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Móráné Nemes Edit 
2 fő érdeklődő állampolgár 

jegyzőkönyvvezető 
 

Jelen van 
 

 
 
Vámos Istvánné dr.: Köszöntöm a jelenlévőket, és megállapítom, hogy az ülés 
határozatképes, mert 6 képviselő van jelen. Tisztelettel köszöntöm a megjelent, 
napirendhez meghívott vendégeinket. Javaslom, hogy 1. napirendként az Arlói Széchenyi 
István Általános Iskola intézményi átszervezését, 2. napirendként a Közbiztonsággal 
kapcsolatos beszámolót, 3. napirendként az Arlói Tengerszem Óvoda Szervezeti és 
Működési Szabályzatát, 4. napirendként a Vagyonkezelési szerződést az Kazincbarcikai 
Tankerületi Központ és az Önkormányzat között, 5. napirendként a Gépbeszerzési 
pályázat értékelését és elbírálását, 6. napirendként a Tói pályázathoz műszaki ellenőr 
felkérését tárgyaljuk meg. 7. napirend az Indítványok, javaslatok, egyebek, ezen belül 
tájékoztatást szeretnék adni a Magyar falu pályázatról, és főépítész úr szeretne egy rövid 
tájékoztatást adni, dönteni kell az RTL Klub műsorában településünket bemutató 
kisfilmről és az ÉRV Zrt. 2019. évi üzleti tervéről. A 8. napirendet Papp János kérelmét 
zárt ülésen javaslom megvitatni. Kérem, az elhangzott módosítások figyelembevételével 
szavazzunk a napirend elfogadásáról. 
 
 
A napirendet a jelenlévő képviselők egyhangúan, 6 igen szavazattal az alábbiak szerint 
fogadják el:  
 
 

Javasolt és elfogadott napirendi pontok: 
 

1. Arlói Széchenyi István Általános Iskola intézményi átszervezése 
2. Közbiztonsággal kapcsolatos beszámoló 
3. Arlói Tengerszem Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
4. Vagyonkezelési szerződés a Kazincbarcikai Tankerületi Központ és az 

Önkormányzat között  
5. Gépbeszerzési pályázatok értékelése és elbírálása 
6. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés c. 

pályázathoz műszaki ellenőr felkérése 
7. Indítványok, javaslatok, egyebek 

a) Tájékoztató a Magyar falu pályázatról 
b) RTL Klub Kalandozó műsorában Arló település bemutatása 
c) ÉRV Zrt. 2019. évi üzleti tervének elfogadása 
d) Főépítész tájékoztatója   

Településrendezési eszközök felülvizsgálata 
8. Papp János kérelme 

 
 
Vámos Istvánné dr. tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatokról, melyet a 
képviselő-testület tudomásul vett.  
 
 

Tárgyalt napirendi pontok:  
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1) napirendi pont 
 

Arlói Széchenyi István Általános Iskola  
intézményi átszervezése 

 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Vámos Istvánné dr.: A 007-es tanterem maximális létszámát 50 főben kérik elfogadni. 
 
Balázsné Király Rita: 3 éve, amikor átkerült a technikai terem az önkormányzathoz, az 
alapító okiratba bekerült, hogy 450 fő a felvehető gyerekek száma. Ennek következtében 
az átlag osztálylétszám 20-22 fő, de vannak 26-28 fős osztályok is. Tavaly erről már 
döntöttünk, de most újra kérte a tankerület. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 
2 igen és 1 nem szavazattal elfogadásra javasolja. 
 
Vámos Istvánné dr.: Az egyik bizottsági tag szerint, ha megengedjük ezt, akkor a roma 
nemzetiséghez tartozó gyerekeknek ez hátrányt okoz, mert minél nagyobb létszámú 
osztályban tanulnak, annál kevesebb időt tud foglalkozni velük a pedagógus. Ezért nem 
támogatta az előterjesztés elfogadását, szerinte inkább 10 fős osztályok kellenének, mint 
28 fős.  
 
Balogh Edina: Ma van a határidő. 
 
Vámos Istvánné dr.: Megbeszéltem a tankerülettel, hogy délután elküldjük a határozatot, 
ha a képviselő-testület ezt elfogadja.  
Kérem, szavazzunk arról, hogy az Arlói Széchenyi István Általános Iskolában a 007-es 
feladatellátási hely maximális létszáma 45-ről 50-re módosul.  
 
A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

63/2019. (III. 29.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Széchenyi István Általános Iskola intézményi átszervezése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Kazincbarcikai Tankerületi 
Központ előterjesztését az Arlói Széchenyi István Általános Iskola intézményi 
átszervezésével kapcsolatban megtárgyalta és az alábbiak szerint az előterjesztéssel 
egyetért:  
 
Az átszervezés kategóriája: nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként 
felvehető maximális gyermek-, tanulólétszámot érintő változás, létszámnövekedés. 
 
Az Arlói Széchenyi István Általános Iskola alapdokumentum módosítása: 
A 007-es feladatellátási hely maximális létszáma: 45-ről 50-re módosul. 
 
Határidő: 2019. március 29.  
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
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2) napirendi pont 
 
 

Közbiztonsággal kapcsolatos beszámoló 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Tóth Lajos r. alezredes 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Dr. Varga László: A beszámolót az előírt tematika alapján készítettük el. A 
bűncselekmények számában pozitív változás van. 2016-ban olyan markáns számmal 
találkozunk, amit sikerült leredukálni. Csökkenés a lopások, a lakásbetörések számánál 
figyelhető meg. 14 kiemelt bűncselekmény van, azok is gyakorlatilag a felére szűkültek 
vissza. Pozitív tendencia látható mindenhol a beszámolóban, kivéve a közterületen 
elkövetett jogsértések számát, ahol növekedést tapasztalunk. Ahol növekedés van, az 
intézkedések is emelkedést mutatnak, itt nagyobb számban hajtottak végre előállítást. A 
tulajdon elleni szabálysértések kis kárértékkel bírnak. A célok teljesültek, mert 40 %-ban 
ezeket a jogsértéseket fel tudták deríteni. A legkisebb kárral rendelkező ügyeket a 
legnehezebb felderíteni. A balesetek megelőzése érdekében rengeteg intézkedést 
próbáltunk az elmúlt évben megtenni, így elmondható, hogy kevés az anyagi és személyi 
sérüléssel járó baleset. Fokozni kell az alkohol ellenőrzések számát, szeretnénk kiszűrni a 
forgalomból az ittasan vezetőket. Az országgyűlési képviselő választás zökkenőmentes 
volt, ez évben a legfontosabb feladatunk a két választás lesz. Az állampolgári bizalom 
erősödését érezzük, mi úgy látjuk, magasan van a rendőrség bizalomindexe. A településen 
működik a KMB iroda. Az ide érkező megerősítő erők is megjelennek a településen, jó, 
hogy a miskolci mélységi ellenőrzési osztály kollégái az elmúlt hónapokban szinte 
minden nap láttak el feladatokat az ózdi kapitányság területén. Arlóba próbálunk hetente 
egy-két alkalommal plusz erőket juttatni, Ózd után itt jelennek meg legtöbbször a 
megerősítő rendőri erők. A faluban aktív polgárőrség működik, megköszönöm a 
tevékenységüket. Hozzáállásukkal, nagyban segítik a munkánkat, nagyon kiemelkedő a 
tevékenységük.  
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén sok kérdés merült fel. 
A kábítószer megjelenéséről nincs szó a beszámolóban, ennyire nincs jelen, vagy nem 
érkezett a rendőrséghez jelzés ezzel kapcsolatban? Tulajdon elleni vétség csökkenése nem 
azért van-e, mert a lakosság szenzitív érzékenysége csökkent, vagy nem azért van-e, hogy 
az ezeket elkövetők börtönben vannak? A kamera rendszer már működik a településen, 
fel tudják-e használni bizonyítékként? A beszámoló tartalmazza, hogy a szakmai létszám, 
az állomány a hatályos jogszabálynak megfelelően végzi a tevékenységét. Van-e szakmai 
létszám, van-e munkaerő hiány? Az ismertté vált bűncselekmények száma esetében nem 
lehet-e, hogy a lakosság nem akar feljelentés tenni? A lopások száma 31-el csökkent a 
2017. évihez képest, a bűncselekmények száma 22-ről 26-ra növekedett, ennek ellenére 
ez a korábbi évekhez képest jó eredmény. A tulajdon elleni szabálysértések esetében 
2017-ben 56 esetben indítottak eljárást, ez 2018-ban 18-ra csökkent. 2018-ban több fő, 
kevesebb órában volt közterületre vezényelve. Én az ASZAK-nál dolgozom, és 
elmondhatom, hogy minden esetben kapunk értesítést, ha kiskorút hallgatnak ki, ha 
valamilyen esetben kérünk tájékoztatást, azt megkapjuk. A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a beszámoló elfogadását.  
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság ülésén is ezek a 
kérdések merültek fel. Magas az az óraszám, amelyben szolgálatot teljesítettek, vagy a 
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polgárőrséggel együtt, vagy egyedül. Családon belüli erőszak 10 esetben volt, helyi 
ismereteim szerint ettől sokkal több van. Tudjuk, ez nem a valós adat. Sok cigány asszony 
meg van félemlítve a férje által. Sajnos ezzel kapcsolatban nem tudunk semmit sem tenni, 
mi sem, önök sem. Szóba kerültek a bizottsági ülésen a kábítószer jellegű esetek, tudjuk, 
hiszen az előző évben is ez volt a kérdésünk, ha nem szerepel a listán, akkor nem tudnak 
mit tenni. Azt viszont tudjuk, hogy tabletta és cigaretta formájában rettenetesen elterjedt a 
fiatal- és gyermekkorúak körében. Alsós gyerekek tudnak a sanaxról, a frontinról. Fiatal- 
és gyermekkorúak sötétedés után kint tartózkodnak a közterületen. Ott tartunk, hogy az 
alaptörvényben megfogalmazottakat, azt, hogy a szülőnek mi a kötelessége, nem tartják 
be, ebben nagy problémát látok. Ez romlik a legjobban az önkormányzat területén. 
Tudom, nem a rendőrség hatáskörébe tartozik, de minden nap az esti órákban a gyerekek 
az utcán vannak. Másnap meg lehet nézni a buszmegállókat milyen borzalmas állapotban 
vannak. Köszönjük a nagy óraszámban lévő járőr szolgálatot. A jó eredményhez 
nagymértékben hozzájárul, hogy jól működő polgárőrség van a faluban. Az Ügyrendi, 
Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a beszámoló elfogadását.  
 
Papp Zsóka: Az ASZAK-ban kamera rendszer van, hogyan lehet ezt működtetni, ki 
férhet hozzá a felvételekhez? Úgy tudom csak a rendőrségnek szabad visszajátszani. 
 
dr. Varga László: A kamera rendszerrel kapcsolatos lehetőségeket, jogszabályi 
előírásokat megbeszéltük az ülés előtt polgármester asszonnyal. Mit vesz a kamera? 
 
Papp Zsóka: Veszi a területünket és az utat. 
 
dr. Varga László: Közterületet figyel, ezeket rendőr, polgárőr tudja figyelni. Ha ezt 
tárgyalja a testület, akkor eljövök és elmondom a jogszabályi előírásokat. Kábítószerrel 
kapcsolatban: egy grafikon tartalmazza a beszámolóban. Terjesztővel szemben nem 
jártunk el, ez nem jelenti azt, hogy a fogyasztóval szemben sem jártunk el. Fogyasztóval 
szemben Arlóban is rengeteg fiatal volt eljárás alá vonva, és lett lefoglalva a kábítószer. 
Továbbra is nagyon sok szer nem szerepel a tiltó listán. Ezekkel a fiatalokkal szemben 
próbálunk intézkedni és sok anyagot lefoglaltak a kollegák. Szinte minden héten viszünk 
valamit a szakértőhöz. Ezek a szerek megváltoztak, nem azok az anyagok, mint 10 évvel 
ezelőtt. Most már olyan anyagok kerülnek szakértők elé, amit nehéz analizálni. Nagyon 
komoly küzdelem folyik, mindenki a rendőrségtől várja ennek a megoldását, de ez ettől 
sokkal komolyabb probléma, tárgyi probléma és személyi probléma. Sokan másképpen 
nem tudják a stressz mentességet elérni, csak ezekkel a szerekkel. Közterületen magas 
óraszámban tudunk jelen lenni, ennek köszönhető a beszámolóban felvázolt eredmény. A 
migrációhoz rendelt túlóra szám kevés volt, így sok kollegát tudtunk túlóráztatni, az idén 
is arra fogunk törekedni, hogy a holtidőket csökkentsük, és a közterületen legyünk minél 
többet jelen, ne az irodában. Nem mondanám, hogy a tulajdon elleni szabálysértés 
bejelentési hajlandósága alacsony lenne. A magas állampolgári bizalom abban is látszik, 
hogy 10 évvel ezelőtt pl. leszedtek 1 kg szilvát, nem szóltak volna, most sok kis kárértékű 
bejelentésünk van, ami azt jelentheti, hogy bíznak bennünk. Örömmel tölt el, hogy ezeket 
felderítik. Meg kell próbálnunk a kis emberek kis kárértékű panaszát megfelelően kezelni, 
mint egy igazán kiemelt bűncselekményt. A jelzőrendszeri megbeszélésen nem tudtuk 
képviseltetni magunkat, mert egyszerre kaptunk mindenhonnan meghívást. A 
jelzőrendszert szeretnénk működtetni, és hasznos tagja lenni. Mindenhol ugyanaz hangzik 
el, hasonló problémák vannak a településeken. A hozzátartozók közötti erőszakot hivatott 
kezelni, mi a szolgáltatóval felvesszük a kapcsolatot, és tudatosítsuk, mely kiskorú miért 
van veszélyben. Távoltartásban országos szinten is hatékonyak vagyunk, mi elég magas 
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számban csináljuk. Ha meghoztuk a döntést, onnantól kezdve folyamatosan ellenőrizzük 
ezeknek a betartását. Aki a távoltartás szabályait megszegi, bezárjuk. A bíróság a 
döntéseinket szinte mindig helyben hagyja. A jelzőrendszer tagjai is propagálják ezt a 
lehetőséget. Évek óta probléma, hogy fiatalkorú gyerekek sötétedés után is kint 
tartózkodnak, itt az eddigieknél hathatósabb megoldást kellene kitalálni, ezt tovább kell 
gondolni, hiszen ez itt már régóta fennálló probléma.  
 
Tengely László: A bűncselekmények száma csökkent, de ez az egyik évben kiugróan 
magas, utána kevesebb. A csökkenés akkor lehet, amikor a börtönben vannak azok, akik 
általában bűnözni szoktak. A rendőrök ismerik ezeket az embereket. Nem lehetne ezzel 
kapcsolatban valamit tenni? Mindig ugyanaz a kör követi el a betöréseket, egy darabig 
nyugalom van, amikor tudjuk, hogy kijönnek mindenki fél, bezárkózik. Nem lehetne a 
Btk. módosítását kezdeményezni, hogy ne legyen ilyen? Tudjuk mindig, kik és mikor 
szabadulnak. A gyerekekkel kapcsolatban, amit látok a településen, a délutáni órákig 
szinte semmi nem történik, délután 4 órától éjfélig szabadul el a pokol. Napi szinten 
előfordul, hogy bedobják az ablakot, főleg idősebb embereknél. Nem lehetne a délutáni, 
esti órákban megemelni a szolgálat óraszámát? Közlekedéssel kapcsolatban: Arló és 
Hódoscsépány között szinten nincs olyan hét, hogy a rétbe ne menne be egy autó. Ez a 
rendőrségnek nem jut a tudomására. Sok cigány fiatal megszerzi a jogosítványt és elborult 
aggyal közlekednek. 4-5 autót úgy előznek, hogy életveszélyes. Itt már tömegesen nagy 
balesetek történhettek volna, ha a szerencse nincs velünk. Jobban meg kellene szűrni 
ezeket a fiatalokat. Felháborít, hogy a rádióban bemondják, mikor, hol mér a rendőrség. 
Be kell tartani a sebesség határokat. Rengeteg baleset van abból, hogy száguldoznak az 
emberek.  
 
Dulai Roland: Megköszönöm a munkájukat, sok erőt kívánok és eredményes 
bűnmegelőzést. Örülök a rendőri jelenlétnek, és annak, hogy polgárőrség segíti a 
munkájukat, illetve visszatartó erőt biztosít. Örömmel veszem, hogy az alkohol szondát 
nagyobb mértékben fogják használni, a településen eredményre fog vezetni. A nádast 
sokszor felgyújtják, a tűzoltókat percenként lehetne riasztani. Nagy a terület, főleg a 
gyerekek gyújtogatnak, hogy ezeket kik követték el, nehéz felderíteni. 
 
dr. Varga László: Közlekedési helyzet: Az útszakasz mind a két végén a sebességmérő 
pontok úgy vannak kalibrálva, hogy próbálunk minél gyakrabban ellenőrizni. Látjuk, 
vannak problémák, rengeteg megoldást próbáltunk kitalálni. Az ózdi kapitányságon is 
volt kamerával ellátott civil autó. Azonosan látjuk a problémát, fő célunk a durván, 
agresszíven közlekedőket kiemelni a forgalomból. Az állománynak feladata, hiszen 
tudjuk mely településen kik a problémás autósok, ezt átadjuk a központ számára, és 
próbáljuk tetten érni a közlekedés során. Őket a tetten érést követően azonnal előállítjuk, 
a vége pedig az lenne, hogy megpróbáljuk eltiltatni a járművezetéstől. A délutáni, esti 
jelenlét természetes igény, a megerősítő erőket próbáljuk a délutáni, éjszakai időszakban a 
problémás helyekre irányítani. Tűzeseteket nehéz megelőzni, a katasztrófavédelemmel 
közösen próbálunk valamit tenni, Ózddal próbálkoztunk kidolgozni egy közös 
figyelőpont kialakítását. Pillanat alatt történnek meg, és órák alatt látványos eseménnyé 
válnak.  
 
dr. Vereczkei Csaba: Országos kommunikációban megjelent jó fél éve, hogy a 
rendőrség beszüntette, hogy a médiák közöljék, hol mér a traffipax. Így van ennek 
megelőző ereje és jellege. Nem tudja már a lakosság, hogy hol mérnek, mindenkinek be 
kell tartani a szabályokat. Ha a gyerekek az esti órákban az utcán vannak, azzal a rendőr 



7 
 

nem tud mit kezdeni, mert a rendőr nem viheti haza a gyereket. Szigorú feltételrendszer 
van a személyi szabadságot illetően, nem sérthetünk törvényt. Ez, ami nehéz ebben. Volt 
egy országos konferencia, ahol a kábítószer volt a téma, és most jutottunk el odáig, hogy 
nagyjából valós képet sikerült kialakítani, mert itt nem kábítószerről van szó. Olcsón 
állítanak elő kábítószernek nem minősülő szert, mindenféle legális szert összekevernek, 
beszedik, elszívják és megbolondulnak tőle, de ezek nem kábítószerek. A bulit magasabb 
szintre kívánják emelni, nemcsak alkoholt, hanem szereket is fogyasztanak, hogy jobban 
érezzék magukat. Teljes generáció felnőtt, akik ezt alkalmazták, és a gyerekek átveszik 
tőlük. Ez ellen a büntetőtörvény szigorával nem lehet fellépni, egyetlen megoldás 
odafigyelni, felügyelni. A gyerekvédelem területén próbáljuk meg ezt a feladatot 
megoldani, ezekből nem csinálunk bűnügyet, ez nem működik, ez nem kábítószer 
bűnözés. Itt nevelésről és jövő generáció megvédéséről van szó. Legfontosabb feladatunk, 
hogy összefogjunk és mindenkit magunk mellé szólítsunk, aki tenni akar ebben az 
ügyben. 
 
Balogh Edina: A büntetés végrehajtási intézet kiengedi az embereket, és nem szólnak 
senkinek. Az ő személyiségi jogaikat védjük, azokat az idősekét, akik veszélyben vannak, 
azokét nem védi senki, hiszen nem tudják, hogy jobban kell figyelni, jobban kell 
zárkózni, mert a szomszéd kiszabadult. 
 
dr. Vereczkei Csaba: A rendszer úgy működik, hogy valamilyen kedvezménnyel 
szabadulnak, tehát a büntetés bizonyos szakaszát családi környezetben töltik el. Ez milyen 
sikerrel zajlik, arról megoszlik a vélemény. Ilyenkor mi megkapjuk az értesítést, a mi 
rendszerünkbe bekerül és kezeljük is ezt. A bent töltött idő jelentős része nemcsak arról 
szól, hogy nem jöhet ki, hanem programok keretében szakemberek próbálják ezeknek az 
embereknek a viselkedését megváltoztatni, hogy mire letöltik a büntetést megváltozzanak. 
Hivatalos szervek részéről ez nagyon erősen tetten érhető, és napi szinten folyik a 
gyakorlat. Ha a másik fél nem akarja, akkor nehéz eredményt elérni, ezek a problémák 
ismertek és olyan technikák alakultak ki, és működnek is, amivel ez ellen próbálunk 
tenni.  
 
dr. Varga László: A büntetés végrehajtástól a helyi rendőrség is megkapja, hogy kik 
szabadulnak, tudja a rendőr, hogy a területén ki mikor szabadul. Elvárjuk tőlük, hogy 
ezeket az embereket keressék fel. A pártfogótól is kapunk értesítést, mely a javító 
intézetből szabadultakat tartalmazza, ők magatartási szabályokkal teletűzdelt értesítést 
küldenek nekünk. Megbeszéltük, hogy ezeket a személyeket is fokozottabban fogják 
ellenőrizni. A vendéglátó egységeket rendszeresen ellenőrizik, és ha ott van, akkor ennek 
vannak következményei. Azon vagyok, hogy a szabadult személyek nagyobb fókuszba 
kerüljenek. Az új büntető eljárási törvény ismeri, hogy egyes bűncselekmények sértettjei 
különös védelmet élvezzenek, ott már a rendőrségnek van egyfajta értesítési kötelme, 
hogy az illető szabadulni fog. 
 
Vámos Istvánné dr.: Felszínre hozták a képviselők a helyi problémákat. Hálás vagyok, 
hogy személyesen részt vesznek az ülésen. Kimeríthetetlen ez a téma. Hálás vagyok az 
őrsparancsnoknak is, mert rendszeres a kapcsolatunk, a körzeti megbízottal olyan 
szempontból, hogy szinte kétheti rendszerességgel találkozunk, megkérdezi van-e aktuális 
nehézségünk, és sajnos vannak nehézségeink. Szeretném kiemelni, hogy a tói betörés 
esetében 40 betörésnek meglettek az elkövetői. Tartunk attól, hogy szabadulásuk után 
folytatják ezeket a cselekményeket. Köszönöm, hogy megbeszéltük a kamera rendszert. 
10 kamera működik jelenleg a belterületen és 4 helyen a tónál. Reméljük, hogy ezek 
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segítenek a rendrakásban. Kérnénk a szolgálatot úgy osztani, hogy a délutáni és esti 
órákban legyenek jelen, tudjuk mi az adott probléma, a fiataloknak a buszmegállókban 
nem megfelelő magatartása, és a gyerekek utcai csatangolása. Ez közterületet érintő 
szabálysértés. Erre oda kell figyelni. Megköszönöm a munkát, amit a településen 
végeznek. Jelzőrendszerrel kapcsolatban jó lenne egy megbeszélés, hogyan lehetne ez 
hatékonyabb. Szeretnénk arról tájékoztatást kérni, hogy egyes emberek mikor 
szabadulnak, annak érdekében, hogy mi is oda tudjunk figyelni. 
Kérem, szavazzunk a rendőrségi beszámoló elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

64/2019. (III. 29.) határozat 
 
Tárgy: Közbiztonsággal kapcsolatos beszámoló 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsodnádasdi Rendőrőrs Arló 
nagyközség vonatkozásában 2018. évben végzett munkájáról szóló beszámolóját 
elfogadja. 
 
Határidő: 2020. április 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

3) napirendi pont 
 

Arlói Tengerszem Óvoda Szervezeti és  
Működési Szabályzatának módosítása 

 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság ülésén szó volt arról, 
hogy az óvodába felvehető gyermeklétszámot a képviselő-testület 20 %-kal megnövelte, a 
vezetőnek és helyettesnek a munkaidő beosztásáról, mikor tartózkodnak az óvodában, a 
dolgozóknak mennyi idővel kell megjelenni a munkakezdés előtt a munkahelyen. Új 
terület, ami bekerült az SZMSZ-be, a szakmai munkaközösség létrehozása. 2-3 javítás 
volt szükséges a bizottsági ülésen elhangzottak szerint, így az Ügyrendi, Szociális és 
Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a módosítás elfogadását. Nagyon alaposan 
előkészített az új SZMSZ. Megköszönöm a lehetőséget, és gratulálok a kulturális 
műsorhoz, amin részt vettünk. Rendkívüli esemény volt a falu életében, gratulálok az 
óvónőknek. 
 
Némethné Balázs Gabriella: Az SZMSZ módosításához kértem jegyző és polgármester 
asszony segítségét, köszönöm az észrevételeket. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Arlói Tengerszem Óvoda SZMSZ 
módosításának elfogadásáról. 
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A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 
 
 

65/2019. (III. 29.) határozat: 
 
Tárgy: Arlói Tengerszem Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Tengerszem Óvoda 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával egyetért és a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: 2019. április 1. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete 

 
 

4) napirendi pont 
 
 

Vagyonkezelési szerződés a Kazincbarcikai Tankerületi Központ 
és az Önkormányzat között 

 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Papp Zsóka: A vagyonkezelési szerződés megkötésének egyetlen oka, hogy a 
köznevelési intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok a KLIK-
től átkerültek a tankerületi központokba. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 
igen szavazattal javasolja a szerződés megkötését. 
 
Balázsné Király Rita: Az önkormányzat marad a tulajdonos, változtatást csak a 
tulajdonos beleegyezésével lehet végrehajtani. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási 
Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a vagyonkezelési szerződés elfogadását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Ez a jogszabályoknak, változásoknak való megfelelés. Kérem, 
szavazzunk a vagyonkezelési szerződés megkötéséről. 
 
A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

66/2019. (III. 29.) határozat: 
 
Tárgy: Vagyonkezelési szerződés az Arló Nagyközség Önkormányzata és a 

Kazincbarcikai Tankerülti Központ között 
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Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arlói Széchenyi István 
Általános Iskola állami működtetésbe vételével összefüggésben vagyonkezelési 
szerződést köt a Kazincbarcikai Tankerületi Központtal.  
 
 
 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési szerződés aláírására.  
 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

5) napirendi pont 
 

Gépbeszerzési pályázat 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Vámos Istvánné: A külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 
kezeléséhez, állapot javításához, karbantartásához, szükséges erő- és munkagépek 
beszerzése tárgyú pályázati felhívásunkra 3 cég nyújtotta be ajánlatát. Az ajánlatokat úgy 
kértük, hogy a vontatmányt hozzá lehessen szerelni a jelenleg meglévő nagy 
mezőgazdasági traktorhoz. Minden pályázónak megküldtük a traktor műszaki 
paramétereit. A következő ajánlatok érkeztek be: PK 55-H sószóróra a Poxered Kft bruttó 
árajánlata 1.206.500 Ft, a Tendix ajánlata bruttó 1.206.500 Ft, a Vibropac Kft. ajánlata 
bruttó 1.130.300 Ft. Az AGRIMASTER SHARK R szárzúzó ajánlatai: Powered Kft. 
bruttó 4.941.443, Tendix Hungária Kft bruttó 4.889.500 Ft, és a Vibropac Kft. bruttó 
4.699.000 Ft. Az EBM 290 mélyásó szerelék ajánlatai bruttó összegekben: Powered Kft. 
3.047.873 Ft, Tendix Hungária Kft. 3.111.500 Ft, és a Vibropac Kft 2.984.500 Ft. 
Összességében a Vibropac Kft. adta a legolcsóbb ajánlatot, javaslom ezt az árajánlatot 
elfogadni. 
Amennyiben nincs hozzászólás kérem, szavazzunk a gépbeszerzési pályázatra beérkezett 
ajánlatok elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

67/2019. (III. 29.) határozat 
 
Tárgy: Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése c. 
pályázat 

 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete által benyújtott VP6-7.2.1-7.4.1.2-
16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése c. 
pályázatra három ajánlat érkezett. 
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A Képviselő-testület a legkedvezőbb ajánlatot adó Vibropac Kft.-vel köti meg a 
szerződést. 
 
Határidő: 2019. április 4. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

6) napirendi pont 
 

Arló és Járdánháza turisztikai fejlesztése pályázat  
műszaki tevékenység ellátására felkérés  

 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: Műszaki ellenőri feladatokra kell cégeket felkérni. Javaslatom erre 
a feladatra Fehér Tibor ev. Felsőzsolca, Bódva u. 7, ÉMI-Ber Kft. Miskolc, Ráczi Gy. u. 
4., és Kovács Zoltán Felsőzsolca, Kőrösi Csoma Sándor u. 7. szám alatti lakosok.  
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az anyagot és 
javasolta még meghívni az INBAKER Kft-t Ózd, Fráter György u. 12. és ARCHINVEST 
97 Kft. 3600 Ózd, Munkás út 11. szám alatti cégeket. Kovács Zoltánt nem javasoltam 
műszaki ellenőrnek, mert a konyha felújítása kapcsán közreműködött, és sok hibát nem 
vett észre.  
 
Balázsné Király Rita: Ez egy kötelező eleme a pályázatnak, és hány %-a lehet a 
pályázatnak? 
 
Vámos Istvánné dr.: Ez kötelező elem, nem tudom pontosan megmondani a %-ot, de 
kötött a pályázat összege. Kérem, szavazzunk a tói pályázat műszaki ellenőri felkéréséről 
az elhangzottak szerint.  
 
A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

68/2019. (III. 29.) határozat 
 
Tárgy: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés c. 

pályázathoz műszaki ellenőr felkérése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható turizmus fejlesztés tárgyú, TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00009 
azonosító számú, Arló és Járdánháza turisztikai fejlesztése című projekthez műszaki 
tevékenység ellátására  
 

- Fehér Tibor ev. 3561 Felsőzsolca, Bódva u. 7. 
- ÉMI-Ber Kft. 3530 Miskolc, Rácz Gy. út 4. 
- INBAKER Kft. 3600 Ózd, Fráter György utca 12. 
- ARCHINVEST 97 Kft. 3600 Ózd, Munkás út 11. 
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hívja meg. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az ajánlatkéréssel kapcsolatos feladatok 
elvégzésére.  
 
Határidő: 2019. április 5. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

7) napirendi pont 
 

Indítványok, javaslatok, egyebek 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

a) Tájékoztató a Magyar falu pályázatról 
 
Vámos Istvánné dr.: Szerettem volna a Magyar falu program keretein belül pályázni az 
Egészségházhoz még hiányzó összegre. Azt a tájékoztatást kaptam, hogy ez kettős 
finanszírozás lenne, ezért az irányító hatósághoz küldünk levelet forrás kiegészítés végett, 
ami még elbírálás alatt van. Várjuk az irányító hatóság döntését arról is, hogy vissza kell-
e fizetni a nálunk maradt, fel nem használt összeget. Felmérés készült arról, hogy a 
programon belül mire szeretnénk pályázni, a következőket jelöltem meg: óvodaépületre, a 
Polgármesteri Hivatal külső szigetelésére, belterületi utak karbantartására, járdák 
felújítására, és bobcatra. A fűnyíró traktort is beírtam a felmérésbe, de kaptam kedvező 
ajánlatot erre. A minőséget az itteni gyakorlati emberekkel egyeztettem, és mivel a 
közmunkaprogram bevételeit kötelesek vagyunk visszaforgatni a közfoglalkoztatásba, 
ezért ebből a pénzből meg tudtuk valósítani. Az a bevétel állt fedezetként rendelkezésre, 
ami az elmúlt évi vásárokon történő eladásból származott. A fűnyíró bruttó 524.000 Ft-ba 
került. Kérem, ennek a tudomásul vételét. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.  

 
-.-.- 

 
Vámos Istvánné dr.: A BMH Nonprofit Kft. megküldte a tói üdülő ingatlan tulajdonosai 
számára, hogy megkezdik a hulladékszállítást. 
 

-.-.- 
 

b) RTL Klub Kalandozó műsorában Arló település bemutatása 
 
Vámos Istvánné dr.: Tegnap az RTL Klub arról tájékoztatott, hogy egy új turisztikai 
műsort indítanak Kalandozó címmel, amely vasárnap fog adásba kerülni, és 
csütörtökönként megismétlik. 25 perces műsorról van szó, ebbe lehet 3-10 perces műsort 
rendelni. Úgy működik, hogy a polgármester bemutatja a települést. Kérhetjük, milyen 
részeket mutassanak be. Május 12-én kerülhetne először adásba. Ezt követőn bármikor 
felhasználhatjuk az elkészített műsort, kivéve idegen TV-nek nem engedhetjük át, de saját 
célra felhasználható lenne az elkészített anyag. 3 perc 290.000 + ÁFA, 4 perc 360.000 Ft 
+ ÁFA, 5 perc 440.000 Ft + ÁFA, 10 perc 790.000 Ft + ÁFA. Ehhez még jön 15.000 Ft 
utazási költség. Nagyon szeretném népszerűsíteni a tavat és nagy a nézettsége is az RTL 
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Klubnak, de ezt mindenképpen csak a turisztikai fejlesztés után kellene megvalósítani. A 
jövő évi költségvetésbe javaslom betervezni, amennyiben a képviselő-testület hozzájárul, 
ilyen tartalmú választ küldenék vissza.  
 
Tengely László: Csatornázás folyik a településen, most nincs értelme, mit tudnánk 
megmutatni?  
 
Dulai Roland: Jövőre javaslom, akkor már sok mindent tudunk mutatni és legyen 10 
perces műsor.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy az RTL Klub Kalandozó c. magazin 
műsorában a tói fejlesztések megvalósulása után a településről és a tóról 10 perces műsor 
készüljön, melynek összegét a jövő évi költségvetésbe be kell építeni.  
 
A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

69/2019. (III. 29.) határozat 
 
Tárgy: RTL Klub Kalandozó műsorában Arló település bemutatása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a tói 
pályázat megvalósulása után az RTL Klub 10 perces műsort készítsen a településről és a 
tóról. 
 
A 10 perces műsor ára 790.000 Ft + ÁFA, mely összeget az Önkormányzat 2020. évi 
költségvetésében biztosítani kell. 
 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 

 
c) ÉRV Zrt. 2019. évi üzleti terve 

 
Vámos Istvánné dr.: Az ÉRV Zrt. kérte a 2019. évi üzleti tervének, és az annak részét 
képező közbeszerzési tervének az elfogadását. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal támogatja 
az elfogadását. Alpolgármester úr a bizottsági ülésen elmondta, hogy plusz eredményt 
terveztek jövőre, de túl nagy pozitív eredményt nem tervezhetnek, mert akkor a lakosság 
kizsigerelése állhatna fenn.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az ÉRV Zrt. 2019. évi üzleti tervének és ennek 
részét képező közbeszerzési tervének az elfogadásáról.  
 
A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

70/2019. (III. 29.) határozat 
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Tárgy: ÉRV Zrt. 2019. évi üzleti tervének elfogadása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉRV 2019 évi üzleti tervét és az 
annak részét képező közbeszerzési tervét elfogadja.  
 
Határidő: 2019. március 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

d) Főépítész tájékoztatója 
Településrendezési eszközök felülvizsgálata 

 
Farkas István: Minden évben értékelni kell a településképi könyvvel kapcsolatos 
feladatokat. Mi történt azóta? Az ezzel kapcsolatos lakossági megkeresések 10 alatt 
voltak. Családi házépítéssel kapcsolatos véleményezések esetében az építéshatóság addig 
nem fogadta el a munkát, amíg ezek a tervek nem lettek megvizsgálva, itt minimális 
javítások kellettek. Kisebb átalakításoknál kissé bizonytalanok a lakosok, nem töltik ki a 
kérelmet, ilyenkor mindig azt kérem, hogy mondják jegyzőkönyve mit szeretnének 
csinálni. Elküldik nekem email-ben és így rendben lesz. Településrendezési eszközök 
kötelező felülvizsgálatát az önkormányzat részéről elkezdjük. 26 hatóságot keresünk meg 
a felülvizsgálattal kapcsolatban, adatszolgáltatást kérünk. A tó és környéke rendezése 
elengedhetetlen dolog. A tó környékén vannak engedély nélküli épületek, fel kell szólítani 
a bontásra a tulajdonosokat. Kisajátításra nincs szükség, mert ezek az épületek az 
önkormányzat területére épültek. A rendezési terv elfogadása után felszólíthatjuk 
bontásra. Meg tudjuk rendelni az új digitális térképet, ezek ingyenesek, külterületről és 
belterületről is megkapjuk a térképet. 
 
Vámos Istvánné dr.: A tó jobb oldalán lévő tulajdonosok haladéktalanul kerüljenek 
felszólításra. 5 épületet sürgősen le kell bontani, azért mert nem illenek oda, és nagyon 
rossz állapotban vannak. Kezdődik a tói beruházás, amiben van parti rehabilitáció is, 
bevállaltuk, hogy rendbe tesszük a területet. Sétányról a tehergépjárműveket ki kellene 
zárni. 1 hónapon belül felszólíthatjuk a bontásra a tulajdonosokat, ebben kérem a 
segítséget.  
 
Farkas István: A tulajdonosoknak megírom, hogy el kell bontaniuk a tákolmányokat, 
mert az önkormányzat jelenlegi terveibe nem illik bele. Első körben a felszólításra a 
kötelezést polgármester küldi ki. 
 
Vámos Istvánné dr.: A projekt folyik, indítsuk el ezt a folyamatot.  
 
Dulai Roland: Szükséges lenne most a felszólítás kiküldése a lebontásra, mert tavasszal 
elkezdik egy kis festékkel lekenni az építményt, összegereblyéznek, mindig tesznek hozzá 
valamit.  
 
Vámos Istvánné dr.: A vízfelületre semmit sem szabadna építeni. 
 
Farkas István: Megfogalmazzuk a levelet.  
 
Dulai Roland: A tulajdonosok 70 %-ának megvan az elérhetősége. Vannak olyanok, akik 
4 éve nem voltak kint.  
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Vámos Istvánné dr.: Hirdetményi úton lehet őket értesíteni.  
 
Dulai Roland: Azokkal az építményekkel, amik nem a mi területünkön vannak, de már 
csak a beton tartsa össze, mit lehet tenni? 
 
Farkas István: Nekik is levelet kell írni, akié a terület, az kapja a felszólítást.  
 
Vámos Istvánné dr.: Van érdeklődés befektetői oldalról is. 
 
Farkas István: Lakossági beruházás nagyon korlátozott mértékben van, ha valamit 
szeretnének csinálni, kérem, a tervezőket irányítsák hozzám, hogy összhangot tudjunk 
teremteni. Fogom figyelni a házakat, szoktam lejárni.  
 
Vámos Istvánné dr.: A tóhoz vezető utcában a hegyoldalban lévő házakat le kellene 
bontani. 
 
Farkas István: Igen, ez le is lefotóztam. A tóhoz vezető úttal valamit kellene csinálni. 
Szép a tó, a környezet, de amíg elér az ember, az nem szép. Kétszintű növényzetet, fákat, 
bokrokat kellene betenni. 
 
Vámos Istvánné dr.: Zöld sövényben meg tudnánk állapodni. 
 
Farkas István: Fákat kellen ültetni, alatta zöld sövényes növényeket. Ezeket a házakat 
természetes úton el kell takarni. Amíg a rendezési tervet csináljuk, havonta le fogok jönni. 
Hozom azt is, hogyan állunk, csináljuk a településfejlesztési koncepciót. Állami 
támogatás várható ezekhez a tervekhez. A kocsmáknál, boltoknál lévő reklámokkal 
kapcsolatos történelmi idő lejárt, intézkedni kellene a reklámok levételéről és helyette 
odaillő reklámtáblákat kellene elhelyezni. Kocsmák feliratainál meg van szabva, hogy mit 
tehet ki, műanyagot nem használhatnak. Megkezdjük a település rendezési eszközöknek a 
felülvizsgálatát, erről képviselő-testületi döntés szükséges számunkra. 
 
Vámos Istvánné dr.: Köszönjük főépítész úr tájékoztatását és kérem, szavazzunk arról, 
hogy a Konszenzus Pannónia Zrt. a településrendezési eszközök felülvizsgálatát 
megkezdje. 
 
A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

71/2019. (III. 29.) határozat 
 
Tárgy: Településrendezési eszközök felülvizsgálata 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Konszenzus 
Pannónia Zrt. Arló településen megkezdi a településrendezési eszközök felülvizsgálatát.  
 
Határidő: 2019. március 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készül. 
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K. m. f. 
 
 
Vámos Istvánné dr.      Klisóczkiné Papp Andrea 
    polgármester                    jegyző 
 
Móráné Nemes Edit 
jegyzőkönyvvezető 


