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Vámos Istvánné dr.: köszönti a jelenlévőket, és megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mert minden képviselő jelen van. Kérem, hogy sürgősségi indítványként
tárgyaljuk meg, 10. napirendként A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
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11/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítását. 11. napirendként az Indítványok,
javaslatok, egyebek napirendet és 12. napirendként zárt ülésen a Kitüntetések
adományozását. Kérem, az elhangzott módosítással együtt szavazzunk a napirend
elfogadásáról.

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

Javasolt és elfogadott napirendi pontok:

1) Civil szervezetek önkormányzati támogatásának pályázati feltételei
2) Civil szervezetek beszámolója
3) Beszámoló az Arlói Suvadás Horgász Egyesület 2015. évi munkájáról
4) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapítása
5) 2016. évi költségvetés
6) Szociális rendelet módosítása
7) Államháztartáson kívüli forrás átadásából-átvételéről szóló rendelet módosítása
8) Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ

a) Szervezeti és Működési Szabályzata 2016.
b) Szakmai Program Házi segítségnyújtás 2016.
c) Szakmai Program Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2016.

9) Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata

10) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 11/2015. (VI.29.) önkormányzati
rendelet módosítása

11) Indítványok, javaslatok, egyebek
a) Arlói Tengerszem Óvoda nyári zárva tartása
b) Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft-hez csatlakozás
c) Nők 40+ központi munkaerő-piaci program
d) Minden Gyerek Lakjon Jól! Alapítvány 2016. évi akciójában való részvétel
e) Észak-Magyarország megyei napilap ajánlata

12) Kitüntetések adományozása

Vámos Istvánné dr.:Beszámol a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatokról.

Tárgyalt napirendi pontok:

1. napirendi pont
Civil szervezetek önkormányzati támogatásának

pályázati feltételei

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

Vámos Istvánné dr.: A régi rendszertől elérően a civil szervezetek pályázat útján
nyerhetik el az önkormányzati támogatást. A pályázati kiírás miatt módosítani kell az
államháztartáson kívül átadott, illetve átvett forrásokról szóló helyi rendeletet, amely
szigorú előírásokat tartalmaz a pénzeszközök kezelésére. A jogszabályi kereteknek az felel
meg, ha előre elmondjuk a pályázók számára, hogy milyen feltételekkel tudnak pályázni,
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milyen lesz az elszámolás. A pályázati rendszer sokkal korrektebb és bővebb lehetőséget
biztosít a szervezetek számára, mint az előző években. Évente két alkalommal lehet
benyújtani a pályázatot. Ez arra is lehetőséget ad, hogy az évközben megjelenő
pályázatokra is lehet támogatást kérni. A bizottsági ülésen felmerült, hogy a pályázati
kiírásba foglalt beadási határidő ne április 15-e legyen, hanem február 15-e. Ezt
jóváhagyásra javaslom.

Balázsné Király Rita: Két támogatási időszak van meghatározva január 1-szeptember 15.
és szeptember 16-december 31. A benyújtható támogatási összeg 20.000-300.000 Ft. Ha a
beadási határidőt áprilisra hagyjuk sok civil szervezet működése veszélybe kerülne. Ezért
javasolta az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság február 15-re módosítani a beadási
határidőt. Kérdésként merült fel a bér és járulékfizetés, jegyző asszonytól megkaptuk rá a
választ. Ezzel a kiegészítéssel egyhangúan, 2 igen szavazattal javasolja a bizottság az
előterjesztés elfogadását.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság szintén javasolja a pályázatok
beadási határidejének február 15-re történő módosítását. A bizottság egyhangúan 4 igen
szavazattal javasolja a pályázati feltételek elfogadását. A bizottsági ülésen elhangzott olyan
javaslat, hogy csak azok a civil szervezetek részesüljenek támogatásba, akik egy évnél
régebben működnek a településen. Ezt a bizottság elutasította. Javaslat volt, hogy ne
legyen maximálva a felső támogatási határ, de mivel I. és II. félévben is be lehet adni a
pályázatot, így 600.000 Ft támogatáshoz is juthat egy-egy civil szervezet, ezért ezt szintén
nem támogattuk.

Balázsné Király Rita: A bizottsági ülésen szóba került, hogy a rendelet elfogadása után
tájékoztatót fogunk kiadni, hogy minden civil szervezet tisztába legyen ezzel a
lehetőséggel. Mindenkinek segítünk, akinek szüksége van rá. Az Arlói Közéletért és
Kultúráért Egyesület művészeti áganként adhatja be pályázatát.

Klisóczkiné Papp Andrea: A rendelet eddig is elérhető volt a honlapon, a pályázati kiírást
is kitesszük a honlapra.

Balogh Edina: A II. félévi pályázat határideje mi legyen?

Vámos Istvánné dr.: Maradjon szeptember 15.

Bíró Ferenc: A II. félévi határidőt nem célszerű változtatni. Vannak olyan civil
szervezetek, akik nem tudnak a támogatás nélkül működni, mert vannak személyi jellegű
kiadásai és nem tudnak annyit félretenni az előző évről, hogy az első 3-4 hónapot ki tudják
gazdálkodni. A II. félévi támogatás arról szól, hogy az addig megjelent pályázatokhoz
tudunk önerőt vagy pluszforrást biztosítani. Az I-III. negyedéves pénzügyi helyzet fogja
eldönteni van-e még szabad forrás.

Balogh Edina: Nyáron is vannak programok.

Vámos Istvánné dr.: Ügyelni kell arra, hogy egész évre 3 millió Ft-ot terveztünk a
költségvetésbe a civil szervezetek támogatására. Azért van a pályázat, hogy annak
megalapozottnak kell lennie. Vannak önkormányzatok, akik nem tudnak támogatni civil
szervezeteket.
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Kérem, szavazzunk a civil szervezetek pályázati feltételeinek elfogadásáról azzal, hogy az
I. félévi pályázat beadási határideje: 2016. február 15.

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

4/2016. (I.25.) határozat
Tárgy: Civil szervezetek önkormányzati támogatásának pályázati feltételei

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a melléklet
alapján pályázatot ír ki a civil szervezetek 2016. évi támogatására.

Határidő: 2016. februári képviselő-testületi ülés
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK
2016. évi támogatására

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli
forrás átadásáról-átvételéről szóló 12/2014. (IX. 15.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban Ör.) alapján pályázatot hirdet az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
szóló 1/2016. (I.25.) önkormányzati rendeletben a civil szervezetek számára elkülönített
keret terhére.
Rendelkezésre álló keretösszeg 2016. évi előirányzata egyéb civil szervezetek
támogatására: 3.000 eFt.

Támogatási cél:

Pályázat alapján a civil szervezetek részére támogatás nyújtható
a) működési kiadásaik finanszírozásához,
b) a szervezet által szervezett nyilvános, kultúrát és közösséget szolgáló

rendezvények, programok megvalósításához,
c) a szervezet által benyújtott pályázatok önrészének biztosításához,
d) hazai és nemzetközi kapcsolataik ápolásával, működtetésével kapcsolatos

kiadások fedezéséhez.

Pályázatot nyújthat be:

Arló Nagyközség közigazgatási területén működő, az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.) alapján Arlóban működő civil szervezet:

a) a civil társaság (nem jogi személy),
b) a Magyarországon nyilvántartásba vett, Arló székhelyen működő egyesület
c) az alapítvány – közalapítvány,  pártalapítvány kivételével  (jogi személy)
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Támogatási időszak: 2016. január 1. és 2016. december 31. közötti időtartam

1. kör: 2016. január 1. és 2016. szeptember 15. közötti időtartam
2. kör: 2016. szeptember 16. és 2016. december 31. közötti időtartam

A támogatás terhére a támogatási időszakban felmerült, valamint az elszámolási határidő
végéig pénzügyileg is teljesült, a pályázó szervezet nevére – civil társaság esetén a
pénzügyi lebonyolító Kötelezettség vállaló szervezet nevére – kiállított számla szerinti
költségek számolhatók el a civil szervezet működésével összefüggésben.

A támogatás formája, mértéke:

Arló Nagyközség Önkormányzata a civil szervezet fenti időszakban felmerült költségeihez
nyújt vissza nem térítendő támogatást.
A költségvetési támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás
formájában történik.
Az elnyerhető támogatás összege:
Egy pályázó szervezet támogatási körönként egy pályázatot nyújthat be.
Az igényelhető költségvetési támogatás összege: min. 20.000 Ft – max. 300.000 Ft
művészeti vagy egyéb tevékenységi fajtánként.
Minimálisan biztosítandó saját erő:
A pályázathoz önerő biztosítása nem feltétel, de előnyt jelent, ha a pályázó a
programjaihoz minél nagyobb arányú saját, valamint egyéb (pl. támogatói, pályázati)
forrást tud biztosítani.

Elszámolható költségek:

A költségvetési támogatás az alábbi működési költségekre használható fel:
a) Anyagköltség:

aa) üzemanyagköltség a szervezet tulajdonában álló járművekhez,
ab) sportmez, sportcipő, sportszerek költségei, fellépő ruhák, jelmezek
ac) nyomtatványok, irodaszerek,
ad) kiadványok, plakátok, szórólapok előállítási költségei,
ae) javítási, karbantartási költségek,
af) egyéb anyagköltségek.

b) Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások:
ba) helyiségek bérleti díja,
bb) szállítás, raktározás költsége,
bc) javítás, karbantartás költsége,
bd) szakkönyvek, előfizetési díjak,
be) posta, telefon, és kommunikációs költség,
bf) oktatás, képzés költsége,
bg) egyéb anyagjellegű szolgáltatások kiadásai.

c) Egyéb szolgáltatások:
ca) közüzemi díjak (áram, víz, szennyvíz, hulladékszállítás, gáz, távhő, közös
költség)
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cb) hatósági, igazgatási szolgáltatási díjak, illetékek,
cc) bankköltségek,
cd) hirdetési díjak, reklámköltségek,
ce) könyvelési díjak.

d) Bér és járulék, valamint a feladatellátással kapcsolatos megbízási díj.

Az önkormányzati támogatás az alábbi közösségi célú rendezvényszervezéssel és
versenyekkel kapcsolatos költségekre használható fel:

a. étkezési-, utazási- és szállásköltség,
b. saját gépjármű használati díja,
c. belépőjegy,
d. nevezési, játékvezetői díj,
e. gyógyászati segédeszközök (kizárólag szűrőnapon felhasznált, vagy demonstrációs

célú eszközök),
f. támogatott feladat végrehajtásához, szervezéséhez szükséges egyéb költségek (pl.

fellépők díja, műsor- és zeneszolgáltatás díja, vendéglátás közvetlen költsége és az
azt terhelő járulékok, ajándékok díjai).

Nem támogatható jövedelemtermelő tevékenység, valamint az a tevékenység, amely nem
közösségi célokat szolgál, hanem a szervezet saját belső, zártkörű programját célozza.

Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban1

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)–b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)–c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy

szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti
egysége, amelyben az a)–c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az
alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az
egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének
tagja,

f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel
rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást

kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított

országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a honlapon közzétették.

A pályázat benyújtásának határideje:
1. kör: 2016. február 15.
2. kör: 2016. szeptember 15.

A pályázat benyújtásának módja:

1 a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 2007. évi CLXXXI. törvény 6.§ (1) alapján
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A pályázatot jelen felhívás 1.sz. melléklete szerinti pályázati adatlapon, a pályázati
felhívásban megjelölt mellékletekkel együtt kell benyújtani Arló nagyközség
Polgármesteréhez címezve az átvételt igazoltatva személyesen, vagy ajánlott postai
küldeményként.
A pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban, valamint letölthető a
www.arlo.hu internetes honlapról.
A pályázatot zárt borítékban, egy eredeti példányban kell benyújtani.

Kötelező mellékletek:
jogi személy esetén
 pályázati adatlap
 alapszabály/alapító okirat pályázó által hitelesített másolata
 bírósági bejegyzés pályázó által hitelesített másolata
 60 napnál régebbi kivonat esetén a képviselő nyilatkozata szükséges arról, hogy a

szervezet az alapszabálynak/alapító okiratnak megfelelően működik, és az adatokban
változás nem történt.

 pályázó szervezet tárgyévre vonatkozó éves költségvetése, vagy pénzügyi terve
nem jogi személy esetén
 pályázati adatlap
 pályázó civil társaságot alapító szerződés képviselő által hitelesített másolata
 60 napnál régebbi civil társasági szerződés esetén a képviselő nyilatkozata szükséges

arról, hogy a szervezet a társasági szerződésnek megfelelően működik, és az adatokban
változás nem történt.

 együttműködési megállapodás a pénzügyi lebonyolító szervezettel, Kötelezettség
vállalóval

 pénzügyi lebonyolító alapszabálya/alapító okirat szervezet által hitelesített másolata
 a pénzügyi lebonyolító szervezet bírósági bejegyzése szervezet által hitelesített

másolata
 60 napnál régebbi kivonat esetén a képviselő nyilatkozata szükséges arról, hogy a

szervezet az alapszabálynak/alapító okiratnak megfelelően működik, és az adatokban
változás nem történt.

 pályázó szervezet tárgyévre vonatkozó éves költségvetése, vagy pénzügyi terve

A pályázati adatlapon a pályázónak/pénzügyi lebonyolítónak nyilatkoznia kell:
a) a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek,

valósak és hitelesek,
b) az előző évben elnyert Önkormányzati támogatás összegéről, elszámolásáról
c) az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg benyújtott-e, mikor

és hol nyújtott be,
d) a pályázó szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs,
e) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős

végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló,
jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban

f) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy
hiányáról, érintettség fennállása esetén közzétételi kérelem benyújtása szükséges;
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g) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) 1.c) bekezdése
értelmében átlátható szervezetnek minősül.

h) nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek;

i) nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a
költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja,

j) ha a pályázó arra kötelezett, az előző évi számviteli beszámoló OBH-nál történt
letétbe helyezéséről és igazolás benyújtásáról

k) a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e,
l) ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, annak megvalósításához

szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik.
m) más, állami vagy európai uniós pénzalapokból finanszírozott szerződésükkel

kapcsolatban kötelezettségeik teljesítésének körében nem követett el olyan súlyos
szerződésszegést kötelezettségei teljesítésének elmulasztása miatt, amelyet jogerős
bírósági ítéletben állapítottak meg.

A pályázat elbírálása:

A benyújtott pályázatokat Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága formai szempontból ellenőrzi, és amennyiben
szükséges, hiánypótlásra hívja fel a pályázókat.

A benyújtott pályázatokat a Bizottság véleményezi, a támogatás odaítéléséről a képviselő-
testület dönt a pályázat benyújtási határidejét követő soros ülésen.

A képviselő testület a pályázati 1. körben (2016. április 15-ig) benyújtott pályázatok
esetében a támogatási keretösszeg min. 80 %-ának mértékéig dönt.

A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek azok a pályázó szervezetek, melyek
települési, térségi szintű tevékenységet valósítanak meg, ill. Arlóban széles spektrumú,
nagyszámú társadalmi réteget szólítanak meg és vonnak be tevékenységükbe. Továbbá
előnyt jelent, ha a pályázó a programjaihoz minél nagyobb arányú saját, valamint egyéb
(pl. támogatói, pályázati) forrást tud biztosítani.

A pályázat eredményéről – a döntést követő 15 napon belül – a pályázók írásban értesítést
kapnak. Amennyiben a pályázó támogatásban részesülhet, a döntéssel egyidejűleg
tájékoztatást kap a támogatás szerződés megkötésének tervezett időpontjáról és
feltételeiről.

A pályázati támogatás igénybevétele:

A támogatásban részesített szervezettel az Önkormányzat támogatási szerződést köt. A
támogatási szerződés tartalmi elemeit jelen pályázati felhívás 2.sz. melléklete rögzíti,
melynek keretében többek közt a Pályázók vállalják, hogy Arló Nagyközség társadalmi
életében a támogatási időszak alatt aktív szerepet vállalnak, és a települési, önkormányzati
rendezvényeken részt vesznek.

A támogatás folyósítása:
A támogatási összeg átutalására a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követő
15 napon belül kerül sor.
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A támogatási szerződés megkötését követően a támogatás kedvezményezettjének neve, a
támogatás összege és a támogatási cél Arló Nagyközség Önkormányzata hivatalos
internetes honlapján közzétételre kerül a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon
belül.

A pályázattal kapcsolatban konzultációs lehetőséget az Arlói Polgármesteri Hivatal
Jegyzője biztosít ügyfélfogadási időben személyesen, vagy az 544-000 telefonszámon.

A pályázati támogatás felhasználásának, elszámolásának rendje:

A támogatás kifizetésére, elszámolására a támogatási szerződésben meghatározottak az
irányadók. A támogatás terhére a támogatási időszakban felmerült, valamint az elszámolási
határidő végéig pénzügyileg is teljesült költségek számolhatók el a civil szervezet
működésével összefüggésben.
A támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról pénzügyi elszámolást és szakmai
beszámolót köteles benyújtani a támogató által rendszeresített nyomtatványon, a
támogatott tevékenység megvalósulását követő 30 napon belül, ill. a támogatási
szerződésben megjelölt határidőig és módon.
Az elszámolási csomagot  az Arlói Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. A benyújtott
elszámolást és szakmai beszámolót a Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintéző formai
szempontból ellenőrzi, és amennyiben szükséges, hiánypótlásra hívja fel a
kedvezményezettet.
Az elszámolás tartalmi szempontból a jogszabályi előírások alapján kerül ellenőrzésre,
melyet szintén a Pénzügyi ügyintéző végez.
Amennyiben Kedvezményezett a beszámoló benyújtására vagy a hiánypótlásra vonatkozó
kötelezettségét elmulasztja, a támogatást jogszerűtlenül használta fel, Támogató kötelezi
Kedvezményezettet a támogatás 30 napon belüli visszafizetésére. Az elszámolási
kötelezettségek Kedvezményezett által történő megsértése súlyos szerződésszegésnek
minősül és Kedvezményezett kizárja magát a további támogatási lehetőségekből.

Pályázati felhívás mellékletei:

1.sz. melléklet: Pályázati adatlap
2.sz. melléklet: Támogatási Szerződés tervezet

Arló, 2016. január 22.
Arló Nagyközség Önkormányzatának

Képviselő-testülete

Záradék:

Jóváhagyta Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2016. (I.25.)
határozatával.

Arló,  2016. január 22.

Vámos Istvánné dr. Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester jegyző
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PÁLYÁZATI ADATLAP
A civil szervezetek 2016. évi önkormányzati költségvetési támogatáshoz

1. A pályázat címe

......................................................................................................................................................

2. A pályázó szervezet

Neve: ............................................................................................................................................

Címe: ...........................................................................................................................................

Képviselője: .................................................................................................................................

Értesítési címe: ............................................................................................................................

E-mail címe: ................................................................................................................................

3. A pályázó szervezet működési formája
 egyesület  alapítvány      egyéb: ...............................................................................

3. a) Jogi személy esetén a pályázó
Adószáma: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _

Bírósági bejegyzés száma: ......................................................................................................

Bankszámlaszáma: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _

Számlavezető pénzintézet neve: ...........................................................................................

3. b) Nem jogi személy esetén, a kötelezettséget vállaló szervezet
Neve: .....................................................................................................................................

Címe: .....................................................................................................................................

Képviselője: ............................................................................................................................

Adószáma: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _

Bírósági bejegyzés száma: ....................................................................................................

Bankszámlaszáma: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _

Számlavezető pénzintézet neve: .............................................................................................
(Nem jogi személy esetén együttműködési megállapodás benyújtása kötelező.)

4. A pályázatért felelős személy
Neve: ............................................................................................................................................

Címe: ...........................................................................................................................................

Telefonszáma: ..............................................................................................................................

E-mail címe: ................................................................................................................................
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5. A pályázó szervezet rövid bemutatása

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

6. A pályázatban tervezett programok, tevékenységek részletes bemutatása,
ütemezése
(Sorok száma tetszés szerint bővíthető.)

Támogatás célja, felhasználásának módja: ...................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Támogatás felhasználásának célcsoportja: ...................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Támogatás felhasználásának elvárt számszerűsíthető eredményei (indikátorok):

Kötelező indikátor:

Támogatásból közvetlenül részesülők száma:.............. fő

Támogatott rendezvényen résztvevők száma: .............. fő
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Egyéb indikátorok:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

7. A tervezett programok, tevékenységek költségvetése
(100.000 Ft-t meghaladó támogatási összeg igénylése esetén részletes költségvetési terv benyújtása
kötelező!)

Költség tételek, programok
megnevezése

Teljes költség
(ezer Ft)

Saját forrás
(ezer Ft)

Egyéb forrás
(ezer Ft)

Igényelt
támogatás
(ezer Ft)

A) Működési költségek
………………….
………………….

B) Szakmai tevékenység
költségei:

………………….
………………….

Összesen (A+B):
(Sorok száma tetszés szerint bővíthető.)

Az igényelt támogatás összege összesen: ............................................................... Ft

8. Egyéb adatszolgáltatás

Az előző évben elnyert Önkormányzati támogatás összege: ............................... Ft

Elnyert támogatás esetén az elszámolás: megtörtént  nem történt meg

9. Nyilatkozattétel

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

- a pályázati adatlapon szereplő információk teljes körűek, a valóságnak megfelelnek,

azok hitelességét az Önkormányzat, vagy annak képviseletében eljáró szerv

ellenőrizheti.

- kijelentem, hogy a támogatási kérelemmel azonos tárgyban pályázatot/igénylést:

benyújtottam nem nyújtottam be (kérjük X-szel jelölni)
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a következő szervezetekhez nyújtottam be támogatási igényt:

Szervezet neve

Támogatási
igény

benyújtásának
időpontja

Támogatási
igény összege

Elnyert
támogatás
összege

- a pályázó szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs, a

pályázó szervezet nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt,

ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló,

jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.

- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.

törvény 6.§ (1) szerinti kizáró ok2, személyemmel és szervezetemmel szemben

 fenn áll  nem áll fenn,  (kérjük X-szel jelölni)

2
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. § (1)

bekezdése alapján nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban:

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

b) a kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)–b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)–c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi
személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)–c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az
alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a
szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint
az egyházi jogi személy,

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon
bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi
önkormányzati választáson,

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.
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- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.

törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség3 személyemmel, illetve a pályázóként

megjelölt szervezettel szemben

 fenn áll  nem áll fenn (kérjük X-szel jelölni)

Amennyiben az érintettség „fennáll”, úgy a pályázat benyújtásával egyidejűleg e

körülmény közzétételét kezdeményeztem.

- a pályázó szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) 1.c)

bekezdése értelmében átlátható szervezetnek minősül.

- a pályázó szervezet megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;

Szervezetemre nem releváns: (kérjük X-szel jelölni)

- a pályázó szervezetnek nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége,

amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja.

- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§ és 75.§-a értelmében a 2015.

évi beszámolómat 2016.05.31-ig az Országos Bírósági Hivatalnak megküldöm és az

erről szóló igazolást 15 napon belül az Önkormányzatnak bemutatom. (jogi

személyiséggel rendelkező szervezet esetén)

Szervezetemre nem releváns: (kérjük X-szel jelölni)

- ÁFA nyilatkozat a költségvetési támogatás tekintetében: (kérjük X-szel jelölni)

3
8. § (1) alapján az érintettség akkor áll fenn, ha a pályázó

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló
jogviszonyban áll,

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)–b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)–c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)–c) pont alá
tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az
egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.
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 Nem vagyok alanya az ÁFÁ-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó)
összeg kerül figyelembevételre. Kijelentem, hogy a támogatási szerződés
mellékletét képező költségvetésben az általános forgalmi adót tartalmazó összeget
szerepeltetem és az elszámolásnál az áfával növelt (bruttó) összeg kerül
figyelembevételre.

 Alanya vagyok az ÁFA-nak, de a támogatásból finanszírozott projektem kapcsán
ÁFA levonási jog nem illet meg (tárgyi mentes tevékenységet vagy adólevonási
joggal nem járó tevékenységet végzek). Kijelentem, hogy a támogatási szerződés
mellékletét képező költségvetésben az általános forgalmi adót tartalmazó összeget
szerepeltetem és az elszámolásnál az áfával növelt (bruttó) összeg kerül
figyelembevételre.

 Alanya vagyok az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban
felmerült költségeimhez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozóan adólevonási jog illet
meg. Kijelentem, hogy a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésben
az általános forgalmi adót nem tartalmazó összeget szerepeltetem és az
elszámolásnál az áfa nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre.

 Alanya vagyok az ÁFA-nak, de a jelen szerződéshez kapcsolódóan nem élhetek az
ÁFA-ra vonatkozó adólevonási jogommal. Vállalom, hogy a pályázatban megjelölt
tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeit tételesen elkülönítem és az
ezekhez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozó adólevonási jogommal nem élek, sem a
tevékenység megkezdésekor, sem a szerződés érvényességi időtartamán belül.
Kijelentem, hogy a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésben az
általános forgalmi adót tartalmazó összeget szerepeltetem és az elszámolásnál az
áfával növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

 Alanya vagyok az ÁFÁ-nak és jelen támogatási szerződéshez kapcsolódóan
arányosítással állapítom meg a levonható és a le nem vonható ÁFA összegét.
Kijelentem, hogy elszámolásnál az arányosítás számítását mellékelem. Kijelentem,
hogy a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésben az általános
forgalmi adót tartalmazó összeget arányosítottan szerepeltetem és az elszámolásnál
a költségek ez esetben az arányosítással korrigált értékben kerülnek
figyelembevételre.

- ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, a pályázó szervezet annak

megvalósításához szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik.

Szervezetemre nem releváns: (kérjük X-szel jelölni)

- más, állami vagy európai uniós pénzalapokból finanszírozott szerződésükkel

kapcsolatban kötelezettségei teljesítésének körében nem követett el olyan súlyos

szerződésszegést kötelezettségei teljesítésének elmulasztása miatt, amelyet jogerős

bírósági ítéletben állapítottak meg.



16

- hozzájárulok ahhoz, hogy a Arló Nagyközség Önkormányzata és a pályázat kezelő

szerv a pályázatban foglalt adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelje és

az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétegye.

- vállalom, hogy szervezetem Arló nagyközség társadalmi életében a támogatási

időszak alatt aktív szerepet vállal, és a helyi és önkormányzati rendezvényeken részt

vesz.

Arló, 2016.. ………………….

…......................................................
pályázó cégszerű aláírása

2. napirendi pont
Civil szervezetek beszámolója

A napirendi pont előterjesztője: Civil szervezetek vezetői
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve

Balázsné Király Rita: A civil szervezetek beszámolóját az Ügyrendi, Szociális és Oktatási
Bizottság megtárgyalta. A bizottsági ülésre most nem kaptak meghívást a civil szervezetek
vezetői, 2 civil szervezet, az Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány és a Polgárőrség
képviselője volt jelen. A Néptánc csoport beszámolója nagyon alapos, az egyik legjobban
működő civil szervezet, gratulálunk a csoport minden tagjának és további sikereket
kívánunk. Szabadidejüket és saját pénzüket áldozzák erre, nagyon szépek a ruháik. A
Polgárőrség beszámolójából kiderül milyen magas óraszámban teljesítettek szolgálatot,
illetve milyen rendezvényen voltak jelen. 1872 óra szolgálatot teljesítettek, 180 órát
közösen a rendőrséggel. Új autót kaptak, és szintén saját szabadidejükből áldoznak erre,
megköszönöm a munkájukat az arlói lakosok nevében is. Az Ügyrendi, Szociális és
Oktatási Bizottság minden civil szervezet beszámolóját elfogadta, egyhangúan 2 igen
szavazattal javasolja a képviselő-testületnek is elfogadásukat.

Papp Zsóka: A Polgárőrség munkáját minden bizottsági tag dicsérte, rendezvényeken,
ünnepségeken mindig ott voltak. Létszámbővítés is történt. Az ülésen szó volt arról is,
hogy a roma lakosság körében egyre népszerűbb ez a szolgálat. Továbbra is szüksége van a
községnek a polgárőrségre. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság minden civil
szervezet becsatolt számláját megnézte és a következőket állapította meg: A Polgárőrség
beszámolóját elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek és megállapította, hogy az
egyesületnek visszafizetési kötelezettsége nincs, mert 300.000 Ft önkormányzati
támogatást kapott és 300.452 Ft-tal számolt el. Az Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítványon
belül a Néptánc csoport nagyon szép műsorokat adott, sok helyen részt vettek a különböző
ünnepségeken, színes a beszámolójuk. Ez a szervezet igen sokat áldoz saját pénzéből a
működésre, ruhákra jelentős összegeket fordítanak, látszik a fejlődés, van új
koreográfiájuk. A Közalapítvány 550.000 Ft, a Néptánc csoport 150.000 Ft támogatást
kapott, ez összesen 700.000 Ft, az elszámolásuk 816.330 Ft-ról szól, tehát nincs
visszafizetési kötelezettségük. Az Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesületen belül a
Nőklub a legrégebben működő szervezet, a nyugdíjba vonulók hozták létre és itt szerették
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meg a népdalokat. A vezetést nagyon ki kell emelni, az asszonyok igen erősen kötődnek
egymáshoz. Támogatásuk 200.000 Ft volt, az elszámolás 202.251 Ft. A vegyes kar
támogatása szintén 200.000 Ft, az elszámolás 200.215 Ft-ról szól. Részt vettek egy
minősítő versenyen, ahol oklevelet kaptak. Elhangzott a bizottsági ülésen, hogy Vámos
Fruzsina az eddig Arlóban éneklő hollandokat elvitte az ózdi kórusba énekelni, ezzel
gyengítve a vegyes kart. Az Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület összesen 400.000 Ft-
ot + 340.000 Ft-ot kapott és 850.334 Ft-ról csatoltak számlát a beszámolóhoz. Így
visszafizetési kötelezettségük nincs. A Sportegyesület beszámolója tárgyalásakor
elhangzott, hogy az egyesület vezetője is szabadidejét áldozza fel annak érdekében, hogy
működjön a szervezet. Most készítettek új szabályzatot. Sajnos a túra szakosztályon belül
csak versenysport van, a tömegsport nem működik. A Sportegyesületnek a támogatásból
6.405 Ft-os visszafizetési kötelezettsége van. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
a beszámolókat egyhangúan 4 igen szavazattal fogadta el és javasolja a képviselő-
testületnek is elfogadásra.

Juhász János: Most szeretnénk pályázni, ehhez 6.000 Ft-ot kell befizetni, ezért maradt
meg ez az összeg.

Papp Zsóka: Az Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. Suvadás kézműves tábor
önkormányzati támogatása 800.000 Ft volt, az elszámolást 1.350.264 Ft-ról csatolták. A
tábor alatt a meghívott zenekar látogatottsága nem volt megfelelő, ezt a reklám
tevékenység elmaradásának tudtuk be. Elhangzott, hogy a szervezőknek el kellene menni
több néptánc és kézműves táborba tapasztalatszerzés céljából. Volt 4 olyan rendezvény,
ahol szép számú közönség gyűlt össze. A jövőben a legnagyobb dolog a csárda
üzemeltetése lesz, nagyobb pénzbevételi forrást abban látunk, ha bővítik a kínálatot és
korai időpontban nyitják ki a hátsó büfét. A bizottság megállapította, hogy a kft-nek
visszafizetési kötelezettsége nincs. A Mozgáskorlátozottak Ózd Városi Egyesület 40.000
Ft támogatást kapott, ezt az összeget gyógyfürdő látogatás busz költségéhez használták fel.
A becsatolt számla 102.807 Ft-ról szól, visszafizetési kötelezettségük nincs. Az Arlói
Római Katolikus Egyházközség 300.000 Ft önkormányzati támogatásban részesült, ezt az
összeget a templomtorony felújítására használták fel, a számla is erről az összegről van
kiállítva, így visszafizetési kötelezettségük nincs. A Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság a beszámolókat 4 igen szavazattal javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.

Vámos Istvánné dr.: A számok szigorú tények, a beszámolókat elfogadásra javaslom. Az
Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület a legnagyobb létszámú civil szervezet, rendkívül
széles társadalmi réteget érint a szervezet működése. Az ott dolgozó személyek, az elnök
és az alelnökök profi módon kezelik az ügyeket, koordinálják a munkát. Először a vegyes
kar alakult meg, amely később kettévált és az egyik csoport a népdaléneklést tartja
elsődlegesnek, a másik pedig inkább komolyzenei műveket énekel. Dicséretes az a
kompromisszum, ahogy az egyesület megoldotta, hogy aki szeretne mindkét kórusban
énekelhet. A Magyar kórusok és zenekarok szövetsége által kiírt minősítőn dicséretes
fokozatot értek el. Ez jóérzéssel tölt el mindenkit. A vegyes kar fellépése nélkül nem
tudnánk elképzelni a helyi ünnepeket, igen magas színvonalon működnek. Az egyesületen
belül működő színjátszó csoport külön is kérhetne támogatást vagy a fiatal táncosok is.
Elképzelhetőnek tartom, hogy rendezvényeken a néptánc csoport és a fiatalok közösen
lépjenek fel. A tánc, a színjátszás remek dolog, nekem örömömre szolgál, ha látom őket.
Valamennyi civil szervezetre nagyon büszke vagyok, 8-10 csoport működik kiválóan. Az
elnökség munkáját szeretném megköszönni, összefogja, koordinálja a művészeti
tevékenységeket. Az Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány két feladatot vállalt magára, az
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évtizedek óta működő falu tv szolgáltatást és a néptáncot. Nagyon kevés település
mondhatja el, saját perceket kaphatnak a közszolgálati tv-n keresztül, erre is büszkék
lehetünk. Azon kívül széles rétegeket tájékoztat Arlón kívül Borsodszentgyörgyön,
Csernelyben. Szponzorokat kellene keresni, a költségvetés készítésének az elején vagyunk,
azon községekben is, ahol megy az adás. Meg kell próbálni, veszteni való nincs. A
pénzszerzésnek ezen kívül sok más módja is van. A néptánc csoporttal elmehetünk olyan
rendezvényekre büszkélkedni, ahová más civil szervezeteket nem tudunk elvinni. A
Westend színpad és a közfoglalkoztatási kiállítás után májusban a Budai Várban fognak
fellépni. Nagy büszkeség látni a koreográfiát, a szép ruhákat. Ők az egyedüli szervezet,
akik saját pénzüket is keményen beleteszik a működésbe, ez nagyon dicséretes és
köszönjük. Saját kedvükre is táncolnak. A sportegyesület úgy látom, kezd magához térni,
végre rendeződik a kötelező szabályzati háttér, a helyi kötelező dokumentumok rendbe
tétele. Működési költségekre még önálló pályázatot is be lehet adni. A legnagyobb
társaságot a turisztikai szakosztály foglalja magába. Régen ez a szakosztály úgy működött,
a képviselők határozták el, hogy elmennek a túrára. Leginkább az arlói emberekért kellene
működnie, az idei munkatervben legyen minél több olyan túra, amire mozgósítják a helyi
lakosságot, szervezzenek kis túrákat is. Horgász Egyesület se létezik sok településen. Bár
nem kaptak önkormányzati támogatást, a horgászok azért végeztek olyan társadalmi
munkát, ami a falu javát szolgálta, saját költségükön hoztak apró kavicsokat és terítették
szét. Tettek valamit a közösségért. A bizottsági ülésen hallottunk arról, hogyan történik a
halállomány lerablása, egy halőr alkalmazása kevés. Akik el akarják lopni a halat, el is
fogják, mert megtalálják ennek a módját. A közgyűlésen részt vettem, elnök úr
újraválasztásához gratulálok. Kívánom, hogy további hasonló erőfeszítéssel dolgozzon. A
mi terveinkhez is igyekeznek hozzájárulni. A tópart rehabilitációja elkezdődött, 2
horgásztanyát sikerült lebontatni és visszaadták a területet az önkormányzatnak. Abban
kérem a segítséget, amikor ott tartózkodnak, figyelmeztessék a horgászokat, hogy aki még
nem adott választ a felhívásra, aki még nem intézkedett az elbontásról, tudassák velük,
hogy az önkormányzat fog erről gondoskodni. A legnagyobb probléma a Turisztikai és
Közösségi Kft működése. A Suvadás táborba adott támogatásról kellett számot adni. Nem
szabad 700.000 Ft-os zenekart idehívni, ha a közönség nincs mögé rendezve. Ha meg
akarjuk rendezni a tábort, el kell gondolkodni mire, költik a pénzt. A Mozgáskorlátozottak
Egyesületének adott támogatással olyan szűk réteget tudtunk támogatni, akiket kevesen
támogatnak. A templomtorony felújításához járult hozzá az önkormányzat, építészeti
örökségünk megóvásáról kötelességünk gondoskodni. A Polgárőrségnek megköszönöm azt
a munkát, amit az utóbbi időszakban tettek. Amióta az autó megvan, jobban látom és
elismerem a munkájukat, a késő esti akción meg is tudtam jelenni. A falopások
megakadályozásában jelentős szerepük van. A biciklis kis falopásokat megtaláljuk, de az
igazi veszélyt a teherautós falopások jelentik. Sokszor az erdő tulajdonosok is felelősek
azért, hogy az erdőket kiirtsák. Aktív módon kellene a tó környékére is kijárni.
Megköszönöm az egyesület munkáját, tapasztaltam, hogy egészen váratlan időpontban ott
jártak nálam, igazolták jelenlétüket. Figyelmükbe ajánlom a kerékpár utat, a tói
ingatlanokat és a Dózsa György utat is. Minden civil szervezet munkáját köszönöm. A
2014-2020 pályázati időszakban a tornaterem és a közösségi ház építése fontos feladat, de
ettől is fontosabb dolog az egészségügyi központ kialakítása. Azon vagyunk, hogy a civil
szervezeteknek méltó helyet tudjunk biztosítani.

Bíró Ferenc: A településen sok civil szervezet működik, örülök, hogy idáig eljutottunk.
Minden civil szervezet akkor működik jól, ha megtalálják a megfelelő vezetőt, aki agilis,
rátermett, akkor ilyen eredményeket lehet elérni. Ez minden civil szervezetre igaz,
megfelelő emberek kezében vannak, ezért tudnak jól működni.
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Dulai Roland: Az Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület színvonalas rendezvényeket
szervez, lehetőséget biztosítanak más civil szervezetek számára is. Polgármester asszony
támogatásával sikeresen működik a Kézműves ház. A mikro busszal gyarapodott a
vagyonuk. Örülök, hogy a nőklub meghívást kapott a település rendezvényeire, még sokáig
énekeljenek örömmel. A vegyes kar tagjai szakmai tudásukkal mindig emelik az
ünnepségek színvonalát. A néptánc csoport előadásai a profizmus határát súrolja, erről a
falu tv is tudósít. A polgárőrség tagjai különböző napszakokban, a település utcáit járva
aktív járőr szolgálatot látnak el, a közbiztonsághoz nagyban hozzájárulnak. A
sportegyesületről: szívesen elmennék túrázni, inkább a kisebb túrákat részesítem előnyben,
ha tudunk róla, hogy mikor van.

Tengely László: Ennyi dicséretet máskor nem tudunk kiosztani, most van miért. Nagyon
jól működnek a civil szervezetek, ebben az országban mindenki elfordul a másiktól, nincs
közösségi élet.

Juhász János: 9 túra szerepelt a programban, ebből 3 teljesítménytúra és 6 olyan túra,
amikor 20-25 fős csoporttal történt a túrázás. A túrák 10-40 km hosszúak, ismételten
elértük, hogy 20-25 fős csoport megy egy-egy túrára saját pénzből. Most a felszereléshez
járultunk hozzá. Egyetértek, hogy szélesebb körben kellene tudatosítani, személyesen,
telefonon meghívni az embereket. Pályázatok: a miatt van ez a pénzmaradvány, mert
február 3-ával adjuk be a pályázatot, 6.000 Ft a pályázati díj. A 300.000 Ft-os
pályázatunkat, mely a működési célú pályázat, befogadta a központi rendszer. Szeretném
az idén megújítani az egyesület dokumentumait, új alapszabályt készítettünk, megújul az
íjászat szakosztály.

Klisóczkiné Papp Andrea: Az Arlói Roma Nemzetiségi Önkormányzat a támogatását
nem használta fel a meghatározott célra, ezért január hónapban visszautalásra kerül.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a civil szervezetek szakmai és pénzügyi
beszámolóinak elfogadásáról.

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

5/2016. (I.25.) határozat
Tárgy: Civil szervezetek beszámolója

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az
- Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület, ezen belül a Nőklub és a Vegyes kar,
- Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány, ezen belül a Néptánc csoport,
- Arlói Polgárőrség,
- Arlói Sportegyesület,
- Suvadás Kézműves tábor

2015. évben végzett munkájáról készült beszámolókat és pénzügyi elszámolásokat
elfogadja, s egyúttal kötelezi az Arlói Sportegyesületet a fel nem használt támogatás, 6.405
Ft visszafizetésére 30 napon belül.

Határidő: 2016. január 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester
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3. napirendi pont

Beszámoló az Arlói Suvadás Horgász Egyesület
2015. évi munkájáról

A napirendi pont előterjesztője: Mikó István egyesület elnöke
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve

Vámos Istvánné dr.: Elnök úr munkája sem felelősség nélküli munka.

Balázsné Király Rita: A beszámolót az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság
megtárgyalta és 2 igen szavazattal javasolja annak elfogadását.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal javasolja az
Arlói Suvadás Horgász Egyesület munkájáról szóló beszámoló elfogadását.

Mikó István: Nagyon nagy problémát jelent a tóparton lévő - különösen nyáron -
randalírozók jelenléte. Ezeket meg kellene fogni. A tóparton járva senki nem mondja az ott
lévőknek, hogy ne fürödjenek csak a strand területén, nem zavarnak el senkit, ha tiltott
helyen fürdik. Többször felkértem a rendőrséget, a polgárőröket is, járjanak ki gyakrabban,
valahogy meg kellene akadályozni, mert előbb-utóbb tragédia lesz belőle. Az a szemét
mennyiség, ami a tóparton összegyűlik, annak a nagy részét az idegenek szórják el. Az
egyesületnek 69 tagja van, ebből 40-50 főnek van háza a tónál. Senki nem tudja követni ki
kinek adta el a házát. 92 ház van a parton. Olyan is van, aki évek óta elhanyagolja, ezzel
nem tudunk mit kezdeni. Segítünk elbontatni, ha azt mondja a hatóság, hogy segítsünk, de
felhatalmazás nélkül nem tehetjük.

Vámos Istvánné dr.: Arra kérnénk a horgász egyesületet, hogy az elbontott házaknál
ottmaradt móló maradékok, oszlopok elbontásában nyújtsanak segítséget.

Mikó István: Olyan módszerrel lehet kiszedni, ha befagy a tó és 15-20 cm a jégréteg,
akkor a cölöpöket könnyebben ki tudjuk szedni olyan géppel, ami be tud oda nyúlni. Nem
merünk rámenni, mert nagyon vékony a jég. Olyan daruval kellene megpróbálni, aminek
nagy a gém kinyúlása, próbálták már traktorral, lóval kihúzni, de nem sikerült.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Arlói Suvadás Horgász Egyesület 2015. évi
munkájáról.

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

6/2016. (I.25.) határozat
Tárgy: Beszámoló az Arlói Suvadás Horgász Egyesület 2015. évi munkájáról

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testület az Arlói Suvadás Horgász Egyesület
2015. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester
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4. napirendi pont

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő
fizetési kötelezettségek megállapítása

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

Vámos Istvánné dr.: Ez az anyag arról szól, ha az önkormányzat hitelt szeretne felvenni,
annyi hitelt vehetne fel, amennyi az előterjesztésben szerepel. Eddig sem éltünk ezzel a
lehetőséggel, ezután sem szeretnénk, de jogszabályi kötelezettség megállapítani mennyi
fedezet áll rendelkezésre.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal javasolja az
előterjesztés elfogadását.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság egyhangúan javasolja
az előterjesztés elfogadását.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő
fizetési kötelezettségek megállapításáról.

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

7/2016. (I.25.) határozat
Tárgy: Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapítása

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testület a saját bevételei összegét, valamint az
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható
összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint jóváhagyja.

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

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS Sor-
szám

Saját bevétel és adósságot keletkeztető
ügyletből eredő fizetési kötelezettség

összegei
ÖSSZESEN
F=(C+D+E)

2017. 2018. 2019.

A B C D E F

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel 01 34600 35600 36100 106300

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és
hasznosításából származó bevétel

02

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 03
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Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény,
részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból
származó bevétel

04

Bírság-, pótlék- és díjbevétel 05 2150 21850 2220 6550
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos
megtérülés 06

Saját bevételek (01+… .+06) 07 36750 37780 38320 112850

Saját bevételek  (07 sor)  50%-a 08 18375 18890 19160 56425

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás,
átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak
aktuális tőketartozása

09

A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.)
szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba
hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig,
kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb
értékpapír esetén annak vételára

10

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás
napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel
megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

11

Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként
történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a
lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege

12

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött
adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése -
ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki
repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött
visszavásárlási ár

13

A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt
nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még
ki nem fizetett ellenérték

14

hitelintézetek által, származékos műveletek
különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-
nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti
betétek, és azok összege

15

Fizetési kötelezettség (09+…+15) 16

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját
bevétel (07-16) 17 18375 18890 19160 56425

5. napirendi pont

2016. évi költségvetés

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

Balázsné Király Rita: 67.609 E Ft költségvetési hiánnyal készült el a 2016. évi
költségvetési rendelet. Felmerült bizottsági ülésen, mi volt a probléma az óvoda fűtésével,
hogy a téli szünet után nem tudtak indulni, szükséges lenne-e a fűtési rendszer
felülvizsgálata, de jegyző asszony tájékoztatása szerint emberi, illetve rendszerbeli hiba
történt. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 2 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a 2016. évi költségvetést.
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Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megvitatta az előterjesztést. Az
ülésen 4 egyhangú igen szavazattal elfogadásra került, hogy a Polgármesteri Hivatalban 4
fő bérkiegészítésére kerüljön sor, és a nyugdíjba vonulók béremelésére tett javaslatot is
elfogadta a bizottság. A 2016. évi költségvetést 4 igen szavazattal javasolja a képviselő-
testületnek elfogadni.

Vámos Istvánné dr.: A költségvetés összességében sokkal szűkebb, mint 2015-ben volt,
leginkább a szociális ágazatban figyelhető meg a csökkentés, itt több millió Ft került
elvonásra. Emiatt arra kényszerültünk, hogy a lakásfenntartási támogatás egy m2 –re jutó
elismert havi költség összegét 450 Ft-ra csökkentsük. 2015-ben tudtunk olyan támogatást
nyújtani az idősek részére, ami példa nélküli volt, jelen körülmények között ennek nem
látom esélyét. Nemcsak a szociális ágazatban, hanem más területen is szűkös a
költségvetés. Szégyenletes módon a önkormányzat polgármesteri hivatalában dolgozók
azok, akiknek az illetmény alapját évtizedek óta nem emeli a kormányzat. A hivatalban
dolgozók munkájának az elismerése még mindig hiányzik. Az egészségügyi, közoktatási
ágazatban történt bérfejlesztés, csak azok nem kapják meg, akik szintén sokat dolgoznak az
köz érdekében. A 2016. évi béremelési javaslatunk alapján bérkiegészítést 4 dolgozó
kapna, mert van olyan dolgozó, akinek 42.000 Ft-tal kell kiegészíteni a bérét. 51 éves
dolgozónak 17.000 Ft hiányzik a minimálbérhez. Ezt a bért a közfoglalkoztatásban meg
kell adni. Ez a bérkiegészítés 1.471.000 Ft-ot jelent éves szinten. Javaslom ennek az
elfogadását. 2016-ban is adott kereten belül kell gazdálkodni, ha bekövetkezik bizonyos
adónemek teljes elvonása, saját fejlesztésről nem is beszélhetünk, pedig sok mindenre
szükség lenne ezen a településen.
Kérem, szavazzunk a Polgármesteri Hivatal bérkiegészítésének jóváhagyásáról.

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

8/2016. (I.25.) határozat
Tárgy: Arlói Polgármesteri Hivatal

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fedezetet biztosít arra, hogy a
Polgármesteri Hivatalban dolgozó 4 főnek a bérkiegészítésére lehetőség legyen.

Utasítja a polgármestert, hogy a fenti béremelés költség vonzatát építse be a 2016. évi
költségvetésébe.

Határidő: 2016. február 28.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a nyugállományba vonulók béremeléséről.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozza:
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9/2016. (I.25.) határozat
Tárgy: Nyugállományba vonulók béremelése

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fedezetet biztosít arra, hogy az
önkormányzatnál és intézményeinél az egy évben belül nyugállományba vonuló dolgozók
munkabérének 15 %-kal, a két évben belül nyugállományba vonuló dolgozók
munkabérének 10 %-kal történő megemelésére lehetőség legyen.

Utasítja a polgármestert, hogy a fenti béremelés költség vonzatát építse be a 2016. évi
költségvetésébe.

Határidő: 2016. február 28.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a 2016. évi költségvetés elfogadásáról.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
rendeletet alkotja:

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2016. (I.25.)

önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Arló Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és működési szabályzatáról szóló
13/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság és Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével, továbbá figyelembe véve a
pénzügyi bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a
2016. évi pénzügyi tervéről a következőket rendeli el.

1. §

A rendelet hatálya

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

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai
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(1) Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-
testület) az Önkormányzat 2016. évi pénzügyi tervét (a továbbiakban: költségvetés)

654 013 E Ft Költségvetési bevétellel
721 622 E Ft Költségvetési kiadással
67 609 E Ft
49 234 E Ft
18 375 E Ft

Költségvetési hiánnyal
-ebből működési

felhalmozási hiánnyal

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

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

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

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

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző
évek költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(6) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az előző évek
költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. §

A költségvetés részletezése

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a
következők szerint állapítja meg:
 Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból

fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
 Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető

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

 Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet
részletezi.

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

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

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

 A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások Önkormányzati,
továbbá intézményenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a
közfoglalkoztatottak létszámát intézményenként, feladatonként a 9.1., 9.1.1.,  9.1.2,
9.1.3., 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3., 9.3., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3., 9.4., 9.4.1., 9.4.2., 9.4.3.,
mellékletek szerint határozza meg.
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(2) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg. A
tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

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

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

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

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

5. §

Az előirányzatok módosítása

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

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

(3) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak
végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére,
kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem
ismert jogszabályváltozás miatt. Az intézmény alaptevékenysége körében szellemi
tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási
előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(4) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a
polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb
az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal
módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – az
Önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja,
azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a
Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
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(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi
költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt
előirányzatok felett rendelkező költségvetési szerv köteles betartani.

6. §

A gazdálkodás szabályai

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

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

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

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

(5) Az Arlói Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi
előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész
nyilvántartást vezetni.

(6)  A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben
kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi
elszámolásokat is – háromévenként kell leltározni.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a „GY§GY” Perfekt Audit KFT.  útján
gondoskodik.

8. §

Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2016. január 26-án lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 2.)

önkormányzati rendelet.

Vámos Istvánné dr. Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester jegyző

6. napirendi pont

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

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság aggályosnak tartja,
hogy 78 millió Ft-ról 52 millió Ft-ra vették le a szociális területre fordítható keretösszeget.
Ez 26 millió Ft-tal kevesebb, mint az előző évben, ezért a lakhatási támogatást szűkíteni
kellett. Ez a szűkítés azokat az arlói lakosokat érinti, akik a legjobban rá vannak szorulva a
támogatásra. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság egyhangúan 2 igen szavazattal
javasolja a szociális rendelet elfogadását.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság szintén megvitatta az
előterjesztést és 4 igen szavazattal javasolja elfogadását.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a szociális rendelet módosításáról.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
rendeletet alkotja:

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016. (I.25.)

önkormányzati rendelete
a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

pénzbeli és természetbeni támogatásának rendszeréről, a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a személyes

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi
térítési díjáról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet

módosításáról

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1)
bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében, a
45. §-ában, a 48. § (4) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés a) pontjában, a 115. § (3)
bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdés a) és g) pontjában, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2)
bekezdésében, a 29. § (2) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében, a 134/E §-ában, a 148.
§ (5) bekezdésében és a 151. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 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 települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb pénzbeli és természetbeni
támogatásának rendszeréről, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról,
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valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi
térítési díjáról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9.
§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az
elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy
négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 450,- Ft.”

2. §

Ez a rendelet 2016. február 1-jén lép hatályba és 2016. február 2-án hatályát veszti.

Vámos Istvánné dr. Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester jegyző

7. napirendi pont

Államháztartáson kívüli forrás átadásából-átvételéről
szóló rendelet módosítása

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

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság egyhangúan 2 igen
szavazattal javasolja a rendelet módosítását.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és 4 igen szavazattal javasolja annak elfogadását. A rendelet módosítására a civil
szervezetek támogatásának pályázati kiírása miatt van szükség.

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

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
rendeletet alkotja:

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2016. (I.25.)

önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló

12/2014. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
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Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló 12/2014. (IX. 14.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

„(4) A költségvetési támogatás a (2) bekezdésben felsorolt feladatok ellátásával
összefüggésben az alábbi működési költségekre használható fel:

a) anyagköltség:
aa) üzemanyagköltség a szervezet tulajdonában álló járművekhez,
ab) sportmez, sportcipő, sportszerek költségei, fellépő ruhák, jelmezek,
ac) nyomtatványok, irodaszerek,
ad) kiadványok, plakátok, szórólapok előállítási költségei,
ae) javítási, karbantartási költségek,
af) egyéb anyagköltségek.

b) Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások:
ba) helyiségek bérleti díja,
bb) szállítás, raktározás költsége,
bc) javítás, karbantartás költsége,
bd) szakkönyvek, előfizetési díjak,
be) posta, telefon, és kommunikációs költség,
bf) oktatás, képzés költsége,
bg) egyéb anyagjellegű szolgáltatások kiadásai.

c) Egyéb szolgáltatások:
ca) közüzemi díjak (áram, víz, szennyvíz, hulladékszállítás, gáz, távhő, közös költség)
cb) hatósági, igazgatási szolgáltatási díjak, illetékek,
cc) bankköltségek,
cd) hirdetési díjak, reklámköltségek
ce) könyvelési díjak.

d) Bér és járulék, valamint a feladatellátással kapcsolatos megbízási díj.”

2. §

A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) A költségvetési támogatással kapcsolatos feladatok előkészítését és a támogatási
szerződés előkészítését az Arlói Polgármesteri Hivatal végzi.

(2) A benyújtott költségvetési támogatási igényekről, civil szervezeti pályázatokról az
annak elbírálására hatáskörrel rendelkező Arló Nagyközség Önkormányzata a soron
következő ülésén dönt.”

3. §

(1) A Rendelet 5. § (1) bekezdésében a „megállapodást” szövegrész helyébe a
„szerződést” és a „megállapodásnak” szövegrész helyébe a „szerződésnek” szöveg lép.
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(2) A Rendelet 5. § (2), (3) és (4) bekezdésében a „megállapodás” szövegrész helyébe
a „szerződés” szöveg lép.

(3) A Rendelet 5. § (5) bekezdésében a „megállapodásban” szövegrész helyébe a
„szerződésben” szöveg lép.

4. §

(1) Ez a rendelet 2016. február 1-jén lép hatályba és 2016. február 2-án hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a Rendelet 6. §-a.

Vámos Istvánné dr. Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester jegyző

7. napirendi pont

Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ

a) Szervezeti és Működési Szabályzata 2016.
b) Szakmai Program Házi segítségnyújtás 2016.
c) Szakmai Program Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2016.

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

Papp Zsóka: A család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai programjában a fúrt kút helyett
ásott kutat kell írni. A Szervezeti és Működési Szabályzatban az 5. pontban a
konyhavezető felelőssége közül „a nyersanyagnorma helyes, gazdaságos felhasználása”
kikerül, az „élelmezéshez szükséges alapanyagok beszerzéséért, szakszerű tárolásáért,
nyilvántartásáért” feladat pedig átkerül az élelmezésvezető feladatai közé.

Balázsné Király Rita: A család- és gyermekjóléti szolgálat papíron történő átvezetéséről
már korábban beszéltünk, látjuk, milyen anomáliák vannak, nem látjuk az ilyen módon
történő működés biztosítását. Pl. a házi segítségnyújtást a jogszabály kettévette, szociális
segítést vagy személyes gondozást kell nyújtani. Ugyanaz nem adhat gyógyszert, aki pl.
mosogat. Ezzel megnövekszik a létszám igény. Ennek ellenére hiába írja elő a törvény,
hogy 60 ellátotthoz mennyi szakdolgozót kell alkalmazni, finanszírozást egy emberre ad.
Vezető hatáskörébe tartozik, hogy akiknek nem megfelelő az iskolai végzettségük 100 órás
tanfolyamot végezzenek el. Nekik hogyan biztosítják a továbbképzéseket, ez még rejtély.
Nagyon meggondolatlan lépés volt, előkészületlenül hozott törvény következtében
kényszerítenek arra, hogy az eddigi viszonyokat megváltoztassuk. Bármilyen kérdés
felmerül, nem tudnak válaszolni. Itt marad minden intézkedési jog, a papírozás a járáson
történik. A problémákat itt, ezeknek az embereknek, gondozónőknek, családsegítőknek
kell megoldani, a problémák azonnali megoldását nem segíti a rendszer. Az Ügyrendi,
Szociális és Oktatási Bizottság 2 igen szavazattal javasolja az előterjesztés elfogadását.

Vámos Istvánné dr.: A szociális ágazatnak nagy kihívásnak kell megfelelnie, őszintén
elismerem ezt a munkát, ami folyik az intézmény keretein belül. Nagyon nehéz úgy
dolgozni, hogy nincs megfelelő szakember, nincs megfelelő díjazás. Igény 10-szer annyi
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lenne, de anyagi eszköz hiányában nem tudjuk kellőképpen kielégíteni. Köszönöm az
ASZAK dolgozóinak a munkát.

Balázsné Király Rita: Új hatáskörök is lesznek, új feladatokat is adnak. A 0-3 éveseknek
is biztosítani kell az étkeztetést. Nem tudom, hogy ezzel a költségvetéssel, ily módon
történő támogatással a szociális rendszer hogyan éli túl ezt az évet.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az ASZAK Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról.

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

10/2016. (I.25.) határozat
Tárgy: Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzata

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Szociális Alapszolgáltatási
Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Papp Zsóka intézményvezető

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az ASZAK Szakmai Program Házi
segítségnyújtás 2016. elfogadásáról.

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

11/2016. (I.25.) határozat
Tárgy: Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program Házi segítségnyújtás

2016.

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Szociális Alapszolgáltatási
Központ Szakmai Program Házi segítségnyújtás 2016. jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Papp Zsóka intézményvezető

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az ASZAK Szakmai Program Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat 2016. elfogadásáról.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozza:
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12/2016. (I.25.) határozat
Tárgy: Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program Család- és

Gyermekjóléti Szolgálat 2016.

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Szociális Alapszolgáltatási
Központ Szakmai Program Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Papp Zsóka intézményvezető

9. napirendi pont
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött

együttműködés megállapodás felülvizsgálata

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

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság megtárgyalta az
anyagot és 2 igen szavazattal elfogadását javasolja. A belső ellenőrzést a „GY & GY”
Perfekt Audit Kft. fogja elvégezni.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról.

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

13/2016. (I.25.) határozat
Tárgy: Együttműködési megállapodás Arló Nagyközség Roma Nemzetiségi

Önkormányzatával

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Arló Nagyközség Önkormányzata és
Arló Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodást felülvizsgálta és a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: minden év január 31., illetve
általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül

Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester
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Melléklet

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, valamint
ARLÓ NAGYKÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

között

1. Általános szempontok

Arló Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete,
valamint az Arló Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban:
nemzetiségi önkormányzat) Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény 80. § (1)-(4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján
együttműködési megállapodást (továbbiakban: megállapodás) kötnek.
A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – megállapodás alapján –
az önkormányzat költségvetési szerveként működő Arlói Polgármesteri Hivatal (a
továbbiakban: hivatal).
A megállapodás részletesen tartalmazza azokat a feladatokat és együttműködési
lehetőségeket, amelyek eredményesen segítik a jogszabályokból adódó kötelezettségek
teljesítését és a közösen megfogalmazott célok megvalósítását.

2. Az együttműködési lehetőségek területei és formái

Az önkormányzat a nemzetiségi ügyek ellátása körében biztosítja a nemzetiségi jogok
érvényesülését, ellátja a településen a kulturális szolgáltatással, nyilvános könyvtári
ellátással, muzeális intézmények fenntartásával, közművelődéssel, tájékoztatással, a
nemzetiség szellemi, épített és tárgyi örökségével, írott és elektronikus sajtójával, a
szociális alapellátással, a helyi közfoglalkoztatással kapcsolatos települési önkormányzati
feladatokat.
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szabályozza az önkormányzat
képviselő-testülete feladatait a településen működő települési nemzetiségi
önkormányzattal.
Az önkormányzat képviselő-testülete a nemzetiségek ügyeivel foglalkozó bizottságban a
települési nemzetiségi önkormányzat képviselteti magát.
A nemzetiségi önkormányzat pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és egyéb alapvető feladatai
egységes szabályok szerinti elvégzése, átláthatósága érdekében kapcsolódik az
önkormányzat hivatala által működtetetett – az állami informatikai rendszerrel
összekapcsolható – informatikai rendszerhez, amely a folyamatos pénzügyi állami
ellenőrzés eszközeként is szolgál.
A hivatal a nemzetiségi önkormányzat részére – annak székhelyén – biztosítja az
önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel
kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. A végrehajtásról a hivatal gondoskodik.
A hivatal a lehetőségei és költségvetési helyzetének figyelembe vétele mellett a
nemzetiségi önkormányzattal történő előzetes egyeztetést követően az adott évi
költségvetési rendeletében – egyes feladatellátáshoz – pénzügyi támogatást biztosíthat.
A hivatal segíti a nemzetiségi önkormányzat pályázati lehetőségeinek a feltárását és azok
elkészítését.
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A hivatal jegyzője az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat közötti
kapcsolattartásra Bíróné Molnár Márta vezető főtanácsost jelöli ki.
Az önkormányzat megbízásából és képviseletében a jegyző, vagy jegyzővel azonos
képesítési előírásoknak megfelelő – megbízottja részt vesz a nemzetiségi önkormányzat
testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.
Az oktatás területén kiemelt figyelemmel kísérik a roma nemzetiségű gyerekek
továbbtanulásának lehetőségeit, annak segítése érdekében a tehetséges tanulók az
önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat döntése alapján ösztöndíj támogatásban
részesülhetnek.
Az önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább
tizenhat órában, az önkormányzati feladat ellátásához, működéséhez (a testületi,
tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi, technikai eszközökkel
felszerelt helyiség ingyenes használatát biztosítja. A helyiség infrastruktúrájához
kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségeket az önkormányzat viseli. Az
önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat feladatellátásához – térítésmentesen – külön
helyiséget biztosít az önkormányzat Arló, Ady Endre út 137. számú ingatlanában.
A hivatal biztosítja a postai levelezési, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok
ellátását, jegyzőkönyvek elkészítését és az ezzel járó költségek viselését.
Az önkormányzat gazdálkodásával összefüggő sajátos feladatokat a számviteli politika
keretében elkészített - eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata, az
eszközök és források értékelési szabályzata, a pénzkezelési szabályzat - továbbá a
felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata és a számlarend
tartalmazza. A szabályzatok hatálya a nemzetiségi önkormányzatra is kiterjednek.

3. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje

A nemzetiségi önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a költségvetési határozat
tervezetét, amelyet a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszt a nemzetiségi
önkormányzat testülete elé.
A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése során a jegyző a
nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat
– a költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állást követően –
közli a nemzetiségi önkormányzat elnökével.
Az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat költségvetésére a költségvetési
törvényből adódó részletes információk megismerése után, az önkormányzat költségvetési
rendelettervezetének előkészítése során az önkormányzat által megbízott személy folytatja
az egyeztetést a nemzetiségi önkormányzat elnökével, ennek keretében haladéktalanul
rendelkezésre bocsátja a nemzetiségi önkormányzat költségvetésének megtervezéséhez
szükséges adatokat.
Az önkormányzat költségvetési rendelettervezetének a nemzetiségi önkormányzatot érintő
részét a megbízott egyezteti az elnökkel és a vitás kérdéseket tisztázzák.
A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére az Áht. 23.-25. §
rendelkezéseit az Áht. 26. § (1) bekezdése szerinti eltérésekkel, továbbá az Ávr. 24. §-t, a
27. §-t és a 28. §-t  kell alkalmazni az Ávr. 29.§ (1) bekezdésében foglalt eltérésekkel.
Az önkormányzat képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat részére meghatározott
támogatás mértékéről a döntést követő 15 napon belül tájékoztatja a nemzetiségi
önkormányzatot.
A jegyző által elkészített költségvetési határozat tervezetet az elnök a központi
költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig benyújtja a
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének.
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A nemzetiségi önkormányzat a képviselő-testület által jóváhagyott éves költségvetésről az
államháztartás pénzügyi információs rendszere keretében adatszolgáltatást teljesít.
A hivatal a nemzetiségi önkormányzat jóváhagyott elemi költségvetéséről a határozat-
tervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő harminc napon belül adatot
szolgáltat a Kincstár területileg illetékes szervéhez.
A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséért, az elfogadást
követő adatszolgáltatások határidőben történő teljesítéséért Benőcs Józsefné pénzügyi
főelőadó a felelős.
Az önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan döntési
jogosultsággal nem rendelkezik.
Az önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozata törvényességéért,
bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, továbbá egymás
kötelezettségvállalásiért és tartozásaiért nem felelős.

4. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje

A nemzetiségi önkormányzat előirányzatai kizárólag a nemzetiségi önkormányzat
költségvetési határozata alapján módosíthatók.
Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatai felett többletbevételt ér
el, bevétel kiesése keletkezik, vagy kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre,
abban az esetben módosítania kell költségvetési határozatát, melyről a nemzetiségi
önkormányzat képviselő-testülete dönthet.
A nemzetiségi önkormányzat által végrehajtott előirányzat változásának határozat-
tervezetét a jegyző készíti elő. Az év közben engedélyezett központi támogatások
felhasználásáról, a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások miatt a
költségvetési határozat módosításáról a jegyző által történő előkészítése után, az elnök
előterjesztése alapján a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete dönt.
A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete – az első negyedév kivételével –
negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének
határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben
az Országgyűlés – a nemzetiségi önkormányzatot érintő módon – meghatározott
hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés
kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési
határozat módosítását.
A nemzetiségi önkormányzat előirányzat módosításainak képviselő-testületi
előterjesztésének előkészítéséért a jegyző a felelős.
A nemzetiségi önkormányzat előirányzatairól és az abban bekövetkezett változásairól a
hivatalban Benőcs Józsefné pénzügyi főelőadó naprakész nyilvántartást vezet.

5. Beszámolási kötelezettség

A nemzetiségi önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a zárszámadási határozat
tervezetét, amelyet a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszt a nemzetiségi
önkormányzat testülete elé.
A nemzetiségi önkormányzat az éves gazdálkodásáról szóló zárszámadását – a
költségvetéshez hasonlóan – határozatban köteles elfogadni.

6. A költségvetési gazdálkodás szabályai
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A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve a hivatal,
pénzügyes dolgozóik a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási szabályok
betartása mellett végzik feladataikat.
A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásával összefüggő döntési hatáskörök és
ellenőrzési jogkörök gyakorlásának rendjét, felelőseinek és a helyettesítés rendjének a
meghatározását a hivatal gazdálkodási szabályzata tartalmazza.

6.1. Kötelezettségvállalás
A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában szereplő előirányzatai terhére
kizárólag a nemzetiségi önkormányzat elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott
nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettese vállalhat kötelezettséget. A felhatalmazás,
illetve a felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban történhet.
A nemzetiségi önkormányzat nevében kötelezettséget vállalni az Ávr-ben foglalt
kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét
megelőzően, írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a
szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet
biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
A nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásainak nyilvántartásáról a hivatalban
Balázs Mihályné pénzügyi főelőadó gondoskodik.

6.2. Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése
A nemzetiségi önkormányzat nevében vállalt kötelezettség pénzügyi ellenjegyzésére a
jegyző által írásban kijelölt, a hivatal állományába tartozó Benőcs Józsefné pénzügyi
főelőadó, vagy Bíróné Molnár Márta pénzügyi főtanácsos köztisztviselők jogosultak.
A nemzetiségi önkormányzatnál felhatalmazott pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi
ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy a tervezett kifizetési
időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a
gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg az előző bekezdésében előírtaknak, a
pénzügyi ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót, a
kötelezettséget vállaló szerv vezetőjét és a jegyzőt.
A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés
dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra
jogosult személy aláírásával kell igazolni.

6.3. Teljesítés igazolás
A teljesítés igazolására a nemzetiségi önkormányzat nevében az elnök, vagy megbízása
alapján az elnökhelyettes, vagy Benőcs Józsefné pénzügyi főelőadó írásban jogosult.
A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, az
arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.

6.4. Érvényesítés
Érvényesítésre a nemzetiségi önkormányzat nevében a jegyző megbízása alapján Balázs
Mihályné pénzügyi főelőadó, vagy Bíróné Molnár Márta pénzügyi főtanácsos írásban
jogosult.
Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést, a megállapított
összeget, az érvényesítés dátumát és az érvényesítő aláírását.
Az érvényesítőnek a nemzetiségi önkormányzat gazdasági eseményeinek vonatkozásában
ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző
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ügymenetben az Áht., az államháztartási számviteli kormányrendelet és e rendelet
előírásait, továbbá a gazdálkodási szabályzatban foglaltakat megtartották-e.

6.5. Utalványozás
Utalványozásra a nemzetiségi önkormányzat elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott
nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. A felhatalmazás, illetve a felhatalmazás
visszavonása minden esetben csak írásban történhet.
Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra
rávezetett, más esetben külön írásbeli rendelkezéssel lehet. Utalványozásra a
teljesítésigazolást követően kerülhet sor.
Nem kell utalványozni az Ávr. 59. § (5) bekezdésében nevesített esetekben.

6.6. Összeférhetetlenségi követelmények
A nemzetiségi önkormányzat tekintetében a kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző
ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő
ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra,
utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. A kötelezettségvállalási,
pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló
feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv
szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el. A hivatalban Benőcs Józsefné
pénzügyi főelőadó a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolására,
érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról a gazdálkodási
szabályzatban foglaltak szerint naprakész nyilvántartást vezet.

7. Pénzellátás

A nemzetiségi önkormányzat az önkormányzat számlavezetőjénél, az OTP Bank Nyrt.
Ózdi Fiókjánál vezeti 11734121-15781761 számú pénzforgalmi számláját. A számla feletti
rendelkezési jogosultakat a pénzkezelési szabályzat melléklete tartalmazza.
A nemzetiségi önkormányzat pénzforgalmi számlát,– a meghatározott kivételekkel – egy
belföldi hitelintézetnél vagy a Kincstárban nyithat, és csak egy pénzforgalmi számlával
rendelkezhet. Költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással kapcsolatos minden
pénzforgalmát e számlán köteles lebonyolítani.
A nemzetiségi önkormányzatot a számlavezető megváltoztatásáról hozott döntést követően
azonnal tájékoztatni kell.
A nemzetiségi önkormányzat döntése alapján és forrásai terhére
a) fizetési számlájához kapcsolódóan alcímű számlákat (a központi költségvetésből
folyósított hozzájárulások, támogatások jogszabályban meghatározott esetben; rövid
lejáratú betétei elkülönítésére szolgáló alszámla; egyéb, meghatározott célú pénzeszközök
elkülönítésére szolgáló alszámla és programonként az európai uniós forrásból
finanszírozott programok lebonyolítására szolgáló alszámla.)
b) letéti pénzeszközök kezelésére letéti számlát,
c) devizabetét számlát vezethet.
A nemzetiségi önkormányzat önálló pénztárat működtet. A hivatalban a nemzetiségi
önkormányzat házipénztárából a készpénzben történő kiadások teljesítésére a pénztári órák
figyelembe vételével kerülhet sor.
A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám
igénylésével kapcsolatos feladatokat a hivatal pénzügyi ügyintézője (Benőcs Józsefné
pénzügyi főelőadó) látja el.
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8. Vagyongazdálkodás

A nemzetiségi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről a hivatal elkülönített
nyilvántartást vezet, melyért Balázs Mihályné főelőadó a felelős.
A nemzetiségi önkormányzat vagyona, – az abban bekövetkezett növekedés vagy
csökkenés – elkülönítetten a könyvviteli mérleg szerkezete szerinti tagolásban, a
zárszámadási határozatban kerül bemutatásra.
A vagyon leltározása az önkormányzat leltározási és leltárkészítési szabályzatában előírtak
szerinti rendszerességgel és módon történik. A nemzetiségi önkormányzat vagyonának
leltározásában az elnök, és az általa írásban kijelölt képviselő közreműködik.
A vagyontárgyak selejtezésével összefüggő szabályokat a hivatal felesleges vagyontárgyak
hasznosításának és selejtezésének a szabályzatában előírtak szerint kell elvégezni. A
nemzetiségi önkormányzat a selejtezésre javasolt eszközeire az elnök – a nemzetiségi
önkormányzat képviselő-testületének véleményét kikérve – tesz javaslatot a jegyző felé.

9. A belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés

A hivatal a nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában köteles a belső kontrollrendszer
keretében kialakítani, működtetni és fejleszteni a kontrollkörnyezetet, a kockázatkezelési
rendszert, a kontrolltevékenységeket, az információ és kommunikációs rendszert, továbbá
a nyomon követési rendszert. A nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó belső
kontrollrendszer kialakításáért a jegyző a felelős.
A belső kontrollrendszer kialakításánál figyelembe kell venni a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
előírásait, továbbá az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani
útmutatókban leírtakat.
A nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzését „GY & GY” Perfekt Audit Kft. belső
ellenőrei végzik. Belső ellenőrzésre a kockázatelemzéssel alátámasztott éves belső
ellenőrzési tervben meghatározottak szerint kerül sor. A belső ellenőrzés lefolytatásának
rendjét a belső ellenőrzési vezető által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv
tartalmazza.
A nemzetiségi önkormányzat részt vesz a belső ellenőrzés értékeléséről készülő éves
beszámoló – rá vonatkozó részének - elkészítésében, amit a hivatal készít el.

10. Gazdálkodáshoz kapcsolódó szabályzatok

Az önkormányzat gazdálkodó szervénél, azaz a hivatalnál található és a gazdálkodás vitelét
szabályozó valamennyi szabályzat rögzíti a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának
szabályait is. A belső szabályzatokban előírtak a nemzetiségi önkormányzatra is kötelező
érvénnyel vonatkoznak.

11. Záró rendelkezések

A megállapodás 2016. január 31. napjától lép hatályba és az ebben foglaltakat e naptól
kezdve kell alkalmazni.
A korábban megkötött és 2015. január 30-án felülvizsgált megállapodás hatályát veszti.
A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az
alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.
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Arló, 2016. január 15.

……………………..…………..
polgármester

……….…………………………..
elnök

Záradék: Az együttműködési megállapodást Arló Nagyközség Önkormányzata képviselő-
testülete a 11/2016. (I.22.) határozatával, az Arló Nagyközség Roma Nemzetiségi
Önkormányzat képviselő-testülete a …./2016. (…...) határozatával jóváhagyta.

Arló, 2016. január 22.

Klisóczkiné Papp Andrea
jegyző

10. napirendi pont

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
11/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása

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

Vámos Istvánné dr.: A Zöld Völgy írt nekünk levelet arról, hogy a 60 l-es edényzetet a
január 1-től életbelépett kormányrendelet szerint kik vehetik igénybe. Jegyző asszony
utána járt a jogszabályi változásnak, nem volt benne olyan változás, hogy a 60 l-es kukát a
tónál nem lehet igénybe venni, és az sem, hogy csak az egyszemélyes háztartások vehetik
igénybe. Ez a ZV és az önkormányzat közötti megállapodás függvénye, az önkormányzat
felajánlhatja a 2 fős háztartások esetében a 60 l-es kukát, de a különbözetet meg kell
fizetnie. Örültünk, hogy nem kell díjkülönbözetet fizetni, mert úgy kerültek megállapításra
a díjak, hogy Zöld Völgy Kft–nek semmilyen vesztesége ne legyen. A költségvetés nem
nyújt arra lehetőséget, hogy egyes kiválasztottaknak adjunk kedvezményeket.
Alkotmánybírósági és ombudsmani állásfoglalás szerint nincs joga megtiltani a kft-nek,
hogy a tó területén ne igényelhetnének 60 l-es kukákat. A horgász tanyák nem
mentesülhetnek a 60 l-es edényzet díjának megfizetésétől. Településünkön csak az egy
személyes háztartások mentesülnek a 120 l-es kukák díjának fizetése alól. A törvény
előírja, ahol az ürítések chipes rendszerrel történnek, ott tudják ezt ellenőrizni. A ZV
megrendelte a chipes kukákat, jelenleg a kiszállításra várnak. Hamarosan kiosztásra
kerülnek a kukák. Jó lenne, ha ebben az évben ezzel a rendelettel többet nem kellene
foglalkozni. Kérem, a tói ingatlanok tulajdonosai felé juttassuk el a módosításokat,
végérvényesen az a szabály, hogy üdülőingatlan és egy személyes háztartások esetében
igényelhetők a 60 l-es kukák. Az üdülő ingatlanok esetében 6 hónapon keresztül kell
fizetni április 1-től szeptember 30-ig. Lehetőség van a szolgáltatónál megvásárolni a
szemetes zsákokat is.

Klisóczkiné Papp Andrea: Hatályon kívül helyeztük a rendeletben, hogy két személyes
háztartás is igényelheti a 60 l-es kukát. Üdülőterületen, ahol nincsenek állandó lakosok,
nem lakott az ingatlan, ott pedig az a vitánk a Zöld Völgy Kft-vel, hogy ragaszkodnak
ahhoz, hogy csak 120 l-es edényzetet lehet igénybe venni. A törvény és a kormányrendelet
viszont előírja, két fajta kukát lehet kérni.
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Vámos Istvánné dr.: Nemcsak a tónál lehet 6 hónapra szüneteltetést kérni, hanem a nem
lakott lakások esetében is van szüneteltetésre lehetőség.

Dulai Roland: A chipes kukák lényege, hogy beépítésre kerül a chip, ezért az autóban meg
tudják állapítani, hogy ki van-e fizetve a szemétszállítás. Kis autóval nem rendelkeznek, a
tói kis utcákból nem tudják összeszedni a szemetet.

Vámos Istvánné dr.: Az önkormányzatnak gyűjtőhelyet kell kialakítani, célszerű lenne
ott, ahol eddig is volt. 3 oldalról zárt tároló helyet kell biztosítani, arra a napra, amikor a
szállítás van.

Klisóczkiné Papp Andrea: A szemétszállítás heti egy alkalommal történik, akkor ki kell
tenni a kukát. Ha csak egyszer teszi ki valaki, akkor is egy hónapra fizeti az ürítési díjat.

Tengely László: Sok olyan ingatlan van, ahol kihaltak, nem lakik ott senki.

Klisóczkiné Papp Andrea: Szüneteltetést kell kérni.

Vámos Istvánné dr.: A helyi rendelet szerint az önkormányzat igazolja le, hogy nem
laknak a házban, a törvény lehetőséget nyújt a szolgáltatónak az ellenőrizésre. A
szolgáltató és az önkormányzat jelenlétében történik az ellenőrzés és a közmű órát
leolvassák, ha az előző hónaphoz képest nem volt fogyasztás, akkor üresnek tekinthető. Ha
a vízórán annyi fogyasztás látszik, hogy meglocsolták a füvet, ez minimum fogyasztás,
nem számít ott tartózkodásnak.

Bíró Ferenc: Ahol nem laknak, ott nem lesz ürítés. Folyamatosan nincs ürítés és be van
jelentve, hogy nem lakják az épületet, akkor a szüneteltetés él.

Tengely László: Ahol nem laknak kötelesek-e igényelni a chipes kukát?

Vámos Istvánné dr.: Ezt kapják, nem kell igényelni.

Balogh Edina: A tónál a konténer megszűnik. A tó körül eddig is rengeteg szemét volt,
ezután is sok szemét lesz. Bizonyos távolságonként billenős kukát kellene elhelyezni.
Idejönnek messziről és nem akarnak szemetelni, de nem tudják hová tenni a szemetet.

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

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

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2016. (I.25.)

önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló

11/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
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Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a 88.§ (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 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 hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 11/2015. (VI. 29.) rendelet 13. § (6)
bekezdése hatályát veszti.

2. §

Ez a rendelet 2016. április 1-jén lép hatályba és 2016. április 2-án hatályát veszti.

Vámos Istvánné dr. Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester jegyző

11. napirendi pont

Indítványok, javaslatok, egyebek

a) Arlói Tengerszem Óvoda nyári zárva tartása

A napirendi pont előterjesztője: Lukán Istvánné óvodavezető

Vámos Istvánné dr.: Az Arlói Tengerszem Óvoda vezetője a 2016. évre vonatkozó zárva
tartást terjesztette elő. Ez alapján az I-es óvoda  2016. június 13. - július 15. között, a II-es
óvoda 2016. július 18. – augusztus 19. között zárva lenne.

Dulai Roland: Mi indokolja a zárva tartást?

Lukán Istvánné: A nyári szabadságoltatás, felújítás, festés. Nem maradnak ellátatlanul a
gyerekek, mert ha az egyik zárva lesz, a másik üzemel.

Balázsné Király Rita: Sok óvodában két hét a zárva tartási idő. Az 5 – 5 hét zárva tartási
időt a normatíva miatt aggályosnak tartom.

Vámos Istvánné dr.: Hogyan oldjuk meg az étkeztetést, mert ezt biztosítani kell.

Klisóczkiné Papp Andrea: A szünetben minden étkezést biztosítani kell.

Lukán Istvánné: Nem lehet a szülőkre hatni, hogy hozzák a gyerekeket az óvodába, az
étkeztetés nem érdekli őket.
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Balázsné Király Rita: A dolgozók a szabadságot kivehetik máskor is. Öt hetet nem
egyszerre akarnak kivenni.

Lukán Istvánné: Szorgalmi időben csak indokolt esetben lehet kivenni szabadságot.

Pozsár Istvánné: A bezárás mindig attól függjön, milyen munkálatok elvégzésére van
szükség. Ha ajtó, ablakfestés van, akkor az 5 hét még kevés is.

Klisóczkiné Papp Andrea: Az étkezők létszáma után van normatíva.

Pozsár Istvánné: A tanköteles gyerekeknek akkor is járt az ebéd, ha nem voltak
óvodában. Csak az intézményben lévő gyerek kapjon étkezést.

Bíró Ferenc: Nem lesz bezárva az óvoda, akkor nekünk minek kell dönteni?

Klisóczkiné Papp Andrea: Február 15-ig a testületnek jóvá kell hagyni.

Bíró Ferenc: Az óvoda egy intézmény és nem lesz zárva mind a két telephely, az egyiket
működtetjük vagy a másikat, ez nem önkormányzati hatáskör.

Klisóczkiné Papp Andrea: A szülőknek tudni kell, hogy az egyik zárva lesz, és a másikba
viheti a gyereket.

Lukán Istvánné: Ha a gazdasági oldalát nézzük, 2-2 hét után megoszlik a csapat, ide fog
járni 3 gyerek, oda pedig 10 gyerek.

Vámos Istvánné dr.: Júliusban egyik, augusztusban pedig a másik óvoda legyen zárva, 1
hónapnak elégnek kell lenni. A szükséges munkálatok elvégzése miatt egy hónapig
összevontan működik az óvoda. Javaslom, egy-egy hónap szünetet hagyjunk jóvá
telephelyenként. Az I. számú óvoda június 13-tól július 8-ig, a II. számú óvoda július 11-
től augusztus 5-ig legyen zárva, ezt követően mind a kettő nyitva lesz.

Balogh Edina: A szorgalmi évben mennyi a tanítási nap, ez meg van szabva.

Pozsár Istvánné: A nyár a gyerek megőrzésről szól, a szorgalmi időszak május 31-ig tart.

Klisóczkiné Papp Andrea: 220 tanítási nap van az óvodába, tehát a teljes év a tanév.

Papp Zsóka: Elveszi a családi pótlékot a gyámhivatal, ha nem viszik a gyereket az
óvodába.

Pozsár Istvánné: A szülő által igazolt nap is igazoltnak tekintendő. Nyáron 3-4 hétre
elmegy a gyerek a nagymamához és ezt a törvény igazoltnak veszi.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az óvoda zárva tartásáról, I. sz. óvoda június 13-
tól július 8-ig, a II. számú óvoda július 11-től augusztus 5-ig legyen zárva.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozza:
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14/2016. (I.25.) határozat
Tárgy: Arlói Tengerszem Óvoda nyári zárva tartása

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Arlói Tengerszem
Óvoda 2016. évi nyári zárva tartását a következők szerint:

I-es óvoda: 2016. június 13-tól - július 8-ig,
II-es óvoda: 2016. július 11-től - augusztus 5-ig.

Határidő: 2016. augusztus 5.
Felelős: Lukán Istvánné intézményvezető

b) Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft-hez csatlakozás

Vámos Istvánné dr.: Kérem, tárgyaljuk meg újra a Nyugat-Borsodi Területfejlesztési
Nonprofit Kft-be történő belépést. A kft. működési területén lévő összes önkormányzat
belépett a kft-be, Borsodszentgyörgy és Járdánháza is. Ezek után kénytelen voltam
visszahozni, hogy módosítjuk-e a határozatunkat és mi is belépünk vagy maradjunk
egyedül. Ha nem akarunk ennek megfelelni, esetleg eleshet a település bizonyos
pályázatoktól. Az előző határozatot kell módosítanunk, ha belépünk.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az anyagot, de
nem tudott egyöntetű véleményt kialakítani.

Bíró Ferenc: Az önkormányzatiságnak a léte vagy nem léte is felmerül az emberben. Egy
dolgot kell mérlegelni, a településnek mi az érdeke. Ha belépünk, akkor a pályázati
lehetőségeket megtartjuk.

Balázsné Király Rita: Az önkormányzat a környéken az egyetlen volt, aki a rendőrség
beszámolóját nem fogadta el. Én is az önkormányzatiságot érzem veszélybe, nagyon
szomorú vagyok.

Balogh Edina: Független képviselő vagyok, nem szeretnék igent mondani arra, amivel
nem értek egyet.

Tengely László: Tegnap a bizottsági ülésen nemmel szavaztam, de kételyek dolgoznak
bennem, nem tudom megérteni ezt az egészet. Nem tudom eldönteni, lesz-e belőle kézzel
fogható dolog? Elképzelhető, hogy befizetünk egy csomó pénzt, de nem kapunk érte
semmit.

Papp Zsóka: Ha nem lépünk be, akkor nem lesz semmi.

Vámos Istvánné dr.: A pályázatoknál csak 100 %-os önkormányzati vagy állami
tulajdonú lehet a menedzsment. Ennek a kft-nek az alapítója 3 város, 1-1 millió Ft-tal.

Dulai Roland: A falu érdekeit kell nézni, bármilyen pályázat lesz, emiatt el fogunk esni
tőle. Igazán jó döntés nincs.
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Bíró Ferenc: Ha nem vagyunk hajlandóak belépni, egyedül maradunk.

Vámos Istvánné dr.: Ha ebbe a kft-be nem akarunk belépni, akkor keresni kell egy másik
100 %-ban önkormányzati tulajdonú kft.-t.

Bíró Ferenc: Az eddigi rendszer nem működik tovább, ha nem ide lépünk be, akkor egy
másikba kell.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy a 2015. decemberi képviselő-testületi
ülésen hozott a Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Kft-vel kapcsolatos határozatunkat
módosítjuk.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal és 2 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozza:

15/2016. (I.25.) határozat
Tárgy: Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft-hez csatlakozás

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugat-Borsodi Területfejlesztési
Nonprofit Kft. ajánlatát megtárgyalta és a 137/2015. (XII.18.) határozatát a következők
szerint módosítja:

- A képviselő-testület hozzájárul – a Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit
Kft 2016. január 21. napján e tárgyban hozott taggyűlési határozatának
megfelelőn – hogy az Arló Önkormányzat új 100.000 Ft értékű törzsbetét
megszerzésével a társaság tagjává váljon.

- A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a törzsbetét
ellenértékeként 100.000 Ft-ot 2016. február 5-ig átutaljon a Nyugat-Borsodi
Területfejlesztési Nonprofit Kft. UNI-CREDIT Bank 10918001-00000083-
75520008 számú számlájára.

- A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozáshoz kapcsolódó
dokumentációk aláírására.

Határidő: 2016. február 10.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

c) Nők 40+ központi munkaerő-piaci program

Vámos Istvánné dr.: A munkaügyi kirendeltségtől kaptunk tájékoztatást a Nők 40+
munkaerő-piaci program indulásáról, amelynek célja álláskeresőként nyilvántartott és
elhelyezkedési esélyekkel nem rendelkező nők foglalkoztatásának elősegítése, és a
nyugdíjba vonulásukhoz szükséges hiányzó jogosultsági idő megszerzése. További feltétel,
hogy 1 hónapja álláskeresőként nyilvántartásba vették és ez a 60 éves nőkre vonatkozik,
illetve azokra az 55. életévüket betöltött nőkre, akik legalább 37 év jogosultsági idővel
rendelkeznek. A munkabér és a szociális hozzájárulási adó 100 %-ban megtérül. Elég sok
olyan nővel találkoztam, aki közel áll a 40 év munkaviszonyhoz és érdemes lenne rajta
segíteni. Korábban tárgyaltuk a költségvetést, de erre nem terveztünk bért. Április 30-ig be
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kell jelenteni, hogy akarunk-e élni ezzel a lehetőséggel és hány ilyen embert akarunk
foglalkoztatni. Május 1-től foglalkoztatnánk 8 hónap időtartamra. A 4 hónapos
továbbfoglalkoztatási kötelezettség már 2017-ben kerülne betervezésre, azért hogy ne
boruljon a költségvetés. Maximum 3-4 embert tudnánk foglalkoztatni.

Balázsné Király Rita: Van arra felmérés, hány ilyen nő lehet?

Klisóczkiné Papp Andrea: Milyen munkakörbe tudjuk őket foglalkoztatni?

Papp Zsóka: Az intézményekben is tudjuk alkalmazni? Aki a programban részt akar
venni, először el kell mennie álláskeresési támogatásra.

Balogh Edina: Hány ilyen ember van, amit még elbír a költségvetés és milyen
végzettséggel?

Vámos Istvánné dr.: A továbbfoglalkoztatásra nem ebben az évben kerülne sor. Május 1-
től tudnánk felvenni őket. Felmérés nem történt arról, hogy hány ember van, akit tudnánk
foglalkoztatni és a végzettségükről sem tudunk.

Papp Zsóka: Egyetértek vele és jó dolognak tartom.

Vámos Istvánné dr.: 4 főben maximalizáljuk a létszámot. Kérem, szavazzunk arról, a Nők
40+ munkaerő-piaci programban maximum 4 fővel részt veszünk, a foglalkoztatás 2016.
május 1-től kívánjuk megvalósítani.

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

16/2016. (I.25.) határozat
Tárgy: Nők 40+ munkaerő-piaci program

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni a Munkaügyi
Kirendeltség Nők 40+ elnevezésű munkaerő-piaci programban. A program 2016. május 1-
től kezdődően indul és maximum 4 fő részvételére van lehetőség.

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

d) Minden Gyerek Lakjon Jól! Alapítvány 2016. évi akciójában való részvétel

Vámos Istvánné dr.: A Minden Gyerek Lakjon Jól! Alapítvány felhívására ismét lehet
jelentkezni. A tavalyi évben a legszebb konyhakert programba többen is beneveztek.
Kérem, szavazzunk arról, hogy a Minden Gyerek Lakjon Jól! Alapítvány felhívására részt
kívánunk-e venni a programban?

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal és 1 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
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17/2016. (I.25.) határozat
Tárgy: Minden Gyerek Lakjon Jól! Alapítvány 2016. évi akciójában való részvétel

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Minden Gyerek Lakjon Jól
Alapítvány kisállatra és vetőmagra vonatkozó 2016. évi pályázatát benyújtja.

Határidő: 2016. február 20.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

e) Észak-Magyarország megyei napilap ajánlata

Vámos Istvánné dr.: Az Észak-Magyarország napilaptól megkerestek, hogy az
eseménynaptár magazin február 6-án fog megjelenni, ebben az önkormányzat egész évi
rendezvényét meg tudnák jelentetni. 1 oldal 100.000 Ft + ÁFA, fél oldal 50.000 Ft + ÁFA,
ezek mellé a pr cikket ajándékba adják és ez az év folyamán egy alkalommal vehető
igénybe. Ez egy rendezvény előtti beharangozóként működhetne.

Bíró Ferenc: Ma már nem olvassák az Észak-Magyarországot. Nem javaslom.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, arról szavazzunk, hogy nem kívánjuk igénybe venni az
Észak-Magyarország ajánlatát.

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

18/2016. (I.25.) határozat
Tárgy: Észak-Magyarország megyei napilap ajánlata

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Magyarország napilap
Eseménynaptár című magazin ajánlatát nem kívánja igénybe venni.

Határidő: 2016. február 6.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

Tájékoztatások:

- Korond polgármesterétől kaptam meghívást az I. alkalommal megrendezésre
kerülő „Ízig – Vérig” Disznótor gasztronómiai fesztiválra. A rendezvény
február 6-án lesz, 4-5 fős küldöttséget várnak és a részvételi szándékot január
25-ig jelezni kell.

- Mályvavirág Alapítvány Gyöngyre fűzve címmel a méhnyakrák és a HPV elleni
védelmet szimbolizálja. Céljuk, hogy a méhnyakszűrés éves rutinná váljon és a
HPV elleni védőoltást minél többen vegyék igénybe. Ezért arra kéri a
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településeket, hogy művelődési házba, közösségi házba mályvaszínű vagy
rózsaszín gyöngyöt fűzzenek.

- Az Észak-Magyarország Vízügyi Igazgatóság arról tájékoztatott, hogy március-
április hónapban lesz a Hódos patak tisztítása.

- A Közútkezelő Zrt. tájékoztatott, hogy Járdánházától az Arlói Polgármesteri
Hivatalig aszfaltozási munkálatokat fognak végezni.

A képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készül.

K. m. f.

Vámos Istvánné dr. Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester jegyző

Móráné Nemes Edit
jegyzőkönyvvezető
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