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Vámos Istvánné dr. köszönti a jelenlévőket, és megállapítja, hogy az ülés határozatképes.
Tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Papp Zsóka: Kérem, hogy a szociális szakmai munka eredményességéről készült
beszámolót a 2. napirendi pontként, a Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás
integrálása előterjesztést pedig 3. napirendként tárgyalja meg a képviselő-testület.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, az elhangzott módosítások figyelembevételével szavazzunk
a napirendről.

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

Javasolt és elfogadott napirendi pontok:

1) Beszámoló a Borsodnádasdi Rendőrőrs Arló nagyközség vonatkozásában
2014. évben végzett munkájáról

2) Beszámoló a szociális szakmai munka eredményességéről
3) Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás integrálása
4) Arlói Tengerszem Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának

módosítása
5) 2016. évi költségvetési koncepció
6) 2015. év I- III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztató
7) Indítványok, javaslatok, egyebek

a) Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület támogatása
b) ÉMÁSZ együttműködési megállapodás
c) Közérdekű munkavégzés

Tárgyalt napirendi pontok:

1. napirend

Beszámoló a Borsodnádasdi Rendőrőrs Arló nagyközség vonatkozásában
2014. évben végzett munkájáról

A napirendi pont előterjesztője: Tóth Lajos r. alezredes Őrsparancsnok
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve

Dr. Varga László: Több helyen tapasztaltam, hogy év végére kerül a rendőrség előző évi
munkájáról szóló beszámoló megtartása, így sokszor keverednek az információk. 2014-ben
a 3 választást eseménymentesen biztosítottuk, minden településen sikeresen zárult. Minden
településen azonos szintű, kiegyensúlyozott állapotot igyekszünk garantálni, ne legyenek
olyan települések, ahol úgy érzik, kevesebbet vagy esetleg többet tartózkodunk. Visszatérő
Arló vonatkozásában, igénylik, hogy itt legyen a rendőr. Más települések részéről is igény,
hogy menjünk oda is. 2014-ben 24 órában állandó rendőri jelenlét volt a településen, idei
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év tavaszától azonban ezt nem tudjuk biztosítani. Emelkedett a testi sértések, zsarolás, és
garázdaság száma. Az ismertté vált bűncselekmények száma 4,1 %-kal emelkedett. Ha a
rendőr a területen van, a bűncselekményt azonnal észreveszi és észleli, úgy éreztük a lakók
is hozzászoktak az állandó rendőri jelenléthez. A többi települést sem tudjuk
cserbenhagyni. Kis létszámú rendőrőrsnek 4 településen kell helytállni, az átállás remélem,
nem okoz űrt. Mérőszámokban hasonló évet abszolváltunk, mint az előző években. A
kapitányság területén növekszik a közúti közlekedési balesetek száma, itt a településen
kellőképpen alacsony mértéket mutat, ezt fenn kell tudni tartani. Bevezettünk olyan új
intézkedést, ami azt szolgálja, hogy a helyi polgárőr szervezetekkel minél szorosabb
kapcsolatot ápoljunk. Minden kedden összehívjuk a polgárőr vezetőket, akkor egyeztetjük
a közös szolgálatokat. Azt próbáljuk elérni, hogy a polgárőr is tudjon mindenegyes
eseményről. Ezen alkalommal minden információt megkapnak, megpróbálunk legalább
heti egyszeri szolgálat ellátást összehangolni. A halottak napi megemlékezésre ugyanúgy
készülünk, mint az előző években, a temető környékén ott vagyunk. A falopások
megelőzése érdekében minden alkalommal szabálysértési feljelentés teszünk, továbbá a
garázdaságot elkövetőket mérlegelés nélkül 72 órára szabálysértési őrizetbe vesszük.

Vámos Istvánné dr.: Az utóbbi időben érezzük a hatását annak, hogy nincs meg a 24 órás
jelenlét. Ez a beszámoló leginkább a 2014. évre tekint vissza. Sajnos tapasztaljuk, nem
mindennapos bűncselekmények fordultak elő a településen. Ezért szeretnénk visszakérni a
24 órás jelenlétet. Az eddigiektől eltérően a mezőgazdasági földterületen nagymértékű
lopás történt, a nyomozás nem vezetett eredményre. Attól tartunk, hogy a településre
visszaköltözött, börtönből szabadult emberek újra folytatják a bűncselekményeket, félő
hogy a későbbiekben el fognak szaporodni a lopások, betörések. Szeretnénk a 24 órás
szolgálatot, ha meg lehetne oldani a településen. Alpolgármester úr a mai megbeszélésen
tolmácsolta a kérésünket.

Dr. Varga László: Megkaptuk az információt. Egyeztettem a megyei főkapitány úrral, és
azt kérem, november hónapban az érintett 4 település polgármesterével üljünk le, beszéljük
meg. Azt tervezem, hogy a jövő évet valamilyen módon osszuk el. Ha Arlóban van 24 órás
szolgálat, a másik 3 település polgármestere is előterjeszti ezt az igényt. Szeretném, ha
közösen osztanánk be, hogy melyik hónapban melyik településen legyen 24 órás jelenlét.
Megpróbálunk olyan rendszert kialakítani, hogy mindenki érezze a rendőri jelenlétet.
Sajnos a migrációs helyzet mindenkit érint. Készítsünk ütemtervet és hozzunk olyan
döntést, ami mindenkinek jó.

Dulai Roland: Az előző évekhez képest 4,1 %-kal emelkedett a bűncselekmények száma,
ez nem egy nagy átlag. Mennyire segíti a munkájukat és mi a véleményük a
polgárőrségről?

Tóth Lajos: Úgy értékelem, hogy 2014. évben az arlói polgárőr egyesülettel az
együttműködés jó és hatékony volt. A polgárőr szövetség és a borsodnádasdi rendőrőrs
járőrei külön szolgálatban, külön időpontban telesítenek szolgálatot, illetve közös
szolgálatot is adtunk. A közös szolgálat eredménye látványos és eredményes dolog. Az
egymástól elkülönülő önálló szolgálatot is és a településen megrendezésre kerülő
különböző rendezvényeket, eseményeket átbeszéljük. Azt érzem és látom, hatékonyan
tudtunk együttműködni a polgárőrséggel, nagyban segítettek a munkánkban, hozzájárultak
az eredmények eléréséhez. A közös szolgálatok számát szeretnénk emelni.
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Dr. Varga László: Az összes polgárőr egyesülettel szeretnénk még szorosabbra fűzni a
szálakat. A heti egyeztetés minden településen a rendőr és a polgárőr
kapcsolatrendszerének magasabb szintre emelését fogja eredményezni. A polgárőrség
egyre nagyobb támogatást kap az államtól. Mi is látjuk, ez a mi munkánkat segíti.

Balázsné Király Rita: Kiemelkedett a beszámolóból, hogy a testi sértés, zsarolás,
garázdaság magasabb volt, mint az előző évben. A beszámolót időben a következő év
elejére kellene tenni.

Dr. Varga László: Január végére elérhető az összes statisztikai adat, áprilisig megvannak
a mérőszámok is. Sokkal bővebben, frissebben tudjuk feldolgozni az eseményeket.
Megköszönöm, ha előrehozzák a beszámoló megvitatását, nekünk 30 napot kell biztosítani
a beszámoló elkészítéséhez, a mérőszámok begyűjtésére és a megyei kapitánysággal
történő egyeztetésre.

Balázsné Király Rita: A 24 órás szolgálatot nagyon látni, jobb a komfortérzetünk is, az
embereknek sokkal jobb, ha 24 órába itt vannak. Sajnos Arló a gyilkosság miatt került be
az országos hírekbe. Sajnálatos, hogy az agresszív viselkedés az oktatási intézménybe is
begyűrűzik. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság megtárgyalta a beszámolót és 3
igen szavazattal javasolja annak elfogadását.

Papp Zsóka: A beszámolót a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság szintén
megtárgyalta és 5 igen szavazattal javasolja a képviselő-testületnek az elfogadását.
Szomorú dolog, hogy az iskolában a gyerekek magatartása romlott, ezért kérjük, a rendőr
minél többet jelenjen meg az iskolában. A 24 órás állandó rendőri jelenlét nagyon fontos
lenne. Felmerült, hogy a rendőrség tudna-e pályázni kamera rendszerre? Kevesebb a
betöréses lopás a településen, korábban törvény született arról, hogy a saját portáját
mindenki megvédheti. Ez lehetett-e visszatartó erő?

Dr. Varga László: Ha a rendőrség itt van 24 órában, kevesebben mennek el betörni. Az
egyéb lopás, betörés csökkenése egyértelműen annak köszönhető, hogy itt vagyunk. A testi
sértés, garázdaság zsarolás viszont növekedett. Nincs lehetőségünk a kamera rendszerre
pályázni, a település tud erre pályázni vagy saját forrásból tudja megoldani. A rendőrségi
törvény alapján mi előterjesztést tehetünk a település irányába, hogy indokoltnak tartjuk,
legyen térfigyelő rendszer, de az önkormányzatnak kell megfinanszírozni, mi csak
támogatni tudjuk. Segítünk mindenben, de mi nem tudunk pályázni.

Tóth Lajos: Az iskola rendőr 2008-tól folyamatosan működik, két körzeti megbízott
teljesít szolgálatot. Aktivitására panaszt még nem hallottam, át fogom adni Varga Zsoltnak,
ugyanakkor kérem, segítsék a munkáját, el kell neki mondani bárki, bármit tapasztal.

Dr. Varga László: Az iskolarendőr az iskolákba bejár, nyomoz is, nem biztos, hogy
minden feladatát el tudja végezni. Stadler Mihály nemcsak az időseknek tart előadást,
nagyobb korcsoport részére is lehetőség nyílik előadás megtartására pl. a drogokról. Ha
van rá igény, mi nyitottak vagyunk erre. Ha kell, beszélget a gyerekekkel vagy előadást
tart, ezt a segítséget felajánlom. Ő nem egyenruhás.

Balázsné Király Rita: Kábítószerrel kapcsolatban: a gyerekek jól ismerik a
gyógyszereket, egyre elterjedtebb a községünkben. Valósak ezek a dolgok.
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Dr. Varga László: A gyerekek nyugtató szereket használnak. Számos olyan szer van, ami
kábító hatású anyagnak nem minősül, de a fiatalok már hozzányúlnak. Ezekkel a szerekkel
nem tudunk mit kezdeni. A kábítószer ellen próbálunk elsősorban fellépni és harcolni.
Azért nehéz ez a harc, mert számos olyan szer van, aminek az összetevőjét napi szinten
változtatják. Sok esetben szakértőhöz fordulunk és azt a választ kapjuk, hogy ez nem
szerepel listán. Foglalkozunk ezzel a kérdéssel, a szer beszerzési forrását és a terjesztő
személyét akarjuk eljárás alá vonni. Most is vannak folyamatban településeken átívelő
eljárások. Minden településen ott van ez a probléma.

Balázsné Király Rita: Ez már nálunk valós veszély.

Tengely László: Kaptunk olyan tájékoztatást, ellaposodott az iskola rendőrrel az
együttműködés. Milyen jellegű felvilágosítást végeznek az iskolában? Dicséret a rendőrök,
polgárőrök felé, több alkalommal kaptam a postaládába, mikor, milyen időpontban járt arra
a hatóság és nagyon jó kezdeményezésnek tartom. A közlekedéssel kapcsolatban többen
sérelmezik, hogy amikor igazoltatják, és kisebb szabálytalanságot csinálnak, rögtön
büntetnek, pedig egy figyelmeztetés is elegendő lenne, hiszen a rendőr lekérdezi az
adatokat és látja, hogy minden rendben van vele. Vagy mindenképpen muszáj
megbüntetni? Vannak olyan rendőrök, akik a legkisebb szabálytalanságért is büntetnek, ez
ellenszenvessé teszi a rendőrséget.

Dr. Varga László: Az iskolarendőr program úgy épül fel, hogy meg kell ismertetnie a
rendőrség tevékenységét, el kell fogadtatnia a rendőri hivatást. Fel tud dolgozni olyan napi
problémákat, mint pl. előző héten verekedés volt az iskolában. Ezek következményeiről
előadást tud tartani. Jó, ha az iskolarendőr a nagyszünetben megjelenik vagy a suli
discóban. Az iskola részéről is kell olyan közreműködési lehetőség vagy igény, hogy
bejelentik a rendezvényt, mikor vannak olyan események, amire rá tudunk csatlakozni. Pl.
a discóból hazafelé tartanak, hazakísérjük őket. Az ifjúsági felelős és az áldozatvédelmi
felelős működtet fogadóórát, telefonon keresztül, személyesen, vagy e-mailben is meg
lehet őket keresni, ha valakinek van információja arról, hogy bárki drogot használ, droggal
kereskedik. Ezt anonim módon is lehet, ha kérik, hogy névtelenek szeretnének maradni.
Ezeket fel tudom ajánlani. A közlekedési szabálytalanságoknál a rendőr tudja
figyelmeztetni a jogsértés elkövetőjét. Benne van a beszámolóban, hogy az elmúlt évben
74 alkalommal figyelmeztetett a rendőr. Azért tudjuk szám szerint, mert neki
figyelmeztetés esetén is rendőri jelentést kell írni. Az a kritika fogalmazódott meg a
rendőrséggel szemben, hogy állandóan a gépjármű vezetőket büntetik. Célunk, hogy
minden jogsértéshez megfelelően álljunk hozzá. Azt az elvárást fogalmaztuk meg, hogy 20
%-kal csökkentjük a közlekedési büntetések számát és a közlekedési rendőr egyre inkább
figyelmeztet. A mindennapokban így történik. Aki bírságot kap, panaszkodni fog. Nem
elvárás a kollégák felé a 15-20 szabálysértés. Vannak fix bírságok, ahol nincs
differenciálási lehetőség.

Tengely László: Nekem volt személyes tapasztalom is, a többit ismerősöktől hallottam.

Dr. Varga László: A rendőr differenciáltan intézkedik, ha kell, figyelmeztet.

Vámos Istvánné dr.: Képviselőtársaim nevében köszönöm a rendőrségnek a területünkön
végzett munkáját. A helyi körzeti megbízottal kiváló, szoros partnerségi kapcsolatot
ápolunk. Meglátogatnak, egyeztetjük a felmerülő problémákat. A rendőrség többi
állományban lévő tagjának is kifejezzük köszönetünket.
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Kérem, szavazzunk a rendőrségi beszámoló elfogadásáról.

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

118/2015. (X.30.) határozat

Tárgy: Közbiztonság beszámolója

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsodnádasdi Rendőrőrs Arló
nagyközség vonatkozásában 2014. évben végzett munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2017. október 30.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

A rendőrség munkatársai távoznak az ülésről.

2. napirend

Beszámoló a szociális szakmai munka eredményességéről

A napirendi pont előterjesztője: Papp Zsóka intézményvezető
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve

Balázsné Király Rita: Területileg bontva van a beszámolóban az idősek klubja, a szociális
étkeztetés és a házi segítségnyújtás, valamint a családsegítő szolgálat tevékenysége,
számadatokkal alátámasztva. A vezető hogyan gondolja az intézményi megújulást,
demenciában szenvedők gondozásával szeretnék kibővíteni? Örülünk a konyha
felújításának. A családsegítő szolgálatnak 948 esete volt, ebből 54 új, ez is mutatja a
családgondozói feladat milyen fontos a településen. Adományokból élelmiszert, tartós
fogyasztási cikkeket, ruhákat nagy mennyiséget kapnak a rászorulók. Márta nővér
segítségével sikerült a gyerekeket vizsgálatra Miskolcra szállítani, a szülők nem vitték
volna be a gyerekeket. Ez nagyon nagy segítség az iskolának. Az általános iskola és a
bizottság nevében megköszönöm a központ szociális munkával foglalkozó embereinek a
hozzáállását, és segítését. Nagyon empatikusnak kell lenni ehhez a munkához, nagyon
nehéz feladatot végeznek. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal
javasolja elfogadását.

Dulai Roland: Minden részletekbe belemenő beszámolót kaptunk. Az ASZAK munkája
kiemelkedő minden téren, kiemelkedő rendezvényeket bonyolítanak le. Idősek Klubjában
összesen 17 fő van, 15 nő és 2 férfi, ez azt jelenti, kevés idős férfi van a községben. Az
arlói közmunkaprogram dolgozói által megtermelt zöldségek az étterembe kerültek
felhasználásra kb. 1 millió Ft értékben.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal a beszámoló
elfogadását javasolja.
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Vámos Istvánné dr.: Faluszerte hallom a szociális intézményben dolgozók munkájával
kapcsolatos elismeréseket, amit tolmácsolok a jelenlévőknek. Sokan nagyra becsülik azt a
munkát, amit a házi szociális gondozás alkalmával végeznek a munkatársak. A felvett
dolgozók nagyon szép hangnemben beszélnek, a közhasznúak között is vannak, akik az
öregeket tisztelettel és szeretettel gondozzák. Az elismerés nekik is szól, ilyen társadalmi
háttérrel rendelkező településen kulturáltan, megfelelő bánásmóddal kezelik az időseket.
Az ASZAK összes dolgozójának kifejezem köszönetemet. A konyhai alkalmazottak
minden egyes rendezvényen az emberi képesség határán dolgoznak. A konyha felújítási
pályázatunk a vége felé közeledik. A belső átalakítás megtörtént az őszi szünetben.
November közepére elkészül a terasz, annak érdekében, hogy a víz elvezetés ne okozzon
problémát kicsit kisebb lesz, mint az épület hossza, az alja pedig járda burkolatot fog
kapni.

Tengely László: Maximálisan egyetértek az elhangzottakkal, és szeretném, ha a közösségi
életbe való részvételre minél többet buzdítanák az embereket. Amit az ott dolgozók
mondanak sokkal nagyobb súlyú, mintha más mondaná.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a szociális szakmai munka eredményességéről.

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

119/2015. (X.30.) határozat

Tárgy: Beszámoló a szociális szakmai munka eredményességéről

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Szociális alapszolgáltatási
Központ beszámolóját a szociális szakmai munka eredményességéről elfogadja.

Határidő: 2015. október 30.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

3. napirend

Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás integrálása

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

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

Papp Zsóka: 2016. január 1-jétől a családsegítő szolgálat és a gyermekjóléti szolgálat egy
szakmai egységként fog működni. Ennek a működtetése minden településen kötelező vagy
saját intézményt működtet az önkormányzat, vagy társulás formájában működteti. Január
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1-jétől minden járási székhelyen családsegítő és gyermekjóléti központ alakul, a hatósági
munka előkészítését ott fogják végezni. Néhány speciális szolgáltatás lesz, ami helyben
eddig elérhető volt átkerülnek Ózdra pl. jogász, pszichológus, családterapeuta, gyermek
pszichológus. Ózdról fogják megmondani az iskolából kit kell kiemelni, kit kell védelembe
venni. Módszertani feladatokban ők fognak nekünk segíteni. Nálunk marad az információs
szolgáltatás.

Balázsné Király Rita: Csak alapszolgáltatás fog itt működni, reméljük ugyanilyen jól,
mint eddig.

Papp Zsóka: Az előterjesztést a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is megtárgyalta
és 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja.

Vámos Istvánné dr.: Kötelesek vagyunk döntést hozni arról, hogy a szervezeti és
működési szabályzatot felülvizsgáltuk és megállapítjuk, hogy a jelenlegi formában helyben
kívánjuk ellátni ezt a feladatot, a szakmai egységeket egy intézményi keretbe vonjuk össze.
Ezért is jó ez, mert volt némi bizonytalanság, kétségbeesés a dolgozóknál, hogy úgy
döntünk átvisszük a kistérségi társuláshoz ezt a feladatot. Ezt nem szeretném,
munkahelyeket sem szeretnék megszüntetni. A felülvizsgálatról kell dönteni, a szervezeti
átalakítást megtettük a következő képviselő-testületi ülésen az alapító okiratot kell
módosítani.

Bíró Ferenc: Ezen a településen magas szintű szakmai munka folyik, ezzel az
átszervezéssel minden munka itt marad, a döntést egy központ fogja meghozni. Nem látok
benne semmi jót. Jól működő szervezetnek az egyik felét elviszik olyan helyre, ahol a
hatósági irányítás központosított irányítás, nem látja mi történik Arlóban. Nekem ez egy
visszalépés.

Klisóczkiné Papp Andrea: A Járási Hivatalhoz és a járási ügysegédhez fog hasonlítani.
Effektíve hatósági munkát átveszi a központ, helyben pedig az érdemi munkát végzik,
segítik a családokat. Esetleg a központból majd kijönnek, összeszedik a papírokat, de
nekünk kell helyet adni és technikát biztosítani.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás
integrálásáról.

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

120/2015. (X.30.) határozat

Tárgy: Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás integrálása

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi CXXXIII. tv. értelmében
felülvizsgálta a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási ellátásának módját,
szervezeti kereteit és a feladatok biztosítására kötött ellátási szerződéseket és megállapítja,
hogy eleget tud tenni annak a Gyvt-ben foglalt szabálynak, mely szerint a polgármesteri
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hivatalt működtető települési önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles család- és
gyermekjóléti szolgálatot működtetni.

Arló Nagyközség Önkormányzata a továbbiakban is az Arlói Alapszolgáltatási Központ
keretében kívánja ellátni a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatait.

A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy amennyiben szükséges, a
szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok változását vagy módosítását kezdeményezze.

Határidő: 2015. október 30.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

Az Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ munkatársai távoznak az ülésről.

4. napirend

Arlói Tengerszem Óvoda Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása

A napirendi pont előterjesztője: Lukán Istvánné óvodavezető

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést. 25 szülő írta alá, hogy az óvoda 6 órától legyen nyitva. A bizottsági ülésen
felmerült, tehetünk-e különbséget a két óvoda nyitva tartása között. Nincs olyan, aki
igényelné a 4 óra utáni nyitva tartást. Ezek a szülők közhasznú foglalkoztatottak, nem
pedig Ózdra járnak dolgozni. Az ülésen nem született döntés, döntsön a szakma vagy
mindkét óvoda nyitva lesz 6 órától vagy marad a mostani nyitva tartás.

Vámos Istvánné dr.: Azt a problémát vetettük fel, nem lehet diszkriminálni az
embereknek a nyújtott szolgáltatás között. Nem tudjuk, hogy évközben milyen gyerekek
kerülnek felvételre. Az is elképzelhető, hogy eddig az II-es óvodába járó gyerekek szülei
dolgoztak, de a jövő héten fordított lesz a helyzet. Vagy egységes szolgáltatást nyújtunk
mindkét óvodában, vagy nem változtatunk a nyitva tartáson. Hogyan látja jónak a szakma?

Lukán Istvánné: Nem igazán látják indokoltnak az óvónők a 6 órai nyitást. 7 óra előtt egy
vagy két gyerek jön csak óvodába. Egy szülő kezdeményezte a 6 órai nyitva tartás, a többi
pedig aláírta a kérdőívet. Az őszi szünetben 8 gyerek igényelte az óvodát, tegnap és
tegnapelőtt 4 gyerek volt az óvodában.

Cselkó Zoltánné: Nálunk egy szülő sem jelezte, hogy igényelné a 6 órai nyitva tartást.
Nem tudják mit takar ez, nem is értették, egyesével mondtam el szülőknek, hogy ez mit
jelent. 8 órakor van a tumultus, de még utána is hoznak gyereket, ezért számtalanszor kell
módosítani a létszámot. A 6 órai nyitás nem jelent problémát, bármikor meg tudjuk oldani,
de nem javaslom. Másfél órán keresztül 1 óvónő és 1 dajka lesz benn gyerek nélkül.

Dulai Roland: Tapasztaltam, hogy sokszor az utolsó percben viszik a gyereket az
óvodába.
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Vámos Istvánné dr.: Leveszük-e a napirendről és nem módosítjuk az óvoda nyitva
tartását?

Pozsár Istvánné: Javaslom, hogy kerüljön le a napirendről. A tapasztalatok azt mutatják,
¾ 7-kor érkezik az első gyerek. Nem pontosan 7 órakor nyitunk, hanem ½ 7-kor már ott
vagyunk, be tudnak jönni.

Klisóczkiné Papp Andrea: Nem kell levenni a napirendről, hanem meg kell szavazni,
hogy módosítja-e a képviselő-testület az óvoda nyitva tartását, vagy sem.

Balázsné Király Rita: Nagyon meg kell gondolni, mert nem 1-2 hónapról van szó. Van
azért kifutási ideje is, csak akkor kellene beindítani, ha konkrétan van rá igény és minimum
1 évig így kellene működni.

Vámos Istvánné dr.: Szavazzunk arról, hogy nem módosítjuk az Arlói Tengerszem
Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát az óvoda nyitva tartására az elmondottak
alapján.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:

121/2015. (X.30.) határozat

Tárgy: Arlói Tengerszem Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Tengerszem Óvoda
Szervezeti és Működési Szabályzatának nyitva tartásra vonatkozó részét nem módosítja.

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

5. napirend

2016. évi költségvetési koncepció

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

Balázsné Király Rita: Nem kötelező az önkormányzatnak a költségvetési koncepciót
tárgyalni, de nagyon jó, hogy 2016. évre ilyen tervezés folyik. Ugyanolyan, mint régen,
hangsúlyozva vannak azok a dolgok, amik kötelezőek, illetve aktuálissá válnak. Az
önrésznek a nagyságát számszerűen megváltoztatták, pozitív értelemben, ugyanis
elképzelhető, hogy a következő években 100 %-os finanszírozású pályázat nem lesz.
Valamennyi önrészt majd hozzá kell tenni. Minden intézmény leadta az igényét. Az
Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a 2016. évi
költségvetési koncepció elfogadását.
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Papp Zsóka: Látszik, melyik intézménynél milyen plusz kiadások lehetnek. Ebből lehet
kiindulni a költségvetés tervezésénél. Felmerült a bizottsági ülésen, hogy a koncepció nem
tartalmazza a Csépáni László sétány megvalósítását, a kerékpárút kiépítését, valamint
szükséges lenne a Vanyics tanya egészséges ivóvízzel való ellátása. A közmunka program
keretében több ingatlan szerepelt telephelyként történő megvásárlására. A Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja az előterjesztés elfogadását.

Vámos Istvánné dr.: A költségvetési koncepcióban minden évben benne volt a
telephelyvásárlás. Sem a mezőgazdasági, sem az ipari termékgyártásban nem tudunk
lépéseket tenni, amíg megfelelő telephely nem lesz. A jelenlegi telephelyen a
betontermékek elkülönítését nem tudjuk megoldani. Ezért mindenképpen indokolt
elkezdeni lépést tenni afelé, hogy beindítsuk a szövetkezeti munkát, ami azt jelentené,
hogy úgy működne, mint egy gazdasági társaság. Az a különbség a profitorientált
gazdasági társaságokhoz képest, hogy nem főállásban, nem feltétlenül pénzért dolgoznak,
hanem a megtermelt javakból kapnak vissza munkabér fejében. A temetkezési szolgáltatást
is bővíteni tudnánk. 3 telephelyre érkezett javaslat, az egyik az Ady Endre úti telephely,
amíg nem volt más, azt gondoltuk ez tökéletes. Másik a Dózsa György úti felajánlás, ebből
a célból a porta alkalmas lenne telephelynek és a gazdasági épületek is. Az épület komfort
nélküli. A Dózsa György út a település legveszélyeztetettebb része, ezért fokozott
biztonsági intézkedéseket kellene tenni. Kovács Józsefné is felajánlotta az ingatlant, mely a
temető mellett van, teljesen összkomfortos, a kútból szivattyú segítségével lehet vizet
venni. Nagy telek tartozik az ingatlanhoz, ahová érdemes lenne császárfát telepíteni.
Temetkezési vállalkozásra is alkalmas lenne. A közfoglalkoztatási kiállításon a helyettes
államtitkár tett látogatást a standunknál, és megkérdeztem, nem lenne-e módja arra, hogy
vegyen telephelyet az állam a településnek. Az államtitkárságra megküldtem mind a három
telephelynek alkalmas ingatlan fényképét, leírtam a véleményemet és elküldtem.
Kérem, szavazzunk a 2016. évi költségvetési koncepció elfogadásáról.

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

122/2015. (X.30.) határozat
Tárgy: 2016. évi költségvetési koncepció

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi
költségvetési koncepcióját a határozat melléklete szerint elfogadja.

Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester
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Melléklet

1. melléklet

a 2014.  évi koncepcióhoz benyújtott intézményi többletigényekről

Sor-
szám

Intézmény neve Támogatási igény ( E Ft)
Támogatási igény megnevezése Tartós Egyszeri

1. Polgármesteri Hivatal: ablakok cseréje, belső festés laminált
padl, fűtéskorszerűsítés 15 000

2. Polgármesteri Hivatal: bútor beszerzés 1 000

3. Polgármesteri   Hivatal: parkoló kialakítása 500

4. Arlói Tengerszem.Óvoda: pedagógus szakvizsga, továbbképzés 200

5. Arlói Tengerszem.Óvodák:eszköz felszerelési jegyzékben
meghatározottak 1 000

6. Arlói Tengerszem.Óvoda:I.ésII óvoda konyhák, folyosók,
kiszolgáló helyiségek, mosdók csúszásmentesítése 800

7. Arlói Tengerszem.Óvoda: játszóudvar fejlesztése 2 000

8. Arlói Tengerszem Óvoda: I. óvoda előtető, padlásfeljáró
vakolása 110

9. Arlói Tengerszem Óvoda:II.sz.Óvoda bejárati ajtók cseréje,
pincehelyiség festése 1 100

10 Arlói Tengerszem Óvoda:I.sz.Óvoda II.sz. Óvoda
folgalkoztatásegészségügyi szolgáltatás 110

11. ASZAK: konyhai eszközök (kombi sütő 12 tepsis, sokkoló
fagyasztó 3 300

12. ASZAK: vezető helyettesi pótlék+1 fő 305

13. ASZAK: munkauha+munkacipő 19fő 380

14. ASZAK: továbbképzés, szakvizsga költsége 89

15. Tájház és Könyvtár: Laptop, könyvtár festése, 220

16. Önkormányzat: érintésvéd.felülvizsg.az intézményekben,
villámvédelmi rendszer javítása 1 000

17. Önkormányzat: Révfülöpi tábor felújítása 2 000

18. Önkormányzat: parkosítás, virágosítás, padosítás 2 000

19. Önkormányzat: 5 db rendezvénysátor, színpad 3 000

20. Önkormányzat: teherautó lizing 500

21. Önkormányzat: önkormányzati rendezvényre 1 000

22. Önkormányzat: civilszervezetek támogatása 3 000

23. Önkormányzat: pályázati önrész 10 000

24. Önkormányzat: közmunka program önereje 5 000

29.

Összesen: 915 52 699



2. melléklet Adatok ezer Ft-ban!

Bevételi jogcím
Előző évi

Tárgyévi
előzetes
javaslat

Eredeti ei. Módosított ei. Várható
Teljesítés „A” változat „B” változat

I. Önkormányzat működési bevételei 79 435 79 435 76 770 86 500
I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei 34 200 34 200 34 120 34 000

Illetékek
Helyi adók 28 550 28 550 28 950 29 500
Átengedett központi adók 4 000 4 000 3 850 2 500
Bírságok, egyéb bevételek 1 650 1 650 1 320 2 000

I/2. Intézményi működési bevételek 45 235 45 235 42 650 52 500
II. Támogatások, hozzájárulások 401 552 447 500 424 087 437 335

Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 330 266 372 313 372 313 405 113

Központosított előirányzatok 18 875
Kiegészítő támogatás 52 411 75 187 51 774 32 222

III. Közhatalmi bevételek
IV. Támogatás államháztartáson belülről 127 066 140 730 140 730 225 000

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól, kistérségi társulástól átvett pénzeszköz 127 066 140 730 140 730 225 000

EU támogatás
V. Felhalmozási célú bevételek

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Önkormányzatot megillető vagyon, vagyoni értékű jog értékesítés,
hasznosítás

Pénzügyi befektetésekből származó bevételei
VI.Átvett pénzeszközök 15 613 21 201 21 201 6 215

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 15 613 15 613 15 613

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5 588 5 588 6 215

VII. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 623 666 688 866 662 788 755 050
VIII. Előző évi várható költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele 101 839 101 839 135 348
IX. Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 725 505 790 705 798 136 755 050
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3. melléket Adatok ezer Ft-ban!

Kiadási  jogcím
Előző évi

Tárgyévi
előzetes
javaslat

Eredeti ei. Módosított ei. Várható
Teljesítés „A” változat „B”

változat
I. Működési  költségvetés 672 091 725 579 713 767 692 550

Személyi juttatások 274 056 283 814 283 014 326 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 58 571 59 609 59 600 71 200
Dologi  kiadások 201 338 222 423 220 450 210 650
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célúkiadások 138 126 159 733 150 703 84 200
- ebből:   Lakosságnak juttatott támogatások 99 609 121 216 121 100 75 000

Szociális, rászorultság jellegű, ellátások
Működési költségvetési maradvány átadás
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 15 613 15 613 15 610
Működési célú támogatási kiadás 8 900 8 900 8 900 9 200
Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
Pénzforgalom nélküli kiadások
Kamatkiadások

II. Felhalmozási költségvetés 53 418 65 126 64 416 62 500
Beruházások 17 000 28 708 28 008 31 000
Felújítás 29 918 29 918 29 908 31 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások 6 500 6 500 6 500

ebből: - EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai
- Lakástámogatás, lakásépítés

III. Tartalékok
Általános tartalék
Céltartalék

IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 725 509 790 705 778 183 755 050
V. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány
VI. Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 725 509 790 705 778 183 755 050
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (+/-) -101 843 -101 839 -115 395
Létszám-előirányzat (fő):      Közfoglalkoztatottak létszáma (fő):
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6. napirend

2015. év I- III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztató

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

Vámos Istvánné dr.: Időarányosan nagyon jól teljesített az önkormányzat, illetve a
Polgármesteri Hivatal. Továbbra is elmondható, nagyon megfontolt gazdálkodással
haladunk évről évre. Élni kívántunk a forráshiányos önkormányzatok támogatására kiírt
pályázati lehetőséggel. Egyrészt öröm, hogy csak 8 millió Ft az az összeg, amit meg
tudtunk igényelni a tavalyi 40 millió Ft-tal szemben. Ez mutatja, normális gazdálkodás
folyik, a hivatal dolgozói nagyon mérlegelik mit hová költünk. A képviselők is arra
törekszenek, értelmesen költsük el a pénzt, amit csak lehet, pályázzunk meg. A közhasznú,
értékteremtő start munkaprogramok látványosan fejlesztik a települést és szebbé teszik.
Fontosnak tartom, hogy minél többet pályázzunk, minden lehetőséget ki kell használni.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság megtárgyalta a
gazdálkodásról szóló tájékoztatót és 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja.

Papp Zsóka: A tájékoztatót megtárgyaltuk, a bevételekkel és kiadásokkal időarányosan jól
állunk. A forrás kiegészítő támogatásra nem tudtunk nagy összeggel pályázni. A
gépjárműadó bevétel alulmaradt a korábbi évekhez képest.

Csodálkoznak a dolgozók, hogy ha valamit kérnek meg tudjuk venni, olyan támogatást
kapott az intézmény, hogy sokat tudtunk fejlődni. Köszönöm az intézmény nevében. A
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja elfogadását.

Klisóczkiné Papp Andrea: Az intézmény állami támogatása sokkal magasabb, mint más
intézménnyé, kimagaslóan van támogatva. Meg van határozva, hogy ezt az összeget mire
lehet fordítani, és év végén el kell vele számolni. Más egységeknél nem annyira jellemző
ez a támogatás. A forráshiányos önkormányzatok részére kiírt pályázati rendszer évről évre
változik, amit tavaly be lehetett építeni, azt most nem engedi. Korábban a tiszteletdíjat is
be lehetett tenni, most csak a szeptembertől decemberig tartó időszakra lehet
megigényelni. Sajnos nincs egységesség benne.

Vámos Istvánné dr.: Nagyon szigorú gazdálkodás folyik. Jó lenne forrást találni a
polgármesteri hivatal épületének felújítására is.

Bíró Ferenc: Az adatok teljes egészét nézem, a bevételek és kiadások alakulását, a
gazdálkodás hatékonyságát jellemző mutatókat, úgy gondolom, az önkormányzatnál a
dolgozók úgy végzik a munkájukat, ahogy kell. Ez a kiegészítés nagyon fontos ahhoz,
hogy mi tudjunk dönteni. Az eredményekről beszélünk, ezeket látni kell. A hivatal
felújítása nemcsak azt szolgálja, hogy jobban néz ki, hanem azt is, hogy a beruházás után
megtakarítás keletkezik.

Tengely László: Gratulálok a hivatalnak, hogy ilyen költségvetést tudnak felállítani
minden évben. Soha nem esünk át a ló másik oldalára. Sokszor hallok elszállt
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költségvetésről, problémákkal küzdő önkormányzatokról. Adottságainkhoz képest jó
prosperáló önkormányzatunk van.

Vámos Istvánné dr.: November 4-én a kazári önkormányzat látogat el településünkre,
ugyanis a közmunka kiállítás után kaptam tőlük e-mailt, hogy szeretnék megismerni a
munkánkat.
Kérem, szavazzunk a 2015. év I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatóról.

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

123/2015. (X.30.) határozat
Tárgy: 2015. év I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztató

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. I-III. negyedévi
gazdálkodásról szóló tájékoztatót elfogadja.

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

7. napirend

Indítványok, javaslatok, egyebek

a) Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület támogatása

Vámos Istvánné dr.: Az Egyesület megpályázta a mikrobusz beszerzést és Wolsvagen
mikrobusz beszerzése sikerült, ezzel gazdagodott az egyesületen keresztül a település. A
pályázat beadását a képviselő-testület is támogatta, mivel az egyesület csak önkormányzati
támogatásból tudja magát fenntartani, bevételi forrásai nincsenek. Akkor azt mondtuk, ha
megnyeri az egyesület a pályázatot az önkormányzat támogatás címén odaadja a fenntartás
költségeit. 96.000 Ft/év a casco biztosítása és 27.456 Ft/év a kötelező biztosítása, valamint
1 garnitúra téli gumi költségét át kellene adni támogatásként az egyesületnek. A
biztosításokat az egyesület kifizette, de emiatt nem kerülhet veszélybe az egyesület eredeti
céljának a megvalósítása.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és azt támogatja, valamint javasolja a téli gumi + felni megvásárlásának összegét is
támogatásként az egyesület részére biztosítani, 5 igen szavazattal.

Dulai Roland: A bizottsági ülésen 36.000 Ft-ot mondtam a felni és téli gumi darabjára. 10
milliós autóról van szó, ezért szerintem új lemez felnit kellene vásárolni.

Bíró Ferenc: A lemez felni ne használt legyen, hanem új és a téli gumi sem legyen a
legolcsóbb.
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Klisóczkiné Papp Andrea: Az elhangzottak alapján 209.180 Ft lenne a lemez felni és a
téli gumi + 96.000 Ft a casco díj + 27.456 Ft az éves biztosítási díj, ez összesen 332.636 Ft.

Vámos Istvánné dr.: El tudjuk-e fogadni, hogy 340.000 Ft rendkívüli támogatást adunk az
Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesületnek? A mikrobusznak az első szervizig bizonyos
km-t meg kell tennie, hogy kiderüljön a hibák nem jönnek-e elő. Ezért szükséges
mindenképpen a téli gumi beszerzése. Ki kellene dolgozni a mikrobuszra vonatkozó
használati szabályzatot, hogy az egyesület kinek, milyen programokra adhatja oda, ki
vezetheti. Úgy gondolom elsősorban az egyesület céljaira és az önkormányzati
intézmények céljaira kellene odaadni. Idegeneknek nem támogatom az odaadását.

Bíró Ferenc: Bejárati időszakban nem támogatom, hogy bárki vezesse, egy
gépkocsivezető legyen.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület
póttámogatásáról.

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

124/2015. (X.30.) határozat
Tárgy: Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület támogatása

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti előterjesztést megtárgyalta és
az Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület 2015. évre adott működési célú támogatását – a
pályázaton elnyert NIF 075 forgalmi rendszámú mikrobusz fenntartása érdekében –
340.000 Ft-tal kiegészíti.

Felkéri az Önkormányzat polgármesterét, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon.

Határidő: 2015. november 15.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

b) ÉMÁSZ együttműködési megállapodás

Vámos Istvánné dr.: Az ÉMÁSZ együttműködési keret megállapodást szeretne velünk
kötni a villamos energia elosztó hálózatot érintő bármilyen beruházásról, illetve a közút
igénybe vétele közcélú hálózat fejlesztése céljából. Jegyző asszonnyal áttanulmányoztuk és
ezt az együttműködést feleslegesnek tartjuk. Az önkormányzat részéről érkező kéréseket
külön pénzért csinálnák meg. A közvilágítási lámpatesteket sem vizsgálnák felül.

Kiss Emőke: A közvilágítási hibákat én jelentem be, 14 munkanap lenne arra, hogy
kijavítsák, de nagyon ritkán tartják be ezt a határidőt.

Klisóczkiné Papp Andrea: Azt kérték, ha munkavégzésük van a településen, akkor mi
közterület használati díjat ne számítsunk fel.
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Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy az önkormányzat nem köt
együttműködési megállapodást az ÉMÁSZ-szal.

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

125/2015. (X.30.) határozat
Tárgy: Együttműködési megállapodás az ÉMÁSZ Kft-vel

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉMÁSZ által kezdeményezett
együttműködési megállapodást nem kívánja megkötni.

Határidő: 2015. november 15.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

c) Közérdekű munkavégzés

Vámos Istvánné dr.: Főügyészségtől érkezett egy levél a közérdekű munka
végrehajtásának elrendeléséről. 2013. évi CCXL törvény, ami az önkormányzat számára
kötelezővé teszi bűncselekmények, szabálysértések elkövetőinek szabálysértési bírságát az
önkormányzatnál dolgozhassák le. Azt az álláspontot képviseltem, hogy bűnözőket nem
foglalkoztatjuk, a szabálysértést is meggondolom. De az ügyészség azt írta foglalkoztatni
kell őket. Azt javaslom a határozati javaslatba beírni, hogy az ügyészség tájékoztatását
tudomásul vettük és a jogszabályoknak meg fogunk felelni.
Kérem, szavazzunk erről.

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

126/2015. (X.30.) határozat
Tárgy: Közérdekű munkavégzés

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyészség tájékoztatását, melyben
a szabálysértési bírság esetén közérdekű munkára ítélt személyek foglalkoztatására
lehetőséget kell biztosítani tudomásul vettük és a jogszabályoknak meg fogunk felelni.

Határidő: 2015. november 30.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

-.-.-

Vámos Istvánné dr.: LED lámpás közvilágítás, és a napelemes pályázat megvalósításával
kapcsolatos kifizetési kérelmeket beadták. Elrendelték a felülvizsgálatokat mind a két
projektnél, az ellenőrzés során mindent rendben találtak. Napelemes pályázatnál szükséges
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még az óvodába beszerzett mérőnek, illetve a konyhán az új óra fotójának a megküldése,
mert addig az ÉMÁSZ nem köthet rá.

-.-.-

Levelet kaptam arról, hogy miniszter úr jóváhagyta a telephely megvásárlását, ezért az
értékbecslést meg kell rendelni. A tulajdonost felkértem a tulajdoni lap beadására. Rá kell
készülni, hogy néhány napon belül az értékbecslést és tulajdoni lapot be kell küldeni.

-.-.-

Klisóczkiné Papp Andrea: Ebben az évben háromszor módosítottuk a polgármester bérét
a különböző állásfoglalások miatt. Kormányhivatal ezzel kapcsolatban vizsgálati
célellenőrzést végzett, minden iratot bevittünk. Megjött a jegyzőkönyv, mely alapján a
polgármester illetményének és egyéb juttatásának megállapítása jogszerű volt.

-.-.-

Balázsné Király Rita: Megköszönöm a hivatalnak, hogy megtörtént a technika terem
kifestése, így az ebédelés megfelelő körülmények között folyik.

November 11-én szeretettel várom képviselő társaimat az Idősek Estjére.

-.-.-

Tengely László: A Ságvári téren és a Hunyadi János utcában hiányos a közvilágítás,
mindenképpen szükséges ennek pótlása.

-.-.-

Kiss Emőke: A Polgárőrség pályázaton nyert egy új autót. A Táncsics telepi szolgálati
lakások mellett van 2 garázs, és csak az egyik van használva. Szeretnénk oda beállni,
tudjuk, hogy még rendbe kell tenni és elképzelhető, hogy az ajtót is bővíteni kell. Ez
Fáklya Sándor szerint minimális költséggel megoldható.

Vámos Istvánné dr.: Nincs akadálya annak, hogy beálljanak a garázsba az új
személygépkocsival.  Fáklya Sándorral meg fogom beszélni, hogyan lehetne rendbe tenni.

Nincs több napirendi pont, a polgármester bezárja az ülést.

K. m. f.

Vámos Istvánné dr. Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester jegyző

Móráné Nemes Edit
jegyzőkönyvvezető


