarékos felhasználását.

(5) Az Arlói Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az
évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában
kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
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(6)  A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli
mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és
passzív pénzügyi elszámolásokat is – háromévenként kell leltározni.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Ózdi Kistérség
Többcélú Társulása útján gondoskodik.

8. §

Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2014. március 5-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.

(III. 4.) önkormányzati rendelet.

Vámos Istvánné dr. Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester jegyző

4. Napirendi pont:

Önkormányzati tulajdonban lévő lakások
és helyiségek bérleti díja

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

Vámos Istvánné dr.: Az volt eddig az eljárás, hogy a KSH által megállapított
inflációs rátának megfelelően emelkedett az önkormányzati tulajdonban lévő
lakások és egyéb helyiségek bérleti díja. Mivel az inflációs ráta 2013. évben
nagyon kevés volt, az emelés 1-2 Ft-ot jelent. Az adminisztráció sokkal több,
mint amit jelent az emelés. Nem javaslom a módosítást, gondoljuk át.

Balázsné Király Rita: Olyan rossz állapotban vannak a szolgálati lakások,
főleg a Zombori út 27., hogy nem javaslom az emelést. Ha megnyerjük a
pályázatot a külső szigetelésre, akkor talán. Hagyjuk meg az eredeti díjakat,
ezt javasolja az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság.
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Bíró Ferenc: Az infláció mértéke nagyon alacsony volt, a legnagyobb emelés
3 Ft lenne. Az ezzel járó adminisztratív kiadás magasabb lenne, ezért a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság nem javasolja az emelést.

Vámos Istvánné dr.: A rendelet felülvizsgálati kötelezettségének eleget
tettünk, de a lakások és az egyéb helyiségek bérleti díját nem javasoljuk
emelni. Erre kérem a szavazást.

A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozza:

33/2014. (II. 28.) sz. határozat:
Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről
szóló 22/2004. (XI. 2.) rendelet és a lakások és lakáshoz tartozó egyéb
helyiségek bérletéről szóló 34/2013. (II. 25.) sz. határozat felülvizsgálata

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2004. (XI. 2.)
önkormányzati rendeletet felülvizsgálta. A rendelet 1. melléklete szerinti
lakások és lakáshoz tartozó egyéb helyiségek bérletéről szóló díjakat nem
emeli, azt 2014. évben változatlan mértékben alkalmazza.
Az önkormányzati lakáshoz tartozó garázsok bérleti díjáról szóló 34/2013. (II.
25.) sz. határozatot a képviselő-testület szintén nem módosítja, a garázsok
bérleti díja változatlanul hatályban marad.

Határidő: 2015. február 28.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

5. Napirendi pont:

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata

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

Klisóczkiné Papp Andrea: A szakfeladatok helyett kormányzati funkciók
lépnek életbe. Az SzMSz tartalmazza a szakfeladatokat, ezek kikerültek. Az
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ügyrenden, illetve a munkaköri leírásokon átvezetésre kerültek a
létszámbővítés miatti változások.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság javasolja
az SzMSz módosítását.

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást az SzMSz módosítására.

A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozza:

34/2014. (II. 28.) sz. határozat:
Tárgy: Arlói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 195/2013. (XI. 29.)
számú határozatával elfogadott Arlói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatát 2014. március 1-jétől a melléklet szerinti Szervezeti
és Működési Szabályzatra módosítja.

Határidő: 2014. március 1.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

6. Napirendi pont:

Köztisztviselők etikai szabályzata

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

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság
elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást az etikai szabályzatra.

A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
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35/2014. (II. 28.) sz. határozat:
Tárgy: Az Arlói Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó

hivatásetikai alapelvek megállapítása és az etikai eljárás szabályai

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Arlói Polgármesteri
Hivatal köztisztviselőire vonatkozó hivatásetikai alapelvek részletes tartalmát
és az etikai eljárás szabályait – a mellékelt szabályzatba foglaltak szerint –
állapítja meg.

Határidő: 2014. március 31.
Felelős: Klisóczkiné Papp Andrea jegyző

7. Napirendi pont:

Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítvány
pályázata

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: Lehetőség nyílik vetőmagok és kisállatok osztására az
Alapítványon keresztül. Kérem a javaslatokat.

Balázsné Király Rita: Bár tavaly nagyon sok rossz tapasztalat született, nem
utasíthatjuk el az ajánlatot. Sokan eladták az állatokat, de sok emberen
segített. Miért mindig ugyanazon csoportokat támogatják? Több család is
lenne a településen, akik nem kapnak semmit. Az Ügyrendi, Szociális és
Oktatási Bizottság javasolja az előterjesztés elfogadását.

Bíró Ferenc: Javasolja a bizottság, mert ezt nem lehet elutasítani.

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást a Minden Gyerek Lakjon Jól
Alapítvány pályázatának beadására.

A 7 jelenlévő képviselőből 6 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozzák:
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36/2014. (II. 28.) sz. határozat:
Tárgy: Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítvány pályázata

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Minden Gyerek
Lakjon Jól Alapítvány kisállatra és vetőmagra vonatkozó 2014. évi pályázatát
benyújtja.

Határidő: 2014. március 15.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

8. Napirendi pont:
Szennyvíz előkészítési szakasz

munkarészeinek kifizetése

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: A szennyvíz előkészítési szakaszban a projekt
menedzsmenti feladatok ellátásának, a Megvalósíthatósági Tanulmány
elkészítésének, és a PR feladatok elvégzésének számlái kiegyenlítésre várnak.
A teljesítés igazolások megtörténtek, a kifizetésnek akadálya nincs. Azért
hoztam be az ülésre, mert az igény teljes összege nem áll rendelkezésre, kb.
1,5 MFt megelőlegezésére van szükség.

Bíró Ferenc: Egy elvégzett feladatot kell kifizetni, csak az önerőt kell
megelőlegezni. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja az
összeg megelőlegezését.

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

A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozzák:

37/2014. (II. 28.) sz. határozat:
Tárgy: Szennyvíz előkészítési szakasz munkarészeinek kifizetése

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szennyvíz előkészítési
szakasz munkarészeinek kifizetéséhez 1,5 MFt önerőt biztosít a kifizetési
kérelemben megigényelt összeg kiutalása időpontjáig.
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Határidő: 2014. március 7.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: Az előző ülésen beszéltünk a szennyvíz pályázat
díjairól, amit sokalltunk. Az a véleményünk, hogy ezek a magas összegek
kerüljenek betervezésre, mert átvezethetőek másik sorra. Kértem az
IMMOBIRAT Kft-t, hogy nézzék meg az AGENDA 21 rendszer
elkerülésének a lehetőségét, mert ezt az önkormányzat nem tudja bevállalni.
Még mindig nincs kiírva a pályázat a megvalósíthatósági szakaszra, ezért nem
tudjuk, hogy lesz-e lehetőség a terheléscsillapító intézkedést választani.

Bíró Ferenc: Az már biztos, hogy KEHOP lesz a pályázat neve.

9. Napirendi pont:

Felügyelő Bizottsági tag választása

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta
az Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. üzleti tervét. Az volt a javaslatuk, hogy
ki kell egészíteni, az ügyvezető vegye fel a kapcsolatot a Felügyelő
Bizottsággal. Juhász János Felügyelő Bizottsági tag beadta a lemondását, új
tagot kell választani.

Klisóczkiné Papp Andrea: Megkérdeztük Vincze Lászlót, a javasolt tagot,
nem kéri a zárt ülés tartását.

Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen jelen volt
Vincze László, felkértük a Felügyelő Bizottság tagjának. Megfelelő szakmai
képzettsége van erre. Elvállalja a feladatot. Úgy látjuk, hogy a Kft.
működésében tud segíteni. A bizottság javasolja elfogadásra az új tag
személyét.

Vámos Istvánné dr.: A Felügyelő Bizottság új tagjának Vincze Lászlót
javaslom. Kérem erre a szavazást.

A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozza:
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38/2014. (II. 28.) sz. határozat:
Tárgy: Vízmű Kft. Felügyelő Bizottsági tag választása

Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az Arlói Turisztikai és
Közösségi Kft. Felügyelő Bizottsági tagságával Juhász János tag helyett 2014.
március 1-től 2017. június 30-ig Vincze László (an: Nagy Ilona) Arló,
Pozsonyi út 19. sz. alatti lakost bízza meg.

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

10.Napirendi pont:

Haszonkölcsön szerződés a rendőrséggel

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

Vámos Istvánné dr.: A 24 órás rendőri jelenlét idején a hivatalban egy
szobát biztosítunk a feladat ellátására. A helyiség használatáról szóló
szerződést megírta a rendőrség jogtanácsosa, elküldte jóváhagyásra. Némi
módosítás után kérem a szerződés jóváhagyását.

Bíró Ferenc: Nincs kifogásunk ellene, a 24 órás jelenlét jól működik a
településen. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a
szerződés megkötését.

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást a szerződés jóváhagyására.

A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozzák:

39/2014. (II. 28.) sz. határozat:
Tárgy: Haszonkölcsön szerződés a rendőrséggel
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Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Arló Nagyközség
Önkormányzata és a B-A-Z. Megyei Rendőrfőkapitányság között létrejövő - a
melléklet szerinti - haszonkölcsön szerződést jóváhagyja.

Határidő: 2014. március 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: Tájékoztatom a jelenlévőket, és mindenkit meghívok a
március 5-én átadásra kerülő iroda átadó ünnepségére, mely 11 órától lesz.

11.Napirendi pont:

Szavazatszámláló Bizottsági tagok
megválasztása

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

Klisóczkiné Papp Andrea: Április 6-ára tűzte ki a köztársasági elnök az
országgyűlési választást. Meg kell választani a szavazatszámláló bizottsági
tagokat, melyre a választási iroda vezetője tesz javaslatot. Nemzetiségi
önkormányzat választására is sor kerül majd, ezért oda is kell bizottságot
választani.

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást a szavazatszámláló bizottsági tagok
megválasztására.

A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozzák:

40/2014. (II. 28.) sz. határozat:
Tárgy: Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztása

Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete szavazatszámláló
bizottsági tagoknak a következő személyeket választja meg:

1.    szavazókör
Vámosné Dorkó Ágnes (Ady Endre út 113.) tag
Koós Éva (Zombori út 19.) tag
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Vitkó Ferenc (Ady Endre út 88.) tag
Szarka Józsefné (Ady Endre út 344.) póttag
Krisztián Tímea (Petőfi tp. 17.) póttag
Váradi Szilvia (Gagarin út 21.) póttag

2.     szavazókör
Papp István Gábor (Kassai út 82.) tag
Sípos Dénesné (Ady Endre út 45.) tag
Fógel Orsolya (Ady Endre út 281.) tag
Koós Karolina (Zombori út 19.) póttag
Puzsik Gabriella (Táncsics tp. 22.) póttag
Vámos Elemérné (Ady Endre út 356.) póttag

3.    szavazókör
Nagy Tibor (Zombori út 27. fsz.3.) tag
Soósné Koós Éva (Táncsics tp. 28.) tag
Csépányi József (Ady Endre út 8.) tag
Kovács László (Ady Endre út 31.) póttag
Koós Zsuzsanna (Táncsics tp. 5.) póttag
Nyitrai Józsefné (Ady Endre út 33.) póttag

Kisebbségi szavazókör
Nagyidai József (Ady Endre út 360.) tag
Balázs Réka (Gagrin út 26.) tag
Molnár Tibor (Zrínyi út 28.) tag
Vassné Koós Judit (Ady Endre út 7.) póttag
Szkálosiné Sípos Emese (Zrínyi út 97.) póttag
Balázs Nikolett (Ady Endre út 56.) póttag
Tóth Nikolett (Ady Endre út 91.) póttag

Határidő: 2014. április 6.
Felelős: Klisóczkiné Papp Andrea jegyző

12.Napirendi pont:
Védegylet Pálkövéért

Vámos Istvánné dr.: A közhasznú egyesület kéri a támogatásunkat, vagy
tegyük lehetővé, hogy az 1 %-ra felhívásuk jelenjen meg a televízióban.
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Bíró Ferenc: A támogatási igények határideje lejárt. A Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság közvetlen pénzügyi támogatást nem javasol.
Javasoljuk, hogy az 1 % adóra vonatkozó felhívásuk jelenjen meg Arlóban.

Vámos Istvánné dr.: Kérem a javaslatra a szavazást.

A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozzák:

41/2014. (II. 28.) sz. határozat:
Tárgy: Védegylet Pálkövéért Közhasznú Egyesület támogatása

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Védegylet Pálkövéért
Közhasznú Egyesületet anyagilag nem tudja támogatni.
A Képviselő-testület elősegíti, hogy a szervezet 1 %-os személyi jövedelem
adóra vonatkozó felhívása az Arlói Falu-tévében megjelenjen.

Határidő: 2014. március 15.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

13. Napirendi pont:
Egyebek

a.) Hétvégi telek beépítési kötelezettsége

Vámos Istvánné dr.: Egy hétvégi ház tulajdonos értékesíteni szeretné a
hétvégi telkét, de a telket beépítési kötelezettség terheli. A Földhivatalban rá
van jegyezve, az eladáshoz hozzájárulást szeretnének kérni. Tájékoztatom a
képviselőket, hogy a beépítési kötelezettséggel együtt járultam hozzá a telek
eladásához.

b.) Hulladékszállítás

Vámos Istvánné dr.: A Kormányhivatal törvényességi felhívással fordult
hozzánk, amit felolvasnék. Kérem a véleményt, hogy az általam írt választ
elküldjem-e. A Sajó- Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás is küldött a témában határozati javaslatot.
Tájékoztatom a testületet, hogy a mai kistérségi ülésen ezt a tendereztetést
visszadobták. Van Miskolcon egy 100 %-os önkormányzati tulajdonú kft,
melynek alapítója a megyei önkormányzat. Ennek a vagyonkezelő kft-nek van
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engedélye a hulladék szállításra minden település tekintetében.
Megkérdőjelezhető, hogy tudunk-e felelősséget vállalni a kötelező
feladatellátásért. A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft.
hulladékgazdálkodási Tervét kérik elfogadni.
Ha nincs hozzászólás, kérem a szavazást.

A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozzák:

42/2014. (II. 28.) sz. határozat:
Tárgy: Sajó- Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati
Társulás ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási
terve

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „ZV Zöld Völgy
Közszolgáltató Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv”
című előterjesztést megtárgyalta, a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit
Kft. Közszolgáltató Nonprofit Kft. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási
tervét elfogadta.

Határidő: 2014. március 1.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: A következő határozati javaslatokat teszem: a.) a
törvényességi felhívást elfogadjuk, tudomásul vesszük, a feladatot a társulásra
átruháztuk, mindent megteszünk a feladat ellátása érdekében. b.) a
törvényességi felhívást megismertük, a felhívásra a mellékelt levélben
válaszolunk. Felolvasom az általam írt válasz levelet.

Bíró Ferenc: A törvényalkotás hibája miatt ne az önkormányzatokat tegyék
felelőssé. A társulási elnök nincs a helyzet magaslatán. Mindent megteszünk a
településért, hogy továbbra is tiszta maradjon. Javaslom, hogy küldjük el a
levelet.

Balázsné Király Rita: A törvényességi felhívást hallva fenyegetettnek
éreztem magam. Ilyen levelet még nem kapott az önkormányzat, ezt én
kikérem magamnak. Nem ezt érdemeljük. Javaslom a válaszlevél elküldését.

Vámos Istvánné dr.: A javaslat a b.) variáció, erre kérem a szavazást.
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A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozzák:

43/2014. (II. 28.) sz. határozat:
Tárgy: Törvényességi felhívás hulladékgazdálkodás tárgyában

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a B-A-Z. Megyei
Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály BO/13/2079-1/2014. sz.
törvényességi felhívását megismerte. A felhívásra a mellékelt levélben kíván
reagálni.

Határidő: 2014. március 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

c.)  Kistérségi Kerekasztal

Vámos Istvánné dr.: 2014. február 26-án Kistérségi Kerekasztal ülés volt. Itt
a 2014-2020-ra beadott projekt ötleteket tárgyalták, mind a 13 javaslatunk
regisztrálásra került. Fontossági sorrend felállítását kérték tőlünk. Ezek járási
szintű pályázatok lesznek, 27 Milliárd Ft keretösszeget fog kapni az ózdi
járás. Az 5000 fő alatti települések kisvállalkozói eddig nem pályázhattak,
most megnyílik előttük az út. Az alábbi fontossági sorrendet állítottam fel:

1. 25. számú főút állapotának javítása – ez szerepel a megyei
önkormányzat tervei között is. Az autópálya Kazincbarcikáig fog
tartani.

2. Tornaterem és művelődési ház építése. A régi tervek a tornateremre
nem jók már, többfunkciós épületet javaslok terveztetni.

3. Turisztika fejlődése – falubusz program
4. Saját energia előállítás – megújuló, illetve zöld energia

A tervekben szerepel még 87 határátkelő megújítása, valamint mezőgazdasági
termékek gyártása. Kérem tájékoztatásom elfogadását.

d.) Közérdekű bejelentések

Balogh Edina: Az Ady E. út 196. sz. lakója kérdezi, hogy a kereszt mikor
kerül áthelyezésre a kertjéből?
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Vámos Istvánné dr.: Zajlik a probléma megoldása. A most induló start
közmunka programba beépítettük a kereszt áthelyezését, parkosítást, padok
építését.

Balázsné Király Rita: Köszönjük a járdát a D épület udvarára.

Nincs több napirendi pont, ezért a polgármester bezárja az ülést.

K. m. f.

Vámos Istvánné dr.              Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester jegyző

Solymosi Katalin
jegyzőkönyvvezető


