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Vámos Istvánné dr.: köszönti a jelenlévőket, és megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, Balogh Edina munkahelyi elfoglaltsága miatt később csatlakozik az 
képviselő-testülethez. Köszöntöm a mai ülés témáihoz kapcsolódóan megjelent 
vendégeket. A meghívóban feltüntetett napirendtől eltérően javaslom, hogy 5. 
napirendként kerüljön megtárgyalásra az Arlói Tengerszem Óvoda Alapító 
Okiratának módosítása, és 18. napirendként az Arlói Polgármesteri Hivatal SZMSZ 
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módosítása. A falubejárás során a szociális szövetkezet telephelyét és a PILOT 
programon belül folyó munkát javaslom megtekinteni. 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) Antal István kérelme 
2) Bérleti díjak felülvizsgálata 
3) Munkahelyi Esélyegyenlőségi Terv 
4) Tájékoztató a tanévkezdésről 
5) Arlói Tengerszem Óvoda Alapító Okirat módosítása 
6) Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet 
7) Közszolgáltatási hulladékszállítási szerződés 
8) Szociális szövetkezet alapító okirat módosítására fedezet 

biztosítása és pályázati lehetőségről tájékoztató 
9) Szociális tüzelő és a Minden Gyerek Lakjon Jól pályázat 
10) BURSA HUNGARICA pályázat 
11) Rendkívüli támogatásra pályázat benyújtása 
12) KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az 

önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez c. 
pályázat 

13) TOP-2.1.3-15 Település környezetvédelmi infrastruktúra 
hálózat csapadékvíz elvezetés pályázat 

14)  Civil szervezetek pályázatai  
15) Szabó Lászlóné ingatlan felajánlása  
16)  Kovács Józsefné kérelme 
17) Falubejárás 
18) Arlói Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítása 
19) Tájékoztatások 

a) Beretke önkormányzatával közös pályázati lehetőség 
b) Fém tornaeszközök beszerzéséhez fedezet biztosítása 
c) Pályázat kanalas árokásó gép beszerzésére 
d) Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft és az ÉRV 

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. 
határozatainak jóváhagyása 

 

Tárgyalt napirendi pontok: 
 

1. napirendi pont 
 

Antal István kérelme 
 



 3 

A napirendi pont előterjesztője: Antal István Arlói Turisztikai és Közösségi 
Kft. ügyvezetője 

 
Vámos Istvánné dr.: Az ügyvezető kéri-e a zárt ülés tartását? 
 
Antal István: Igen, kérem. 
 
A képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját, melyről külön jegyzőkönyv 

készül. 

 
 

2. napirendi pont 
Bérleti díjak felülvizsgálata 

 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Vámos Istvánné dr.: Ez a felülvizsgálat mindenféle bérletre vonatkozik, a 
lakásokra, sátrakra, a tói házra és a földterület használatra is. Minden évben 
elővesszük ezt a témát, de emelés évek óta nem volt, most viszont indokoltnak 
tartjuk. Összehasonlítva más környékbeli települések bérleti díjaival még mindig 
csak a felénél járunk, nagyon alacsonyak a bérleti díjak. A legalacsonyabb bérleti 
díj egy komfortos 41,3 m2–es lakás esetében 4.455 Ft, a legmagasabb egy 
összkomfortos családi ház bérleti díja 14.130 Ft. A felelős gazdálkodáshoz 
lépéseket kell tenni időnként. Ilyen alacsony bérleti díjak mellett is felhalmozódtak 
a bérleti díj hátralékok, az érintettek részére felszólítást küldünk, és amennyiben 
nem rendezik a bérleti díjat, ezek a munkabérből letiltásra kerülnek. Minél nagyobb 
összeg halmozódik fel, annál nehezebb behajtani.  
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén 
bérleményenként tárgyaltunk a bérleti díjról. Javaslatunk, hogy a lakhatás céljára 
szolgáló helyiségek bérleti díja 25 %-kal emelkedjen, az üzleti tevékenység céljára 
szolgáló helyiségek bérleti díja pedig 50 %-kal. A sátrak napi bérletét 2.000 Ft-ról 
3.000 Ft-ra javasoljuk emelni. A Tájház bérleti díjával kapcsolatban azt javasolja a 
bizottság, hogy a jövőben ne lehessen bérbe adni, muzeális jellege miatt. 
Javasoljuk, hogy a tói házat csak az önkormányzatnál és intézményeinél dolgozók 
vehessék igénybe, - szociális juttatásként - napi díja 5.000 Ft lenne. A Faluház kis 
termének bérletét 100 Ft/óra díjról 150 Ft/óra díjra, a Díszterem bérleti díját 1.500 
Ft/óra összegről 2.000 Ft/óra összegre javasoljuk emelni. A földterület 
haszonbérleti díját javasoljuk 25 Ft/m2/év összegről 40 Ft/m2/év összegre emelni. A 
bérleti díjemelésekkel a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen 
szavazattal egyetértett.  
 
Vámos Istvánné dr.: A tói házat a dolgozók csak saját és családtagjaik részére 
vehetik igénybe és tudomásul kell venni, hogy ha a strand szolgáltatásait igénybe 
veszik, akkor a belépő jegyet meg kell vásárolniuk. 
 
Balázsné Király Rita: Évek óta nem történt emelés, most aktuálissá vált és az 
Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal egyetért a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság javaslatával. Az egyik épületet pályázati segítséggel 
felújították, javasolnánk, hogy a jövő évben a Zombori út 29. épületet is, - 
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amennyiben lesz rá pályázati lehetőség – újítsuk fel. Szomorú, hogy a fizetési 
szándék nem megfelelő, az önkormányzatnak saját dolgozóját kell felszólítani a 
fizetésre.  
 
Bíró Ferenc: A Pannon földterület bérletére hosszú távú szerződést kötöttek az 
önkormányzattal, ehhez nem lehet hozzányúlni. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a két bizottság javaslatáról. 
 
A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

121/2016. (IX.27.) határozat 
 
Tárgy: Önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek, továbbá egyéb 

bérleti díjak 
 

1. Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások és helyiségek, egyéb bérleti díjak összegét 2017. 
január 1. napjától az alábbiak szerint emeli meg: 

 - lakások és a lakáshoz tartozó egyéb  
helyiségek, garázsok bérleti díját   25 %-kal, 

 - üzleti tevékenység céljára szolgáló 
helyiségek bérleti díját    50 %-kal, 

- sátor bérleti díját     3.000 Ft + ÁFA/db/nap 
- Faluház kis termének bérleti díját      150 Ft/óra 
- Faluház nagy termének bérleti díját  2.000 Ft/óra 
- Földterület használatáért megállapított 
   haszonbérleti díjat          40 Ft/m2/év 
összegre. 

2. A Tájház muzeális jellege miatt nem adható bérbe. 
3. Az Arlói tónál lévő házat szociális juttatásként csak az önkormányzat és 

intézményei dolgozói – saját és kizárólag családtagjaik pihenésére – vehetik 
igénybe, 5.000 Ft/nap összegben.  

4. A Képviselő-testület kéri a rendeletben szabályozandó bérleti díjak 
változását az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek 
bérletéről szóló rendeletben átvezetni.  

 
Határidő: 2016. október 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 

Klisóczkiné Papp Andrea jegyző 
 

3. napirendi pont 
 

Munkahelyi Esélyegyenlőségi Terv 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
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Balázsné Király Rita: Kötelező minden önkormányzat számára az 
esélyegyenlőségi terv elfogadása, ennek hiányában a pályázatokon nem vehetnek 
részt. Az aktuális adatokat kellett javítani rajta, ezek megtörténtek. A felülvizsgálat 
elég nagy időszakot ölel fel, 2017. január 1-től 2021. december 31. Az Ügyrendi, 
Szociális és Oktatási Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 3 igen szavazattal 
javasolja a képviselő-testületnek az elfogadását.  
 
A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 

 

122/2016. (IX.27.) határozat 
 
Tárgy:  Munkahelyi Esélyegyenlőségi Terv 
 
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Munkahelyi 
Esélyegyenlőségi Tervet – a 2017. január 1. és 2021. december 31. közötti 
időszakra – a melléklet szerint elfogadja. 
 
Utasítja a jegyzőt az egyéb szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2021. november 30. 
Felelős: Klisóczkiné Papp Andrea jegyző 
          Melléklet 

EESSÉÉLLYYEEGGYYEENNLLŐŐSSÉÉGGII  TTEERRVV  
a 2017. JANUÁR 1. –  2021. DECEMBER 31. időszakra 

 
Általános célok, etikai elvek 

 
1. A megállapodást az aláíró felek a 2017. január 1-től 2021. december 31-ig 

tartó időszakra fogadják el. 
2. A következő időszakra szóló esélyegyenlőségi terv elfogadási határideje 

2021. november 30.  
3. Általános célok: 

A. A jelen megállapodást aláíró felek elkötelezik magukat a munkahelyi 
esélyegyenlőség elvei mellett, és ennek érdekében intézkedéseket hoznak. 

B. A jelen megállapodást aláíró felek az egyenlő bánásmód elveinek 
tiszteletben tartása és az esélyegyenlőség elősegítése érdekében támogató 
intézkedéseket hoznak. 

C. A jelen megállapodást aláíró felek kötelezettséget vállalnak, hogy a nők, 40 
év felettiek, roma identitású, fogyatékkal élő és családos munkavállalók 
esélyegyenlőségének elősegítése érdekében támogató intézkedéseket 
hoznak, különösen a bérezés, szakmai előmenetel, képzés, 
munkakörülmények és a gyermekneveléssel és a szülői szereppel 
kapcsolatos kedvezmények terén. 

D. A munkáltató elkötelezettséget vállal, hogy a foglalkoztatás során megelőzi 
és megakadályozza a munkavállalók hátrányos megkülönböztetését. Ez 
kiterjed a munkaerő-felvételre, az alkalmazásnál a munkabérek, a 
jövedelmek, a juttatások, a képzés, a továbbképzés és egyéb ösztönzések 
meghatározására, az áthelyezés, a felmondás és egyéb foglalkoztatással 
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összefüggő esetekre. Kiterjed továbbá a munkavállalók bárminemű, 
különösen koruk, nemük, családi állapotuk, nemzetiségük, fajuk, 
származásuk, vallásuk, politikai meggyőződésük stb. miatti 
diszkriminációra. Ez alól kivétel a foglalkoztatás jellegéből, vagy 
természetéből egyértelműen következő, szükséges megkülönböztetés esetei.  

E. A megkülönböztetés tilalma, az egyenlő bánásmód elve nem alkalmas az 
összes létező egyenlőtlenség megszüntetésére, amely érheti a 
munkavállalókat foglalkoztatásuk során. Az aláíró felek olyan pozitív, 
méltányos és rugalmas intézkedéseket dolgoznak ki, amelyek elősegítik az 
érintettek foglalkoztatási pozíciójának javulását, megőrzését.  

 
Helyzetfelmérés 

 
4. A helyzetfelmérés adatai a 2016-os évet tükrözik.  
5. A munkáltatónál (a részben önálló intézményekkel együtt) 61 fő 

munkavállaló van alkalmazásban a változó létszámú 
közfoglalkoztatottakon kívül. Ezek 90 %-a nő, 80 %-a 40 évnél idősebb 
korú, 2 %-a roma identitású, 5 %-a fogyatékkal élő vagy megváltozott 
munkaképességű,  52 %-a gyermekes munkavállaló. Az állandó 
határozatlan idejű szerződéssel dolgozók száma magas, a határozott ideig 
dolgozók száma inkább a közfoglalkoztatásra jellemző. 

 

Intézmény 
összes 

munkavállaló 
nő % 

40 év 
feletti 

% roma % 
fogya-
tékkal 

 élő 
% 

csalá-
dos 

% 

PH és kisebb 
intézmények 

18 17 84 15 83 0 0 2 11 8 44 

Közfoglalkoztatott 
munkavállalók 

258 91 35 46 18 196 76 0 0 223 86 

Tengerszem 
Óvoda 

22 22 100 16 73 1 4 1 4 21 95 

Gondozási 
Központ 

4 3 75 4 100 0 0 0 0 4 100 

Napsugár 
Étterem 

11 7 64 8 73 0 0 0 0 10 91 

Idősek Klubja 
 

6 6 100 6 100 0 0 0 0 6 100 

 
 

A. A rövid távú (3 hónap) határozott idejű szerződéssel rendelkező 
munkavállalók közt magasabb arányban szerepelnek a roma identitású 
munkavállalók. 

B. A részmunkaidőben dolgozó munkavállalók közt magasabb arányban 
szerepelnek a roma identitású, családos, 40 év feletti munkavállalók. 

C. A támogatott foglalkoztatásban dolgozó munkavállalók közt magasabb 
arányban szerepelnek a roma identitású munkavállalók. 

D. A közfoglalkoztatásban évről évre emelkedik az 50 éven felettiek, és a nők 
aránya. 2015-ben már a munkavállalók 35 %-a volt a nő. 

6. A munkakörülmények területén: 
A. A munkaerő-felvételi eljárásban résztvevők közt magasabb arányban 

szerepelnek a nők . 
B. A belépő munkavállalók közt magasabb arányban szerepelnek a cigány 

identitásúak. 
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7. A képzések területén: 
A. A továbbképzésben részt vevő munkavállalók közt magasabb arányban 

szerepelnek a nők. 
B. A szakmai továbbképzésben részt vevő munkavállalók közt alacsonyabb 

arányban szerepelnek a roma identitású munkavállalók. 
C. A felsőfokú továbbképzésben részt vevő munkavállalók közt alacsonyabb 

arányban szerepelnek a roma identitású munkavállalók. 
D. A nyelvi továbbképzésben részt vevő munkavállalók közt alacsonyabb 

arányban szerepel valamennyi dolgozó. 
E. A számítógépes továbbképzésben részt vevő munkavállalók közt 

alacsonyabb arányban szerepelnek a 40 év feletti munkavállalók. 
F. A többnapos konferencián, tanulmányúton részt vevő munkavállalók közt 

alacsonyabb arányban szerepelnek a munkavállalók. 
8. A juttatások területén: 

A. Az étkezési hozzájárulásban részesülő munkavállalók közt alacsonyabb 
arányban szerepelnek a cigány identitású munkavállalók, mivel a 
közfoglalkoztatottak nem részesülnek ilyen juttatásban. 

9. A munkavállalók iskolai végzettsége, pozíciója 
A. Az alacsonyabb végzettségű munkavállalók közt magasabb arányban 

szerepelnek a cigány identitású munkavállalók. 
B. A magasabb végzettségű munkavállalók közt magasabb arányban 

szerepelnek a nők. 
C. A számítógép kezelői ismeretekkel rendelkező munkavállalók közt 

magasabb arányban szerepelnek a nők. 
D. A vezető beosztású munkavállalók közt magasabb arányban szerepelnek a 

nők és 40 éven felüliek. 
E. A fizikai munkakörű munkavállalók közt magasabb arányban szerepelnek a 

cigány identitású munkavállalók. 
 

Konkrét célok 
 
A helyzetfelmérés során feltárt hátrányok enyhítésére való tekintettel a következő 
célokat tűzzük ki:  
 
Célok: 

I. Az esélyegyenlőség érdekében esélyegyenlőségi referens kinevezése 
II. Az egyenlő bánásmód betartása és az esélyegyenlőség elősegítése érdekében 

a munkaügyi folyamatok szabályozása 
III. A munkakörülmények javítása, különös tekintettel a 40 év feletti és 

fogyatékos munkavállalók helyzetének javítására 
IV. A képzési programokhoz való egyenlő hozzáférés elősegítése 
V. A nyugdíjas korba való átmenet megkönnyítése 

VI. A családos munkavállalók számára biztosított kedvezmények kiterjesztése 
 

Konkrét programok, intézkedések  
az egyes célcsoportok érdekében 

 
I. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRDEKÉBEN ESÉLYEGYENLŐSÉGI REFERENS 

KINEVEZÉSE 
Az önkormányzat vállalja. hogy: 
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1. A munkáltató esélyegyenlőségi referenst nevez ki.  
A referens feladata:  
� az esélyegyenlőségi terv teljesülésének vizsgálata, melyről beszámolót 

készít 2021. december 31-ig, 
� a következő időszakra vonatkozó esélyegyenlőségi terv előkészítése, 

munkáltatóval és a munkavállalói érdekképviseletekkel való egyeztetése. 
Az egyeztetett javaslat benyújtási határideje 2021. november 30. 

 
II. AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD BETARTÁSÁNAK ESÉLYEGYENLŐSÉG ELŐSEGÍTÉSE 

ÉRDEKÉBEN ÚJ ELJÁRÁSRENDEK KIALAKÍTÁSA. 
Az önkormányzat, munkáltató vállalja. hogy: 

2. Az álláshirdetések megfogalmazásakor és a munkavállalók kiválasztásánál 
kor, nem, nemzetiség, családi és egészségügyi állapot szempontjából nem 
tesz különbséget. Ennek érdekében: 

a.  az álláshirdetések megjelentetéséhez az esélyegyenlőségi referens 
egyetértését kéri. 

3. Az önkormányzat, a munkáltató a munkaerő-felvétel során a hangsúlyt az 
adott munkához szükséges készségekre, képességekre, jártasságokra és 
tapasztalatokra helyezi. A jelöltek kiválasztásánál ugyanolyan fontos 
szempontnak tekinti a hosszú szakmai, gyakorlati munkatapasztalatokat és az 
ezen alapuló megbízhatóságot, mint a többi készség és képesség 
figyelembevételét. Ennek érdekében:  

a. a munkaerő-felvételi eljárásban résztvevőkről nyilvántartást vezet 
„Munkaerő-felvételi eljárásban részvevők nyilvántartása” 
űrlapon. 

4. Előzetes képzéshez, betanuláshoz kötött munkakörök betöltésnél a 
negyven felettiek pályázatát nem utasítják el csak arra hivatkozva, hogy a 
képzés és a betanítás korukból következően már nem kifizetődő befektetés. 

5. Lehetőséget biztosít a panasztételre, a következő módon 
a. Az egyenlő bánásmód megsértése, a zaklatás, jogellenes elkülönítés, 

megtorlás előfordulása esetén a munkavállaló az esélyegyenlőségi 
felelőshöz fordulhat,  

b. Az esélyegyenlőségi felelős a panaszt anonim módon az 
esélyegyenlőségi referens véleményezésével együtt a munkáltató elé 
tárja 7 napon belül.  

c. A panasz munkáltatóhoz való benyújtásától számítva az ügy 
megoldásáig, de legfeljebb 7 napig a kifogásolt munkáltatói 
intézkedés végrehajtása nem lehetséges 

d. Amennyiben a résztevők nem tudnak megegyezni, közvetítőt 
vonhatnak be az eljárásba, ennek költségviseléséről egyedi 
megállapodást kell kötni. 

e. Az eljárás eredményéről a munkavállalót az esélyegyenlőségi 
megbízott tájékoztatja. 

f. Amennyiben így sem sikeres az ügy megoldása, a munkavállaló a 
területileg illetékes munkaügyi bírósághoz fordulhat panaszával. 

g. Az esélyegyenlőségi megbízott tájékoztatja az esetekről a felettes 
regionális szervet (például az Ágazati Párbeszéd Bizottságot).  

 
III. MUNKAKÖRÜLMÉNYEK JAVÍTÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 40 ÉV FELETTI 

ÉS FOGYATÉKKAL ÉLŐ MUNKAVÁLLALÓK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSÁRA  
Az önkormányzat vállalja, hogy: 
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6. A munkakörülményeket úgy alakítja, hogy az folyamatosan elősegítse az 
idősebb korúak, fogyatékkal élők fizikai és szellemi képességeinek maximális 
kiteljesedését, az öregedéssel együtt járó változások ellensúlyozását. 

a. Ennek érdekében felülvizsgálja a 40 év feletti ülő munkát végző 
munkavállalók munkakörülményeit, és javaslatot tesz 
változtatásokra.  
Kedvezményezettek köre (várható létszáma): 40 év feletti 
munkavállalók (35 fő) 
Felelős:  munkavédelmi felelős 
Költségvállaló: munkáltató 

7. A munkavállalók jó egészségi állapotának, biztonságának, és jó közérzetének 
megtartása érdekében  

a. prevenciós szűrővizsgálatokat szervez önkéntes részvétellel a 
legtipikusabb betegségekre való figyelemmel (pl. szemészet, 
vérnyomásmérés, cukorbetegség szűrés),  
Kedvezményezettek köre (várható létszáma): 40 év feletti 
munkavállalók (40 fő/év és emelkedő) 
Felelős: humánpolitikai ügyintéző  
Költségvállaló: munkáltató  

8. Az egészséges életmód kialakítására, folytatására a munkavállalókat aktív 
eszközökkel ösztönzi, ennek érdekében  

A dolgozók részére mozgási lehetőséget biztosít az önkormányzati 
tulajdonú intézményekben. (tornaterem, sportpálya, strandfürdő 
stb.) 
Kedvezményezettek köre (várható létszáma): valamennyi dolgozó 
Felelős: munkahelyi vezető 
Költségvállaló: munkáltató 
 

IV. A NYUGDÍJAS KORBA VALÓ ÁTMENET MEGKÖNNYÍTÉSE 
9. Olyan megoldások kidolgozására törekszik, amelyek a munkáltató és a 

munkavállaló érdekeit egyaránt figyelembe veszi, amelyek során a 
munkavállaló a nyugdíjba vonulást megelőző években felkészülhet a 
nyugdíjazására, a nyugdíjas életformára, az aktív nyugdíjas évekre.  

a. Ennek érdekében egyénre szabottan nyugdíj-előkészítő 
programokat szervez. 

Kedvezményezettek köre (várható létszáma): nyugdíjazási korhoz közel 
álló munkavállalók  
Felelős: humánpolitikai ügyintéző 
Költségvállaló: munkáltató  

10. A nyugdíjazás előtt álló idősebb munkavállalók szakmai képességét és 
tapasztalatát maximálisan felhasználja.  

a. A nyugdíj előtt álló munkavállalók munkaidejét azok 
beleegyezése nélkül nem csökkenti.  
Kedvezményezettek köre (várható létszáma): a vonatkozó 
nyugdíjkorhatárnál legfeljebb 5 évvel fiatalabb munkavállalók  
Felelős: munkáltatói jogok gyakorlója  
Költségvállaló: munkáltató  

11. A korengedményes nyugdíjazás egyénre és munkáltatóra gyakorolt 
hatását annak alkalmazása előtt megvizsgálja.   
Kedvezményezettek köre (várható létszáma):   
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Felelős: munkáltatói jogok gyakorlója  
Költségvállaló: munkáltató  

 
V.  A KÉPZÉSI PROGRAMOKHOZ VALÓ EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS ELŐSEGÍTÉSE 

12. A szakképzett és alkalmazkodóképes munkaerő számának növelése 
érdekében  biztosítja az egész életen át tartó tanulás lehetőségét minden 
munkavállaló számára.  

a. Ennek érdekében a munkakör ellátását segítő, valamint a szakmai 
előmenetelhez hozzájáruló képzésekben való részvétel 
engedélyezése kortól, nemtől, családi és egészségügyi állapottól 
függetlenül történik. 

13. A munkavállaló tanulási, továbbképzési és fejlődési igényeit folyamatosan 
átvizsgálja, azokat a munkavállaló érdekeivel összehangolja. Ennek 
érdekében:  

a. a munkáltató minden évben képzési tervet készít, amelyben külön 
hangsúlyt fektet a hátrányos helyzetű munkavállalók képzésére.  
Kedvezményezettek köre (várható létszáma): minden hátrányos 
helyzetű csoportba tartozó munkavállaló  
Felelős: munkáltató 
Költségvállaló: munkáltató  

b. a kevesebb mint egy év időtartamú határozott idejű 
munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat tájékoztatja a 
számukra elérhető munkaerőpiaci esélyeiket növelő képzésekről 
későbbi elhelyezkedési esélyeik javítása érdekében,  
Kedvezményezettek köre (várható létszáma): kevesebb mint egy év 
időtartamú határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező 
munkavállalók  
Felelős: munkáltatói jogok gyakorlója  
Költségvállaló: munkáltató  

 
VI. A CSALÁDOS MUNKAVÁLLALÓK SZÁMÁRA BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNYEK 

KITERJESZTÉSE 
 

Az önkormányzat vállalja. hogy: 
14. A családi kötelezettségekkel rendelkező munkáltatók nyilvántartása céljából, 

a kedvezmények kihasználhatósága érdekében bevezeti a „Nyilatkozat az 
eltartott gyermekek számáról” (1. Melléklet). 

15. A családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolás érdekében,  
a. biztosítja a rendkívüli családi események (gyermekszületés, 

gyermek ballagása stb.) esetére a szabadságot (a rendes 
szabadságkeret terhére). 
Kedvezményezettek köre (várható létszáma): gyermekes 
munkavállalók (25 fő) 
Felelős: munkahelyi vezető  
Költségvállaló: munkáltató  

b. biztosítja a munkavállalók gyermekei számára szakmai gyakorlat, 
diplomamunka konzultáció lehetőségét,  
Kedvezményezettek köre (várható létszáma): gyermekes 
munkavállalók (25 fő) 
Felelős: munkahelyi vezető  
Költségvállaló: munkáltató  
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c. a gyermekes munkavállaló munkaidő beosztásánál figyelembe 
veszi a gyermekgondozó és oktatási intézmények nyitva tartását, 
amennyiben ezen az időszakon túli munkavégzést rendel el, a 
munkavállalót legalább 24 órával előbb tájékoztatja.  
Kedvezményezettek köre (várható létszáma): gyermekes 
munkavállalók (25 fő) 
Felelős: munkahelyi vezető  
Költségvállaló: munkáltató  

 
F. A munkahelyi esélyegyenlőség elősegítése érdekében esélyegyenlőségi 

referenst nevez ki. 
Az esélyegyenlőségi referens személye:  

Önkormányzatnál és Polgármesteri Hivatalnál: Dorkó Andrea 
esélyegyenlőségért felelős munkatársak: 

Tengerszem Óvodákban: Rákosi Lászlóné 
Gondozási Központban: Koós Éva 
Napsugár Konyha Étteremben: Kovács Józsefné 

 
Jelen megállapodást a munkahelyi esélyegyenlőség érdekében a következő 
szervezetek képviselői aláírásukkal elfogadják. 
 
Munkáltató részéről: Munkavállalók részéről: 
 
   
   
   
   
   
   
A megállapodást előkészítette: Dorkó Andrea 
 
Érdekegyeztetési folyamat: 
Pedagógusok szakszervezete BAZ Megyei Szövetsége  
Pedagógus Szakszervezet  
Közalkalmazotti Tanács  
 
Arló, 2016. november 10. 
 

4. napirendi pont 
 

Tájékoztató a tanévkezdésről 
 
A napirendi pont előterjesztője: Póczos Andrea Arlói Széchenyi István 

Általános Iskola igazgatója 
 Lukán Istvánné Arlói Tengerszem Óvoda 

vezetője 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Arlói Széchenyi István Általános Iskola 
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Póczos Andrea: Az iskolában a BTMN és SNI gyerekek száma napról napra 
növekszik, ez azt jelenti, hogy az iskolánkba járó gyerekeknek több mint a negyede 
valamilyen fejlesztést, megsegítést igényel. Sajnos várhatóan ez a szám még 
növekedni fog. Szerencsére jól felkészült fejlesztő pedagógussal és 
gyógypedagógussal rendelkezünk, mindent próbálunk megtenni az érdekükben. 
Nagy létszámú 1. osztállyal indultunk, az egyik osztályban 25 fő, a másikban 24 fő 
van. Nagy probléma a gyerekek beszoktatása, az iskolába érkezéssel és távozással 
vannak gondok, rendőri intézkedésre is sor került.  
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és a vezetők intézményben tartózkodásának rendje fejezetnél 
kérnénk kijavítani, hogy az igazgatónő hétfőn és csütörtökön tartózkodik 16 óráig 
az iskolában.  
 
Vámos Istvánné dr.: Köszönöm az iskola dolgozóinak a munkát, a továbbiakban 
eredményes munkát kívánunk. Kérem, szavazzunk az iskola tanévkezdési 
tájékoztatójának elfogadásáról.  
 
A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 

 

123/2016. (IX.27.) határozat 
 
Tárgy:  Tájékoztató a tanévkezdésről 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Széchenyi István 
Általános Iskola 2016/2017. évi tanévkezdésről szóló tájékoztatóját elfogadja.  
 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Arlói Tengerszem Óvoda 
 
Lukán Istvánné: Az óvodába felvett gyerekek száma 152 fő, ebből 78 fő 
tanköteles.  
 
Lukán Istvánné: Két olyan család költözött vissza a településre, akiknek 
tanköteles korú gyermekeik vannak, így már 152 gyerek van felvéve az óvodába. A 
6 évesek száma 26, a tanköteles korú gyerekek száma 78. Azok a gyerekek, akik a 
jegyzőtől felmentést kértek tegnap még 44 voltak, nem tudom van-e ebben 
változás. Úgy néz ki, hogy meg kell emelni a csoportok létszámát. A mai ülés előtt 
kiosztottunk egy tájékoztató táblázatot a csoport szoba, mosdó, öltöző méreteiről. 
A törvény előírja, hogy 2 m2 terület kell egy gyereknek. Nálunk ez egyetlen 
csoportszobában sincs meg, sem a mosdó, sem az öltöző nem felel meg a törvényi 
előírásoknak.  
 
Balázsné Király Rita: Egy gyerek óvodai felmentéséhez a védőnőnek, az 
óvodavezetőnek és a jegyzőnek egyet kell érteni. Helyhiány miatt a gyerekeket 
nem lehet elutasítani. Annak érdekében, hogy az önkormányzat megfeleljen a 
törvénynek, és az óvoda se kerüljön nehéz helyzetbe, 20 %-kal meg kell emelni a 
létszámot. A parlament hozott egy olyan törvényt, hogy a 3 éves gyerekeket be kell 
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óvodáztatni, de a feltételeit nem teremtették meg. Az Ügyrendi, Szociális és 
Oktatási Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja 20 %-kal megemelni 
a létszámot, így nem 150, hanem 180 fő lesz az óvoda létszáma. Szomorú, hogy a 
TOP pályázaton nem nyertünk óvodabővítésre. Szó volt a bizottsági ülésen a mobil 
óvodáról is, amíg nem lesz lehetősége az önkormányzatnak, hogy 2 csoporttal 
kibővítse az óvodát, ez megoldás lehet. A környező községekben az a helyzet, hogy 
inkább hálóval fogják a gyerekeket. Törvényileg meg kell felelni az óvodának is és 
az önkormányzatnak is.  
 
Klisóczkiné Papp Andrea: A köznevelési törvény tartalmazza, hogy 20 %-kal 
több gyermek vehető fel az óvodába, ezért nem kell módosítani az alapító okiratot.  
 
Balázsné Király Rita: Az önkormányzatnak meg kell felelnie olyan törvénynek, 
aminek nem tud.  
 
Vámos Istvánné dr.: Az önkormányzat két pályázatot nyújtott be óvodabővítésre 
és a lehetséges önerőt is vállalta, mert eleget kívánt tenni annak, hogy működtesse 
az alapfokú oktatási intézményt. Tudja az állam is, hogy az önkormányzatok 
pályázati forrás nélkül nem képesek ilyen beruházásra, 60-70 millió Ft-ot nem lehet 
5 éves költségvetésből sem kispórolni. Tavasszal kiküldtük az óvodás korú 
gyermekek szüleinek a kérdőíveket, az önkormányzat, az óvoda is megdolgozott 
vele, hogy ezek a kérdőívek kimenjenek. Látható volt, hogy szeptember 1-ig meg 
kell tenni a megfelelő lépéseket. Elsikkadtunk a probléma mögött. Felvetődött, 
hogy adjuk oda a gyerekeket más településre, csináljunk Borsodszentgyörggyel, 
Járdánházával intézményi társulást, menjenek el a gyerekek oda óvodába, de ez 
nem aratott sikert a pedagógusok részéről. Az önkormányzat számára ez a másik 
lehetőség. 
 
Vámos Istvánné dr.: Továbbra is van lehetősége az önkormányzatnak intézményi 
társulást vagy egy feladatra önkormányzati társulást létrehozni. Törvény adta 
lehetőség a 20 %-os létszámbővítés. A jegyző felhívására kezdtünk el gondolkodni 
az óvodai létszámról, 65 gyereknek a helyzete volt kérdéses. Elindult a szülők felé 
a felhívás, a nyári időszakban ezen túl kellett volna lenni és nem most kapkodni. 38 
fő, aki felmenthető, folyamatban van 8 gyerek felmentése, akiknél még nem 
tisztázott, hogy kéri-e a szülő a felmentést. Elutasításra került a védőnők részéről 2 
gyerek, őket fel kell venni. Korábban kértük, maradjon az alapító okiratban az SNI 
lehetőség is, akkor azt mondták ki kell venni, időközben kiderült, hogy egytől több 
ilyen gyerek van, most pedig kullogunk az események után. Nincs komoly 
szakmaiság. Az önkormányzat megtette ezeket a lépéseket, meg fogom tenni a 
társulás irányába is ezeket a lépéseket. Ha a gyerekek elmennek innen óvodába, 
már az iskolába sem ide fogják beíratni a szülők. Nem tudom a kérdéses 30-ból 
lesz-e 15 gyerek, akit fel kell venni. A pályázatnak lesz további szakasza és addig 
adjuk be, amíg lehet. A mobil óvoda is csak átmeneti jellegű lehet. Azt is látni kell, 
erre a pályázatra óvodánként 60-70 millió Ft-ot lehetett volna megpályázni és az 
egész országban 10-15 pályázatra elegendő pénz állt rendelkezésre.  
 
Lukán Istvánné: Akkor, amikor megtörtént a beiratkozás mi időben kiküldtük a 
szülőknek a határozatot, hogy helyhiány miatt utasítottuk el a gyerekeket, de ezeket 
a jegyzőnek is elküldtük. Úgy érzem mindketten mulasztást követtünk el. 
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Vámos Istvánné dr.: Az állásfoglalás azt írja, hogy helyhiány miatt el lehet 
utasítani, de az állásfoglalás végén ott van, hogy ez nem jogszabály, erre 
érvényesen hivatkozni nem lehet. A törvényt be kell tartani.  
 
Bíró Ferenc: A 20 %-os létszámemelési lehetőséggel élni kell. A tavalyi évben a 
beszámolóban az átlag kihasználtság 60 % körüli volt. Ez az adat gondolkodóba 
ejtett, mert beiratkoznak, de nem tudjuk felvenni őket, akiket pedig felvettünk, őket 
nem hordják óvodába. Ha építenénk egy új óvodát, felvetődik a kérdés, hogy kinek 
is? Ha csak beiratkozáskor van óvodás gyerek, és a szorgalmi időszakban a szülők 
nem hordják el az óvodába, akkor a mutatók ilyen rosszak. A törvény adta 
lehetőséggel meg kell emelni a felvett gyerekek számát. 
 
Balázsné Király Rita: Mennyi gyerekről van szó? Teljesen más adatot mond a 
vezető óvónő és más létszámról beszél a polgármester. 
 
Vámos Istvánné dr.: 152 fő van az óvodába. Hány főt utasítottatok el? 
 
Lukán Istvánné: 44 fő kérte a felmentést és 25 fő, akik december 31-ig töltik be a 
3. életévet. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: 44-en kérték a felmentést, ezzel az óvodavezető, 
védőnő egyetért. További 10 kérelem van most, amiből 7 rendben lesz, de 3 
gyereknek a felmentését a védőnő nem írja alá. 15 gyerek esetében még nem jelzett 
a szülő, hogy szeretné-e beíratni. Maximum 18 gyerekről lehet szó.  
 
Vámos Istvánné dr.: Az átmeneti időszakban így megoldható a helyzet.  
Kérem, szavazzunk az Arlói Tengerszem Óvoda tanévkezdési tájékoztatójának 
elfogadásáról és az óvodai létszám 20 %-kal történő megemeléséről. 
 
A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 

 

124/2016. (IX.27.) határozat 
 
Tárgy: Tájékoztató a tanévkezdésről és döntés az óvodába felvehető gyermekek 

létszámának megemeléséről 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Tengerszem Óvoda 
2016/2017. évi tanévkezdésről szóló tájékoztatóját elfogadja, és hozzájárul, hogy 
az óvoda az alapító okiratban szereplő 150 főben meghatározott maximális 
gyermeklétszámtól 20 %-kal több gyermeket vehessen fel az intézménybe.  
 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
(Póczos Andrea távozott a képviselő-testület üléséről) 

 
5. napirendi pont 
 

Arlói Tengerszem Óvoda Alapító Okirat módosítása 
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A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
(Megérkezett az ülésre Balogh Edina képviselő) 

 
Klisóczkiné Papp Andrea: Az alapító okiratba az SNI gyerekek nevelését be kell 
tenni. A 150 fő létszám maradhat, mert a köznevelési törvényben benne van, hogy 
az engedélyezett létszám 20 %-kal túlléphető. Ezt határozatba lehet foglalni. Az 
alapító okirat 4.3 pontja A költségvetési szerv alaptevékenysége kiegészülne a 
„sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésével”, a 4.4 pontja pedig a 
091120 kormányzati funkció számú sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelésének, ellátásának szakmai feladatival.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Arlói Tengerszem Óvoda Alapító 
Okiratának kiegészítéséről.   
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

125/2016. (IX.27.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Tengerszem Óvoda Alapító Okiratának módosítása és módosításokkal 

egységes szerkezetben való elfogadása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Arlói Tengerszem Óvoda 
– a határozat 1. mellékletét képező – Módosító Okiratát, és a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt – a határozat 2. mellékletét képező – Alapító Okiratát 
jóváhagyja. 
 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
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6. napirendi pont 
 

Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Vámos Istvánné dr.: Borsodnádasdtól tegnap kaptuk meg az alapellátási ügyelet 
működésével kapcsolatos rendelet-tervezetet, ebben köteles az önkormányzat 
szabályozni az ügyelet működését.  
 
Klisóczkiné Papp Andrea: A kiküldött anyag 6. §-ának kiegészítését kérem a 
következők szerint: Az iskola-egészségügyi ellátás a III. védőnői körzetben 
„található oktatási, nevelési intézményekre terjed ki.”Az anyagot meg kellett 
küldeni az orvosoknak, védőnőknek és a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnek is. 
Minden érintett egyetértett az előterjesztéssel. 
 
Balázsné Király Rita: Jogszabályi változás következtében kellett módosítani a 
rendeletet. Több része is van az előterjesztésnek, a háziorvosi ellátás 2 körzetben 
valósul meg és az utcára történő lebontás is itt található. Minden részletezve van az 
előterjesztésben. Szomorú dolog, hogy a fogászati ügyeleti rendszer megoldatlan, 
Budapestre kell menni fogorvosi ügyeletre. Ez tarthatatlan állapot. Az Ügyrendi, 
Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a rendelet-tervezet 
elfogadását.  
 
Vámos Istvánné dr.: 2006. január 1-től működött Ózdon fogorvosi ügyelet is, 5 
éven keresztül napi 4 órát ügyeltek. 8.000 Ft/óra volt a díjazás. Ezt sajnos 
megszüntették.  
 
Pozsár Istvánné: Rákérdeztem a fogászati ügyeletre, amikor Bélteczki dr-ral 
készítettem riportot azt mondta, nem rajtuk múlik a fogászati ügyelet 
megszervezése, népességi létszámhoz van kötve, hol alakítanak ki ügyeletet.  
 
Dulai Roland: Miskolcon működik a szájsebészet, oda lehet menni.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk először a háziorvosi ügyeleti ellátásról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

126/2016. (IX.27.) határozat 
 
Tárgy: Háziorvosi ügyeleti körzet megállapítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Borsodnádasd 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátások 
körzetinek megállapításáról szóló rendelet háziorvosi ügyeleti ellátási körzethatárra 
vonatkozó szakaszának elfogadásához.  
 
Határidő: 2016. október 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
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Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a rendelet-tervezet elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 
 

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
13/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátási körzetekről 
 

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi 
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi 
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 
törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
alapellátásért felelős országos módszertani intézet, az alapellátást végző orvosok, 
védőnők és Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 13/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelet 3. 
mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Szociális és 
Oktatási Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
A háziorvosi ellátás az 1. mellékletben szereplő utca szerinti körzetbontásban két 
körzetben valósul meg. 
 

2. § 
 
A házi gyermekorvosi ellátás a nagyközség egész területére meghatározott egy 
körzetben történik. 
 

3. § 
 

A fogorvosi alapellátás a nagyközség egész területére meghatározott egy körzetben 
történik. 
 

4. § 
 

Arló nagyközség területén a háziorvosi és házi gyermekorvosi alapellátáshoz 
kapcsolódó ügyeleti ellátást a Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati 
Társulás látja el. Székhelye: 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12. 
  

5. § 
 
A védőnői ellátás a 2. melléklet szerinti körzet-bontásban három körzetben 
történik. 
 

6. § 
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Az iskola-egészségügyi ellátás a III. védőnői körzetben található oktatási, nevelési 
intézményekre terjed ki. 
 

7. § 
 

(1) Ez a rendelet 2016. szeptember 29-én lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a kötelező egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 

13/2004. (III.29.) rendelet. 
 
 
 Vámos Istvánné dr.     Klisóczkiné Papp Andrea  
      polgármester                                                           jegyző 
 

1. melléklet 
A háziorvosi ellátás körzetei 

 

 Az I. háziorvosi szolgálat Arló, Rákóczi út 5. 3. ajtó: 
 
 Ady Endre út teljes egészében 
 Benéte út teljes egészében 
 Zombori út 
 Hunyadi út 
 Mátyás király út 
 Kassai út teljes egészében 
 Rákóczi út  
 Széchenyi utca 
 Kossuth utca 
 Vásártér utca 
Tói utcák: 
 Akácos utca 
 Bányász utca 
 Fácános utca 
 Fenyő utca 

Gombás utca 
 Halász utca 
 Kiserdő utca 
 Kohász utca 
 Lejtő utca 
 Suvadás utca 
 Várhegy utca 
 Virágos utca 
  

Bagólápa tanya 
Dobronyapuszta tanya 

 Gúnár tanya 
Ivánka tanya 
Keserű tanya 

 Vanyics tanya 
 
A II. háziorvosi körzet Arló, Rákóczi út 5. 2. ajtó: 
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 Dózsa György út 
 Dankó út 
 Brassói út 

Csikány Miklós tér 
 Pozsonyi út 
 Zrínyi út 
 Táncsics telep 
 Arany János út 
 Jókai út 
 Vasút út 
 Petőfi telep 
 Gagarin út 
 Dóna tanya 
 Póczos tanya 
 Somsálykitérő tanya 
 

2. melléklet 
A védőnői ellátás körzetei 

 
    Az I. területi védőnői gondozási kör Arló, Ady E. út 125.: 
 

Ady Endre út  2. – 260.,  1. - 163. 
Benéte út 
Hunyadi János út 
Kassai út 
Mátyás király út 
Zombori út 
Dobronyapuszta tanya 
Ivánka tanya    
 

A II. területi védőnői gondozási kör Arló, Ady E. út 125.: 
Arany János út 
Brassói út 
Csikány Miklós tér 
Dankó út 
Dózsa György út 
Jókai Mór út 
Pozsonyi út 
Rákóczi út 

                     Széchenyi utca 
  Kossuth utca 
  Vásártér utca 

Táncsics telep 
Vasút út 
Zrínyi út 
Dóna tanya 
Pócos tanya 
Vanyics tanya 

                     Somsálykitérő tanya 
 



 24 

 A III. területi védőnői gondozási kör Arló, Rákóczi út 3. A.: 
Ady Endre út 262 – végig, 165 – végig 
Gagarin út 
Petőfi telep 
 
Tói utcák: 

   Akácos utca 
   Bányász utca 
   Fenyő utca 

Gombás utca 
   Halász utca 
   Kiserdő utca 
   Kohász utca 
   Lejtő utca 
   Suvadás utca 
   Várhegy utca 
   Virágos utca 
 
  Bagólápa tanya 

Gúnár tanya 
Keserű tanya 

 
 Arlói Tengerszem Óvoda (Székhely: 3663 Arló, Ady Endre út 164. 
     telephely: 3663 Arló, Gagarin út 51.) 
 
 Arlói Széchenyi István Általános Iskola (Székhely: 3663 Arló, Rákóczi út 
3/A. 
     telephely:  3663 Arló, Rákóczi út 3. 
       3663 Arló, Rákóczi út 3/B. 
       3663 Arló, Rákóczi út 3/C. 
       3663 Arló, Rákóczi út 14/A. 
       3663 Arló, Ady Endre út 150.) 
 

7. napirendi pont 
 

Közszolgáltatási hulladékszállítási szerződés 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Vámos Istvánné dr.: A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt.-nek írtunk levelet a tói ingatlan tulajdonosok szemétszállítása 
ügyében, kértük legyen lehetőség jogszabály módosításra. Szerettük volna, hogy a 
speciális helyzetben lévő tó környéki tulajdonosok zsákos szemétgyűjtést 
folytathassanak. Vannak olyan utcák, ahová nem tud bemenni az autó, és a horgász 
tanyák is különleges helyzetben vannak. A tónál találhatóak olyan ingatlanok, amit 
még üdülőként sem használnak. Sok olyan távol lakó tulajdonosnak van ingatlana, 
akik évente sem jönnek el, így nem képződik szemét, ezért a zsákok megvásárlását 
tartottuk volna indokoltnak, mert a zsákok árában benne van a hulladékszállítás és 
ártalmatlanítás díja is. Elégedetlenek vagyunk, mert a tóhoz a 4,1 m3 konténer 
helyett 1,1 m3-es fedeles konténereket raktak ki, ami nem alkalmas a szemét 
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tárolására. Az illegális hulladékok megjelennek a tó környékén. Jelenleg az 
önkormányzat fizeti a tói tulajdonosok szemétszállítását, ami méltatlan a belterületi 
lakókkal szemben. A tói lakosok azt mondják, nem pakolnak le szemetet, mégis 
rengeteg szemét keletkezik. Megvizsgálta a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. a Zöld Völgy Kft-vel kötött szerződésünket és 
úgy találta, a szerződés olyan elemeket tartalmaz, ami a hulladékgazdálkodási 
törvénnyel ellentétes és kérte a módosítását 8 napon belül. Kérem, hogy az ebben 
lévő javaslatokkal értsünk egyet, keressük meg a ZV Kft.-t, hogy a törvénynek 
megfelelően módosítsa a szerződést. Pl. nem megfelelően tartalmazza a szerződés a 
közszolgáltatási díj beszedését, ki, hogyan és milyen módon végzi, nem 
megfelelően tartalmazza a kintlévőségek kezelését sem. Április 1-től senki nem 
fizet a Zöld Völgy Kft-nek, az NHKV-nek kellene fizetni és ők fizetnek majd a 
szolgáltatónak. Tőlünk, lakosoktól nem szedte be a NHKV a díjat. Sajnos a feltett 
kérdésünkre nem kaptunk érdemi választ a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-től. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal 
egyetért a szerződés kiegészítésével.  
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és 3 igen szavazattal javasolja a kiegészítés elfogadását. 
Ellentmondást érzek, mert a NHKV a munkát mással végezteti el, ő pedig beszedi a 
pénzt. A lakosok nagy része azt mondja már be kellett volna szedni a pénzt. A 
szolgáltatást elvégzik, de aki ki szeretné fizetni a szolgáltatás díját, azokat meg 
kellene becsülni. Egyre több olyan rendeletet hoznak, hogy először döntenek, utána 
kiderül nincs meg a feltétele annak, amit velünk meg akarnak csináltatni. Nem 
náluk fognak reklamálni az emberek, ha 6 havi számlát fognak kapni, hanem 
helyben fog lecsapódni. Sajnálatos, hogy a Zöld Völgy Kft. és a NHKV között 
nincs megfelelő kapcsolat, ezzel kellett volna kezdeni az átalakítást. Ezekbe 
sokszor belefutunk. Szeretnénk a mielőbbi számla kiküldését. 
 
Vámos Istvánné dr.: A tótól már elvitték a nagy konténert, most a temetőből 
viszik el. Írásban tiltakoztam ellene, mert a temetések után a nagy koszorú keretek 
nem férnek bele a 1,1 m3 konténerbe. Ennek ellenére közölték, hogy ezt kell 
elfogadni. 6 db 1,1 m3 fognak kitenni. Küzdünk itt is és a számlázásnál is, mert a 
lakosság a polgármestert és a képviselőket hibáztatja.  
 
Dulai Roland: A Zölgy Völgy Kft. csekkjei engem megtaláltak, én fizetem a 
szemétszállítást. Sokan vannak, akik fizetnek és még többen, akik nem fizetnek. 
Nekünk is jön a számla, és az önkormányzatnak is, tehát dupla számlázás van. Ha 
nem jön ki az autó, akkor a médiához fordulnak a tói lakosok. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: A jogszabályban benne van, hogy a gyűjtő pontokon 
biztosított a szemétszállítás. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy a szerződésmódosításra 
felhívjuk a Zöld Völgy Kft. figyelmét. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
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127/2016. (IX.27.) határozat 
 
Tárgy: Közszolgáltatási hulladékszállítási szerződés 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. levelének 
megfelelően a közszolgáltatási szerződés módosítására kerüljön sor a Zöld Völgy 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. és az önkormányzat között. 
 
Határidő: 2016. október 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

8. napirendi pont 
 

Szociális szövetkezet alapító okirat módosítására fedezet 
biztosítása és pályázati lehetőségről tájékoztató 

 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: Elnök váltás történt a szövetkezet élén. Az alapító okirat 
jogszabályváltozás miatt módosításra szorul. Eddig úgy működött a szövetkezet, 
hogy volt elnöke és volt egy pénzügyi felügyelő biztosa. A jogszabályváltozás 
következtében elnökséget és elnök-igazgatót kellett választani, a pénzügyi biztos 
helyett pedig felügyelő bizottságot. Emiatt szükséges az alapító okirat módosítása. 
A szövetkezet tagja az önkormányzat és javaslom, hogy az összesen 45.000 Ft-os 
költségre fedezetet biztosítson az önkormányzat.  
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal és 1 
tartózkodással javasolja a fedezet biztosítását. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen 
szavazattal javasolja elfogadását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a hozzájárulásról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

128/2016. (IX.27.) határozat 
 
Tárgy: Szociális szövetkezet alapító okirat módosítására fedezet biztosítása  
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 2016. 
évi költségvetés terhére fedezetet biztosítson a szociális szövetkezet részére 45.000 
Ft összegben az alapító okirat módosítására. 
 
Határidő: 2016. október 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
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Vámos Istvánné dr.: A szociális szövetkezetek részére megjelent most egy 
pályázat. 2013-ban megalakultak a szövetkezetek és akkor a működéshez a 
hátrányos helyzetű településeknek lehetett igényelni 50 millió Ft vissza nem 
térítendő támogatást. Mi is megpályáztuk, de nem nyertünk, saját erőből 
megpróbáltuk elkezdeni a működést. Előkészítő munkálatokra 9 millió Ft-ot 
kaptunk, amelyből gépeket vásároltunk. Betontermékeket tudtunk gyártani, és 
hasznosítani az önkormányzat által. A tavalyi közfoglalkoztatási kiállítás 
alkalmával államtitkár helyettesnek elmondtam, hogy amennyiben nem kapunk 
támogatás, nem tudunk továbbműködni. Így vásárolhattuk meg a telephelyet és 
működésre alkalmassá tettük. A termékekből már eladtunk 150 db járdalapot 
magánszemélynek és van újabb megrendelésünk járdalapok, illetve betonelemek 
gyártására. Szeretném, ha zöldség feldolgozó ágazat lenne a szövetkezetbe, de 
ennek az engedélyeztetése nem telik ki a bevételekből. Jelenleg 5-6.000 Ft 
forgótőkével rendelkeznek. Egy betontermék beminősítése 250.000 Ft körül van, 
kb. 1 millió Ft szükséges az engedélyek beszerzésére. A foglalkoztatás, a 
szövetkezeti tagok részére jelenleg nem tud működni, mert a munkabért nem tudjuk 
kitermelni. Ez a pályázat erre való, 36 hónapra 62 millió Ft összegre pályázatot 
lehet benyújtani, ez 5 ember munkabére. A szövetkezetnek, ha elnyeri a pályázatot, 
18 hónap továbbfoglalkoztatást kell bevállalnia az 5 ember részére. Készíttettem 
költségvetést egy kft-vel a betontermékek gyártásáról és a kft. azt állapította meg, 
hogy 50 %-os kapacitás kihasználtság mellett lehet jó haszonnal gyártani a 
termékeket. Az önkormányzat az elmúlt ülésen határozott arról, hogy 
haszonkölcsön szerződés keretében másfél évre odaadja ezeket a gépeket. 15 fajta 
tevékenység van a szövetkezetnél, a több lábon állásból kitermelődne a következő 
18 hónap munkabére. Ha nem próbáljuk meg, akkor nem lesz semmi, kockázati 
lehetőségnek lenni kell, és nagy kockázat nincs benne. A következő időszakban 
csökkeni fog a közfoglalkoztatási létszám és kivezetésre fog kerülni ez a 
foglalkoztatási forma.  
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megvitatta az 
előterjesztést és 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással javasolja a pályázat 
benyújtását. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen 
szavazattal egyetért a pályázat benyújtásával.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a pályázat benyújtásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

129/2016. (IX.27.) határozat 
 
Tárgy: Pályázat benyújtása  
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Arlóicum szociális 
szövetkezet tagja, támogatja, hogy a szociális szövetkezetek számára kiírt 
pályázatot a szövetkezet nyújtsa be, mely programban a szövetkezet 
projektmenedzser foglalkoztatását és 5 fő részére 36 hónapos munkabér támogatást 
kíván igénybe venni. A pályázó vállalja a pályázati feltételként előírt 18 hónapos 
továbbfoglalkoztatást.  
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Határidő: 2016. október 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

9. napirendi pont 
 

Szociális tüzelő és a Minden Gyerek Lakjon Jól pályázat 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Szociális célú tüzelőanyag pályázat  
 
Vámos Istvánné dr.: A szociális tüzelőnél a pályázati kiírása úgy szól, hogy 100 
%-os támogatást nyújt az 5.000 fő alatti települések lakosainak. A táblázatban 
meghatározott összegek vannak, 16.000 Ft/m3+ÁFA szerepel, miközben 1 m3 fa 
22.000 Ft-ba kerül. A különbözetet az önkormányzatnak kell fizetnie és a 
házhozszállítást is fizetni kell. Szociális rendeletünk lakhatási támogatásként tüzelő 
támogatás adására ad lehetőséget.  
 
Papp Zsóka: A korábbi évek tapasztalata az volt, hogy eladták, elcserélték, a 
vállalkozó összevásárolta a jegyeket. Nem került megfelelő helyre, nem szolgálta 
azt a célt, amiért bepályáztunk. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 
szavazattal azt támogatja, hogy az önkormányzat ne nyújtson be pályázatot 
szociális tüzelőre. 
 
Balázsné Király Rita: 3 évvel ezelőtt teljesen külön módszert kellett kidolgozni 
arra, kiknek adjuk oda a tüzelőt. Megint abba a helyzetbe kerültünk, hogy ilyen 
pályázati feltételeknek nem tudunk megfelelni. Többször felmerült az is, hogy 
szinte ugyanazok kerülnek bele a támogatási körbe, akik lakásfenntartási 
támogatásban is részesülnek. Az lenne a jó, ha engedné azt a lehetőséget, hogy mi 
döntsük el, kik azok a rászorulók, akiknek ezt a támogatási formát javasolnánk. 
Sok olyan lakos van, akik nem kerülnek bele, de mégis sokkal jobban 
rászorulnának, mint akiknek adható lenne. Az önkormányzat lehetőséget ad arra, 
hogy a rászorulók a lakásfenntartási támogatás keretében vásároljanak tűzifát. Az 
Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 szavazattal azt javasolja, hogy az 
önkormányzat ne nyújtson be pályázatot szociális tűzifára.  
 
Bíró Ferenc: 100 %-os pályázatról van szó, de ez nem igaz, mert kb. az 50 %-át az 
önkormányzatnak kell kifizetni. A támogatást ugyanannak a körnek adnánk, akiket 
már egyéb módon támogatunk. Az önkormányzatnak még arra sincs lehetősége, 
hogy helyi ismeretei birtokában eldöntse, kit támogat, ez nem szolgálja a település 
érdekeit. Elutasítom a pályázatot.  
 
Vámos Istvánné dr.: Az elhangzottakat figyelembe véve kérem, szavazzunk arról, 
hogy ne pályázzunk a tűzifára. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
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130/2016. (IX.27.) határozat 
 
Tárgy: Szociális célú tüzelőanyag támogatás 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a 
Belügyminisztérium által kiírt szociális célú tüzelőanyag támogatási programban 
nem kíván részt venni. 
 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Minden Gyerek Lakjon Jól 
 
Vámos Istvánné dr.: Az alapítvány elnöke javasolja nekünk mini bölcsőde, 
családi bölcsőde vagy munkahelyi bölcsőde létrehozását. 2017. évtől a munkahelyi 
bölcsődékre a kormány normatívát biztosít. Azt gondolom, mi nem szeretnénk 
bölcsődére pályázni.  
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 szavazattal nem 
javasolja a bölcsődei pályázaton való részvételt. 
 
Balázsné Király Rita: Egyik pályázatnak sem felel meg az önkormányzat, az 
Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással 
nem javasolja a pályázat benyújtását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy nem nyújtunk be pályázatot 
bölcsőde megvalósítására.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, és 1 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozza: 
 

131/2016. (IX.27.) határozat 
 
Tárgy: Bölcsőde létrehozására pályázat benyújtása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a bölcsőde 
létrehozására kiírandó pályázati programokban nem kíván részt venni. 
 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

10. napirendi pont 
BURSA HUNGARICA pályázat 

 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal 
javasolja a pályázaton való részvételt.  
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Balázsné Király Rita: Egyre csökkenő tendenciát mutat, akik felsőfokú oktatási 
intézményben továbbtanulnak. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen 
szavazattal támogatja a pályázatban való részvételt.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a BURSA HUNGARICA pályázaton 
való részvételről. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

132/2016. (IX.27.) határozat 
 
Tárgy: BURSA Hungarica Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat 
kezdő fiatalok támogatására létrehozott BURSA Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához. 
 
Határidő: 2016. október 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

11. napirendi pont 
 

Rendkívüli támogatásra pályázat benyújtása 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: Azokat a fizetési kötelezettségeket, amelyeket a társulások 
felé nem teljesített, illetve több hónapja nem tudott kiegyenlíteni az önkormányzat, 
azokra szeretnénk benyújtani. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal 
javasolja a pályázat beadását. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: 7-8 millió Ft-ra szeretnénk kérni a támogatást, a 
pályázat elkészítése folyamatban van. Sokat szigorodott a pályázati feltétel, 60-90 
napon túli számlákat lehet benyújtani, nagyobb közüzemi számlákat, társulási 
hozzájárulást. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a pályázat benyújtásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

133/2016. (IX.27.) határozat 
 
Tárgy: A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására vonatkozó igény 

benyújtása 
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Arló Nagyközség Önkormányzata a Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet III. pont 1. pont szerinti a 
megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása és a települési önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzati támogatása alapján a helyi önkormányzatok 
működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást kíván igénybe venni 
a helyi önkormányzat működőképességét veszélyeztető helyzet elhárításához.  
 
Utasítja a polgármester 2016. szeptember 30-ig a támogatás benyújtására. 
 
Határidő: 2016. szeptember 30.  
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

12. napirendi pont 
 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az 
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez c. 

pályázat 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: Korábban már tárgyaltunk a csatlakozási lehetőségről, akkor 
elutasítottuk. A központi önkormányzati informatikai rendszer lényege, hogy a 
felhasználók az interneten keresztül érik el a távoli szervereken futó 
alkalmazásokat. Január 1-től látható lesz, hogy Arlóban milyen pénzügyi 
gazdálkodás és adó befizetés folyik. Majd a hatósági munkára is ki akarják 
terjeszteni ezt a rendszert 2018-tól. Hiába nem akartunk ehhez csatlakozni, a 
kormány kötelezővé teszi a rendszer működtetését az 5000 főnél kevesebb 
népességgel rendelkező települések részére. Ennek a rendszernek a kiépítésére van 
pályázati lehetőség. Kérem a képviselő-testület felhatalmazását a pályázat 
beadására. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal 
támogatja a pályázat benyújtását.  
 
Vámos Istvánné dr.: Számítástechnikai eszközök beszerzésére lehet pályázni, 
hogy meg tudjunk felelni azoknak a feltételeknek, amelyeknek kell és a műszaki 
háttér is biztosított legyen. 7 millió Ft-ot lehet nyerni a pályázaton. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Ez az összeg nem biztos, hogy elég lesz arra a 
gépparkra, ami szükséges a csatlakozás során. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a pályázat beadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

134/2016. (IX.27.) határozat 
 
Tárgy: ASP rendszerhez való csatlakozás és pályázat 
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Arló Nagyközség Önkormányzata annak érdekében, hogy – a 257/2016. (VIII.31.) 
Korm. rendeletben meghatározattak szerint – az önkormányzati ASP rendszerhez 
történő csatlakozási kötelezettségének eleget tegyen, felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű, „Csatlakoztatási 
konstrukció az Önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című 
felhívás alapján a pályázatot nyújtsa be és a kedvezményezetti kötelezettségeket és 
jogokat gyakorolja az Önkormányzat Arlói Polgármesteri Hivatala javára.  
 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

13. napirendi pont 
 

TOP-2.1.3-15 Település környezetvédelmi infrastruktúra 
hálózat csapadékvíz elvezetés pályázat 

 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: Az ÉRV Zrt. hívta fel a figyelmet, hogy csapadékvíz 
elvezetésére vissza nem térítendő támogatást lehet igényelni. Vannak kötelező 
elemek, amiket vállalni kell, amit nem fedez le a pályázat, pl. a nyilvánosság 
biztosítását, külön honlap üzemeltetését nem támogatja a pályázat. Ha le szeretnénk 
fedni az árkokat és ezzel növelni a közterületet, a fenntartási költséget sem lehet 
megpályázni. A fenntartási költség csak akkor magas, ha bővítjük az árok 
rendszert. Megvizsgálnám ezt a lehetőséget Csahó és Szohony patak esetében. 
Műszaki felmérést kellene készíttetni a 2 patak medrének a kikövezésére. 
Javaslom, vizsgáljuk meg mélyebben ezt a lehetőséget, és ha segít a településen, 
akkor adjuk be a pályázatot.  
 
Papp Zsóka: A pályázatnak nincs határideje, folyamatosan be lehet adni. 
Vizsgáltassuk meg konkrétan ezt a pályázatot és utána döntsünk róla.  
 
Bíró Ferenc: Az ÉRV Zrt. jelezte, ők már előre gondolkodnak ebben. Sajnos 
nagyon sok magánszemély a csapadékvizet a szennyvízcsatornába köti be, ennek 
megelőzésére hívta fel a figyelmet. Tisztítás nélküli szennyvíz kerül be a 
rendszerbe.  
 
Vámos Istvánné dr.: A Hódos patak kotrása félig történt meg, a közfoglalkoztatási 
kiállításon arra kértem a helyettes államtitkárt nézesse meg miért hagyta abba az 
ÉRV a patakmeder tisztítását, amikor eredetileg a felfelé eső szakasz is benne volt. 
A Vasút utcában emiatt már aláírást gyűjtöttek. A levonulást azzal indokolták, 
hogy eddig tartott a pénzügyi keret. Az árvízveszély onnan nem hárult el. A 
kiállításon találkoztam a szennyvízcsatorna beruházási pályázat menedzserével és 
elmondtam neki, hogy a költségvetésünk 1.920 millió Ft-ról szólt, a támogatási 
szerződésben pedig 1.460 millió Ft összeg van. Ki fizeti a különbözetet? Azt 
mondta, emiatt nem kell aggódni, mert ebből az összegből is kivitelezhető a 
csatorna beruházás. A következő évben elkezdődik a beruházás Borsodnádasdon és 
Arlóban is. Kérem, szavazzunk arról, egyetértünk azzal, hogy a pályázati kiírásban 
foglaltakat alaposan megvizsgáltassuk, és ennek függvényében döntünk a pályázat 
beadásáról.  
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A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

135/2016. (IX.27.) határozat 
 
Tárgy: Település környezetvédelmi infrastruktúra hálózat csapadékvíz elvezetés 

pályázat 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
Település környezetvédelmi infrastruktúra hálózat csapadékvíz elvezetés pályázat 
benyújtásáról a pályázati kiírás szakértők általi áttanulmányozása után fog dönteni. 
 
Határidő: 2016. október 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
(Megérkezett az ülésre Riz Gábor országgyűlési képviselő) 

 
14. napirendi pont 

Civil szervezetek pályázatai 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Vámos Istvánné: 3 pályázat érkezett, az Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület, 
az Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány és az Arlói Csillagfürt Néptánccsoport 
adott be pályázati adatlapot.  
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megállapította, hogy a 
pályázatok mind alakilag, mind formailag megfelelnek a pályázati kiírásnak. Az 
Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület 197.000 Ft-os támogatásra adott be 
kérelmet, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a 
kért összeg odaítélését. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen 
szavazattal javasolja a támogatást. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Arlói Közéletért és Kultúráért 
Egyesület 197.000 Ft-os támogatásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

136/2016. (IX.27.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület támogatása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arló Nagyközség 
Önkormányzata 2016. évi költségvetése terhére az Arlói Közéletért és Kultúráért 
Egyesületet 197.000 Ft összeggel támogatja. 
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Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: A Jóléti Szolgálat Közalapítvány igényelt támogatása 
300.000 Ft.  
 
Papp Zsóka: A támogatást technikai eszközök beszerzésére és belföldi 
kiküldetésre kérte a közalapítvány. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
200.000 Ft támogatást javasol, mert most nincs adás. 
 
Balázsné Király Rita: Szeretnénk a falu TV továbbműködését, hiszen 30 éve 
működik, olyan archívummal rendelkezik, ami a falu életét felöleli. Törekedni kell 
arra, hogy a folytatáshoz találjunk megfelelő szakembert. Az Ügyrendi, Szociális 
és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal egyetért a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság javaslatával.  
 
Vámos Istvánné dr.: Tettünk lépéseket, hogy a folyamatosság megmaradjon, de 
személyi kérdésekben nem jutottunk előre. Tovább keressük a lehetőséget, legyen 
olyan ember, aki a kamerázást, szerkesztést meg tudja oldani. Javaslom, hogy a 
hatósággal való kapcsolattartáshoz szükséges költségeket adjuk oda a 
közalapítvány részére. 
 
Bíró Ferenc: A helyi rendeletben úgy határoztunk, hogy a II. félévre 
szeptemberben lehet pályázni, ezért mindenképpen szükséges, hogy a 
közalapítvány valamilyen összeget megkapjon. Elszámolási kötelezettsége van, 
amit nem tud felhasználni, azt vissza kell fizetnie. 200.000 Ft támogatást javaslom. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány 
200.000 Ft-os támogatásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

137/2016. (IX.27.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány támogatása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arló Nagyközség 
Önkormányzata 2016. évi költségvetése terhére az Arlói Jóléti Szolgálat 
Közalapítványt 200.000 Ft összeggel támogatja. 
 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: A Csillagfürt Tánccsoport lap-top vásárlására nyújtott be 
támogatási igényt. 
 
Papp Zsóka: 200.000 Ft-os támogatást kért a tánccsoport, a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a kért összeg megadását.  
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Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen 
szavazattal javasolja a 200.000 Ft-os támogatást. 
 
Vámos Istvánné dr.: Köszönöm a közfoglalkoztatási kiállításon nyújtott 
színvonalas bemutatót a tánccsoportnak és a színjátszó csoportnak is. 
Kérem, szavazzunk a Csillagfürt Tánccsoport 200.000 Ft-os támogatásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

138/2016. (IX.27.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Csillagfürt Tánccsoport támogatása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arló Nagyközség 
Önkormányzata 2016. évi költségvetése terhére az Arlói Csillagfürt Tánccsoportot 
200.000 Ft összeggel támogatja. 
 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

15. napirendi pont 
Szabó Lászlóné ingatlan felajánlása  

 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: Szabó Lászlóné Miskolcon lakik, szeretné az Ady Endre út 
158. szám alatti ingatlant értékesíteni. 8,5 millió Ft-os ajánlatot tett, úgy gondolom, 
az önkormányzatnak nincs anyagi lehetősége ezt a házat megvenni. 
 
Papp Zsóka: Ismerjük az önkormányzat anyagi lehetőségét, ezért a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság 5 szavazattal nem javasolja a megvásárlását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, az elhangzottak alapján szavazzunk arról, hogy 
anyagi lehetőségeink nem teszik lehetővé a felajánlott ingatlan megvásárlását. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

139/2016. (IX.27.) határozat 
 
Tárgy: Szabó Lászlóné ingatlan felajánlása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Lászlóné ingatlan 
felajánlását nem támogatja, mert az önkormányzat anyagi lehetőségei a 
megvásárlást nem teszi lehetővé.  
 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
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16. napirendi pont 
Kovács Józsefné kérelme 

 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: Kovács Józsefné Arló, Pozsonyi út 2/A szám alatti lakos 
azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy a Rákóczi út 16. szám előtti 
közkifolyót kéri onnan elhelyezni, a Füller család háza mögé az üres területre. A 
közkifolyót nem rendeltetésének megfelelően használják, állandóan áll a víz a csap 
körül és ez a víz a házához folyik, emiatt a vakolat már hullik. A közkifolyót 8-10 
család használja, meg kell nézni, hogy ezek a családok 150 m-en belül laknak-e? 
 
Papp Zsóka: Rengetegen ott fürdenek a nyári hónapokban és balesetveszélyes is, 
mert nem tudjuk, mikor ugrik ki az útra valaki.  
 
Vámos Istvánné dr.: Az önkormányzat vállalja be ennek a költségét.  
 
Bíró Ferenc: Azon a területen jön át a gerincvezeték, a vízvezeték átkötése 
megoldható, aknát kell építeni. Az egészséges ivóvíz ellátás az önkormányzatnak 
kötelessége. Mielőtt erre árajánlatot kérnénk, meg kell vizsgálni az áthelyezést, 
tekintettel arra, hogy a vízbekötéssel nem rendelkező házak 150 m-es közelében az 
önkormányzat köteles közkutat működtetni.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Rákóczi út 16. szám előtti közkifolyó 
áthelyezésének megvizsgálásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

140/2016. (IX.27.) határozat 
 
Tárgy: Kovács Józsefné kérelme közkifolyó áthelyezéséről 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megvizsgálja annak 
lehetőségét, hogy az Arló, Rákóczi út 16. szám előtt található közkifolyó 
áthelyezhető-e egy másik területre. 
 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

Szünet 

 

A képviselő-testület tagjai kötetlen beszélgetést folytattak Riz Gábor 
országgyűlési képviselő úrral. 
 
Ezt követően a képviselő-testület tagjai megtekintették a PILOT programban 
résztvevők munkáit. 
 
Vámos Istvánné dr.: Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése újra 
határozatképes, minden képviselő jelen van. 
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17. napirendi pont 
 

Arlói Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítása 
 

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Vámos Istvánné dr.: Mindkét bizottság tárgyalt a Polgármesteri Hivatal SZMSZ 
módosításáról. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a kérelmet 
és 5 igen szavazattal támogatja az Arlói Polgármesteri Hivatal plusz egy 
létszámának megadását, pénzügyi ügyintézői munkakör betöltésére. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen 
szavazattal egyetért egy fő köztisztviselői létszámbővítéssel, 2016. október 1. 
napjától. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Arlói Polgármesteri Hivatal 
létszámának egy fővel történő kibővítéséről. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

141/2016. (IX.27.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 111/2015. (IX.18.) 
határozatával elfogadott Arlói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatát a mellékelt Szervezeti és Működési Szabályzatra módosítja 2016. 
október 1-jei hatállyal.  
 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

18.  napirendi pont 
Tájékoztatások 

 
a) Beretke önkormányzatával közös pályázati lehetőség 
 

Vámos Istvánné dr.: Beretke polgármestere és az önkormányzat két képviselője 
járt nálam. Szeretnének Beretkén tanösvényt kialakítani és a határon átnyúló 
pályázatba szeretnék a településünket is bevonni, kilátó épülhetne a tóhoz. A 
nemzetközi kapcsolatok működnek a turizmusban is, ennek keretében valósulna 
meg. Tájékoztattam arról őket, hogy a Kroda Kft-vel vegyék fel a kapcsolatot, 
amennyiben ők is jónak látják, adjuk be a pályázatot. Október 15. 14.00 órára 
kapott meghívást a képviselő-testület Beretkére. Amennyiben a Kroda Kft. úgy ítéli 
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meg, hogy érdemes beadni a pályázatot, mi lennénk a pályázati menedzserek. 
Nekik nincsenek szakemberei. Több helyszín is felmerült a kilátó építésére.  
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Meg kell vizsgálni a tulajdoni viszonyokat, hol lehetne 
kialakítani.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy megvizsgáljuk a tói kilátó 
építésének lehetőségét, a tónál lévő tulajdonviszonyokat. A pályázatot Beretke 
önkormányzatával közösen adnánk be. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

142/2016. (IX.27.) határozat 
 
Tárgy: Beretke önkormányzatával közös pályázati lehetőség 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy 
Beretke önkormányzatának felkérésére részt kíván venni a határon átnyúló 
együttműködés keretében konzorciumi partnerként a Beretkén megvalósuló 
tanösvény és barlang turizmus fejlesztésében.  
Arló településnél az arlói tónál kialakítandó tanösvény, kerékpár út, kilátó 
kialakítására kerülhetne sor. A megvalósuláshoz a tulajdonosi viszony tisztázása 
szükséges.  
 
Határidő: 2016. október 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

b) Fém tornaeszközök beszerzéséhez fedezet biztosítása 
 

Vámos Istvánné dr.: Felvettem a kapcsolatot az Aba-Szer Fémbútor Kft-vel 
szabadtéri fitness eszközök vásárlása érdekében. A START pályázatban 872.490 Ft 
áll rendelkezésre a vásárlásra. A kiválasztott 4 db eszköz ára 836.200 Ft + Áfa. 
Szeretnék hát- és hasizom padot, evezőpadot, kombinált mellizom erősítőt és 
kétszemélyes lábizom erősítőt vásárolni. A megvásárláshoz 189.000 Ft hiányzik.  
 
Papp Zsóka: Előirányzat módosítással, a civil szervezetek részére rendelkezésre 
álló keretből ezt az összeget a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen 
szavazattal javasolja elfogadni. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a 4 db fitness eszköz megvásárlásához 
szükséges 189.000 Ft biztosításáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

143/2016. (IX.27.) határozat 
 
Tárgy: Fém tornaeszközök beszerzéséhez fedezet biztosítása 
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Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés 
terhére a START munkaprogram keretén belül beszerezhető tornaeszközök 
megvásárlását 189.000 Ft összeggel támogatja.  
 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

c) Pályázat kanalas árokásó gép beszerzésére 
 
Vámos Istvánné dr.: A Kroda Kft. tájékoztatott arról, hogy hamarosan megjelenik 
egy pályázat, amelyben munkagépek beszerzésére lesz lehetőség. Szeretnék 
árokásó gépre pályázni, hogy ne kézzel kellejen az árkot ásni. A pályázat beadási 
határideje: november 14. Kérem, szavazzunk arról, hogy kanalas árokásó gép 
beszerzésére a pályázatot beadjuk. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

143/2016. (IX.27.) határozat 
 
Tárgy: Pályázat kanalas árokásó gép beszerzésére 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” 
témájú pályázatot beadja, kanalas árokásó gép beszerzése érdekében. 
 
Határidő: 2016. november 14. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
d) Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft és az ÉRV 

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. határozatainak jóváhagyása 
 

Vámos Istvánné dr.: Az ÉRV Zrt-től és a Nyugat-Borsodi Területfejlesztési 
Nonprofit Kft-től kaptunk olyan felkéréseket, hogy testületi ülés tartása nélkül 
fogadjunk el határozatokat. A Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. 
könyvvizsgálója lemondott és új könyvvizsgálót kellett választani, a Saldocontroll 
Kft. lett az új könyvvizsgáló, díjazása 50.000 Ft + ÁFA/hó. Kérem az ülés nélküli 
határozat tudomásul vételét. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

144/2016. (IX.27.) határozat 
 
Tárgy: Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. határozatának jóváhagyása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 
Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. új könyvvizsgálójának 
megválasztásával a polgármester – ülés nélküli határozat aláírásával – egyetértett.  
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Határidő: 2016. október 27. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: Az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. 
szintén ülés nélküli határozathozatalt kért a társasági részesedés megvásárlásának 
engedélyezése, megbízási keretszerződés megkötésének jóváhagyása, szindikátusi 
szerződés megkötésének jóváhagyása és alapszabály módosítása tárgyában. Kérem, 
ezen határozatok tudomásul vételét. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

145/2016. (IX.27.) határozat 
 
Tárgy: ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. határozatainak 

jóváhagyása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az 
ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. a társasági részesedés 
megvásárlásának engedélyezése, megbízási keretszerződés megkötésének 
jóváhagyása, szindikátusi szerződés megkötésének jóváhagyása és alapszabály 
módosítása tárgyában a polgármester – ülés nélküli határozat aláírásával – 
egyetértett.  
 
Határidő: 2016. október 27. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Tájékoztatások: 
 
Vámos Istvánné dr.: A Falu TV továbbműködtetése érdekében megkerestem több 
olyan személyt, aki korábban üzemeltetett vagy most üzemeltet falu tv-t, vagy tv 
adások szerkesztésével foglalkozik. Van, aki a napokban el fog költözni és ezért 
nem tudja vállalni, van, aki olyan magas fizetési igénnyel jelentkezett, amit nem 
tudunk kifizetni.  
 
Tengely László: Lőw Gábor régen Hangonyon üzemeltette, őt meg lehetne 
keresni.  
 
Balogh Edina: 40.000 Ft/hó összeget javaslok a tv adás szerkesztéséért.  
 

-.-.- 
 
Balázsné Király Rita: Sok kóbor kutya van a faluban. 
 
Tengely László: A Vásártér környékén is nagyon sok gazdátlan kutya kóborol. 
 
Dulai Roland: A Mátyás király úton is rengeteg a kóbor kutya.  
 

-.-.- 
 
Tengely László: A zsidó temetőt rendbe kellene tenni. 
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Vámos Istvánné dr.: A rendbetétel már megtörtént. 
 
 
Nincs több napirendi pont, a polgármester bezárja az ülést. 

 
 

K. m. f. 
 
 

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


