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Készült az Arlói Polgármesteri Hivataltanácstermében  

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2019. december 14-én megtartott soros nyílt üléséről 
 

 

Megjelent önkormányzati képviselők: 
Vámos Istvánné dr. 

Bíró Ferenc 

Balogh Edina 

Bari Gergely 

Dulai Roland 

Koós Karolina 

polgármester 

alpolgármester 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

 

Távollévő önkormányzati képviselő:   
Vincze Lászlóné   képviselő 

 

Meghívottak neve, megjelenésük ténye:       

Szilágyi Sándor 

Dr. Springer József 

Papp Zsóka 

Póczos Andrea 

 

Némethné Balázs Gabriella 

Nagy Tibor 

 

Tengely Katalin 

Nagy Tiborné  

 

Schlága István 

Sípos Dénesné 

 

Juhász János 

Bárdos Krisztián 

Pozsár Istvánné 

Antal István 

 

Dr. Elmi Ali 

Klisóczkiné Papp Andrea 

Dankovics Kitti 

 

külső tag 

külső tag 

külső tag 

Arlói Széchenyi István Általános 

Iskola igazgatója  

Arlói Tengerszem Óvoda vezetője 

Arlói Szociális Alapszolgáltatási 

Központ vezetője 

Tájház és Könyvtár vezetője 

Arlói Közéletért és Kultúráért 

Egyesület elnöke 

Polgárőr Egyesület elnöke 

Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány 

vezetője 

Sportegyesület vezetője 

Plébános 

Nőklub vezetője 

Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 

ügyvezetője 

orvos 

jegyző 

jegyzőkönyvvezető 

 

Jelen van 

Jelen van 

Nem jelent meg 

Nem jelent meg 

 

Nem jelent meg 

Nem jelent meg 

 

Nem jelent meg 

Nem jelent meg 

 

Nem jelent meg 

Nem jelent meg 

 

Nem jelent meg 

Nem jelent meg 

Jelen van 

Nem jelent meg 

 

Jelen van 

Jelen van 

Jelen van 

 

 

Vámos Istvánné dr.: Köszöntöm a megjelenteket és megállapítom, hogy a képviselő-

testület ülése határozatképes, mert 6 képviselő van jelen. 1. napirendként kérem tárgyalni 

a vagyonnyilatkozatok leadásával kapcsolatos tájékoztatást. A meghívóban szereplő 

napirendi pontok 2. sorszámtól folytatódnak. Kérem, hogy az elhangzottak 

figyelembevételével szavazzunk a napirend elfogadásáról.  

 

A napirendet a jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbiak szerint 

fogadják el:  

JEGYZŐKÖNYV 
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Javasolt és elfogadott napirendi pontok: 
 

1. Tájékoztató a vagyonnyilatkozatok leadásáról 

2. 2020. évi belső ellenőrzési terv 

3. Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az 

azokért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet módosítása 

4. Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi munkaterve 

5. Észak-Borsodi LEADER Egyesület részére székhely biztosítása 

6. 25. sz. főút felújításával kapcsolatos tervek jóváhagyása 

7. Beszámoló a foglalkoztatási tapasztalatokról 

8. Tájékoztatás az Idősek Tanácsa munkájáról 

9. Indítványok, javaslatok, egyebek 

a) Polgármester szabadsága 

 

 

Vámos Istvánné dr.: Köszönjük Dr. Alinak, hogy elfogadta a meghívást. Rosszul érezzük 

magunkat, hogy eljött a nyugdíjba vonulásod ideje. Az Arlóban eltöltött éveid 

mindannyiunkban nyomot hagytak, hiszen nagyon lelkiismeretes munkát végeztél. 

Szeretnénk áldozatos munkádat megköszönni. Sose hagytad cserben Arlót és a lakosokat, 

szakorvosként is hasznunkra voltál. A búcsú ideje valamennyiünk számára nagyon nehéz. 

Ne feledkezzél meg rólunk, mindig szeretettel várunk vissza. A település összes lakója 

nevében köszönöm az áldozatos munkád és fogadd el ajándékunkat.  

 

---------- 

 

Vámos Istvánné dr. tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatokról, melyet a 

képviselő-testület tudomásul vett.  

 

 

1) napirendi pont 

 

Tájékoztató a Vagyonnyilatkozatok leadásáról 
 

 

Dulai Roland: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság múlt havi ülését megelőzően 

a képviselők és a külső bizottsági tagok, valamint a polgármester leadta a 

vagyonnyilatkozatokat. A novemberi bizottsági ülésen azokat leellenőriztünk, 

valamennyit rendben találtuk, de nem döntöttünk róla, ezért javaslom a képviselő-

testületnek a vagyonnyilatkozatok leadásának tudomásul vételét.  

 

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a vagyonnyilatkozatokról. 

 

A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 

határozatot hozza: 

 

 

170/2019. (XII.14.) határozat 
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Tárgy: Tájékoztató a Vagyonnyilatkozatok leadásáról 

 

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Településfejlesztési 

Bizottság elnökének tájékoztatóját, – mely szerint a polgármester, a képviselő-testület 

minden tagja és a külső bizottsági tagok a törvényi előírásoknak megfelelően a választást 

követő 30 napon belül eleget tettek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek – 

tudomásul veszi. 

 

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 

 

 

Tárgyalt napirendi pontok:  
 

2) napirendi pont 
 

2020. évi belső ellenőrzési terv 
 

A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester  

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 

 

Balogh Edina: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság megtárgyalta és 4 igen 

szavazattal, egyhangúan az elfogadását javasolja. 

 

Dulai Roland: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és 3 igen 

szavazattal, egyhangúan az elfogadását javasolja. 

 

Vámos Istvánné dr.: Amennyiben nincs hozzászólás, kérem, szavazzunk a 2020. évi 

belső ellenőrzési terv elfogadásáról. 

 

A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 

határozatot hozza: 

 

 

171/2019. (XII.14.) határozat 

 

Tárgy: 2020. évi belső ellenőrzési terv  

 

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi belső ellenőrzési tervről 

szóló javaslatot megtárgyalta, és azt a belső ellenőrzési tervre vonatkozó javaslat 

melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a belső ellenőrzési tervben foglaltaknak 

megfelelően az ellenőrzések végrehajtásáról gondoskodjon. 
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Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Klisóczkiné Papp Andrea jegyző 

 

 

3) napirendi pont 
 

Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, 

valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet 

módosítása 
 

A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 

 

Balogh Edina: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság megtárgyalta és 5 igen 

szavazattal, egyhangúan az elfogadását javasolja. 

 

Dulai Roland: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és 3 igen 

szavazattal, egyhangúan az elfogadását javasolja. 

 

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a rendelet elfogadásáról. 

 

A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 

rendeletet hozza: 

 

 
Arló Nagyközség Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

16/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelete 

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól,  

valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló   

6/2017. (IV. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 
Arló Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az anyakönyvi eljárásról 

szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Arló Nagyközség 

Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2016. (X. 31.) 

önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el:  

 

 

1. § 
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(1) Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért 

fizetendő díjak mértékéről szóló 6/2017. (IV. 3.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításának díja 9.000,- Ft 

+ÁFA.” 

 

(2) A Rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5) A hivatali helyiségen kívüli hivatali munkaidőben történő anyakönyvi esemény 

lebonyolításának díja 15.000,- Ft +ÁFA.” 

 

(3) A Rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(6) A hivatali helyiségen kívüli és munkaidőn túl történő anyakönyvi esemény 

lebonyolításának díja 24.000,- Ft + ÁFA.” 

 

2. § 

 

A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés lebonyolításában közreműködő 

anyakönyvvezetőt, amennyiben nem a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvényben meghatározott szabadidőt választja,  

a) a rendelet 4. § (4) bekezdésében meghatározott összegből anyakönyvi 

eseményenként 6.000,- Ft díjazás illeti meg,  

b) a rendelet 4. § (6) bekezdésében meghatározott összegből anyakönyvi 

eseményenként 20.000,- Ft díjazás illeti meg.”  

 

3. § 

 

Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba és 2020. január 2-án hatályát veszti.  

 

 

Vámos Istvánné dr.                                                                      Klisóczkiné Papp Andrea  

    polgármester                                                             jegyző 

 

 

 

4) napirendi pont 
 

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi 

munkaterve 
 

A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
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Balogh Edina: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság megtárgyalta és 5 igen 

szavazattal, egyhangúan az elfogadását javasolja. 

 

Dulai Roland: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és 3 igen 

szavazattal, egyhangúan az elfogadását javasolja. 

 

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Képviselő-testület 2020. évi munkatervének 

elfogadásáról. 

 

A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 

határozatot hozza: 

 

 

172/2019. (XII.14.) határozat 
 

Tárgy: Képviselő-testület 2020. évi munkaterve 

 

Arló Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete 2020. évi munkatervét a következők 

szerint fogadja el: 

 

JANUÁR  

1. Civil szervezetek önkormányzati támogatásának pályázati kiírása 

2. Civil szervezetek beszámolója és 2020. évi terve 

3. Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapítása 

4. 2020. évi költségvetés 

5. Tájékoztató az Arlói Suvadás Horgász Egyesület 2019. évi munkájáról 

6. Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata 

7. Polgármester szabadságának ütemezése 

8. Indítványok, javaslatok, egyebek 

9. Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2019. évi támogatásának elszámolása 

10. Kitüntetések adományozása (Emlékplakett, „Iskolánk büszkesége”) 

 

FEBRUÁR  

1. Civil szervezetek támogatása I. forduló 

2. Egészségügy beszámolója 

3. ASZAK térítési díj felülvizsgálata Szociális rendelet módosítása 

4. Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulás 2020. évi 

költségvetéséről tájékoztató és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapítása 

5. Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása és tájékoztató az iskolai 

beiratkozás időpontjáról 

6. Indítványok, javaslatok, egyebek 

 

MÁRCIUS    

KÖZMEGHALLGATÁS 

1. Közbiztonsággal kapcsolatos beszámoló 

2. Arlói Jóléti Szolgálat Alapítvány helyzetéről tájékoztatás 

3. Indítványok, javaslatok, egyebek 
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ÁPRILIS   

1. 2019. évi zárszámadás 

2. Éves ellenőrzési jelentés  

3. A gazdasági program előterjesztése 

4. Indítványok, javaslatok, egyebek 

 

MÁJUS  

1. Beszámoló a gyermekvédelemmel kapcsolatos munkáról és a szociális szakmai 

munka eredményességéről 

2. ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. 2019. évi mérlegbeszámolójának elfogadása 

3. Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójának 

elfogadása 

4. BORSODVÍZ Zrt. 2019. évi beszámolójának elfogadása 

5. ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. 2019. évi beszámolójának 

elfogadása 

6. Indítványok, javaslatok, egyebek 

7. Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2019. évi beszámolója és 2020. évi üzleti terve 

 

JÚNIUS   

1. Beszámoló a közművelődési, kulturális tevékenységről 

2. Arlói Tengerszem Óvoda beszámolója 

3. Arlói Széchenyi István Általános Iskola tájékoztatója 

4. Indítványok, javaslatok, egyebek 

5. Kitüntetések adományozása (Díszpolgár, Tiszteletbeli Polgár, Életmű Díj, 

Szakmai Elismerő Oklevél) 

 

JÚLIUS   

 SZÜNET 

 

AUGUSZTUS  

1. Civil szervezetek támogatása II. forduló 

2. I. féléves pénzügyi tájékoztató 

3. Középtávra szóló integrált településfejlesztési stratégia felülvizsgálata és 

végrehajtásáról szóló beszámoló  

4. Indítványok, javaslatok, egyebek 

 

SZEPTEMBER  

1. Tájékoztatás a 2020/2021. tanévkezdésről 

2. BURSA HUNGARICA Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás  

3. Indítványok, javaslatok, egyebek 

 

OKTÓBER    

1. Arló Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetési  koncepciója 

2. Önkormányzati tulajdonban lévő lakások, egyéb helyiségek, temetői díjak és a 

haszonbérleti díj felülvizsgálata 

3. Tájékoztató a pályázatok állásáról 

4. Indítványok, javaslatok, egyebek 
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NOVEMBER   

1. Beszámoló a foglalkoztatási tapasztalatokról 

2. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 

3. Indítványok, javaslatok, egyebek 

 

DECEMBER   

1. 2021. évi munkaterv 

2. 2021. évi belső ellenőrzési terv 

3. Indítványok, javaslatok, egyebek 

 

 

Határidő: 2020. december 31.  

Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 

 

 

5) napirendi pont 
 

Észak-Borsodi LEADER Egyesület részére székhely biztosítása 
 

 

A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 

 

Balogh Edina: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság megtárgyalta és 5 igen 

szavazattal, egyhangúan az elfogadását javasolja. 

 

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a LEADER Egyesület részére székhely 

biztosításával kapcsolatban. 

 

A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 

határozatot hozza: 

 

 

173/2019. (XII.14.) határozat 
 

Tárgy: Észak-Borsodi LEADER Unió Egyesület részére székhely biztosítása  

 

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti előterjesztést megtárgyalta. 

 

A Képviselő-testület az Észak-Borsodi LEADER Unió Egyesület részére a székhely 

bejegyzéséhez hozzájárul. 

A bejegyzést az Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület székhelyével megegyezően a 

3663 Arló Rákóczi út 3. sz. alatt engedélyezi. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az Észak-Borsodi 

LEADER Egyesület törvényes képviselőjét tájékoztassa. 
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Határidő: 2019. december 20. 

Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 

 

 

6) napirendi pont 
 

25. sz. főút felújításával kapcsolatos tervek jóváhagyása 
 

A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 

 

Balogh Edina: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság megtárgyalta és 5 igen 

szavazattal, egyhangúan az elfogadását javasolja. 

 

Dulai Roland: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és 3 igen 

szavazattal, egyhangúan az elfogadását javasolja. 

 

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a felújítási tervek jóváhagyásával kapcsolatban. 

 

A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 

határozatot hozza: 

 

 

174/2019. (XII.14.) határozat 
 

Tárgy: 25. sz. főút felújításával kapcsolatos elkerülő út kialakításának jóváhagyása. 

 

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti előterjesztést megtárgyalta. 

A Képviselő-testület az Arló külterületét érintő 25. sz. főút rekonstrukciójával 

kapcsolatos elkerülő út és körforgalom kialakítását elfogadja.  

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Partner Mérnöki Iroda 

Kft-t tájékoztassa. 

 

Határidő: 2019. december 20. 

Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 

 

 

7) napirendi pont 
 

Beszámoló a foglalkoztatási tapasztalatokról 
 

 

A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 

 

Balogh Edina: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság megtárgyalta és 5 igen 

szavazattal, egyhangúan az elfogadását javasolja. 
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Dulai Roland: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és 3 igen 

szavazattal, egyhangúan az elfogadását javasolja. 

 

Vámos Istvánné dr.: Örömmel veszek mind a kettő bizottság részéről bármilyen 

javaslatot a jövőben a közfoglalkoztatással kapcsolatban. 

 

Balogh Edina: Köszönjük szépen, hogy javaslatokkal élhetünk majd a jövőben. 

 

Bari Gergely: Azt szeretném kérni, hogy a közmunkásokat a peremrészekre is ki kellene 

terjeszteni, mert az is szemetes. Azt mondják a lent lakók, hogy arra felé nem járnak 

közmunkások.  

 

Vámos Istvánné dr.: Járnak oda is a közmunkások.  

 

Dulai Roland: Véleményem szerint ezen azzal is lehet segíteni, hogy ha olyan embereket 

küldünk egy településrészre, akik le is mernek menni, mert vannak, akik félnek. 

 

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a beszámoló elfogadásáról. 

 

A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 

határozatot hozza: 

 

 

175/2019. (XII.14.) határozat 
 

Tárgy: Beszámoló a 2019. évi közfoglalkoztatás tapasztalatairól 

 

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és a beszámolót elfogadta. 

 

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 

 

 

8) napirendi pont 
 

Tájékoztatás az Idősek Tanácsa munkájáról 
 

 

A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 

 

Balogh Edina: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság megtárgyalta és 5 igen 

szavazattal, egyhangúan az elfogadását javasolja. 

 

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a tájékoztató elfogadásáról. 
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A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 

határozatot hozza: 

 

 

176/2019. (XII.14.) határozat 
 

Tárgy: Tájékoztató az Idősek Tanácsa munkájáról 

 

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Idősek Tanácsa munkájáról 

szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 

 

 

9) napirendi pont 
 

Indítványok, javaslatok 
 

 

Vámos Istvánné dr.: Megmaradt szabadságomból december 18-tól 29-ig a 4 

munkanapot szeretném kivenni és még vagy a két ünnep között, vagy az újév első 

napjaiban szeretném majd a maradék 5 napot kivenni. 

 

 

------ 

 

Vámos Istvánné dr.: A TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00009 pályázattal kapcsolatban kaptam 

egy levelet a MÁK-tól, melyet felolvasott. Képviselő-testületnek címzett üdvözlőkártyát 

kaptunk az ASZAK-tól, ezt szintén felolvasta. 

 

 

Nincs több napirendi pont, a polgármester bezárja az ülést. 

 

 

K. m. f. 

 

Vámos Istvánné dr.      Klisóczkiné Papp Andrea 

   polgármester       jegyző 

 

 

  Dankovics Kitti 

jegyzőkönyvvezető 

 

    

 


